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8 A Szent Gellert Katolikus Altahinos Iskola es Gimnazi~~ hirei

Altalanos iskola

Bekes Megyei Ertekt<\l'

_ A Bekes Megyei Onkormanyzat altaI meghirdetetl Bekesi
Ertek-mero verseny helyi forduloja a Gyomaendrodi jarasban is
lezajlott. Jo, hangulatll, szoros versenyben vegiil a Szent Gellert
Katolikus Altalanos lskola e Gimnazium 7. osztalyos csapata
(F61di Inll'e, Farkasinszki Istvan, Pataki Robert, Nagy Szonja)
teljesitett legjobban. Ok kepvisel!lettek iskoJankat 2017. febru
.1r 21-en a megyei dontoben, Beke. CSabc)l1. (Nagy Szonjat Veha
Kira hely ttesitette.) A tizenegy b julott csapat koziil e nemes
vetelkedesben 6t6dik helyen vegcztek. GralulaJunk a gyerekek
nek es tamlTliknak, Melis Marcellnek!

El'edmenyeink

Diakolimpia - Uszn
Megyei danta 2017. februar

15.
Bekescsaba - Arpadfiirda
Czibulka Imola IV. korcsoport

leany
100 m gyorsuszas I. hely
LOO m mellusztis I. hely
TovabbjutoU az Orszagos dan-

tabe, melynek helyszlne Debrecen
lesz, 2017 rruirciusaban.

FelkeszltOje: Irimias Robert
testnevela tannr

Gimnaziumi egyseg

Sikel'es volt az egyesiileti bal

Isko1<lnk Szent Gellert Keresztje EgyesLilete iden 2017. feb
ruar 4-en rendezte meg egyesiileti batjat a Koros Etterem es
SzMlodaban. A b<1lt iskolank igazgat6ja, 1'6th Ferenc nyitotta
meg, aki koszontotte a meghivott vendegeket, Toldi Balazs pol
garmestert, Szujo Zoltan sportriportert - mindketten iskolank
egykori tanuI6i-, valamint a resztvevo sziiloket, dolgozokat,
tanul6kat es tamogat6kat. M(lsorkent egy enekes-osszeallitast
hallhatott a kozonseg T6thne Kele Agnes, Lad'inyi Sara (9. A
osztalyos tanuI6), valamint a tamlri kar nehany tagjab61 all6 k6
HIS eload,lsaban.

A bal m,)sik hazigazd,lja, Szab6ne Vaszko Eva, az egyesLi
let elnoke elmondta, hogy a kllrat6riuI,11 a b<H teljes bevetelevel
iskolankat, a Szent Gellert Katolikus Altalanos [skola es Gim
n,lzium intezmenyet tamogatja, a befolyt osszegbol a tanul6k
kenyelmet segito beruhazast terveziink mind az altaIanos isko
lai, mind a gimnaziumi egyseg terLileten: otletek termeszetesen
vannak, de dontes meg nines, mire lenne j6 elkolteni a bevetelt.
Ezt'tttal koszonji.ik minden kedves tamogat6nak felajanlasait, a
szervezoknek, resztvevoknek a hangulatos, szorakoztato estet.
Kiilon koszonjiik di,)kjaink sZLileinek lelkes kozremLikodeset,
ame!y hozzajarult a bal v,lrakoz,lson felLili sikerehez.

Usz6sikereink
A bekescsabai Arpad fLirdo adott otthont a 2017. febrU<lr 15

en megrendezett idei Oszo Diakolimpia megyei dOlltojenek.
Eredmenyeink:
Czibulka Imola (7. osztaly): 100 m mellllsz,ls 1. hely, 100 m

gyorsllszas 1. hely
Varga Zsanett (10. A oszt{lly): 100 m mellllszas 1. hely, 100

m gYOrSllsZaS 5. hely
Ugrai Laszlo (9. A oszt{l!y): 100 m gyorsllSZaS 9. hely, 100 m

mellllszas 6. hely
Pojak Laszl() (9. A osztaly): 100 m gyorSllSZaS 8. hely
Vincze Viktor (11. A oszt<1ly): 100 m hMllSZaS 4. hely, 100 m

gYOrSllSZaS 8. hely
Varga Zoltan (1. osztaly): 50 m gyorsllszas 11. hely, 50 m

mellllszas 16. hely
4x50 met~res fill vMt6 (Ugrai Laszl6, Poj{lk Laszlo, Szant6

Milan, 10th Akos): 4. hely
Korosztalyukban az elso helyezest elero tanul6k kvalifildlt<H<

magukat a debreceni Orszagos Diakolimpia dontojebe.

Szinhazi elmenyek

Berleteseink ismet felkerekedtek, hogy a Szolnoki Szigli
geti Szinhaz lljabb eloadasat tekintsek meg. Ez alkalommal,
2017. februar 16-an a My fair Lady dmu musicalt latt,lk. Eliza
Doolittle, a szegeny, rongyos viragaruslany egy este belebotlik a
kiilonc nyelveszbe, Higgins professzorba, aki konnyelm(ien fo
gadast kot: a tanybol hat honap alatt hercegnot farag. A csoda
latos atvaltoz(tat)as kemeny munka mindkettejiik szamara, am
vegiillehet, hogy a tanitvany feliilmltlja mestcret. Shaw fanyar
szellemes peldazata a ferfi es a no orok parviadalar61 Lerner es
Loewe csodaIatos dalaival, az egyik legszebb es legnepszerllbb
musical, melyet a szolnoki szinhaz muveszei is nagy sikerrel
jatszanak. A diakberletes eloadasok harmadik, egyben zaro elo
adasa J6kai egyik or6k klasszikusa, A koszivu ember fiai dm(i
darab lesz.

Az intel'l1etezes al'l1yoldalai

2017. febrmh 21-en delelott a Szarvasi Rendorkapitanysag
tisztje, Petruska Laszlo tartott eloadast altalanos iskolankban a he
tedikes es nyol adil 0 tanul6inknak. A tema mindenkit erint, hi
szen az interneteze r61, annak veszelyeirol, arnyoldalair61 beszelt.
Koszonjiik az erdekes es tanulsagos orat az eload6nak!



A februari soron kovetkez6 testuleti iilesre 23-an keriilt sor. A
kepvisel6-testiilet 29 napirendi pontot vitatott meg es fogadott el,
valamint a zart u!esen 3 kerdesben is donteniuk keJlett a kepvise
Wknek.

- A napirendi pontok kozott szerepeltek az intezmenyek, a ta
mogatast szolgaI6 alapok kedvezmenyezettjeinek zar6 beszamol6i,
valamint a szoigaItat6k eves kotelez6 beszamol6i is. Dontes szule
tett a Kozos Onkormanyzati Hivatal 2017. evi igazgatasi szuneter61
is, amely 2017. jUlius 24-et61 augusztus 4-ig tart.
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ERTEK-MERO5 I

Megyei

EK

Sztahovics Zsuzsa

Leh6czkine Yimar !Ten
alpolgarmester

veget ert a Bekes Megyei bnkormanyzat Bekesi Ertek-mer6
versenysorozata. A Fbldmuvelesiigyi Miniszterium Hungarikum F6
osztalya a nemzeti ertekek es hungarikumok gyujtesenek, nepsze
rusftesenek tamogatasara palyazatot irt ki, melyen a Bekes Megyei
bnkormanyzat (BMb) is indult azzal a cellal, hogy a fiatalokat be
vonja a hungarikumok, ertekek megarzesebe, gyujtesebe, megis
meresebe. A palyazaton nyert tamogatasb61 a BMb a Bekes megyei
ertekek illetve hungarikumok temakbreben vetelkedat szervezett
ket korcsoportban: felsa tagozatos altalanos iskolasok, tovabba
kbzepiskolasok 4 fas csapatai reszere, harom fordul6ban. Fontos,
hogya fiatalok mindinkabb megismerjek lak6kbrnyezetuk ertel<eit,
kbzelebb keriiljenek azokhoz az epftett, kulturalis, gasztron6miai,
termeszeti kincsekhez, amelyekral sok esetben mar csak nagyszii
leik elmondasab61 vagy a muzeumok kiallit6termeinek kbzvetitese
vel ertesiilhetnek. Azzal, hogy elmelyiilnek az ertekek sokasaganak
megismereseben, er6sbdik identitasuk, kbtadesiik lak6kbrnyeze
tiikhbz.

Bekes megye 75 telepiilese kbzLil47 alakitotta meg sajat telepii
lesi ertektarat, ez az orszagos atlag ketszerese, a 47 ertektarban 710
erteket vettek eddig lajstromba. A Bekes Megyei Ertektarban pedig
29 megyei ertek szerepel, ezek kbziil ketta (a csabai es a gyulai kol
basz) hungarikum is.

A megye valamennyi jarasaban lezajlottak az eladbnt6k, ame
Iyek soran elmeleti es gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk a
versenyzaknek, igy mutatva meg, milyen ismeretekkel rendelkez
nek a telepiilesi, megyei, nemzeti ertekekr61.

A ket korcsoport legjobban teljesfta csapatai a megyei dbnta
ben folytathattak a vetelkedest. Sz6jatekok, reklamszbveg [rasa,
plakatkeszftes, tot6, hibas szbveg javftasa es sok erdekes feladvany
vart megoldasra.

Az elsa helyezest elert ket csapat jutalma egy haromnapos ki
randulas es reszveteli lehetaseg az orszagos verseny el6dbnt6je
ben.

- Elaszerz6des megkotesd javasolta a testulet dr. Bekes Anna
maria fogorvossal, aki a januari testuleti ulesen mar jelezte azon
szandekat, hogy ismet fogorvosi tevekenyseget kivan folytatni va
rosunkban.

- Gyomaendr6d Varos Tllzolt6 Egyesuletenek Elnoke es a he
Iyi Onkormanyzati Tlizolt6sag parancsnoka azzal a keressel fordult
a kepviselo-testiilet fele, hogy tamogassa azt az elkepzelest, hogy
Gyomaendrodon uj vedelmi bazis (tlizolt6Iaktanya) letesulhessen,
mivel a jelenleg hasznalt Fa ut 2. szam alatti ingatlan felujitasra szo
rul es ez a teriilet nem ajkalmas b6vitesre sem, a hely hianya miatt.
A tllzolt6sag jelenlegi mllkodesi teriilete Gyomaendr6d, Csarda
szallas, Hunya teleplilesekre terjed ki. Devavanya es Ecsegfalva pol
garmesterei viszont jeleztek csatlakozasi szandekukat. Ezen feIalIas
szerint a tlizolt6sag mlikbdesi terlilete igy lefedne a Gyomaendr6
di jaras terUletet. Ahhoz, hogy llj vedelmi bazis letesulhessen te
lepulesiinkon, celszeru uj helyszint biztositani a kozmuvek kiepi
tese mellett. Wlhetoen a vedelmi bazis letesitese Miami forrasb61
megval6sulhat az egyeztet6 targyalasok is folyamatban vannak.
A helyi tlizolt6sag felett szakmai felugyeletet gyakorl6 Bekes Me
gyei Katasztr6favedelmi Igazgat6sag tamogatja ezt az elkepzelest.
A kepviselo-testulet j6vahagyta az el6terjesztest, es felhatalmazta a
polgarmestert a tovabbi targyalasok lefolytatasara.

h ire kOnkormanyzati

2017. illarcius

A rendeletben figyelembe lett veve a minimaIber es a garantaIt
berminimum valtozas hatasa, illetve a munkaltat6t terhel6 5%-os
jarl1lekcsokkenes. Onkormanyzati szinten ezen kd tenyez6 hatasat
vizsgalva az a tobbletkiadas, ami a koltsegvetest terheli, meghalad
ja a 45 milli6 forintot.

2017. januar 1-jd61 az aUam gondoskodik az oktatasi intezme
nyeink mllkodteteser6L igy azt a sajc\t bevetelt, amit 2013 6ta erre
a feladatra forditottunk at tl1dtuk csoportositani egyeb, kotelez6
feladat finanszirozasara. Ez az osszeg kozel60 milli6 Ft.

- 2017. evben ebbol a megtakaritasb61 szeretnenk egy 6-6,5
milli6 forintot szanni a szocialis berlakasaink karbantartasara, al
laguk javitasara, illetve a turisztikai programelemeink mllkodte
tesere, fenntartasara is, mely tobbletforrast igenyel a telepiilest61.

- A sport es civil szervezeteink tamogatasara, a 2016-os evhez
hasonl6an kulbnitettiink el keretet (Sport Alap 13 milli6 Ft, Civil
Alap 5,7 milli6 Ft, Idegenforgalmi Alap 2,9 milli6 forint)

- Rendezvenyeinlae 8,5 milli6 forintot fogunk forditani a 2017.
evben.

Ebben az evben is folytat6dnak a kozfoglalkoztatasi program
jaink, ehhez toGb mint 430 milli6 forint az az allami tamogatas,
amelya yaros rendelkezesere fog Mini. Ebb61 az osszegbol 7 prog
ramelem indul a 2017. evben.

Folytatni szeretnenk a yaros kozlltjainak, jardainak karbantar
tasat, felujitasat, tovabba parko16kat es kUlteriileti utakat terveziink
epiteni.

A felhalmozasi oldalon megtervezett fellljitasok es fejlesztesek
kore remenyeink szerint mar ebben az evben b6vlilni fog, ameny
nyiben a TOP-os palyazataink legalabb egy resze kedvez6 elbiraIas
ala esik.

A jogszabalyi eloirasoknak megfeleloen elkesziilt Gyomaend
rod yaros Onkormanyzatanak 2017. evi koltsegvetesi tervezete. A
tervezetet mindharom bizottsag megtargyalta a februar 6.-i osz
szevont bizottsagi iilesen, majd a kepviselo-testulet februar 9-en
rendkiviili testiileti Ules kereteben megalkotta a yaros 2017. evi
koltsegvetesi rendeletet.

A rendelet-tervezet az intezmenyek vezet6ivel tdrtent egyeztetest
kdvet6en kerult dsszeallfttisra.

A kdltsegvetesi rendelet sem a mukddesi, sem a jelhalmozasi 01
dalon nem tartalmaz hianyt. A rendelkezesre all6 allami ttimogattis,
(tdbb mint 60 milli6 jorinttal haladja meg a 2016. evi szintet) a heiyi
ad6bevetel es sajat bevetel elegend6 jorrast kepez a mukddes soran
jelmerii16 kiadasok finanszirozasahoz.

A kotelezo feladatokra az onkormanyzatot megilleto allami
tamogatas novekedes, tobb elembol tevodik ossze.

- a beszamitas, azaz az Miami tamogatas elvonas el6z6 evhez
kepest csokkent 20 milli6 forinttal. (2017-ben 26 milli6 fo
rint elvonas, szemben a 2016. evi 47 milli6 forinttal!)

- koztemet6 fenntartasara: ebben az evben els6 alkalommal
fogunk emelt osszegu tamogatast kapni, melynek osszege 15
milli6 Ft. .

- telepiilesi onkormanyzat szocialis feladatainak egyeb tamo
gatasa jogcimen, 25 milli6 Ft-tal nott a kapott tamogatasok
osszege. 2017-ben 120 milli6 forintot fordithatunk ezen fel
adatolaa. A telepiileseken el6k szocialis tamogatasara ebb6l
a keretb61 67 milli6 Ft-ot klilonitettunk el.
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CIVIL SAROk
"Ez a fajta rendszer miikodokepesnek bizo

nyult, es az6ta is j61 mukodik"

- interju dr. Pacsika Gyor9Y Jarasi hivatalvezet6 urral-

Kedves Olvasok!
Dr. Pacsika Gyorgy 2014 novembere ota

vezeti a Gyomaendrodi Jarosi Hivatalt. Hiva
talvezetO urban egy rendkiviil preciz, nagy
tudosu es sokoldalu embert tisztelhetiink,
aki hivatali munkcija mellett aktiv tevekeny
seget folytat Gyomaendrod tcirsadalmi es
kulturalis eleteben is. Ehavi szcimunkban ot
mutatjuk be.

Tisztelt hivatalvezeto urI Mi6ta dolgo
zik a kozigazgatasban, milyen ut vezetett a
Gyomaendrodi Jarasi Hivatalhoz?

2001-ben szereztem jogi diplomat, az ak
kor meg Jezsef Attila Tudomanyegyetem, rna
mar Szegedi Tudomanyegyetem Jogtudo
manyi Karan. Tulajdonkeppen a jogi diploma
megszerzeset k6vet6en dataledik a k6zigaz
gatasi palyafutasom. Az els6 munkahelyem
2002-ben a gyulai polgarmesteri hivatal volt,
ott jogaszkent t61t6ttem el egy evet. Utana
Tarhoson, majd Telekgerendason t61t6ttem be
jegyz6i funkci6t egeszen 2007-ig. Id6k6zben,
2006-ban megszereztem a jogi szakvizsgat. A
telekgerendasi jegyz6i szekb61 2007. szept
ember 1-en kerultem a Bekes Megyei bnkor
manyzathoz. Ott a titkarsagi es jogi osztalyt
vezettem, a f6jegyz6nek voltam a k6zvetlen
munkatarsa. Ez egy szakmailag nagyon izgal
mas idoszak volt, rengeteget tanultam, ren
geteg olyan ugyet, folyamatot megoldottunk,
ami az6ta is nagyon sokat segitett a palyan.
A megyei 6nkormanyzatnal 2007-t61 egeszen
2014. november 15-ig elt61t6tt ido nagyon
termekeny es nagyon hasznos volt mind szak
mai, mind egyeb szempontokb61. Tehat fgy
erkeztem en ide a megyei 6nkormanyzatt61,
2014. november 15-ellettem kinevezve.

Sz61na par sz6t a csaladjar61?
N6s vagyok, felesegem gyomaendr6di,

gyomai szuletesu, egeszen 18 eves koraig itt
elt. Jelenleg az Andrassy Gyula Gimnazium
ban tOrtenelem-media szakos tanar. Van egy
15 eves fiam, aki az Andrassyba keszul, a felve
teli pontszamai alapjan remelhet61eg oda fog
kerulni. Egyebkent en is ott vegeztem, meg
anna akkori neven a R6zsa Ferenc Gimnazi
umban erettsegiztem 1986-ban. Bekescsaban
elunk, es en onnan jarok ki Gyomaendr6dre.
Mivel a felesegem gyomaendr6di szarmazasu,
azert ezt megel6z6en hosszu eveken keresztlil
rendszeresen jartam ide. Tehat, amikor ideke
rultem Gyomaendr6dre, akkor nem egy ide
gen helyre j6ttem. Alapvet6en a telepulest, a
varost es j6 nehany embert ismertem, ha nem
is olyan melysegeben, mint aki itt el.

Az uj jarasi rendszer es benne a helyi
jarasi hivatal meg fiatal. Megerkezesekor,
2014 novembereben mennyire volt kiala
kulva a hivatal mukodesi rendje, milyenek
voltak a munkakorUlmenyek?

Alapvet6en 2013. januar 1. a jarasi rend
szer megalakulasa Magyarorszagon, a Gyoma
endr6di Jarasi Hivatal is akkor alit f61 es kezdte
meg muk6deset. And6 Agnes kollegan6m
volt itt az els6 hivatalvezet6, aki gyakorlati-

lag az egesz hivatali rendszert, az apparatust,
a muk6dest kialakitotta, utjara bocsatotta, es
megteremtette itt annak a magas szintU k6z
igazgatasi munkanak az alapjat, amit en meg
6r6k6ltem. Hangsulyozom, hogy az el6d6m
nek, And6 Agnesnek nagyon komoly erdeme,
hogy egy mind infrastrukturajaban, mind a
hivatali apparatus tekinteteben olyan j61 mu
k6d6, egyseges es prosperal6, funkcional6
hivatalt adott at nekem, ami azt gondolom,
hogy nem minden jarasi hivatalvezet6nek
adatott meg a megyeben. Ez mindenkeppen
az 6 javara irhate, es nem gy6z6k ezert elegge
halas lenni neki.

Milyen jelentos valtozasok tortentek ki
nevezese ota a hivatal eleteben?

Kinevezesemkor meg az az ugyneve
zett szakigazgatasi rendszer strukturajaban
dolgoztunk, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi
osztalyok kul6nall6 szakigazgatasi szervkent
muk6dtek, nem voltak beintegralva a Jarasi
Hivatal rendszerebe. 2015. aprilis 1-t61 ezek a
korabbi, 6nall6 szakigazgatasi szervek oszta
Iyokkent muk6dnek. bt osztallyal muk6dunk:
a Kormanyablak Osztaly, Hat6sagi es Gyam
ugyi Osztaly, Foglalkoztatasi Osztaly, F6ldhi
vatali Osztaly, es Elelmiszerlanc- biztonsagi es
Allategeszsegugyi Osztaly. EI kell hogy mond
jam ide kapcsol6d6an azt, hogy mind szak
mailag, mind emberileg egy nagyon j61 6ssze
szedett k6zepvezet6i k6rrel dolgozom, illetve
egy j6 szinvonalon dolgoz6 hivatali apparatus
all m6g6ttem, ebben is szerencsem van es j6
helyzetben vagyok. En azt gondolom, hogy
a sikernek ez az egyik alapvet6 zaloga. Az in
tegraci6 sikeres volt, elerte celjat. El6tte, 2015
marciusaban vettuk at a szocialis feladatokat
az 6nkormanyzatt61. 2015 elsa feleve egy
nagy valtozas, atalakulas volt igy a k6zigazga
tasunkban, de azt gondolom, hogy az Mvett
feladatokban is, es az integraci6ban is j61 ab-

szolvaltunk, j61 j6ttunk ki bel6le, es ez a fajta
rendszer muk6d6kepesnek bizonyult, es az6ta
is j61 muk6dik.

2015. aprilis 3D-an nyitottuk meg a
gyomaendr6di Kormanyablakot. Ennek az a
kul6nlegessege, hogy akkor mar az orszagban
folyamatosan nyiltak a kormanyablakok, es mi
pont a szazadikak voltunk. Ott akkor ez egy
jelentos valtozas volt, egy jelent6s beruhazas,
majd ra nem sokkal Devavanyan is atadtuk a
Kormanyablakot. Akkor meg azert voltunk
kUl6nlegesek, mert a megyeben az els6 olyan
jaras voltunk, aminek a teruleten a szekhelyen
kfvul el6sz6r nyflt plusz Kormanyablak, majd
utanunk j6ttek csak a t6bbiek.

Tulajdonkeppen mit kell az alatt erteni,
hogy"Kormanyablak"?

A Kormanyablak a volt okmanyirodai ba
zison j6tt letre. EI6tte Okmanyirodai Osztaly
volt, most Kormanyablak Osztaly, tehM az
egyik osztalya a jarasi hivatalnak. Az okmany
irodai funkci6 kiegeszult meg a kerelemre
indul6 eljarasokkal, tehat mondjuk egy csa
ladi p6tlekkal, vagy egy csaladtamogatassal,
apolassal, vagy ilyen keresetp6tl6 juttata
sokkal kapcsolatos ugyintezessel. Eddig a
gyomaendr6di, vagy devavanyai, ecsegfalvi,
hunyai, csardaszallasi ugyfeleknek be kellett
menni Bekescsabara, mert csak ott, a megye
szekhelyen tudtak ezeket az ugyeket intezni.
Most az ilyen kerelmek miatt mar nem kell
beutazni Bekescsabara, csak bej6nnek a Kor
manyablakba. Itt bevesszuk a kerelmet, to
vabbftjuk es Bekescsaban f6ldolgozzak, majd
kipostazzak az ugyfelnek a hatarozatot. TehM
ez fgy egy nagyon szeles spektrum most mar,
azt tudom mondani, hogy a kormanyablakban
gyakorlatilag k6zel 1500 ugytfpusban tudunk
informaci6t nyujtani. Ez nem azt jelenti, hogy
1500 ugyfajtat meg tudunk oldani, hanem azt,
hogy ha valaki bej6n valamilyen gonddal, ak
kor meg tudjuk adni neki azt az informaci6t,
hogy hova menjen es milyen dokumentaci6k
kellenek az ugyintezeshez.

Milyen beruhazasok tortentek meg?
A KEHOP-os beruhazas most fejez6dik

be, a hivatalra majd 150 milli6 Ft-ot k6lt6ttek:
teljes nyflaszar6 csere, a napelemek a tet6n,
teljesen uj kazan, stb., ugyhogy egy nagyon
hasznos beruhazas volt, tovabb szepult a Ja
rasi Hivatal. Ez itt marad Gyomaendr6d6n, a
helyieket gazdagftja.

Korabban pedig a Foglalkoztatasi Osztalyt
erint6 TIOP-os beruhazas kerult Madasra, te
hat a jelenlegi Foglalkoztatasi Osztaly feluji
tott es tenyleg integralt informaci6s tere, es
a munkak6rulmenyek mind annak a TIOP-os
felujftasnak az eredmenyei.

Ajaras teriileten elo emberek mennyire
vannak tisztaban azzal, hogy milyen iigye
ket intezhetnek a Jarasi Hivatalban, iIIetve
hogy milyen iigyekben kerhetnek itt segft
seget?

Alapvet6en azt gondolom, hogy t6bb evti
zedes beidegz6deseket es informaci6kat nem
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Erosodo munkaeropiac harom GINOP
program segitsegevel

A Gyomaendrodi Janisi Hivatal Foglalkoztatasi Osztalyan
az ev elejen uszodamester kepzes indult kozfoglalkoztatottak
szamara a GINOP 6.1.1 program kereteben, am tovabb folyta
t6dhatnak a GINOP 5.2.1 es 5.1.1 programok is.

Mig az elmtilt ev vegen motorWresz-kezelO, addig ez ev elejen
uszodamester kepzes indult a Gyomaendr6di jarasban a kozfoglal
koztatottak szamara, A GINOP 6.1.1 program kereteben lehetoseg
van olyan kepzesek inditasara, amelyeknek segitsegevel az elsodle
ges munkaeropiaeon is lehetoseg lesz az elhelyezkedesre.

A 25 ev alattiak szamara az Ifjusagi Garaneia program kere-

teben van lehetoseg kepzesek szervezesere, igy varhat6an felszaz
fiatal fog szakkepesitest szerezni a jarasban. Igen jelentos az erdek
lodes a tamogatasok irant, hiszen februar vegere mar tobb mint 20
munkaltat6 adott be kereJmet fiatalok foglaJl<oztatasara, igy mar
eius I-tol mar 21 fiatal allhat munkaba. A GINOP 5.2.1 program
Jehetoseget biztosit arra, hogy tanacsadas, kepzes es munkahely
varhassa a fiatalokat.

A GINOP 5.1.1 program eseten szinten nagy az erdeldodes, a
kepzesre jelentkezok lehetosegeinek es a munkalehetosegek folya
matos egyeztetese tortenik a programba tartoz6, hatranyos eelcso
portok szamara. A munkaltat6k ebben a programban is kerelmet
ny{1jtanak be a tamogatott foglalkoztatas erdekeben, az elso birala
tokat kovetoen varhat6an 28 f6 all hat munkaba.

lehet nehany ev alatt megvaltoztatni radikali
san. Az Ugyfelek legnagyobb resze meg mind
a mai napig nincs tisztaban azzal, hogy milyen
Ugyeket inteznek a Jarasi Hivatalnal, es mi ma
radt az 6nkormanyzatnal. Sokan keverik meg.
Alapvet6en azon dolgozunk, hogy minden
forumon - akar a helyi mediaban, akar ujsa
gokban, akar a mi honlapunkon - minel t6bb
olyan informaciot adjunk magunkrol, ami az
emberekben letisztitja ezt a kepet. Ez egy fo
Iyamat, ez szerintem meg evekbe fog telni, de
mi azon vagyunk, hogy ez minel gyorsabban,
minel r6videbb id6 alatt tisztazodjon.

Milyen kapcsolatban allnak a jaras teru
leten mukodo onkormanyzatokkal, milyen
egyuttmukodesi lehetosegek kinalkoznak?

Alapvet6en, ha a jogszabalyi rendelke
zeseket nezzUk, akkor tul sok kapcsolodasi
pontunk nines az 6nkormanyzatokhoz, meg
egyeb szervezetekhez, mert mi egy els6foku
k6zigazgatasi szerv vagyunk. Nekem es a hiva
talvezetesnek is az a celja, hogy szoros egyUtt
muk6dest alakftsunk ki a jarasban mind az
6nkormanyzatokkal, mind pedig a civil szer
vezetekkel, vallalkozokkal, munkaltatokkal.
Az egyUttmuk6des teren mind az bt telepUles
polgarmesterevel nagyon jo a viszony, kiva It
kepp Gyomaendr6d es Devavanya polgarmes
tereivel. Mindenben igyekszUnk egymasnak
partnerei lenni. Eddig nekem semmilyen rossz
tapasztalatom nem volt, tehc\t mindig meg
tudtunk allapodni es a polgarmestereket teny
leg k6sz6net illeti, mert mindenben segftenek.

A tarsadalmi es kozeletben milyen sze
repet toltenek be, vagy kivannak betolte
nil

Mi olyan programokat szervezUnk, melyek
el6segitik, hogy mi a jarasban egy kiesit a kbz
eletben is reszt vegyUnk, olyan programokat
nyujtsunk a jarasnak, amelyek szinesftik a ja
ras eletet. lIyen peldaul a jarasi nyflt napunk,
amikor a k6zepiskolai vegz6s diakokat hfvjuk
el, es mint leend6 Ugyfeleinknek bemutatjuk
a hivatalt, hogy ha egyszer el fognak j6nni
ide, akkor ne feljenek t6lUnk, ismerjek meg a
mi eletUnket. A ket k6zepiskolabol valasztot
tunk diakpolgarmestert es diak jarasi hivatal
vezet6t. Az altalanos iskola 7-8. osztalyosait
is megcelozzuk, mint tavaly, amikor a Kabito
szer Egyeztet6 Forum keretein belUI Zahoran

Adam ultra futot hivtuk el, aki egy nagyon
erdekes el6adast tartott a gyerekeknek. Az
iden tervezzUk azt, hogy Totka Sandort fogjuk
elhivni. Kulturalis programok teren azt tudom
mondani, hogy minden evben a Zene Vilag
napja alkalmabol itt ad koncertet az alapfoku
muveszetoktatasi intezmeny, a Bartok Bela
Vegyeskart mar masodjara sikerUlt elhivni,
hogy koncertezzenek. Lehet6seget biztosi
tunk konferenciaknak, mint peldaul tavaly
az ,56-os megemlekezes, iden mar jeleztek,
hogya 300 eves evfordulo alkalmabol itt egy
nagyszabasu rendezveny lesz mareius 31-en
a dfsztermUnkben, orvoskonferencia majus
vegen, A disztermUnket, ami nagyon szep
megjelenesu es jo akusztikaju, a jaras erde
keben, a telepUles erdekeben rendelkezesre
bocsatjuk, a szervezesben is reszt veszUnk.
Jlletve van meg a Jarasi Sportnap, ahol a k6z
tisztvisel6k az bnkormanyzatokbol, illetve az
allami hivatalnokok ismerkednek egymassal
k6tetlen kbrUlmenyek kbz6tt is. Tehc\t sza
mos szfnes programot probalunk mi magunk
szervezni, meg helyet, teret adni ezeknek an
nak erdekeben, hogy a Jarasi Hivatalt minel
jobban megismerjek az emberek. Megmon
dom 6szinten, hogy nem titkolt celom, hogy
ezekb61 hagyomany is lesz Gyomaendr6d6n.

Ebben tenylegesen mindig azonnal partnerre
leltem az 6nkormanyzatban es a polgarmester
urban.6 mindenben egyUttmuk6dik es egyet
ert es eddig nem volt olyan kezdemenyezes,
ami elhalt volna, mert valamelyikUnk nem ugy
gondolta volna.

Ajovore nezve milyen terveik vannak?
A j6v6beni terv a stabilitas. A meglev6

struktura, a meglev6 es idekerUlt feladatok,
hataskbr6k stabil mukbdtetese ezen a talajon,
ezzel a municioval. Az elmult evekben minden
olyan beruhazas, fejlesztes megvalosult itt
Gyomaendr6d6n, ami a Jarasi Hivatalt, illetve
annak muk6deset erinti. Meg az allategesz
segUgyUnket tervezzUk behozni ide Devava
nyarol. A jbv6beni cel egy kiszamfthato, stabil
muk6des a k6zeletben lev6 aktivitasunkat,
tevekenysegUnket tovabbra is fenntartva es
tovabbra is intenzfven kommunikalva a lakos
sagnak, az Ugyfeleinknek, hogy kik vagyunk
mi, ismerjenek meg minket, tudjanak a dolga
inkrol es legyenek tajekozottak,

Koszonom szepen a beszelgetest! To
vabbi eredmenyes munkat es sok sikert
kivanok!

Hegedus Bence
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" TAD, EZUS, VELED JARJUK... "IMA-SAROK"

2017. marcius

Marcius 1-jevel, hamvazoszerdaval veget er a farsang, es elkez
dodik a hlisveti keszulet szent ideje, a negyven napos nagybojt. Az
imadsag, bojt es jocselekedetek szent napjai azt a celt szolgiljak,
hogy keresztenysegunk legnagyobb iinnepere, a husvetra, Krisztus
urunk feltamadasara lelkiekben meltokeppen felkeszuljunk.

Egyik legszebb nagybojti imadsagunk a keresztuti ajtatossag.
Minden romai katolikus templomban ott talaljuk a keresztuti kepe
keto Tizennegy abrazo!as, mely ]ezus utjanak allomasait abrazolja,
Poncius PilMus udvarat61 a Kalvariaig. Ezeket a kepeket nagybojt
pentekein vagy vasarnapjain egy szep ajtatossag kereteben vegig
jarjuk enekelve, imadkozva, elmel1<edve.

]eruzsalem maig egyik leglMogatottabb szent helye az ovaros
ban a "Via Dolorosa': vagyis a "Fajdalmas Dt". A sikMorszeru szuk
utca bizonyos pontjain a kOfalakba vesett romai szamok jelzik ]e
zus keresztutjanak egyes allomasait, vagyis stacioit. A nephit ugy
tartja, hogy ]ezus mennybemenetele utan mar maga SZllz Maria is
gyakran vegigjarta azokat a helyeket, ahol ]ezus, vallan a kereszttel
a sirankozo asszonyokkal talalkozott; ahol elesett a kereszt terhe
alatt; ahol ruhaitol megfosztva keresztre lett feszitve, illetve ahol el
temettek Arimateai Jozsef sirkamrajaba. Ezt az apostolok, majd a
jeruzsilemi keresztenyek is gyakoroltak, es lassan igy jott szokasba
a "stacio-janls", vagyis a keresztuti ajtatossag vegzese. Ez nyilvan
csak jambor hagyomany, -de teny, hogy igen hamar szoldsba jott
ez az ahitatgyakorlat. Sok kereszteny messzi orszagokbol azert uta
zott, zarandokolt Jeruzsalembe, hogy ezt a fajdalmas utat vegigjar
ja. Kesobb az iszlam ternyerese, illetve a nagy tavolsag miatt egyre
kevesebbeknek adatott meg, hogy val6ban, Jeruzsalemben vegig
imadkozhassa ]ezus kereszthordozasanak szintereit, ezert elsokent
a ferences rendi szerzetesek papai engedellyel templomaikban fel
allitottak a tizennegy staci6t, es ott azokat ugyanugy vegigjartak a
buzgo hivek, mintha elzarandokoltak volna ]eruzsalembe. Valami
vel kesobb ez a papai engedety az osszes templomra es kapolnara
ki lett terjesztve, es ma mar minden templomban megtalaljuk a
tizennegy stacios kepet. Maig a ferences rend privilegiuma, hogy
ujonnan felepiilt templom stacios kepeit csak Szent Ferenc rendje
be tartozo szerzetes pap aldhatja meg.

Nagybojt pentekein tehat ezt az osi ajtatossagot vegezzuk temp
lomainkban. A keresztllti ajtatossagok idopontjai nagybojt folya
man templomainkban: Hunyan pentekenkent delutan fet 4-kor;
Endrodon pentekenkent delutan 5 6rakor, Gyoman pedig vasarna
ponkent delutan feI4-kor. Szeretettel hivunk es varunk mindenkit
erre a szep kozos imadsagra. Imadkozzunk es elmelkedjiink egyiitt
a kereszthordozo Jezus szenvedesei felett, es adjunk egyiitt halM a
megvaltas nagy ajandekaert!

"Szent J6zsef, legy hcizunk ura!"

Marcius honap egyik szep iinnepe marcius 19-en Szent Jozsef
iinnepe. Jezus neveloatyjara emJekezik ezen a napon Katolikus
Egyhazunk, aki melt6nak taJaltatott arra, hogy felnevelje, ovja es
oltalmazza az Isten szent fiat, Jezust. Regi szep szokas szerint erre
az unnepre is kilenceddel, azaz kilenc napos ajtatossaggal keszu
lunk. Ennek soran szep enekekkel, litaniaval, Szent ]ozsef rozsa
fUzerenek imadkozasaval koszontjiik a Messias nevelOatyjat. Az
endrod i egyhazkozsegben marcius 11. es 19. kozott, estenkent 17
orakor imadkozzuk a szent kilencedet a plebania nagytermeben.
Szeretettel hivunk mindenkit a kozos imara, es buzditunk minden
kit, hogy ha eljonni esetleg nem is tud, otthonaban vegezze el ezt a
szep marciusi ahitatgyakorlatot.

Czank Gabor pl6banos

Enek keresztuti ajtatossag vegen
(Dallama: Gyaszba borult Isten csillagvara)

Megjartuk mar a szent keresztutat,
Melyen a szenvedo Jezus haladt.
Barcsak mi is llgy jarhattuk volna,
]ezus elOtt, hogy ez kedves volna.

E szent utat elobb is 0 jarta,
Midon vallan keresztjet hordozta.
Hogy felvittek a IGlvariara,
Felszegeztek magas keresztfara.

Fajdalmas, szentseges Szuz Maria,
A szent utat gyakorta megjarta.
HoI szent fia kinhelyet talalta,
Leterdepelt, konnyekkel aztatta.

Kerjuk mi is a fajdalmas anyM,
Kerje ertLink szenvedo szent fiM,
Hogy fogadna kedvesen imankat,
Most elvegzett btksujarasunkat.

Dicsoseg, imadat az Atyanak,
Szentlelekkel aldott szent flanak.
Tisztelet adassek Marianak,
Fajdalmas szentseges Szuzanyanak.

MISEREND MARCIUS HONAPBAN

ENDROD

Vasarnap: delel6tt 9 orakor nagymise
Szombaton: delutan 5 orakor vecsernye es el6esti mise

Hetkoznap (csiitortok kivetelevel): reggel 7.30-kor szentmise
Pentekenkent delutan 5 6rakor: keresztMi ajtatossag

Marcius 11-19 kozott, d61utan 5 orakor: Szent Jozsef kilenced

GYOMA

Vasarnap: detutan 4 orakor nagymise
Kedden: delutan 4 orakor szentmise

Vasarnaponk6nt d61utan f614-kor: keresztllti ajtatossag

HUNYA

Vasarnap: delelOtt 11 orakor nagymise
Hetfon es penteken: delutan 4 orakor szentmise

Pentekenkent delutan feI4-kor: keresztuti ajtatossag
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Meghiv6 a Deli Evangelikus EgyhazkerUiet csaladi misszi6i
napjara Bonyhadra

Aprilis 1-en Bonyhadra utazik gyulekezeWnk kulon busszal, hogy
egy egesz napos ,,Felszabadft6 bromhir" ermG program kereten be
lui egyutt legyunk mindazokkal, akik hasonl6 ertekekkel rendelkez
nek es hasonl6 eel fele haladnak foldi eletuk soran. A sok szaz, ezer
embert megmozgat6 el6adasok es szabadon valaszthat6 f6rumok
segfthetnek megtalalni helyunket es boldogsagunkat e vilagban.
Az utazas koltsegehez az evangelikus egyhaz tamogatast nyujt, a
hideg ebedesomag is az egyhazkerulet ajandeka. A zenei elmenyr61
Gy6ri David lelkesz es a pestszentl6rinei Uj Teremtes Egyuttes vala
mint a soltvadkerti Carmina Hungariea Orff zenekar gondoskodik.

A reszletes program:
9:00 Gyulekez6, kozos enekles
9:45 Koszontesek
10:00 Nyit6 igehirdetes - Dr. Szab6 Lajos, az Evangelikus Hittu

domanyi Egyetem rektora
11 :00 Felszabadft6 oromhfr - Pannonhalmat61 Wittenbergig:

Varszegi Asztrik benees f6apilt es Ganes Peter puspok disputaja
12:00 Ebedszunet
13:00 Szabadon valaszthat6 programok:

1. Gondoljuk tovabb az igehirdetest! - Dr. Szab6 Lajos
2. FelUgyel6k f6ruma - Radosne Lengyel Anna
3. Hogyan segithetjuk uj gyulekezetek szuleteset? Deak Lasz

16, Ganes Peter
4. Uldozott keresztenyek k6zottUnk - Yasmen Canadey pakisz

tani gyulekezeti munkatarssal J6 Angelika beszelget
5. Luther: Zenes eletrajzi tortenet - A szarvasi Szivarvany szfn

jiltsz6 tehetsegmGhely el6adasa
6. Nezzuk egyutt es beszeljuk meg a Luther rajzfilmet - Szab6-

ne Miltrai Marianna es Birkas-Sztr6kay Edit
14:30 Keruleti dfjak atadasa
15:15 Zar6 istentisztelet urvaesoraval- Deak Laszl6 lelkesz
16:15 Uti aldas - Ganes Peter puspok
Szeretettel varjuk mindazokat, akik szivesen reszt vennenek

ezen a programon velunk egyutt. Jelentkezni lehet mareius 15-ig
az Evangelikus Lelkeszi Hivatalban, F6 ut 178. alatt delel6ttonkent
vagy Fulop M6nika lelkesznel a 20-500-661 O-es telefonszamon.

"HALA.L! HOL A TE FULLA.NKOD?"

A halottakr01 reformatus szemmel

Az elml'1lt alkalommal volt r6la sz6, hogy a hahH pillanataban a
Wek elhagyja az emberi testet, s a lathatatlan vihigba lep at. De mi
lesz a lelek sorsa a halM utan?

Bolyong, visszajar, a holttest felett lebeg, hazalatogat, jelzest ad,
i.izenget? Megjelenik a sirnal a hoittest kCiri.il az evfordul6kon vagy
halottak napjan? Sok embert szorongat, foglalkoztat ez a kerdes.
Igen nagy a bizonytalansag ezen a teri.ileten. De esak addig, amig
valaki gondosan nem tanulmanyozza a Bibliat es el nem jut oda,
hogy esak a Bibliat tartja egyetlen, hiteles informaci6s fomlsnak
ebben a fontos kerdesben. A Szentiras tanitja, hogy a lelek a halaJ
utan azonnal Isten ele vitetik es sorsa folott dontes szi.iletik. Azt a
helyet, ahova a lelek a halM utan keriil, Hadesznek vagy Seolnak
nevezi a Biblia. Jezus tanitasa, es az Ujszovetsegben adott kijelentes
alapjan tudjuk, hogy ennek a helynek ket resze van. A Hadesz egyik
reszet Jezus igy nevezi: "Abraham kebele:' A latornak ezt mondja
Jezus: "ma velem leszel a Paradiesomban:' paJ apostol pedig, ami
kor errol a helyrol beszeJ, azt mondja: "kivankozom elkoltozni es a
Krisztussal lenni:' Tehat a Bibliaban harom megjelolest is talalunk
ugyanarra az allapotra, ugyanarra a helyre, amelyik a halottak bi
rodalmanak egyik resze. Ide keri.ilnek a fOldon ujonnan szi.iletett,
megtert emberek, a Krisztusban hivok lelkei. Az idekeri.iltek bol
dogok, ori.ilnek, megnyugszanak. Ebben az aIIapotban a Krisztussal
val6 kozosseg nagy orome tolti be oket, es varjak a boldog feltama
dast, mely Isten lijjateremto munkajanak a koronaja lesz.

A Hadesznek, vagy Seolnak masik reszet Jezus pokolnak nevezi,
ahova azoknak leike keri.i!, akik a foldi eIeti.ik soran Isten bGnboesa
t6 kegyeImet elutasitottak, Krisztushoz, mint Megvalt6 Kiralyuk
hoz nem tertek meg, es benne, mint egyetlen Szabadit6ban nem
hittek. Nem sziilettek lljonnan.

A haW utan, Isten iteJoszeke elott ez azonnal kideri.i!, hiszen Is
ten a sziv melyere lat, es hamis latszatta!, hazug beszeddel at meg
teveszteni senki nem tudja. A pokolba keriilt Wek szenved. Szen
vedeset tobbek kozott az okozza, hogy emlekezik bGneire, gyotri a
lelkiismeret ego tiize. Latja, hoI rontotta el az eletet es orok sorsat,
s tisztaban van vele, hogy ezen nem tud valtoztatni. A pokolban
levo lelkek latnak. Latjak a Paradiesomot, amit orokre elvesztettek,
s rettegesiiket fokozza az a tudat, hogy esahidtagjaik is, ha meg nem
ternek foldi eIetlikben, odakeriilnek, ahol most ok vannak. A po
kolban leva lelkek nem varjak a feltamadast, pedig ok is feltamad
nak es feltamadott testben mennek az orok karhozatba.

A Biblia hatarozottan tanitja, hogy a testi haW pillanataban
vegleg eldol es rogziil az ember sorsa. S JeZlls felreerthetetleniil ta
nllsitja, hogy a pokolb61 nines sem visszallt, sem pedig atmenet a
Paradiesomba. Ezt rogzfti Lukacs apostol, amikor Jezus azt mondja,
hogy Abrahamt6l az az informaci6 erkezik a pokolba, hogy tikoz
tetek es kozottiink hatalmas szakadek van, s nines lehetoseg ennek
athidalasara. Sz6 sines tehat a Bibliaban arr6!, hogy az elment lel
kek visszajohetnenek, vagy eppen szabadon jarnanak-kelnenek a
vilag(\rben, netan lljra testet oltve visszaterhetnenek hosszabb vagy
rovidebb id6re. Meg Jezus maga is azt mondja az oveinek: en eI
megyek, es nem lattok tobbe. Majd esak ha veglegesen visszajon. A
lelek sorsa tehat a halaJ pillanataban megpeeseteltetett.

Papp Tibor
lelkesz
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. RESZLET.EK A "VISSZATEKINTES"-BOL -I. RESZ .'
Elosz6

Soraimmal a mutt szazad tiz izgalmas evet vazolom roviden.
Nem vallalkozom arra, hogy egy letiint kor sok esemenyerol adjak
hirt, de amiket megoriztem emlekeimben, azokat most csokorba sze
dem hoi szep, hoi keserii emtekkent. Foleg rokonaim, kedves kozeli
ismeroseim keresenek teszek eleget visszaemtekezeseimmel. Nem va
gyok ir6, de szellemi kepessegem meg nem gatol abban, hogy emte
keimben kutakodjak. Sok minden elmondasra kivcmkozik, foleg az
Uldozesek Iwrab61. Egy-ket konkret eset csak "izelito" egy elkepzelhe
tetlenUl tragikus rendszerrol, vezetoi kegyetlen tetteirol. Sok csalcidot
zuztak szet, fiatalok tervezett javoje, nemes erzesek, szep almok let
tek letiporva - a teljes anyagi kifosztas mellett. lrasommal az adott
kor szellemiseget pr6balom erzekeltetni.

Ma is nagy a veszety javonket illetOen, de most nem a Rakosi- es
Sztalin jele uralom a tragedia, hanem az a - szamunkra lathatatlan
- penzugyi-szellemi hcluerhatalom, ami nemzetallamok letiprasara
torekszik, s akarja megalakitani a reg 6hajtott vilagkormanyt. Sajna
latos, hogy a magyar nep nem egyseges fontos iigyekben sem - es van
nak, aki/c szembefordulnak j6zan orszagvezetokkel, cselekmenyekkel
- ami pedig alapveto hazavedelem lenne! Remenykedjiink sorsunk
jobbra fordulasaban!

1944

Mareius 20., hdfo: a nemet megszallas masnapjan mar Endrod
re is bevonultak a katonak. Ezt ki:ivetoen bombaztak igazan szep kis
hazankat az angolok es amerikaiak. Gyermekkori htl baratommal,
Lacival rendszeresen szamoltuk a bombaz6 gepeket. Ti:ibbnyire 84
86 repiilt be egyszerre, de neha 100 felett is. Hatborzongva hallgat
tuk a radi6t, olvastuk az ujsagokat. Hozzank legki:izelebb Mezotlirt
erte tamadas. A vasutat, allomast eeloztak meg, Mia Istennek nem
sok sikerrel. Att6l nem kellett felni, hogy a gepek falvakra is ledob
jak terhi.iket, de 6vatossagb6l bevezettek a piaeok delutani meg
tartasat. Tiltottak a delelotti csoportosulasokat bombazasok idejen.

Az orosz katonak okt6ber 6-i, pentek delutani bevonulasa
mindnyajunkat megremitett. A nemetek ugyan - kisebbsegi ero
ben - nem mutattak nagy ellenallast, de akadtak holttestek a fobb
utvonalakon.

A megszallas paradicsomi eletet jelentett a bolsevistaknak.
Felszabadit6 testvereknek tekintettek a szovjet katonakat, s bar
kezdetben esak szajhosi:ik voltak, folyt az elet szokott rendjen, am
lassan-lassan beszivarogtak a falvak, varosok vezetesebe, kiturva
helyiikrol az ertelmes, intelligens, tanult tisztviseloket es a vezeto
posztokat beti:i1t6 regi gardat. Az orszagos peldakhoz hasonl6an
kezdtek i.ild6zni a papsagot az egyeb ertelmisegiekkel egyiitt es
hazugsagok aradatat zuditottak l'<ljuk. Egy-ket evig meg termelt
a parasztsag, az iparosok is megeltek hasznos tevekenysegiikbol,
de egyre jobban ti:imi:iriilt a sok vereskezu kommunista az orszag
vezetesebe, s meghataroztak ji:ivonket. A helyi kisldralyok szinte
szabad kezet kaptak bizonyos szemelyek iildi:izesere.

A katonak bizonyosan j61lattak, hogy milyen kulturalt, altala
nosan j6m6du, j6 ki:iriilmenyek ki:izi:itt elo, becsiiletes magyar ne
pet "szabaditottak fel" hasonl6 mas eur6pai nemzeteld<el egyiitt.
Tudjuk j6l kesobbi ismereteinkbol, dokumentumokb61, hogy a
szovjet vezetes mennyire felrevezette sajat nepet hamis propagan
dajaval, de az Eur6paban hareol6 katonaknak aldwr nyilt ki igazan
a szemiik, amikor hlttak az altaluk letiport nepek eletet. Aki visz
szaterve hazajaba, otthon el merte mondani a latottakat, hogy kiket
is "szabaditottak" ok fel, azok hogyan elnek, azt bi:irti:inbe zartak,
vagy sok evig munkataborokba kenyszeritettelc A sokmilli6 szov
jet ember llgy nott fel, hogy el volt zarva elole az igazsag. Teljesen
felre voltak vezetve.

1945

Majus 9! Vege a Mborunak! Oriasi i:iri:imiinnep volt Endrodi:in
felvonulassal. Aki tudott, birt, ment a ti:imeggel a foutcara nagy
nagy lelkesedessel. Mindenki i:iri.ilt a varva-vart bekenek. Dri:im az
i:iri:imben, hogy egyre ti:ibb vonat szallitotta a magyar hadifoglyokat
Romanian at a Szovjetuni6ba. 1. Gizi baratnomhi:iz es az 0 nagy
nenjehez esatlakozva egy alkalommal en is atmentem a gyomai
vasutallomasra, amikor jeleztek egy fogolyvonat erkezesd. Arkon
bokron at, szant6fi:ildi:in es nem a f6ltton. Amikor megerkezett a
vonat, el6re megirt eedulakat dobaltak ki a katonak, remelve, hogy
azokat tovabbitjak a megtaW6k. Oriasi hangzavar, kdsegbeesett
kialtasok, keresve Mt, ferjet, testvert, erdeklodve holletiikrol. En
eleg sok cedulat szedtem Eel, es igyekeztem mielobb postara adni.
Nehany valaszt kaptam, halas ki:iszi:inetiiket fejeztek ki a csaladta
gok soraimert.

Nepszavazas elotti mozgast, nyiizsgest tapasztaltunk minden
iitt. A kisgazdapart is layette reszd a valasztasi propagandab61.

November 4-re ttlztel< ki az orszaggyUlesi valasztast. Kisgazda
partunk 57 %-kal fi:iJenyesen nyert, a kommunistak alig 17 %-kal
szereztek mandatumot. Bar nagy ti:ibbsegben nyertiink, a fobb mi
niszteri posztokat a balosok uraltak. J6l megszerveztek a f6 iranyel
veket, s minden ment terviik szerint szovjet iranyitassal.

1946

Az endrodi balakban mar esak ket evig h6dolhattam a tane
i:iri:imenek, mert 1948 utan beki:iszi:inti:itt a veszkorszak, ji:itt a rom
bolas, iildi:izes, vagyonelkobzas es mas kommunista intezkedesek.
Nem ldmeltek az egyhazi szemelyeket sem. Allamositottak az isko
W<at, gatoltak a jobb m6du csaladok gyermekeinek tovabbtanula
sat, elhelyezkedeset stb. Ket eVig esendben meghunyaszkodtunk,
de nyilvanval6va valt a kommunistak befeszkel6dese a ki:izhivata
lokba, vezeto testiiletekbe, s a "burzsujokat, reakci6sokat" mind
jobban hatterbe szoritottak. Alak eldwr cseperedtek fel a ki:ireink
bol, nem kecsegtette oket szep ji:ivo. Az 1946-os evet ki:ivetoen sok
ertelmes, j6 kepessegeld<el bir6 fiatal no es ferfi blICSuzott sziilohe
lyetol, mashol kereste es taWta meg boldogulasat.

Az inflaci6 a termeloket sUjtotta legkevesbe, de a penzbol e!ok,
foleg a varosokban lak6 emberek nyomorusagos idot e!tek meg au
gusztus l-ig, a forint megjeleneseig. Legti:ibben a fovarosb6l i:izi:in
li:ittek az emberek videlue, hogy csereiizlettel szerezzenek elelmet.

A szovjetek altai megszallt, ugynevezett "demokratikus" orsza
gokban csaknem egyforman lesi.illyedt az e!etszinvonal. Mindjob
ban eltavolodtunk az igert jobb eletminosegtol, s csak almodozha
tott a nemzet nyugati eletszinvonalr61.

A ti:irteneszek szerint 1946-ban Magyarorszagon volt a vilag
addigi legnagyobb infi<\ci6ja, ami augusztus I-jen szunt meg a fo
rint bevezetesevel. Nagyvarosi, foleg budapesti urinok tovabb nem
kenyszeri.iltek megvalni kedves emlekeiktol, erte!<es targyaikt6l,
ekszereiktol es szep ruhadarabjaikt61, ugyanald<or a munkajuk
utan jar6 uj penz eleg szuki:is volt. A mezogazdasagi terme!<eket
is eleg olcs6 aron hatarozta meg a hat6sag. Szuki:is eletre kellett
berendezkedni az elet szinte minden teriileten. Sok ev 6ta nem
vettiink uj ruhat, a regieket alakitgattuk, am azok is elfogytak las
san-lassan mindeniitt. Aldwriban szokassa es divatossa valt a ka
tes, horgohls. Meseszep holmikat keszitettiink: kombine, harisnya,
sal, zokni, sapka, melleny, kardigan, bluz, kendo, kesztyii, kosztiim
(amit hazilag befestettiink), illetve szobai mamusz, sapka stb. Min
den haznal volt rold<a, de ald<oriban a kenderfonal keszitese mellett
mi, fiatalok inkabb j6 minosegu gyapjUfonalat csinaltunk. Gyapjlit
tudtunk venni, megkartoltattuk, es lehetett fonni. Dgy is kesziilt
fonal, hogy regi, mar nem hasznalt vagy lanott gyapjuholmit felda
raboltunk, a szalait kiszedtiik, es ugy adtuk at kartolasra. A pamut,
vaszon, herny6selyem mellett sok volt a gyapjllruha regen. A mu
szalas holmik kesobb keriiltek forgalomba.

Hanyecz Margit
Folytatjuk!
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Kedves Endrodi Baratok!

2017. evi koltsegvetese
3. 3.2016. evi koltsegvetes m6dositasa
4. 4. Beszamol6 aRoma Nemzetisegi Onkormanyzat belso ellenor

zesi jelentesr61
5. Bejelentesek

A kozgyules programja:
kepes beszamol6 a barati kor elmUit at ever61
a vezet6seg beszamol6ja a 2016-os evrol es a gazdasagi helyzet
ismertetese
a tervezett 2017. evi programok
az alapszabaly m6dositasan, melyet tavaly j6vahagytunk, a eegbi
r6sag kifogasolt nehany pontot, igy ezek m6dositasa szUkseges.
vezet6seg valasztas

Az el6z6 evek szokasahoz hiven ezuttal is tombolaval szinesftjuk a
programot. (Megfele/6 tombola targyakat szivesen fogadunk.)

Ebed el6rendelesre lesz, 1500 H-os Mon (A teremberletet az egyesQ-
let koltsegveteseb61 finanszirozzuk.)

Menu I.
Sertesszelet j6asszony m6dra sUit burgonyaval- Soml6i galuska
MenU II.
Sokmagos rantott csirkemell vegyes korettel-Almas pite
Vegetarianus menU
Rantott sajt rizzsel, tartarmartassal-Soml6i galuska

Kerjuk, hogy aki reszt kivan venni a talalkoz6n, telefonon vagy
e-mail-en jelentkezzen be legkes6bb mareius 20-ig. A busz rendeles,
a vendegl6 es a szervez6k szamara is fontos a jelentkez6k letszamanak
ismerete. (Termeszetesen bejelentkezes nelkUI is mindenki szivesen la
tott vendeg.)

Elerhet6segeink:
Endrodon: Fulop Imrene Kati T: 06-66-284-435; M: 06-30-662-8551

Traurig Edit (Nemeth Edit)T:06-66-284-647 M:06-30-402-5884
Tovabba: Timar Imre elnok: T:06-1-326-7567; M:06-20-942-9331;

E-mail: timarimrev@gmail.eom
Budapest, 2017. februar 16.

Az Endr6diek Barati Kore 2017. marcius 25-en (szombaton) 10-17
ora kozott tartja meg szokasos, budapesti osszejovetelet, eves kozgyu
leset, ami egyuttal vezet6seg-valaszt6 kozgyUles is. Szeretettel varjuk
tagjainkat, de rajtuk kivul mas es ujabb erdekl6d6ket is, akik szamara
Endr6d neve kedvesen eseng es civil szervezetOnkon keresztiil is kot6dni
szeretne szQl6varosunkhoz. Hatarozatkeptelenseg eseten ugyanaznap
11-6rakor kerQl megtartasra az ismetelt kozgyules.

A korabban kipr6balt helyen szervezzuk a talalkoz6t. Gme:
1054 Budapest, V. Alkotmany u. 9-11.
"Alma Mater" etterem (Parlamenttel szemben, bejarat: Szemere ut

eai oldalon)
Kozponti fekvese leven megkozelltese igen kedvez6. Szombaton

ingyen parkolasi lehet6seg kozvetlenul a vendegl6 mellett. Vonattal er
kez6k Keletit61: 2-es Metr6-Kossuth tel'; 78-as Trolibusz-Szemere u.; Nyu
gatlt61 setalva. Valamint 2-es villamos, 15-os busz, stb.

Emlekezes aroma sorozatgyilkossagok aldozataira
ARoma Polgarjogi Szovetseg, Gyomaendrod Varos ROIna Nemzeti

segi Onkormanyzata es a gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskola nema
gyertyagyUjtassal, illetve koszorll es virag elhelyezessel emlekezett meg a
roma sorozatgyilkossagok aldozatair61 2017 februar 23.-an deIi 12 6rakor.

Szeesi Zsolt

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

Timar Mate

valloisi Dr. Schonborn Laszlo
orvos

Orbok 'ozsef
r. k. elemi iskolai igazgat6

1896-ban szUletett Perjamoson. K6zep
iskolait Kalocsan es Temesvaron, egyetemi
tanulmanyait Budapesten vegezte. Orvo
si gyakorlatat Budapesten kezdte meg es
1926 6ta folytatja Endrod6n. 1915-ben
hadbavonult es az olasz harcteren sCIlyos
gazmergezest szenvedett. KitUntetesei:
KisezUst vitezsegi erem, Karoly csapatke
reszt. Tagja a k6zseg kepviselo-testUlete
nek, s valamennyi I<ulturalis es tarsadalmi
egyesi.iletenel<.

Portrek Endrodro1 III.

Gyomoendrod Varos Romo Nemzet;seg;
OnkormanyzQtanok hire;

Forras: Bekesmegyei fejek, 1929. Szerk. Gergely Gabor Arnold

1885-ben szUletett Szinfaluban. K6zep
iskolait es a tanft6kepzot Szatmaron vegez
te,

azonkfvUI elvegezte Brass6ban a gazda
sagi tanfolyamot, Szegeden az ipariskolai
tanfolyamot

es Aradon a tovabbkepzo tanfolyamot.
1905-ig Dunaadonyban tanft6skodott, az
utan

Endrod6n kUlterUleti, majd 1912-ben
belterUleti tanft6 lett, 1924-ben pedig igaz-

SzulOfold: Bolcso, majd koporso!
Sarkcsillag a negy egtaj felcH!
Anyanyelved billyogkent jelol!
Te vagy a leli h6 s a tavaszi zord,

gat6va
neveztek Id. Tagja Endrod k6zseg kepviselo-testUletenek, va

lamint a katolikus egyhazk6zseg
kepviselo-testUletenek, az endrodi r. k. tanft6egyesUIet eln6

ke, mezogazdasagi ertekesfto
bizottsag feli.igyelo-bizottsaganak tagja, az iskolan IdvUIi nep

oktatas vezetOje, a Petofi Tarsasagtiszteletbeli tagja, a Kereszteny
k6nyv- es papfrarCI sz6vetkezet igazgat6sagi eln6ke.

Testiileti iiles
Gyomaendrod Varos Roma Nemzetisegi Onkormanyza-

ta 2017. februar 13-an megtartotta az ev masodik testiileti uleset.
A negyfOs testuletbol harom kepviselovolt jelen. Tovabba Lehoezkine Timar
Iren alpolgarmester asszony, Uhrin Anna jegyzono, Megyeri Laszl6 aljegy
ZOllf, Agostonne Farkas Maria iigyrendi bizottsag elnoke, valamint Ugraine
Gr6fEva penzugyi eload6. A jegyzokonyvet0 mil iakne Csik6s Anik6 vezette.
Onkormanyzatunk 5 napirendi pontot targyalt es fogadott e1:

1. 1. Elnoki beszamol6
2. 2. Gyomaendrod Varos Roma Nemzetisegi Onkormanyzatanak

Jatszohaz aRoma Kozossegi - Hazban
Szoldsainkhoz hiven Roma Nemzetisegi Onkormanyzatunk 2017. feb

ruar II-en megrendezte Farsangi jatsz6hazat. A jatsz6haz keretein bellil
lehetett szinezni, rajzolni, hajtogatni es kulonbozo jatekokat kipr6balni. A
kozel 60 gyermeket Onkormanyzatunk szendvicesel, iiditovel es farsangi
fankkal vendegelte meg.
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Szant6 Katalin megemlakezase - 1983. julius 20. , E ",,, I II re'sz
Megemh~kezes Szabo rna noverro - .

(1912-1983)

Szinte egesz szerzetesi eleteben ve
zeto beosztasban dolgozott. De soha
sem €lIt vissza sem tehetsagevel, sem
hatalmaval. Nem t6rt 6ssze senkit, egye
nisege nem lenyomott, hane.m fele,melt.
Trefasan szokta mondogatnl: "Talaltam
egy athidal6 megolda~t." Ez azonban
nem jelentett megalkuvast, ~anem tuda
tos bekessegre t6rekvest. "En egy olya~

stilust vittem- vallja 6nmagar61 - ami
kereste a kiegyenlftest, az athidal~st es
kerultem a t6reseket. Bekeszereto em
ber voltam es vagyok... Csak nagyon
lenyeges dolgokban vittem t6resre a dol
gokat." (1981. X. 23.)

4. A felelosseg atelese malysegesen
alazatossa tette. Feljegyzeseiben meg
hat6 melegseggel nyilatkozik meg Isten
fele gyermeki alazatossaga:" Biztosa~

tudom, hogy annyi kepesseggel, annYI
lehetosseggel es annyi kegyelemmel
mas jobban sz;eretne Tege,d es sok,kal
t6bbet tenne Erted, mint en! Bocsass
meg nekem!" (1981. X. 23.) Haszontalan
szolgak vagyunk- [rja masutt - Uram, azt
gondolom, hogy meg annyit sem tettem,
ami k6telessegem lett volnal Azt gon
dolom a legfobb k6telessegem Vel~d

szemben a hala, alazat es a teljesen Rad
hagyatkoz6 bizalom egyeni es a hivatali
eletemben egyarant: "

Hala, mert nagyon sokat kaptam To
led!

Alazat, mert nagyon meltatlan vagyok
szeretetedre es josagodra! , ."

Bizalom, mert eddig ugy vIgyaztal
ram mint szemed fenyere! (1981. XI. 10.)

Alazatosan szamft a noverek segft-

segere: "Ismerem gyenge~egein;et es
ezart egyesul6k azokkal, aklk forrobban
tudnak szeretni Taged, es sokkal, de
sokkal jobbak nalam, p6toljak ok az en
hianyossagomat. Te fogj 6ssze .be.nner:n
mindenkit es mindent, hogy klcslnyse
gem el ne vesszen. Szeretetb~n tar!s
meg engem! Egyutt mindenklvel es
mindennel en, a legnyomorultabb. Halld
meg kialtasomat ~,ra,m!" (1 ~~1 ...IX.13.)

Meghat6 bensoseggel ,koszo.~te ~eg
a novereknek a 70. szuletesnapJara klfe
jezett imadkozasos megemlekezeseket:
"Magam is halaadassal csatlakoztar:n
imadsagukhoz, azonban magam hozza
tettem meg ezt a k6ny6rgest: irgalmazz
Uram, irgalm~.zz! Igen, legyen !,rg.~In;as

hozzam az Uristen minden bunomert,
hibamert es mulasztasomert! Egyben
karem, bocsassanak meg 6n6k is min
denert! A hala es irgalom mellett blza
lommal tekintek a j6 Isten fela, aki eddig
is megmutatta mikor es mit kfvan tolem.
B[zom benne, hogy meg fogja azt is rl}u
tatni mikor kell felreallnom es a tovab
biakban szenvedessel, imadsaggal el
nem a Szeretetszolgalattal. Bizalommal
kerem mindnyajukat, segftsenek ebbe~

a fohaszkodasomban is!" (1982. III. 12-1
levelbol.) ,

5. Egy nagy intezmeny vezetese,
iranyftasa sok idot, energiat, gondot,
szellemi as fizikai erofeszftest kfvan. A
K6zpontban dolgoz6k szamar~ az e~

berek szolgalata nem olyan kozv~tlenul

tapasztalhat6, mert olyan szem~!ynek

szolo mint az otthonokban. Nem kozvet
lenul a szemelyekre, egyenekre iranyul6,
hanem intazmenyes szolgalatot jelent.

Eppen ezert vezeto beosz~asban I~~o
embernel - lelkiismeretessege, felel?s
segtudata miatt is - megvan az a v?s:;ely,
hogy az intezmeny ugyei mellett hatterbe
szorul az ember. ,

Erna nover erezte es tudta ezt. Talan
sokan az esz es akarat emberenek hittek,
valojaban a szfv embere volt. Minde~be

beleadta a szivet, mindent sziwel sZlve
sen csinalt: a legszemelytelenebb mun
kaja m6g6tt is ott ragyogott a szeretet.
Sziwel szeretlek Taged, Uram! Szfwel

;zeretem az embereket!" (1980. II. 13.)
Csodatevo hatalmat adtal nekem

is ~' szeretet csodatevo hatalmat. Uram
add nekem az 6nzetlen, magamat lef~

do es csak Teged kero es ke~eso ,SZI:,
vet, nem magamert, hanem masokert!
(1980.11.12.) ,

Allandoan kuzd6tt azert, hogy talal
kozasainal megerezzek a benne leva
szeretetet: figyelmesseggel, jo szoval,
mosollyal, remenyt suga~~o, ~eruj~v~1
talalkoztak az otthonok noverel. Megls
sokszor ugy erezt~, hogy ebben is t6~

bet kfvan tole az Ur: "Sokszor mennyl
re csak az ugyeket, gondokat !~ttam, .s
nem vettem eszre az embert, - IrJa egylk
leveleben. Bar a segites mindig elsodle
ges szempont volt nalar:n, de n?m any
nyira a szemelynek valo! Itt meg most
is sok a hianyossagom!" (1976; .11. 15.)
Uram sziven ut6tt szent evangehumod.

Hanyan, de hanyan for?ulnak ho~za,m
is ehesen. Szeretetre kiehezetten es en
sokszor k6z6ny6sen vagy futva megyek
mellettuk, pedig ok egyeni szer~tetre

ehesek. Bocsasd meg Uram, mlnd~.n

vetkemet, amit ezzel kapcsolatban elk~

vettem! Irgalmazz, Uram, irgalmazz! Es
adj erot, bennem lako Lelek, ~ogy csak
ma, legalabb ma, tudjam az ehesek lel
kenek szomjat kielegiteni!" (1980. II. 16.)

Hitet kell tennem a szeretetbol tett
be~'. Talan fgy fogalmaznam meg: a hiva
talos latogatasok mellett keresnem kell
az alkalmakat, hogy legalabb ~ jo szo
szolgalatat elvegezzem. A szem,ely~knek

valo jo szo elmaradt, vagy le~,alabb IS na
gyon keves valosult meg belole! Hogyan
tudom ezt ma potolni! K6rnyezetemben
segiteni, amikor kell valakinek. ,Level~k

kel ez is nagy szolgalatl Szemelyes er
deklodessel, Uram, ma csak ehhez az
egy mondathoz jutottam el. De erre ma
figyelni fogok es valosftom." (1980. III.
~.) .

Az utolso evekben talan voltak, aklk
ugy ereztek, hogy ez a szemelyes, k6z
vetlen kapcsolat az otthonok-
kal es egyenekkel lazabba vaIt.~
Latogatasai ritkabbak, hivatalo-
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Dr. Kat6 J6zsef "Kr6nikas Konyve", mint koranak tukre - IX. resz

Koltonk szulovarosat is takaros versekben feldicserte, fm
lassuk;

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

2. Korz6ja az ugyan nincsen,
Delelott es delutan,
De kisfiuk nagy labdaval
Hatulrol rugnak kupan.

~' Van egy Holler Kavehaza
Es elotte mu-liget,
Kurta farku tarka fokszi,
Ahol vigan atUget.

4. Van ott viz is, szep zold tUkru,
Ugy hivjak, hogy Holtmeder,
Szep zold tukor sima lapjan
Sok kis macska ott hever.

5. Van itt sok-sok nyirfasepru,
~epernek is eleget.
Es szerdan a Varoshaznal
Folyik ez a muvelet.

6. Elvegre ez nem oly nagy baj,
Nem is olyan nagy csapas;
Ahol seperni val6 van,
Seperni csak ott szokas.

7. Van neki egy szep sajtgyara,
Szornyen hatott ra a nyar,
Mert az orrat mind befogja,
Aki egyszer arra jar.

8. Van neki most furdohaza,
Amit Seydl alkotott,
Csak kuncsaftot nem kapott ra
Eddig legfeljebb hatot.

9. Igy s e szerint Gyoma halad
S szep az elet kelleme,
Mert minalunk sok minden van,
Csak az nincs mi kellene.

Gyoma, 1924. julius 26.

A strandolas a Nagy-Korozs Hantos-kerti szakaszan folyt ak
koriban (is). Ama bizonyos Seidl J6zsi bacsi (eredeti neven Josef
Seydl Feldwebel, a Gyoman leallftott Mackensen tabornagy-fele
nemet katona vonat orsegehez tartozott) uralta ezt a terepet. Ugy
maradt itt, hogy Gyoman megismert egy asszonyt, akivel ugy egy
l}1asra talaltak, hogy ezek utan J6zsi bacsi sosem vagyott vissza az
Eszaki- tenger partjara. Neki jol jott ki az elso nagy haboru vege. Itt
elte eletet, sokfele hivtak, mert majdnem mindenhez ertett, ami a
testedzes, a testkultura es a vendeglatas, szakacsmOveszet korebe
tartozott. Foidenyben kizar61ag a Nagy-Korozs Hantos-kerti szaka-

szan volt talalhato, s azt 0 uralta. Mar csak azert is, mert a kozsegi
eloljar6sag jovahagyasaval 0 volt a csonakhaz gondnoka. J6zsi ba
csi gondozta a palankos, s bordas parevezos cs6nakokat, melyek
ez id6 tajt egyre jobban szaporodtak, nepszerOek voltak az ifjusag
koreben. Kezdetben egy vetk6z6 satrat, kesobb kabinokat allftott fel
a kijelolt strandon a "csobog6val" szemben. E csobog6nal volt egy
nagyobb partomlas, s mi ifjak onnan szedegettuk egy mamut kopo
nyab61 az agyarat darabokban. Mivel a nagyja a vizvonal alatt volt,
tan meg most is ott van az a behem6t koponya. A kabinok megjele
nesevel az ifjusag nagy gondba keveredett, mert a kabinok araert
nap mint nap kuzdeni kellell. Otthon kunyen3lva, megjegyzessel a
szUlok reszerol, hogy "man ezir is pizt kirnek? ..."

J6zsi bacsi reszben megoldotta a gondokat, batran hitelezett
akar szilveszterig is. A strand eleteben aranyos esetek tortentek.
Volt egy derek asszonysag, a Tisza malom igazgat6janak 100 kg-os
felesege, mart6zas kozben elvesztette ketreszes feredo ruhajanak
als6 reszet. J6zsi bacsi - mivel egy sulycsoportban voltak - gyors
segelyben reszesitette a nagysagos asszonyt: sajat als6nadragjat,
egy tartalekot bocsajtott rendelkezesere. Kozben feltOnt, hogy Vinc
ze Lajos komank zavartan ul valamin a vfzben, tergyig ero vfzben
kucorog, mar az ulols6 furdozok is elhagytak a terepet, amikor Lajos
hajland6 volt kijonni, vagyis vegig az elarvull piros bugyin kucorgolt.

Cseplesi idillrol verselt koltonk. Tudniillik csepleskor a gepeszt,
az etetot, a bandagazdat, a fOtot a kazan faranal megvendegeli a
lanyas gazda. lIyenkor kerul sor a kivenhedt kakasok, tyukok leva
gasara. A gyomai jeles emberek tabl6jan ekkor jelenik meg Szilagyi
Feri bacsi geplakatos, cseplogep tulajdonos. Tehetos ember volt,
mar 1912-ben alapftotta mOhelyet hazanal, a Rak6czi uton, a Kner
Nyomda labjaban. A rossz nyelvek szerint azert volt fogatlan, mert a
fogait kivitte a sok palinka meg 6bor, amivel unos-untalan kfnaltak.
Az italnal maradva vers sz61 az oszel6rol, mikor is megjelenik a
kocsmakban az uj bor, de uj aron ... A megremult vendeg liter helyett
csak decit ker, akarmilyen szivesen kfnalja Weisberger Pista, vagy
Spitz Armin.

Weisberger Pista tokeletesen beszelte a gyomai tajnyelvet,
tajsz6last. Szenzaci6s bakatortenetekkel traktalt minket, ugyne
vezett akkuratus gyomai nyelven. Csak kesobb, amikor kezembe
kerult Jaroszlav Hasek konyve, a "Svejk a derek katona", akkor
dobbentem ra, hogy ez pontr61 pontra "tetunt" ugyanaz, amit ez a
Weisberger Pista mondott. Akkoriban az embert, ha nem viselke
dett, elkuldlek a "gyulai sargahazba". Manapsag meg mar nem is
meno, aki legalabb egyszer nem volt a gyulai "pszichiatrian".

Polgarorsegert kialt a tanyasi nep, mert elszaporodtak a kamra
fal asasaval ellopott holmik, meg a lovak megugratasa eccakanilk
idejen, ordogi m6don a kutyak meg csak nem is vakkantottak... Ot
ven evet huzott ki a varos kozepin a varoshaza udvaran a szesz
fozde, s ennek bOzet koltonk is megenekelte egy rangsorba hozva
a tan meg bGzosebb Vasut utcai Wagner es Fiai sajtgyar bOzevel,
szennylevevel ...

S itt van a het szenzaci6ja: harsan a kurt kollonk rfmjeiben,
megerkezetl kozsegunkbe a narancs. Mindenki narancsot arul, a
konyv- es papirkereskedo, a legjobbat a textiles Nagy es Bedo.

Arccal a falu fele irja koltonk, illelve verseli az uj iranyzatot. Bu
dapest a bOnos varos, az orszag megujhodasa csak a falut61 var
hat6. S itt lepett a szfnre Krcsmarik Endre polgari iskolai tanar, aki
regiseg gyOjtesre, regeszkedesre buzdftotta az ifjusagot, es nep
szerO kamara kiallftasokat rendezett a meglevo, s feltalalt anyagb61.

Dr. Cs. Szab6 Albert !rasa alapjan k6zreadja:
Cs. Szab6 Istvan

sabbak lette. Ennek ket oka volt:
Egyik oka: az uj es nagy feladatok,

amelyekben 6ra harult a gond es a fe
lel6sseg nagy resze: Tiszaalpar, a vak
mozgasserult gyermekek Szent Anna
otthona, Ipolytblgyes, a szeretetszol
galat kepz6, stb. Sok id6t es energiat
emesztett fel mindezek megszervezese,
elinditasa, a veluk kapesolatos hivatalos
targyalasok es ugyintezesek, az anyagi
ak el6teremtese es biztositasa. S mindez

nem az 6 egyeni btlete, hanem Isten aka
rata es szandeka volt.

A masik ok: bar kifele nem mutatta
es nem panaszkodott, de az 6 energiaja
es ereje is egyre esbkkent es felemesz
t6dbtt. Mar 1978 karaesonyan ezt irja
egyik leveleben: "Gondjaink nem fogy
nak, hanem n6~ek es mi egyre keve
sebbet birunk." Es feljegyzeseiben: "Mar
nines bennem az az energia, tudom,
hogy er6m fogy6ban, es nem tudom ugy

kezben tartani a dolgokat, esemenyeket,
amint kellene." (1981. X. 23.)

1982 april isaban mar kifejezetten ezt
[rja: "Uram, ugy erzem , halalosan el
vagyok faradva! De nekem fel kell ven
nem a keresztet ma is. Csak egy a fon
tos: Legyen meg mindenben a Te szent
akaratod! Legy aldva a faradtsagert, legy
aldva a gyengesegert, legy aldva a letbrt
segert. Legy aldva, Uram, mindenert"

Folytatjuk!
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A harom nyarfa alatt

KETSzAz EVE SZVLETETT ARANY JANOS
Szilagyi Ferenc: Mint ha pasztorWz eg...

SzOlohelyem, Szalonta,
Nem szOlt engem szalonba ...

JelOnk itt falba kannolja a nep.
Kik biztatjak, sem tudjak, mert teszik.
Kiralyi jeL sok mas jelet tuleIt.
Ne r6dd feL Vram, vetekOI nekik!
Ne vagasd falhoz szep kisdedeik ... !
Es faj6 oream rangjon majd a szamhoz,
ha elfeledlek egyszer, Arany Janos.

UItOnk Babylon foly6partjain.
Sirtunk. Babylon tengel' nelklil et.
Harfank a fUzfan. Maskepp sz61 a kin.
TOIOnk verejtek kelL nem szenvedely.
S nem erv, erOnkbOl mert dolt itt a vel'.
Hat kihUlt jobbom legyen ra az amen,
ha elfeledlek egyszer, Jeruzsalem.

(jergely Agnes: A 137. zsoltar

A gyomai Szilagyi Ferenc Arany Janosr61 irt eletrajzi regeny
reszletevel es az endrodi Ciergely Agnes versevel emlekezOnk a 200
eve Nagyszalontan szOletett nagy magyar koltore.

felallt.
- Holnap is nap lesz, addig se szalad el az a mese. Inkabb jer,

nezzOk meg a beWket: megvan-e meg mind!
Bar a felbemaradt meset fajlalta, a beWk emlitesere felragyogott

ujra a szeme. Kozben anyja egy szaraz aggal tOzet fogott a parazson,
s meggyujtotta a faggyllmeesesL A kisfiu leszdllt a zsamolyr6L s a
WzhelybOl kihullott hamut kezdte szepen ellapogatni a tenyerevel a
kemenyre dongolt sarpadl6n. Apja a rozsebol egy vesszot tort, skis
szekevel 0 is odahUz6dott a Wz ele.

- Na, lassuk hat akkorl
Abe ab, vaskalap, Ha meglitod, elszalad! - kezdte eI a trefas

mond6kaL A kisfiu fo!nevetett, esengo hangon utana mondta, s
buzg6 igyekezettel kezdte hUzogatni az A ket hosszu szarat a hamu
ban. Aztan a Bgerincet huzta meg, s hozzakanyaritotta a kerek fejet,
s a nagy, gombolyu poeakjat. Ahogy megvolt vele, dieseretet var6
bOszkeseggel nezett fel.

- Na, most meg egy ugyanolyat frjal elore is, s mindjart Ie is
vagyon irva ...

De ki sem kellett mondania, a kisfiu mar orvendezo folfedezessel
rikkantott fel: B-A-B! Babszem! - s ket hamu lepte kezet osszelitotte
oromeben.

- De most mar nem bab am, hanem krumpli! - sz61t rajuk ked
vesen zsoliolodve az edesanyja, s megallt egy pillanatra az 0 mes
termuvet megcsodalni. Hirtelen j61eso melegseget erzett: anyja di
eseretol megsimogatta k6cos bama fejd. - Hiszen maholnap mal' a
neved is Ie tudod imi, Janikam!

- De Ie am! Persze hogy Ie! Itt is van az A mar keszen ... Aztan
a B-nek pocak helyett labat rajzolunk: R... , s megint egy A. .. Most
aztan esak a vegere kell egy betu, amilyet a nyul visel elol; s lam itt
is van: ARANY...

Az asztalon mar ott illatozott a ropog6s heju krumpli a esereptal
ban. Anyja egy kanalka zsirt hozott a kamrab6L s a s6skupa melle a
kis fatanyerra tette. Aztan bontogatni kezdte raneos kezevel a raneos
hejab61 a krumplit. Kinyilt az, mint a bimb6, illatozva, s ha megvolt
eggyeL belemartotta veget a fatanyerkaba tett galambtojasnyi zsfr
ba, megpergette s6vaL s odatette a esillog6 szemu kisfiu ele:

- EgyeL madarkam, egyel kis Babszem Jank6m!
Eves alatt alig volt szavuk, esak a nagy tarka kandur dommbolt

a Wzhely felett a padkan. Ahogy a krumpli elfogyott a talbOL friss
kutvizet toltottek a pims eserepedenykors6b61 ...

'Rovatvezeto: Polanyi Eva
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Odakint a tomnyban most Otottek
el a hetet. A Wzhely zsaratjan hirtelen
langra kapott egy szaraz csutkaszar,
s taneol6 pims feny ontotte eI az ala
esony gerendaju konyhat. A deresedo
fejU oreg meselo keze megallt egy pil
lanatra a szakajt6ban a felig morzsolt
esutkan, s a kedves areu, halovany asz
szony mellette megigazitotta egy aggal
a hamvad6 tOzet meg a hamuban lapu
16, rancosod6 heju par szem krumplit.
Ilyenkor a teli esteken nem gyujtottak
meesest: nagy kines a zsir, az olaj, kell

masra ilyen szegeny helyen.
A fellobban6 zsaratnok fenyeben a ket oreg labahoz kueomgva

kis gyalogszeken esillog6 szemu kisfiu Olt, belefeledkezve a mese
varazslataba.

- Hat aztan hogy lett, edesapam?
A esendes beszedu, oszolo ember kiemelt egy megkezdett SOrll

esutkat a kasb6L s tovabb morzsolta.
- Hat aztan? - s trefal6 huneutsag bujkalt a szeme sarkaban. 

Hat aztan fozott neki az edesanyja fe] veka lisztbol gomb6eot, kita
lalta elibe, s Babszem Jank6 mind az utols6 falatig megette!

- Hinnye, de j6 etke volt! - kaeagott fel a szeken a kisfiu, s mind
a harman j6izuen nevetni kezdtek. A kedves arell asszony lehajolt,
olebe kapta a fiueskat, s jobbr61-balr61 euppan6s es6kot nyomott az
oreajara.

Kozben ana gondolt, hogy mintha esak az 0 eletOk elevenedett
volna meg a meseben: a huszonot eve sZliletett, immar asszonysor
ban levo leanyuk utan nyolc kisgyermekOket kellett eltemetni, mig
vegre keso oregseglikre ez a gyonge kisfiu megmaradt.

Jank6 ez is, s eppolyan kis pottom, vezna, akaresak az a masik a
meseben.

- Jank6m, kicsi Babszem Jank6m, hat neked ugyan hogy adjak
fel veka lisztbol gomb6eot? Mara is esak krumpli sOl a hamuban
vacsorara.

- J6 az nekOnk nagyon, esak minden napra meglegyen, fet ke
nyere az a szegeny embemek. Igaz-e fiaml - sz6lt esendesen, az ura,
s faradt homlokat vegigtorolte. - Hanem ideje is volna mar meg
nezni azt a kolompert, atsOlt-e egeszen.

A kisfiu azonban meg mindig benne volt a mese buvoleteben,
s kerlelve nezett fel:

- Mondja meg, edesapam, hogy lett aztan a Babszem Jank6val?
Hanem az oreg befejezte a morzsolast, s vele mara a meset is.

Kek kotenyebol a kasba sz6rta a lemorzsolt szemeket, s esendesen
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.' . Egeszsegrol-betegsegrol

Orvosi tlidOfli (Pulmonaria officinalis)

Az orvosi tUd6fU
Europabol szarma
zo, 10- 30 em magas,
evel6 gyogynoveny.
Az erdesleveluek
csaladjaba tartozik,
arnyas erd6k aljno-
venyzetet alkotja.
Rozsaszfn viragai
a viragpor felsza
badulasa utan kek
szfnuve valnak. A
nepgyogyaszat ugy

tartotta regen, hogy tUd6betegsegek kezelesere azok a gyogyno
venyek alkalmazhatok, melyek kuls61eg hasonlosagot mutatnak
a szervvel. A tud6fu levelei ovalisak, gyakran pettyezettek, emi
att a gyogynovenyt "dongovirag"-nak vagy "emberkepu fu"-nek,
"pettyegtetett tUd6fu"-nek is neveztek.

A noveny tartalmaz: kovasavat, flavonoidokat, szaponinokat,
asvanyi anyagokat, allantoint, pirrolizidin alkaloidot es magas
(-vitamin tartalom jellemz6.

Az allantoin noveli a kot6szovetek viztartalmat, gyorsftja a b6r
elhalt hamsejtjeinek levalasat, el6segfti a sebgyogyulast, sejtre
generalo es gyulladascsokkent6 hatasu.

A pirrolizidin alkaloid majkarosfto es genotoxikus hatasu,
emiatt a tUd6fU tea fogyasztasa az el6frt mennyiseget nem halad
hatja meg! Megfazaskor naponta 2-3 csesze javasolt egy nehany
napig, dohanyzas okozta leguti karosodasok eseten hetente 1-2
csesze tud6fU tea az ajanlott fogyasztasi mennyiseg.

Az orvosi tUd6fU tea el6iras szerint fogyasztva tisztftja a tU
d6t, alkalmas megfazas, legcs6- es horg6gyulladas kialakulaskor
kohogescsillapftasra es valadekoldasra. Hatoanyagai elfolyosftjak
a lerakodott leguti valadekot es fokozzak a legutak csillosz6ros
hengerhamjanak mukodeset, igy a valadek legutakbol valo tavo
zasat.

Garat-es gegegyulladas, gegepolyp eseten kedvez6 hatasu
lehet a gyogynoveny oldattal valo oblogetes.

A tud6fU tea ajanlott asztma, tUd6taguiat tUnetefnek mersek
lesere, dohanyzas okozta kronikus horg6gyulladas, reggeli koho
ges es rekedtseg enyhitesere. A tea fogyasztasa segfthet dohany
zasrol valo leszokasban.

A gyogynoveny oldat kedvez6 hatasu lehet adjuvans szerkent
a tuberculosis kezeleseben.

Gyomor-es belnyalkahartya gyulladas es hasmenes eseten is
el6nyos hatasu lehet a tea fogyasztasa osszehuzo es gyulladas
csokkent6 tulajdonsaga reven.

Terhesseg es szoptatas eseten, majbetegsegben nem alkal
mazhato!

A gyogytea keszftesehez a leveleket hasznaljak fa!, a gyujtesi
id6szak junius-augusztusra esik.

Orvosi pemetefli
(Marrubium vulnare)

A Foldkozi-tenger videker61
szarmaz6, az eszaki felteken is meg
honosodott, 30-60 em magasra
nov6, evel6, lagyszaru gy6gyno
veny. Az arvacsalanfelek csaladjaba
tartozik, reteken, utszeleken el.

Hat6anyagai koze tartoznak a
flavonoidok, nyalkaanyagok, ill6ola
jok, es a fenolsav. A legfontosabb
hat6anyaga a marrubiin nevu kese
ruanyag.

A pemetefU antioxidans,
gyulladasgatl6, vercukor-szintet
csokkento hatasu. Etvagy-es epeel
valasztast fokoz6 hatasa elonyosen
ervenyesul teltsegerzes, puffadas,
etvagytalansag eseten. Anyagcsere
fokoz6 tulajdonsaga miatt dieta ide
jen is fogyaszthat6 teaja. bsszehuz6
hatasa miatt alkalmazhat6 hasmenes kialakulasakor.

A pemetefU valadekold6, kohogescsillapft6 hatasu, megfazas, ga
ratgyulladas, legcs6hurut eseten is kedvez6 fogyasztasa.

Serkenti a sebgy6gyulast, alkalmazhat6 nehezen gy6gyul6, geny
nyes sebek kezeleseben, borkiUtesek eseten. Szaraz vagy nedvezo b6r
betegsegek kialakulasakor a fOrdovizhez a pemetefU tomeny oldatat
onthetjuk.

Szabalytalan menstruaci6 eseten is kedvez6 fogyasztasa es mereg
telenfto hatassal is rendelkezik.

A pemetefU tea ajanlott mennyisege naponta 2-3 csesze teltseg
erzes es puffadas eseten, epes panaszoknal naponta 3-4 csesze tea fo
gyasztasa javasolt.

Hasmenesnel es epebantalmaknal edesites nelkul ajanlott a tea fo
gyasztasa, megfazaskor keseru ize miatt mezzel izesithetjuk.

A fOrdo keszitesekor 10 kaveskanal pemetefUvet teszunk 1,5 liter
vizhez es eros fOzetet kesziWnk, majd a meleg fUrdovfzhez a tomeny
oldatot hozzaontjuk. A fOrdes saran szappant es tusfUrdot ne hasznal
junk.

A pemetefU tinkturab61 ajanlott mennyiseg 10-20 csepp egy pohar
vfzhez adva naponta 2-3 alkalommal.

A pemetefU fogyasztasa terhessegben, szoptatas idejen, gyomor
es nyombelfekely eseten kontraindikalt, nem ajanlott.

A gy6gyaszatban a noveny viragos hajtasvegeit alkalmazzak, gyuj
tese a majus-juniusi idoszakra esik.

Epebantalmak eseten alkalmazhat6 teakeverek: 2 resz pemetefU :
1 resz borsmenta : 1 resz cickafark : 1 resz gyermeklancfu. Ajanlott fo
gyasztasi mennyiseg 3 csesze tea naponta.

Szabalytalan menstruaci6 eseten: 2 resz pemetefu : 1 resz pasztor
taska : 1 resz anizsmag : 1 resz rozmaring. Harmonizalja, erosfti a szer
vezetet.

Asztmas betegeknek ajanlott keverek: 2 resz pemetefU : 1 resz eu
kaliptuszlevel : 1 resz macskagyoker : 1 resz malyvalevel. Naponta 1-2
csesze tea fogyasztasa kedvez6 hatasu.

Internetes forras:
www.termeszetcseppjeLhu/orvosi-tudofu-pulmonaria-officinalis/
blog.egeszsegeletmod.hu/gyogynovenyek/az-orvosi-pemetefu-

jotulajdonsagai/
Dr. Macsari Judit

PAPIR

5500 Gyomaendr6d, Kossuth u. 31
Nyitva: Hetf6-Pentek: 7-17 Szombat:8-12

VARJUK A TAVASZT
- izleses selyemvinlgokkal
- tavaszi dekonici6kkal
- kiilonleges ajandel<targyald<al
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Erdos Norbert libamajert tett erOfesziteseit mar
Briisszelben is elismerik

Az Eur6pai Libamaj Szovetseg es a "Libamaj Ban\.tai" nevil
tarsasag idei rendezvenyen a francia Eric Andrieu mellett Erdos
Norbert Fideszes EP-kepviselot tiintettek ki az Arany Palma dijjal,
amelyet a libamajtermeles vedelmeben eddig tett komoly erofeszi
teseert kapott.

Ket evvel ezelott francia es magyar eur6pai parlamenti kepvi
selok kozosen inditottak el a "Libamaj baratai" elnevezesil kezde
menyezest, amely egyre szelesebb tamogatassal bir, hiszen ahhoz
szamos belga, spanyol, nemet, olasz, francia, bolgar, cseh, roman es
magyar EP-kepviselo csatlakozott. "A szakszeru es kimeletes liba
tomes az uni6s szabalyozas ertelmeben jogszerilen folytathat6 min
den tagallamban, igy Magyarorszagon is. Ezt az Eur6pai Bizottsag
is elismeri" - jelentette ki Erdos Norbert nepparti politikus az e heti
briisszeli dijMad6 rendezvenyen.

Erdos Norbert a dij atvetelet kovetoen kiemelte: nagy megtisz
teltetes szamara, hogy iden egy francia kepvise16 mellett 0 vehette
at az Many Palma dijat. "Meggyozodesem, hogy a libamaj terme
lese melletti kiallasommal egy magyar nemzeti erteket, a mogotte
all6 egyedi.ila1l6 kulturat es a j6reszt hMranyos helyzetu videki ter
segekben elo magyar gazdakat vedem meg az indokolatlan tamada
sokkal szemben" - tette hozza a Fideszes EP-kepviseI6.

A 2013 oszen hungarikumma nyilvanitott hizott libamaj hagyo
manyos mezogazdasagi termek. Ezert Eur6pa kulturalis sokszini.i
seget is biztosit6 Lisszaboni Szerzodes vedelme alatt all. A nemze
ti erteken tul a libamaj fontos exportcikki.ink. A Magyarorszagon
evente elMllitott mintegy ketezer tonna libamaj 70-80 szazalekM
klilfOldon ertekesitji.ik. Exportunk erteke evente mintegy 40 milli6
eur6, azaz 10-11 milliard forint ertekben visziink ki libatermekeket,
ttllnyom6 reszben majat. Magyarorszagon a libatenyesztes mintegy
20 ezer embernek ad munkat.

A libamaj meghataroz6 eleme tobb uni6s tagallam gasztro
n6miajanak. "Celom, hogy a libamajat tljra az ot megilleto helyre
helyezziik a magyar gasztrOkUlttlraban. Tobb olyan rendezvenyre
van sZiikseg, ahol a hagyomanyosan elkeszitett libamajat lehet nep
szeri.isiteni hazai es nemzetkozi szinten egyarant. A jovoben ezert
szorosan egyi.itt fogok mi.ikodni a Baromfi Termektanaccsal es a
Magyar Gasztron6miai Egyesi.ilettel" - emelte lei Erdos Norbert az
EP mezogazdasagi szakbizottsaganak tagja.

"Tavaszi szel vizet araszt"

Hazank jellemzesekor gyakran elmondjuk, hogy edesvizek
ben gazdag orszag. Mi gyomaendrodiek is biiszkelkedi.ink Koros
foly6nkkal es a yaros hataraban levo 16 holtaggal. A viz eIetet je
lent, lehet ontozesre hasznalni, sok halnak ad eI6helyet es j61eti
celokat is szolgal. Van azonban mikor a viz bajjal jar, aradaskor
agg6dva nezzi.ik a szintemelkedest es oriili.ink, mikor levonlll az
ar. Nagy csapadekhuJlas eseten gyakran elOfordul a belvizveszeIy,
amely nemcsak a nagy h6olvadasok utan jelentkezhet, elOfordul
hat nyaron, is, mint ahogyan az elmult evben is tor tent. A varos
eszalei, gyengebb talajadottsagu teri.iletenek gazdalkod6i a jtmi
us 9-en lehullott 101 mm csapadek utani egy h6napban meg 115
mm-t mertel<. Ez a nagy mennyisegu csapadek tobb novenykulttlra
pllsztulasahoz vezetett. A 3-3 hetig pang6 viz alatt lev6 kaJaszosok,
lucerna, napraforg6, mind kipusztultak, jelent6s gazdasagi karo1<at
okozva. Ezt a nagy viztomeget a Telki Peresi csatomanak kellett
volna levezetni. A csatoma sajnos eliszapol6das, gyomossag miatt
nem tudta idoben levezetni a vizet. Itt keJl megemliteni egy fontos
uni6s elvet, a szubszidiaritas elvet, mely szerint minden dontest es
vegrehajtast a leheto legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol a
legnagyobb hozzaertessel rendelkeznek. A gazdak osszefogtak es a
Gyulai Viziigyi Igazgat6sag hathat6s segitsegevel vegeztek a belvi
zek I.evezeteset. De ezzel meg nem fejezodott be az egyi.ittmlikodes,
a KOVIZIG szakemberei elkeszitettek egy tanulmanytervet a Telki
-Peresi csatoma teljes rekonstrukci6jara, mely magaba foglalja a
csatorna teljes hosszan a mederkotrast, a mutargyak rendbetetelet,
Mereszek iszaptalanitasat. A tanulmanyterv nem az ir6asztal fi6k
janak kesziil, hanem elkezdodott a munka is, melynek eredmenye,
hogya 18337 m hOSSZtl csatorna 0-13711 m-es szakaszan a meder
kotras megtortent. A mutargyak mllnkalatai, valamint a fenn mara
d6 resz kotrasa ebben az evben megtortenik. Gyomaendr6d Varos
kepvise16- testi.ilete a Nemet-zugi sZivattytltelep iizemeltetesi jogat
felajanlotta a KOVIZIG-nek, melynek rendezese folyamatban van.

Tehat egy 18 lun hosszu csatorna 5170 ha teri.iletr61 kepes osz
szegyujteni a vizet, ugy hogy egy kisebb resz a Nemet-zugi holt
agba ker i.il , a nagy vizbefogad6 a Peresi holtag. A csatoma egyes
szakaszai kettos hasznositasuak, azaz ontozesre is lehetoseget kell,
hogy teremtsen. A Peresi holtag partjan pedig ott vannak a nyara
16k, a lelkes horgaszok, a vizpartot es a vizet pihenesi.ik erdekeben
hasznal6k.

Szep peldaja volt az egyi.itt gondolkodasnak a gazdak es a nya
ral6tulajdonosok kozos f6ruma, ahol a szakemberek ismertettek a
tanu]m{mytervet. A csatorna karbantartason ttll egy nagy terv is ki
rajzol6dott, a Peresi holtag rekonstrukci6ja es bovitese.

Varfi Andras

Az az informacio, mely azonnal tetten erheto,
ertek!

Felgyorsult vilagunkban gyakran az idobol all legke
vesebb rendelkezesunkre. Erdemes ezert a munkara szant
idot j61 felhasznalnunk, hangzott el a Modern Vallalkozasok
Programjanak Informaci6s Napjan Bekescsaban.

Fontos, a rendezvenyen elhangzott gondolatok:
Dr. Orosz Tivadar, a Bekes Megyei Kereskedelmi es Iparka

mara elnbke: "Nem csak a digit61isan felkeszUltebb v611alkoz6sokat
szeretnenk 16tni, hanem egyfajta motiv6ci6t is szeretnenk adni a
program kereteben. Val6ban szemleletv61t6s kell, mert tapasztal
hat6 egyfajta visszahUz6 era, ami az idegental, ujt61 val6 felelem-

( ~
II JbOl ered. A cegvezetak innov6ci6s szemleletet kell erasftenunk, hogy

Kit e • kin 0 nyitott6 v61janak az infokommunik6ci6s megold6sokra." - fejtette
\...- ....::::'--_=- ----' ki az elnbk.

Soltesz Attila az Informatika a Tarsadalomert Egyesulet
elnoke friss kutatasi adatokr61 szamolt be: "Az internethaszn6
lat tekinteteben az Eur6pai Uni6 6t/aga felett foglalunk helyet, a
digit6lis infrastruktura vonatkoz6s6ban pedig hamarosan el is er
juk azt. Ugyanakkor legfontosabb v611alkoz6sokat erinta digit61is
mutat6kban, fgy a v611alatir6nyft6si- es ugyfelkezelesi rendszerek
haszn61at6ban az utols6k egyike vagyunk. Fontos, hogy a kkv-k fel
ismerjek az informatikai fej/esztesekben rej/a potenci61t. Azokban
a nyugat-eur6pai orsz6gokban, ahol a gazdas6g hajt6motorjai az
informatika, az innov6ci6 es a technologiz61ts6g, sikeresebbek es
versenykepesebbek a v611alkoz6sok is."

Tovabbi informaci6: Koleszar Peter projekt szakmai vezet6 he
Iyettes, tel.: 06-30/935-0695, illetve a www.vallalkozzdigitalisan.
hu honlapon.
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Tel, felkeszUles, feci

Az elmult ev november masodik harmadanak a vegen veget
ert a Gyomaendr6di Futball Club labdarug6i szamara a 2016
2017-es evad 6szi szezonja. A teli pihen6 mindig hosszura nyulik
a magyarorszagi amat6r egyesuletek szamara, ez az eghajlati vi
szonyok kedvez6tlen alakulasa miatt van fgy. A pihen6 lehet6
seget ad a jatekosok szamara a pihenesre, a feltolt6desre, hogy
ujult er6vel kezdjek a felkeszulest a tavaszi szezonra.

A hosszu pihen6 utan rahangolaskeppen a teli felkeszulesre
januar h6napban kett6 teremtornan vett reszt a csapat. Januar
14-en a VII. Harang Soroz6 Kupan a hatodik helyen, januar 28-an
a II. Holler Kupan pedig a negyedik helyen vegzett az egyesulet
feln6tt csapata.

Januar kozepen heti harom edzessel a felkeszules is elkez
d6dott a tavaszi nagypalyas idenyre. A zord id6jaras az ev els6
h6napjaban nem igazan kedvezett a szabadteri munkanak,
a fagyott talaj es a h6takar6 miatt csak korlatozott mertekben
lehetett edzeseket tartani. A csarnokban azonban j6 munkat
lehetett vegezni. Februar elejet61 pedig mar a mufUvon is lehe
tett keszulni a tavaszra. A februari hetvegekre edz6merk6zesek
voltak tervezve, amelyek szfnesftik az egyhangu teli felkeszulest.
Sajnos azonban az els6t el kellett halasztani, mert a palya talaja
meg nagyon fagyos volt, amelyen nem volt celszeru megrendez
ni serulesveszely miatt a felkeszulesi merk6zest. Az6ta valtozott
az id6jaras is es mar nagypalyas merk6zesek megrendezesere is
alkalmasak lettek a sportpalyak.

A lejatszott edz6merk6zesek eredmenyei:
Kondorosi TE - Gyomaendr6di FC 5 : 1
Gyomaendr6di FC c Csabacsudi GYLSE 1 : 1

A megyei amat6r labdarugasban februar 14-ig tartott az at
igazolasi id6szak. A csapatok ennek megfelel6en szinte az utols6
pillanatokig targyalasban voltak, hogy meger6sftsek jatekos ke
reteiket a bajnoksag kezdetere. A Gyomaendr6di FC egyuttese
is igyekezett hianyposztokra igazolni. Ket jatekos rovid videki
kiter6 utan kerult vissza a csapathoz, a kapus Kurilla Viktor a Sze
gedi VSE-t61 erkezett, valamint a tamad6 szekci6t er6sft6 Seb6k
Martin a Sekescsaba 1912 EI6re SE-t61 tert vissza Gyomaendr6d
reo A vedelembe is erkezett uj jatekos Szamel Pal szemelyeben
Ketegyhazar61, aki valamikor ifjusagi jatekoskent mar szerepelt
az egyUttesben. Tavoz6 jatekos varhat6an csak Timar Daniellesz,
aki munkahelyi elfoglaltsag miatt kenytelen felhagyni a labdaru
gassal. Az egyesulet vezetese igyekszik az utanp6tlas korosztaly
b61 is minel tobb ugyes fiatalt a feln6ttek koze beilleszteni, hogy
szokjak a legkort, a gyorsabb jatekot, hiszen 6k lesznek, akikre
nehanyeven belul mar szamitani lehet, mint stabil feln6tt keret
tagok.

A bajnoksag tavaszi szal~asza marcius 4-en indul, hazai kor
nyezetben a Sekescsabai MAV SE egyuttese lesz az els6 vendeg.
A heti edzesek, valamint a hetvegi felkeszUlesi merk6zesek re
meljuk, j6 alapokat adhatnak egy sikeres tavaszi szereplesre.

FUlop Zoltan
* * *

Eremeso a tornaversenyen

2017. februar 2-an a Kis Balint AltaIanos 1skola tornatermeben
keri.ilt megrendezesre a Torna Diakolimpia karzeti versenye, ame
lyen ket gyomaendrodi altalanos iskola tornaszhinyai versenyeztek
egymassal.

Eredmenyek:

1. korcsoportban: 1. helyezett: Kis Balint Altalanos 1skola, 2. he
lyezett: R6zsahegyi Kalman Kistersegi Altalanos 1skola.

II. korcsoportban: 1. helyezett: R6zsahegyi Kalman Kistersegi
Altalanos 1skola, 2. helyezett: Kis Balint Altalanos 1skola.

Ezt kavetoen, 2017. febrllar 8-an, Bekescsaban a Belvarosi Al
talanos 1skola es Gimnazillmban keri.ilt megrendezesre a Torna Di-

akolimpia megyei dantoje. A megyei szintu versenyen tornaszaink
nagyon eredmenyesen szerepeltek.

Az 1. korcsoport eredmenyei:
BAJNOK: Kis Balint Altalanos 1skola. A csapat tagjai: Adam

Orsolya, Csipai Csenge, 19nacz Csenge, Kiszely Kitti, Kales Vivien,
Varsanyi Misel!.

5. helyezest ert el a R6zsahegyi Kalman Kistersegi Altalanos Is
kola. A csapat tagjai: Farkas Lara, Gombkato Zs6fi, Hank6 Reka,
Sztvorecz Greta, Zadori Zoe

Egyeni helyezesek:
Korcsoportjaban bajnok lett Csipai Csenge, igy 0 ket arany

eremmel terhetett haza. 3. helyezett lett Kiszely Kitti, 4. helyezett:
Sztvorecz Greti 6. helyezett: Kales Vivien.

II. korcsoport eredmenyei:
Ezustermes lett a R6zsahegyi Kalman Kistersegi Altalanos Isko

lao A csapat tagjai: Adam KamilIa, Farkas Lili, Fekecs Zs6fia, Hank6
Panna, Timar Petra.

5. helyezest ert el a Kis Balint Altalanos 1skola. A csapat tagjai:
Fekecs Noemi, Lavei Kira, Nagy Andrea, Papgati N6ra, Szunyog
Hanna.

Egyeni helyezes:
Ebben a korcsoportban is gyomaendrodi lany hozta eJ a bajno

ki cimet. 1. helyezett: Farkas Lili, valamint 5. helyezest ert el Nagy
Andrea.

A ket dobog6s csapat tovabbjlltott a 2017.03.2S-en Debrecen
ben megrendezesre keri.ilo teruleti dantore. FeU<eszitojuk Gergely
Orsolya tornaedzo, segitoi: Farkas Vikt6ria es Nanasi !reno Gratllla
lunk minden versenyzo tornaszlanynak!

A Gyomaendr6di Kallai Ferenc Nepf6iskola Alapftvany szer
vezeseben februar 22-en nyflt meg a szegedi Klebelsberg Egye
temi Konyvtar atriumaban a Kallai 90" fot6kiallftas. Koszont6t
mondott Dr. Kevehazi Katalin a konyvtar igazgat6ja es Kiszely
Zoltan szinmuvesz. A tarlatot Dr. Szonda Istvan mutatta be a ne
pes kozonsegnek.

Tavaszi t I rlat

Marcius 24-en 17 oraker nyilik a helyi amator
kepzomuveszek. tariata

a Nephaz kiallit6 termeben.
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Mustaros spagetti

20 dkg tepertot apr6ra vagunk, rateszunk 30 dkg fat! spagettit, 2 tojast felverunk
es belekeverjuk. Hagyjuk allni egy kicsit, majd 2 dl tejf61be mustart keverunk es
ezt is belekeverjuk. Talalaskor sajtot reszelunk ra.

Seidl Ambrus

-

FENVO FORE ZARU
deszkak, OSB lapok, lecek, kerfteslecek, pall6k,

szeg61ecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bukk, to/gy, akac, akckfaosz/op

KAPUFA 8T. Gyomaendr6d, II. ker. 467.
06/70 513-95-14

. A kondorosi uton, a vasarter utan

Hdzhoz jon a fodrdsz!

Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes k6ru noi-, ferti es

gyermek-fodraszatomban.

Igeny szerint hdzhoz is megyek! Hetvegeken is!

Ldtk6czkine Erdos Magdolna

GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

METAL STOP
KEREKPARUZLET ES

EPULETGEPESZET
Kerekparforgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkeszulekek, kazanok, radiatorok,
- csavek, szerelvenyek.

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

- haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika,
szegek, csavarok, zarak, lakatok,
fUrd6kadak, mosd6k, csaptelepek, mosogat6k
ZARTSZELVENYEK, TERHAL6K, Es6cSA-
TORNAK es FOSTCSUVEK kedvezo aron!

- kerekparok JAvfTASA - SZERELESE!
GYOMAENDR6D, Bajcsy-Zsihnszky u. 44. Tel.: (66) 386 909

Hitellehetoseg! Minden kerekparhoz ertekes ajnndelwt adunk!

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes korii
felujitasat, el1<epzelesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb minoseg eterese a legmegfizethetobb aron!

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

PROFILJAINK:

Cim:
5500 Gyomaendr6d, Bajcsy-Zsilinszky lit 45.

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

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

- esklivOfot6zas l-- C ']'
- rende~ven'yfot6zas '\ l
- portre fotok C
- baba-mama fot6zas
- tabl6 keszites ./
- fot6el6hivas l I
- nagymelet(i plakatok keszltese \ \\ \\ \'~il~zJOl.o~LLLL
- prom6ci6s es saJat kepes aJandekta gyak- ~-

- vaszonfot6k
- reprodukci6s felvetelek keszitese.

:IVIIN"
II'

EN" .A.:IVII FOTO
- festes, mazolas, tapetazas
- homlokzatszigeteles, h6szigete16 rendszerek
- gipszkarton falak, illmennyezetek, el6tetfalak, boltivek
- rejtett vililgitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok

laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- fUrd6k, konyhak burkolasa, k6m(ives munkilk
- tet6terek beepitese, szigetelese
- nyilclszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak szigetelese
- hazak ki.ils6 homlokzatanak szigetelese, szinezese

hidegburkolas (csempe, jar61ap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, Iin6leum, szalagparketta, laminalt

parketta,
- padl6sz6nyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (guruI6s, homlokzati)

LATK6cZKI LASZL6. Telefon: 06170/381-4227
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Csihar Timar
Janos es csaladja az
1880-as evekben - A
kepen lathat6 Csihar
Timar Janos, felese
ge, Timar Maria, mo
gottuk all fiuk, Csihar
Timar Imre (aki ke
sabb Endrad bir6i
tisztseget is betoltot
te), az anyuka mellett
pedig a kis Emilka
all (Uhrin Sandorne
Timar Emilia, aki
az endradi templom
Szent Margitot es
Szent Belat abrazol6
uvegablakait keszit
tette).

17

Csihar Timar Margit, Csihar Timar Imre lanya a
XX. szazad elsa evtizedeben. 1910-ben, 16 eves kora
ban ragadta el a tudabaj. Nagynenje, Uhrin Sandorne
az aemlel<cre kcszittette a Szent Margitot abrazol6
uvegablakot, melynek eredetije a II. vilaghaborl\ so
ran elpusztult.

SZUROVECZ VINCENE HUNYA IRMA
hllnyai lakos 2017. februar 9-en, 86 eves kora
ban megtert Teremtojehez. Gyaszoljak a csa
liidtagok, rokonok es ismer6sok. Aldas es beke
Jengjen nY1.lgv6 porai felett!

TAKAcs TIVADARNE Szucs ILoNA EDIT
gyomaendrodi lakos eletenek 83. eveben egyha
ZlInk szentsegeivel me;gerositve, 2016. novem
ber 5-en tavozott az Orok hazaba. Gyaszoljak
a csaladtagok, rokonok es ismerosok. Isten or
kodjon pihenese felett'

TARNOCZKI PALNI~ FARKAS MARIA
gyomaendr6di lakos eletenek 69. eveben, 2017.
januar 26-an hazatert a Mennyei Atyahoz. Gya
szoljak a csaladtagok, rokonok es ismerosok.
Pihenese legyen csendes, emleke aldott!

TiMAR BAuNTNE KURILLA MARGIT
gyomaendrodi lakos eletenek 82. eveben, 2017.
febrllar IS-en tavozott az orok.kevaI6sagba.
Gyaszoljalc a csaladtagok, rokonok es ismero
sok. Isten adjon neki orok nyugodalmat!

UHRIN LAJOS hunyai lakos 2017 februar
9-en, eletenek 100. eveben visszaadta lelket Te
remt6jenek. Gyaszoljak a csaladtagok, rokonok
es ismerosok. Aldas es beke lengjen nY1.lgv6 po
rai felett!

Bekesseg hal6 pora~kon,

fog~dja be 6ket az Ur
az O. orszagaba.
Az Orok Vilagossag
ragyogjon felettiik!

HANYECZ ZOLTAN BELA hunyai lakos
2017. januar 28-an, 60 eves kOr<lban tavozott
szerettei korebol. Gyaszoljak a csaladtagok, 1'0

konok es ismer6sok. Isten 6rkodjon pihenese
felett!

KISZELY LAJosNE Kls KovATS VIKTO
RIA budapesti, volt gyomaendr6di lakos 2016.
december 6-an, eletenek 94. eveben megtert Te
remt6jehez. Gyaszoljak a csaladtagok, rokonok
es ismer6sok. Isten 6rk6djon pihenese felett!

LAPATINSZKI SANDoRNE POHARELEC
MARGIT gyomaendrodi lakos, eletenek 82. eve
ben, 2017. februar 2-an a mennyei hazaba kol
tozott. Gyaszoljak csaladtagjai, rokonai, ismero
sei. Aldas es beke lengjen nY1.lgv6 porai felett!

NOTARI SANDOR gyomaendr6di Jakos ele
tenek 76. eveben 2017. januar 29-en visszaadta
lelket Teremtojenek. Gyaszoljak a csaladtagok,
rokonok es ismer6sok. Isten adjon neki orok
nyllgodalmat!

PAPP 1MRENE HUNYA M6NIKA volt
gyomaendr6di, majd erdi lakos, eletenek 89.
eveben, 2017. februar 3-an hazatert a Meny
nyi Atyahoz. Gyaszoljak csaladtagjai, rokonai,
ismerosei. Pihenese legyen csendes, emleke al
dott!

AKIK AZ OROKKEVALOSAGBA KOLTOZTEK
FULOP ELEKNE GELLAI MARGIT hllnyai

lakos 2016. december 2-an, 76 eves koraban
megtert Teremtojehez. Gyaszoljak a csaladtag
jai, rokonai, ismerosei. Fogadja be lelket az orok
boldogsag!

,,1!e-~ et fi4,~~.~..
";fe'4k~~. cWtf46. We4..
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~~~~~a~."

(fla4d4j ~)
Hiradasunkban csak azokr61 emlekeziink

meg, akiknek kozlesehez a hozzatartoz6k hozza
jarultak!
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Balint-Valentin napi Kavalkad a Gyomaendrodi
Kis Balint Altalanos Iskola felso tagozatan

Az idei Balint-Valentin napi Kavalkadunk mar a XIV. ilyen
rendezveny volt iskolank eleteben, melyet a Diakankormanyzat
rendezett meg. Jelmondatkent a Republic egyuttes dalszavege
nek reszletet valasztottuk: "Legy, aki vagy..." Hagyomanyainkat
apolva most is kulanbaz6 el6zetes feladatokat kaptak tanftva
nyaink. Minden kazasseg a farsang hangulatahoz illesztette ter
me dekoraci6jat, lelkesen pr6baltak az osztalyprodukci6jukat. A
7-8. osztalyosok diakigazgat6-valasztasra keszulhettek, a vallal
koz6 kedvuek sutemenyeket keszfthettek es arulhattak. Rendez
tUnk kulanbaz6 egyeni versenyeket is, de kicsit maskepp, mint
eddig. Sportos delutanjainkon dekazhattak, celba dobhattak
es rughattak a legtechnikasabb diakok. "Csurcsavarosdi" jatek
delutanunkon mai, nepszeru es regi jatekokat elevenftettunk
fel es jatszhattak az erdekl6d6k - nagy aramunkre igen szep
szammal voltak, vagyis szeretnek egyutt m6kazni a gyerekek. A
megvalasztott diakvezet6k: Deli Boglarka es Kiszely Veronika (8.
b osztalyos tanul6k) keresere az iden nem egy, hanem ket napig
lehetett a diakok kezeben az iskola iranyftasa.

Februar 14-e reggelen mindenki felelevenitette a Balint napi
hagyomanyokat, majd felaltatte magara teluz6 maskarajat, s el
indult az alakoskod6 felvonulasra. Diakvezet6ink a Jarasi Hivatal
el6tt iltadtak a"KISBAuNTOS" diakok okoskodasait a varos, a ja-

A 6. b osztaly jelenete vegen

7. a osztalyos lanyok

ras es a tankerulet vezet6inek, s az iden els6 fzben ezen intez
menyek megvalasztott diakvezet6inek is. A nap csucspontja 
termeszetesen - a Kallai Ferenc Kulturalis Kazpontban el6adott
osztalyprodukci6k voltak. Magas szfnvonalu el6adasokat lilthat
tunk, melyek a diakok, osztalyf6nakak kreativitasilt es sokszfnu
seget tukraztek. Az utols6 "fellep6k" - a diakvezet6k keresere
- a fels6s pedag6gusok voltak, akik az Illes egyuttes nepszeru
szerzemenyet, az Ujra itt van ... kezdetU dalt enekeltek el.

Nagyon hangulatos napokat hagytunk magunk magatt, s
lelekben mar keszulunk a jubileumi, XV. Balint-Valentin napi Ka
valkadra. "

Uszoversenyrol

2016/2017-es tanev usz6 diakolimpiajanak megyei dant6
jet Bekescsaban rendeztek 2017. februar 15-en. Iskolankat 10
tanul6 kepviselte, akik kazul tabben egyeni csucsokat usztak,
megjavftottak nevezesi idejuket, s versenyszamukban a legjobb
10 versenyz6 kaze kerultek a tabb tucatnyi Bekes megyei indul6
kazul. Iskolankat Ganczfalvi Akos, Szunyog Hanna, Varga Bence,
Varju Gerg6, Varju Zalan, Varju Zeteny, Varju Zselyke, Vaszkan Mi
lan, Hajk6 Kata es Hugyik Zoltan kepviselte.

A dobog6n is alltak diakjaink: Varju Zselyke bronzermet szer
zett, Vaszkan Milan es Hajk6 Kata ezustermesek lettek, Hugyik
Zoltan pedig egy aranyermet zsebelt be 50 meter mellen. Zoli
ezzel az eredmennyel jogot szerzett az orszagos versenyen val6
indulashoz, melyet majd tavasszal rendeznek meg. Addig is sok
munka var ra. Sok er6t es kitartast kfvanunk neki a felkeszules
hez!

Magyar versenyekrol

2017. februar 17- f"iiii"""""fi'''''---;;ii'i''''~''''''''

en a Megyei Pedag6
giai Intezet rendezte
meg a Szep Magyar
Beszed Verseny me
gyei fordul6jilt. Az
5-6. osztalyosok kazul
Vinkovics Agnes 6. a
osztalyos tanul6 I. he
Iyezett lett, fel keszf
t6je: Domokos Anik6,
mfg a 7-8. osztalyosok
kazul Nandori Vikt6ria
7.c osztalyos diak III.
helyezett, felkeszft6je:
Hunya Jolan tanarn6.

A Lotz Janos sza
vegertesi es helyes
irasi verseny megyei
fordul6jaban nagyon
szep eredmenyt ert el L=...............

Varju Gerg6 8. a oszta
Iyos tanul6: 3. helyezes, valamint Varkonyi Sarolta 7. c osztalyos
diak, aki 4. helyezett. Tovabbi eredmenyek: Sztojan Zoltan 7. c
0.: nyolcadik h., Cserenyec Orsolya 8. a 0.: kilencedik h., es Saly
Sara 7. c : tizedik helyezes. Mindegyikuk felkeszft6je: Hunya Jo
Ian volt.
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Februar 23-an jelmezbe oltoztek az als6 tagozatos gyerekek
iskoliinkban. A j6 hangulatLI, vidam delutanon a kozos jelmez
bemutat6 utan osztalyonkent folytat6dott a farsangi mulatsag.
A buli kozben j6 etvaggyal fogyasztottak a gyerekek a szala
gos fankot, es egyeb finomsagot, amit a szul6k biztositottak
szamukra. Tamogatasukat ezuton is koszonjuk. Erre a rendez
venyunkre szeretetteI hivtuk es fogadtuk az iskolaba keszUI6
nagycsoportos 9yerekeket, akik kozos jatek kozben ismerked
hettek a tanit6kkal, a gyerekekkel es az iskolaval.

2015-ben palyazatot nyujtottunk be az Emberi Er6forras Ta
mogataskezel6 altai t<ifrt NEA-KK-16-M k6dszamu "Civil szerve
zetek mukodesi celli tamogatasa 2016" cfmu felhfvasra Kozos
segepftes a R6zsahegyi Hazban cfmmel.

Ezzel a palyazattal 1 700000 Ft vissza nem terftend6 tamo
gatast nyert alapftvanyunk. Az elnyert osszeget a R6zsahegyi
Haz mukodesere fordftottuk, valamint programok megval6sfta
sahoz szukseges eszkozoket vasaroltunk.

Tamogatasi idoszak 2016.03.31-2017.03.30.
(A R6zsahegyi Iskola Diakjaiert Alapftvany kurat6riuma)

Iy i v r
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A segftok lelkesen hajtognltcik n leped6ket

A Zrfnyi Ilona matematikaverseny korzeti fordul6jat ren
deztOk meg iskolankban 2017. februar 17-en, penteken. Ezen
a versenyen a 2-12. osztalyos tanul6k logikus gondolkodasat
merik feleletvalasztasos tesztek soran. Az iden Gyomaend
radon 75 fa nevezett erre a megmerettetesre, kozulUk 39 f6
r6zsahegyis diak volt. A legjobb eredmenyt Horvath Nikolett,
3.a osztalyos tanul6 erte el, akit behfvtak az elsa 6 helyen veg
zettek eredmenyhirdetesere.

2017. februar 10-en Bekescsaban rendeztek meg a Bolyai
Termeszettudomanyi Csapatverseny korzeti fordul6jat. Isko
lank ket negyfOs csapata merettette meg magat az 5. evfo
Iyamosok versenyeben. A resztvev6 tanul6ink: Lovasz Laura,
Gellert Zalan, Pelesz Gerg6 es Suli Dominik, valamint Tfmar
Petra, Dinya Zs6ka, Koleseri Attila es Bliza Gerg6. a kozel 70,
nagy iskola csapataival versengve tisztessegesen helytalltak.

Februar 24-en delel6tt katasztr6favedelmi befogadasi
gyakorlat helyszfne volt a tornatermunk, melyen reszt vettek
a Gyomaendr6di Jarasi Helyi Wdelmi Bizottsag tagjai, a Vidra
Ment6csoport onkentesei, a Katasztr6fave
delem munkatarsai, tovabba a katasztr6fa
vedelmi szakkorunk diakjai is. Majoros Zsolt
tLizolt6 alezredes iranyftasaval a hatodik
evfolyamunk diakjai is megismerkedhettek
Bekes megye katasztr6favedelmi veszelyez- •
tetettsegevel, valamint a kitelepftessel-be
fogadassal kapcsolatos gyakorlati felada
tokkal. A programot a Vidra Ment6csoport
kutyas csoportja eltOnt szemely megkere
sesevel zarta. A gyakorlatot megtekintette
Dr Pacsika Gyorgy, a Jarasi Hivatal vezet6je,
valamint Toldi Balazs, a yaros polgarmeste
re is. Tanul6ink erdekesnek es izgalmasnak
talaltak a latottakat, sok uj ismerettel gyara
podtak.

geteges ez a bal)

Tovabbi informaci6k, fot6k az iskola honlapjan:
www.rozsahegyiiskola.hu

Mindenki bemutatkozott
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FARKAS MATE

GyQmaelllLrild, Fo lIt 15.
Tclefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.
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Q ERKEZNEK AlAVASZI VEfOMAGOK,
• ziildsegfelek, virogmogok, viraghagymitk,
• fokhogym6k, dughugylllilk,
• tavaszi lamos6 vegyszerek,
• munkavedelmi bokuncsok, gumicsizmok,
• munkavedelmi keszlyiik, ruhilk,

,-----------, • kondoll6k, szenesk61yhilk, killyhucsiivek,
. • iistOk, iislhozok, konyhui eszkiiziik,
• miionyoglodok, rekeszek, hordok,

konn6k,
• szegek, csuvurok, keziszerszomok,
o z6rak, lokolok, kilincsel<,
;, f6li6k, miianyogzs6kok, p.p. 156kok,
• feiszek, 10polokJ vill6k, cs6k6nyok,
• miilr6gy6k, virogfiildek, muonyug

cserepek,
• led izzok, elemek, led fenycsiivek,

~.~mn~,~ ·rogcsal6riaszl6, mergek, (sapdok.

VA

5502 Gyomaendrod,
Hidfou.2.

5500 Gyomaendrod,
Szabadsag ter 6.

Egesz evben varjul< kedves
vendegeinket klimatizalt,
termalvizes szobainkban.
Vallaljuk barilti, uzleti,r- '\.I~~+-,,.----.J csaladi rendezvenyek le-

L...!lL=<!_!IGI!...._~--!!!IIL.....:~--I....:J IJonyolftasat klimatizalt'
ettermunkben 70 f6ig.

2

I Barilti, csaladi uzleti
rendezveny lebonyoll
tasat vallaljuk a teljesen
klimatizalt etteremben
160 f6ig.
Korlatlan etelfogyasztas
minden nap 11-15 L2i~~~~tij
craig!
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