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Amíg egyetlen magyar szív még 
dobogni tud, - amíg egyetlen csepp 
magyar vér megmozdulni képes lesz: 
- március tizenötödike mindig ünnep 
marad és mindig a szabadságnak ünne-
pe marad!

Az ezredéves magyarságnak boldog 
békeéveiben a napsugaras öröm verőfé-
nyében ünnepeltünk e napon, - a meg-
vérzett, megszaggatott magyar életnek 
mai szomorúságában pedig magyar hit-
tel, magyar imádsággal nézünk a fény-
lő múltba, hogy magyar reménységgel 
tudjunk tekinteni a jövendőbe!

A márciusi ifj ak, Kossuth, Petőfi , Jó-
kai fénylő, felröppenő üstökösei voltak 
a magyar szabadság örökkévalóságá-
nak, - a „Talpra magyar” prófétai üzenete 
volt a szabadságban élni akaró magyar 
géniusznak, - és a szétszórt csontok 
megelevenedéséből feltámadott első 
magyar nemzeti hadsereg, mely orosz-
lánoknak bátorságával küzdött életére 
törő elleneinek megszámlálhatatlan 

sokaságával, már itt e földön a megdi-
csőülés és halhatatlanság magasságába 
emelkedett: és míg magyar föld és ma-
gyar szív lészen, ennek az időnek a káp-
rázata nem is homályosulhat meg soha!

Még ma is viharzik a Felvidéken az 
ezt megtisztító Görgeynek fergeteges 
lelke, - ma is elsuhan a Délvidék felett 
Klapkának, Damjanichnak velőt meg-
reszkettető ítélete, - ma is kikél segesvá-
ri sírjából Petőfi nek tüneményes, tüzet, 
lángot szóró nagy élete, s mindezeket 
átfogja Kossuthnak varázslatos egyéni-
sége, hogy megreszkessen észak-kelet-
dél, és napenyészet minden e szent 
földet megraboló nép, mi pedig a bizo-
nyos hit reménykedéseivel ünnepeljük 
mondván:

A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Harsányi Pál
református esperes

Forrás: Gyomai újság, 1930. márc. 16.

„Kállai 90” Szegeden15.

Emlékezés a roma 
sorozatgyilkosságok 
áldozataira

9.

Civil sarok - Dr. Pacsika György Járási hivatalvezető úr 4.o.

Farsanki Játszóház a 
Szent Antal Népházban20.

„Tavaszi szél vizet áraszt” 14.o.
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Általános iskola
Békés Megyei Értéktár

A Békés Megyei Önkormányzat által meghirdetett Békési 
Érték-mérő verseny helyi fordulója a Gyomaendrődi járásban is 
lezajlott. Jó hangulatú, szoros versenyben végül a Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 7. osztályos csapata 
(Földi Imre, Farkasinszki István, Pataki Róbert, Nagy Szonja) 
teljesített legjobban. Ők képviselhették iskolánkat 2017. febru-
ár 21-én a megyei döntőben, Békéscsabán. (Nagy Szonját Véha 
Kíra helyettesítette.) A tizenegy bejutott csapat közül e nemes 
vetélkedésben ötödik helyen végeztek. Gratulálunk a gyerekek-
nek és tanáruknak, Melis Marcellnek!

Eredményeink

Diákolimpia - Úszás
Megyei döntő 2017. február 

15. 
Békéscsaba - Árpád fürdő
Czibulka Imola IV. korcsoport 

leány
100 m gyorsúszás I. hely
100 m mellúszás I. hely
Továbbjutott az Országos dön-

tőbe, melynek helyszíne Debrecen 
lesz, 2017 márciusában.

Felkészítője: Irimiás Róbert 
testnevelő tanár

Gimnáziumi egység
Sikeres volt az egyesületi bál

Iskolánk Szent Gellért Keresztje Egyesülete idén 2017. feb-
ruár 4-én rendezte meg egyesületi bálját a Körös Étterem és 
Szállodában. A bált iskolánk igazgatója, Tóth Ferenc nyitotta 
meg, aki köszöntötte a meghívott vendégeket, Toldi Balázs pol-
gármestert, Szujó Zoltán sportriportert – mindketten iskolánk 
egykori tanulói-, valamint a résztvevő szülőket, dolgozókat, 
tanulókat és támogatókat. Műsorként egy énekes-összeállítást 
hallhatott a közönség Tóthné Kele Ágnes, Ladányi Sára (9. A 
osztályos tanuló), valamint a tanári kar néhány tagjából álló kó-
rus előadásában.

A bál másik házigazdája, Szabóné Vaszkó Éva, az egyesü-
let elnöke elmondta, hogy a kuratórium a bál teljes bevételével 
iskolánkat, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gim-
názium intézményét támogatja, a befolyt összegből a tanulók 
kényelmét segítő beruházást tervezünk mind az általános isko-
lai, mind a gimnáziumi egység területén: ötletek természetesen 
vannak, de döntés még nincs, mire lenne jó elkölteni a bevételt. 
Ezúttal köszönjük minden kedves támogatónak felajánlásait, a 
szervezőknek, résztvevőknek a hangulatos, szórakoztató estét. 
Külön köszönjük diákjaink szüleinek lelkes közreműködését, 
amely hozzájárult a bál várakozáson felüli sikeréhez.

Úszósikereink
A békéscsabai Árpád fürdő adott otthont a 2017. február 15-

én megrendezett idei Úszó Diákolimpia megyei döntőjének.
Eredményeink:
Czibulka Imola (7. osztály): 100 m mellúszás 1. hely, 100 m 

gyorsúszás 1. hely
Varga Zsanett (10. A osztály): 100 m mellúszás 1. hely, 100 

m gyorsúszás 5. hely
Ugrai László (9. A osztály): 100 m gyorsúszás 9. hely, 100 m 

mellúszás 6. hely
Poják László (9. A osztály): 100 m gyorsúszás 8. hely
Vincze Viktor (11. A osztály): 100 m hátúszás 4. hely, 100 m 

gyorsúszás 8. hely
Varga Zoltán (1. osztály): 50 m gyorsúszás 11. hely, 50 m 

mellúszás 16. hely
4x50 méteres fi ú váltó (Ugrai László, Poják László, Szántó 

Milán, Tóth Ákos): 4. hely
Korosztályukban az első helyezést elérő tanulók kvalifi kálták 

magukat a debreceni Országos Diákolimpia döntőjébe.

Színházi élmények

Bérleteseink ismét felkerekedtek, hogy a Szolnoki Szigli-
geti Színház újabb előadását tekintsék meg. Ez alkalommal, 
2017. február 16-án a My fair Lady című musicalt látták. Eliza 
Doolittle, a szegény, rongyos virágáruslány egy este belebotlik a 
különc nyelvészbe, Higgins professzorba, aki könnyelműen fo-
gadást köt: a lányból hat hónap alatt hercegnőt farag. A csodá-
latos átváltoz(tat)ás kemény munka mindkettejük számára, ám 
végül lehet, hogy a tanítvány felülmúlja mesterét. Shaw fanyar-
szellemes példázata a férfi  és a nő örök párviadaláról Lerner és 
Loewe csodálatos dalaival, az egyik legszebb és legnépszerűbb 
musical, melyet a szolnoki színház művészei is nagy sikerrel 
játszanak. A diákbérletes előadások harmadik, egyben záró elő-
adása Jókai egyik örök klasszikusa, A kőszívű ember fi ai című 
darab lesz.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei

Az internetezés árnyoldalai

2017. február 21-én délelőtt a Szarvasi Rendőrkapitányság 
tisztje, Petruska László tartott előadást általános iskolánkban a he-
tedikes és nyolcadikos tanulóinknak. A téma mindenkit érint, hi-
szen az internetezésről, annak veszélyeiről, árnyoldalairól beszélt. 
Köszönjük az érdekes és tanulságos órát az előadónak!
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Önkormányzati h í r e k Megyei h í r a d ó

A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült Gyomaend-
rőd város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési tervezete. A 
tervezetet mindhárom bizottság megtárgyalta a február 6.-i ösz-
szevont bizottsági ülésen, majd a képviselő-testület február 9-én 
rendkívüli testületi ülés keretében megalkotta a város 2017. évi 
költségvetési rendeletét. 

A rendelet-tervezet az intézmények vezetőivel történt egyeztetést 
követően került összeállításra. 

A költségvetési rendelet sem a működési, sem a felhalmozási ol-
dalon nem tartalmaz hiányt. A rendelkezésre álló állami támogatás, 
(több mint 60 millió forinttal haladja meg a 2016. évi szintet) a helyi 
adóbevétel és saját bevétel elegendő forrást képez a működés során 
felmerülő kiadások fi nanszírozásához.

A kötelező feladatokra az önkormányzatot megillető állami 
támogatás növekedés, több elemből tevődik össze.

 - a beszámítás, azaz az állami támogatás elvonás előző évhez 
képest csökkent 20 millió forinttal. (2017-ben 26 millió fo-
rint elvonás, szemben a 2016. évi 47 millió forinttal!)

 - köztemető fenntartására: ebben az évben első alkalommal 
fogunk emelt összegű támogatást kapni, melynek összege 15 
millió Ft. 

 - települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támo-
gatása jogcímén, 25 millió Ft-tal nőtt a kapott támogatások 
összege. 2017-ben 120 millió forintot fordíthatunk ezen fel-
adatokra. A településeken élők szociális támogatására ebből 
a keretből 67 millió Ft-ot különítettünk el. 

A rendeletben fi gyelembe lett véve a minimálbér és a garantált 
bérminimum változás hatása, illetve a munkáltatót terhelő 5%-os 
járulékcsökkenés. Önkormányzati szinten ezen két tényező hatását 
vizsgálva az a többletkiadás, ami a költségvetést terheli, meghalad-
ja a 45 millió forintot. 

2017. január 1-jétől az állam gondoskodik az oktatási intézmé-
nyeink működtetéséről, így azt a saját bevételt, amit 2013 óta erre 
a feladatra fordítottunk át tudtuk csoportosítani egyéb, kötelező 
feladat fi nanszírozására. Ez az összeg közel 60 millió Ft.

- 2017. évben ebből a megtakarításból szeretnénk egy 6-6,5 
millió forintot szánni a szociális bérlakásaink karbantartására, ál-
laguk javítására, illetve a turisztikai programelemeink működte-
tésére, fenntartására is, mely többletforrást igényel a településtől.

- A sport és civil szervezeteink támogatására, a 2016-os évhez 
hasonlóan különítettünk el keretet (Sport Alap 13 millió Ft, Civil 
Alap 5,7 millió Ft, Idegenforgalmi Alap 2,9 millió forint)

- Rendezvényeinkre 8,5 millió forintot fogunk fordítani a 2017. 
évben. 

Ebben az évben is folytatódnak a közfoglalkoztatási program-
jaink, ehhez több mint 430 millió forint az az állami támogatás, 
amely a város rendelkezésére fog állni. Ebből az összegből 7 prog-
ramelem indul a 2017. évben. 

Folytatni szeretnénk a város közútjainak, járdáinak karbantar-
tását, felújítását, továbbá parkolókat és külterületi utakat tervezünk 
építeni. 

A felhalmozási oldalon megtervezett felújítások és fejlesztések 
köre reményeink szerint már ebben az évben bővülni fog, ameny-
nyiben a TOP-os pályázataink legalább egy része kedvező elbírálás 
alá esik.

A februári soron következő testületi ülésre 23-án került sor. A 
képviselő-testület 29 napirendi pontot vitatott meg és fogadott el, 
valamint a zárt ülésen 3 kérdésben is dönteniük kellett a képvise-
lőknek. 

- A napirendi pontok között szerepeltek az intézmények, a tá-
mogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záró beszámolói, 
valamint a szolgáltatók éves kötelező beszámolói is.  Döntés szüle-
tett a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi igazgatási szünetéről 
is, amely 2017. július 24-étől augusztus 4-ig tart. 

B É K É S I  É R T É K - M É R Ő
Véget ért a Békés Megyei Önkormányzat Békési Érték-mérő 

versenysorozata. A Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Fő-
osztálya a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népsze-
rűsítésének támogatására pályázatot írt ki, melyen a Békés Megyei 
Önkormányzat (BMÖ) is indult azzal a céllal, hogy a fi atalokat be-
vonja a hungarikumok, értékek megőrzésébe, gyűjtésébe, megis-
merésébe. A pályázaton nyert támogatásból a BMÖ a Békés megyei 
értékek illetve hungarikumok témakörében vetélkedőt szervezett 
két korcsoportban: felső tagozatos általános iskolások, továbbá 
középiskolások 4 fős csapatai részére, három fordulóban. Fontos, 
hogy a fi atalok mindinkább megismerjék lakókörnyezetük értékeit, 
közelebb kerüljenek azokhoz az épített, kulturális, gasztronómiai, 
természeti kincsekhez, amelyekről sok esetben már csak nagyszü-
leik elmondásából vagy a múzeumok kiállítótermeinek közvetítésé-
vel értesülhetnek. Azzal, hogy elmélyülnek az értékek sokaságának 
megismerésében, erősödik identitásuk, kötődésük lakókörnyeze-
tükhöz.

Békés megye 75 települése közül 47 alakította meg saját telepü-
lési értéktárát, ez az országos átlag kétszerese, a 47 értéktárban 710 
értéket vettek eddig lajstromba. A Békés Megyei Értéktárban pedig 
29 megyei érték szerepel, ezek közül kettő (a csabai és a gyulai kol-
bász) hungarikum is.

A megye valamennyi járásában lezajlottak az elődöntők, ame-
lyek során elméleti és gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk a 
versenyzőknek, így mutatva meg, milyen ismeretekkel rendelkez-
nek a települési, megyei, nemzeti értékekről. 

A két korcsoport legjobban teljesítő csapatai a megyei döntő-
ben folytathatták a vetélkedést. Szójátékok, reklámszöveg írása, 
plakátkészítés, totó, hibás szöveg javítása és sok érdekes feladvány 
várt megoldásra.

Az első helyezést elért két csapat jutalma egy háromnapos ki-
rándulás és részvételi lehetőség az országos verseny elődöntőjé-
ben.

Sztahovics Zsuzsa

- Előszerződés megkötését javasolta a testület dr. Békés Anna-
mária fogorvossal, aki a januári testületi ülésen már jelezte azon 
szándékát, hogy ismét fogorvosi tevékenységet kíván folytatni vá-
rosunkban.

- Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesületének Elnöke és a he-
lyi Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka azzal a kéréssel fordult 
a képviselő-testület felé, hogy támogassa azt az elképzelést, hogy 
Gyomaendrődön új védelmi bázis (tűzoltó laktanya) létesülhessen, 
mivel a jelenleg használt Fő út 2. szám alatti ingatlan felújításra szo-
rul és ez a terület nem alkalmas bővítésre sem, a hely hiánya miatt. 
A tűzoltóság jelenlegi működési területe Gyomaendrőd, Csárda-
szállás, Hunya településekre terjed ki. Dévaványa és Ecsegfalva pol-
gármesterei viszont jelezték csatlakozási szándékukat. Ezen felállás 
szerint a tűzoltóság működési területe így lefedné a Gyomaendrő-
di járás területét. Ahhoz, hogy új védelmi bázis létesülhessen te-
lepülésünkön, célszerű új helyszínt biztosítani a közművek kiépí-
tése mellett. Vélhetően a védelmi bázis létesítése állami forrásból 
megvalósulhat az egyeztető tárgyalások is folyamatban vannak. 
A helyi tűzoltóság felett szakmai felügyeletet gyakorló Békés Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatja ezt az elképzelést. 
A képviselő-testület jóváhagyta az előterjesztést, és felhatalmazta a 
polgármestert a további tárgyalások lefolytatására.

Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester
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Civil sarok
„Ez a fajta rendszer működőképesnek bizo-

nyult, és azóta is jól működik”

- interjú dr. Pacsika György Járási hivatalvezető úrral -

Kedves Olvasók!
Dr. Pacsika György 2014 novembere óta 

vezeti a Gyomaendrődi Járási Hivatalt. Hiva-
talvezető úrban egy rendkívül precíz, nagy 
tudású és sokoldalú embert tisztelhetünk, 
aki hivatali munkája mellett aktív tevékeny-
séget folytat Gyomaendrőd társadalmi és 
kulturális életében is. E havi számunkban őt 
mutatjuk be.

Tisztelt hivatalvezető úr! Mióta dolgo-

zik a közigazgatásban, milyen út vezetett a 

Gyomaendrődi Járási Hivatalhoz?

2001-ben szereztem jogi diplomát, az ak-
kor még József Attila Tudományegyetem, ma 
már Szegedi Tudományegyetem Jogtudo-
mányi Karán. Tulajdonképpen a jogi diploma 
megszerzését követően datálódik a közigaz-
gatási pályafutásom. Az első munkahelyem 
2002-ben a gyulai polgármesteri hivatal volt, 
ott jogászként töltöttem el egy évet. Utána 
Tarhoson, majd Telekgerendáson töltöttem be 
jegyzői funkciót egészen 2007-ig. Időközben, 
2006-ban megszereztem a jogi szakvizsgát. A 
telekgerendási jegyzői székből 2007. szept-
ember 1-én kerültem a Békés Megyei Önkor-
mányzathoz. Ott a titkársági és jogi osztályt 
vezettem, a főjegyzőnek voltam a közvetlen 
munkatársa. Ez egy szakmailag nagyon izgal-
mas időszak volt, rengeteget tanultam, ren-
geteg olyan ügyet, folyamatot megoldottunk, 
ami azóta is nagyon sokat segített a pályán. 
A megyei önkormányzatnál 2007-től egészen 
2014. november 15-ig eltöltött idő nagyon 
termékeny és nagyon hasznos volt mind szak-
mai, mind egyéb szempontokból. Tehát így 
érkeztem én ide a megyei önkormányzattól, 
2014. november 15-el lettem kinevezve.

Szólna pár szót a családjáról? 

Nős vagyok, feleségem gyomaendrődi, 
gyomai születésű, egészen 18 éves koráig itt 
élt. Jelenleg az Andrássy Gyula Gimnázium-
ban történelem-média szakos tanár. Van egy 
15 éves fi am, aki az Andrássyba készül, a felvé-
teli pontszámai alapján remélhetőleg oda fog 
kerülni. Egyébként én is ott végeztem, még 
anno akkori nevén a Rózsa Ferenc Gimnázi-
umban érettségiztem 1986-ban. Békéscsabán 
élünk, és én onnan járok ki Gyomaendrődre. 
Mivel a feleségem gyomaendrődi származású, 
azért ezt megelőzően hosszú éveken keresztül 
rendszeresen jártam ide. Tehát, amikor ideke-
rültem Gyomaendrődre, akkor nem egy ide-
gen helyre jöttem. Alapvetően  a települést, a 
várost és jó néhány embert ismertem, ha nem 
is olyan mélységében, mint aki itt él.

Az új járási rendszer és benne a helyi 

járási hivatal még fi atal. Megérkezésekor, 

2014 novemberében mennyire volt kiala-

kulva a hivatal működési rendje, milyenek 

voltak a munkakörülmények?

Alapvetően 2013. január 1. a járási rend-
szer megalakulása Magyarországon, a Gyoma-
endrődi Járási Hivatal is akkor állt föl és kezdte 
meg működését. Andó Ágnes kolléganőm 
volt itt az első hivatalvezető, aki gyakorlati-

lag az egész hivatali rendszert, az apparátust, 
a működést kialakította, útjára bocsátotta, és 
megteremtette itt annak a magas szintű köz-
igazgatási munkának az alapját, amit én meg-
örököltem. Hangsúlyozom, hogy az elődöm-
nek, Andó Ágnesnek nagyon komoly érdeme, 
hogy egy mind infrastruktúrájában, mind a 
hivatali apparátus tekintetében olyan jól mű-
ködő, egységes és prosperáló, funkcionáló 
hivatalt adott át nekem, ami azt gondolom, 
hogy nem minden járási hivatalvezetőnek 
adatott meg a megyében. Ez mindenképpen 
az ő javára írható, és nem győzök ezért eléggé 
hálás lenni neki.

Milyen jelentős változások történtek ki-

nevezése óta a hivatal életében?

Kinevezésemkor még az az úgyneve-
zett szakigazgatási rendszer struktúrájában 
dolgoztunk, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi 
osztályok különálló szakigazgatási szervként 
működtek, nem voltak beintegrálva a Járási 
Hivatal rendszerébe. 2015. április 1-től ezek a 
korábbi, önálló szakigazgatási szervek osztá-
lyokként működnek. Öt osztállyal működünk: 
a Kormányablak Osztály, Hatósági és Gyám-
ügyi Osztály, Foglalkoztatási Osztály, Földhi-
vatali Osztály, és Élelmiszerlánc- biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály. El kell hogy mond-
jam ide kapcsolódóan azt, hogy mind szak-
mailag, mind emberileg egy nagyon jól össze-
szedett középvezetői körrel dolgozom, illetve 
egy jó színvonalon dolgozó hivatali apparátus 
áll mögöttem, ebben is szerencsém van és jó 
helyzetben vagyok. Én azt gondolom, hogy 
a sikernek ez az egyik alapvető záloga. Az in-
tegráció sikeres volt, elérte célját. Előtte, 2015 
márciusában vettük át a szociális feladatokat 
az önkormányzattól. 2015 első féléve egy 
nagy változás, átalakulás volt így a közigazga-
tásunkban, de azt gondolom, hogy az átvett 
feladatokban is, és az integrációban is jól ab-

szolváltunk, jól jöttünk ki belőle, és ez a fajta 
rendszer működőképesnek bizonyult, és azóta 
is jól működik.

2015. április 30-án nyitottuk meg a 
gyomaendrődi Kormányablakot. Ennek az a 
különlegessége, hogy akkor már az országban 
folyamatosan nyíltak a kormányablakok, és mi 
pont a századikak voltunk. Ott akkor ez egy 
jelentős változás volt, egy jelentős beruházás, 
majd rá nem sokkal Dévaványán is átadtuk a 
Kormányablakot. Akkor meg azért voltunk 
különlegesek, mert a megyében az első olyan 
járás voltunk, aminek a területén a székhelyen 
kívül először nyílt plusz Kormányablak, majd 
utánunk jöttek csak a többiek.

Tulajdonképpen mit kell az alatt érteni, 

hogy „Kormányablak”?

A Kormányablak a volt okmányirodai bá-
zison jött létre. Előtte Okmányirodai Osztály 
volt, most Kormányablak Osztály, tehát az 
egyik osztálya a járási hivatalnak. Az okmány-
irodai funkció kiegészült még a kérelemre 
induló eljárásokkal, tehát mondjuk egy csa-
ládi pótlékkal, vagy egy családtámogatással, 
ápolással, vagy ilyen keresetpótló juttatá-
sokkal kapcsolatos ügyintézéssel.  Eddig a 
gyomaendrődi, vagy dévaványai, ecsegfalvi, 
hunyai, csárdaszállási ügyfeleknek be kellett 
menni Békéscsabára, mert csak ott, a megye-
székhelyen tudták ezeket az ügyeket intézni. 
Most az ilyen kérelmek miatt már nem kell 
beutazni Békéscsabára, csak bejönnek a Kor-
mányablakba. Itt bevesszük a kérelmet, to-
vábbítjuk és Békéscsabán földolgozzák, majd 
kipostázzák az ügyfélnek a határozatot. Tehát 
ez így egy nagyon széles spektrum most már, 
azt tudom mondani, hogy a kormányablakban 
gyakorlatilag közel 1500 ügytípusban tudunk 
információt nyújtani. Ez nem azt jelenti, hogy 
1500 ügyfajtát meg tudunk oldani, hanem azt, 
hogy ha valaki bejön valamilyen gonddal, ak-
kor meg tudjuk adni neki azt az információt, 
hogy hova menjen és milyen dokumentációk 
kellenek az ügyintézéshez.

Milyen beruházások történtek még?

A KEHOP-os beruházás most fejeződik 
be, a hivatalra majd 150 millió Ft-ot költöttek: 
teljes nyílászáró csere, a napelemek a tetőn, 
teljesen új kazán, stb., úgyhogy egy nagyon 
hasznos beruházás volt, tovább szépült a Já-
rási Hivatal. Ez itt marad Gyomaendrődön, a 
helyieket gazdagítja.

Korábban pedig a Foglalkoztatási Osztályt 
érintő TIOP-os beruházás került átadásra, te-
hát a jelenlegi Foglalkoztatási Osztály felújí-
tott és tényleg integrált információs tere, és 
a munkakörülmények mind annak a TIOP-os 
felújításnak az eredményei.

A járás területén élő emberek mennyire 

vannak tisztában azzal, hogy milyen ügye-

ket intézhetnek a Járási Hivatalban, illetve 

hogy milyen ügyekben kérhetnek itt segít-

séget?

Alapvetően azt gondolom, hogy több évti-
zedes beidegződéseket és információkat nem 
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Erősödő munkaerőpiac három GINOP 
program segítségével

A Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán 
az év elején uszodamester képzés indult közfoglalkoztatottak 
számára a GINOP 6.1.1 program keretében, ám tovább folyta-
tódhatnak a GINOP 5.2.1 és 5.1.1 programok is.

Míg az elmúlt év végén motorfűrész-kezelő, addig ez év elején 
uszodamester képzés indult a Gyomaendrődi járásban a közfoglal-
koztatottak számára. A GINOP 6.1.1 program keretében lehetőség 
van olyan képzések indítására, amelyeknek segítségével az elsődle-
ges munkaerőpiacon is lehetőség lesz az elhelyezkedésre.

A 25 év alattiak számára az Ifj úsági Garancia program kere-

tében van lehetőség képzések szervezésére, így várhatóan félszáz 
fi atal fog szakképesítést szerezni a járásban. Igen jelentős az érdek-
lődés a támogatások iránt, hiszen február végére már több mint 20 
munkáltató adott be kérelmet fi atalok foglalkoztatására, így már-
cius 1-től már 21 fi atal állhat munkába. A GINOP 5.2.1 program 
lehetőséget biztosít arra, hogy tanácsadás, képzés és munkahely 
várhassa a fi atalokat.

A GINOP 5.1.1 program esetén szintén nagy az érdeklődés, a 
képzésre jelentkezők lehetőségeinek és a munkalehetőségek folya-
matos egyeztetése történik a programba tartozó, hátrányos célcso-
portok számára. A munkáltatók ebben a programban is kérelmet 
nyújtanak be a támogatott foglalkoztatás érdekében, az első bírála-
tokat követően várhatóan 28 fő állhat munkába.          

lehet néhány év alatt megváltoztatni radikáli-
san. Az ügyfelek legnagyobb része még mind 
a mai napig nincs tisztában azzal, hogy milyen 
ügyeket intéznek a Járási Hivatalnál, és mi ma-
radt az önkormányzatnál. Sokan keverik még. 
Alapvetően azon dolgozunk, hogy minden 
fórumon - akár a helyi médiában, akár újsá-
gokban, akár a mi honlapunkon - minél több 
olyan információt adjunk magunkról, ami az 
emberekben letisztítja ezt a képet. Ez egy fo-
lyamat, ez szerintem még évekbe fog telni, de 
mi azon vagyunk, hogy ez minél gyorsabban, 
minél rövidebb idő alatt tisztázódjon.

Milyen kapcsolatban állnak a járás terü-

letén működő önkormányzatokkal, milyen 

együttműködési lehetőségek kínálkoznak?

Alapvetően, ha a jogszabályi rendelke-
zéseket nézzük, akkor túl sok kapcsolódási 
pontunk nincs az önkormányzatokhoz, meg 
egyéb szervezetekhez, mert mi egy elsőfokú 
közigazgatási szerv vagyunk. Nekem és a hiva-
talvezetésnek is az a célja, hogy szoros együtt-
működést alakítsunk ki a járásban mind az 
önkormányzatokkal, mind pedig a civil szer-
vezetekkel, vállalkozókkal, munkáltatókkal. 
Az együttműködés terén mind az öt település 
polgármesterével nagyon jó a viszony, kivált-
képp Gyomaendrőd és Dévaványa polgármes-
tereivel. Mindenben igyekszünk egymásnak 
partnerei lenni. Eddig nekem semmilyen rossz 
tapasztalatom nem volt, tehát mindig meg 
tudtunk állapodni és a polgármestereket tény-
leg köszönet illeti, mert mindenben segítenek.

A társadalmi és közéletben milyen sze-

repet töltenek be, vagy kívánnak betölte-

ni?

Mi olyan programokat szervezünk, melyek 
elősegítik, hogy mi a járásban egy kicsit a köz-
életben is részt vegyünk, olyan programokat 
nyújtsunk a járásnak, amelyek színesítik a já-
rás életét. Ilyen például a járási nyílt napunk, 
amikor a középiskolai végzős diákokat hívjuk 
el, és mint leendő ügyfeleinknek bemutatjuk 
a hivatalt, hogy ha egyszer el fognak jönni 
ide, akkor ne féljenek tőlünk, ismerjék meg a 
mi életünket. A két középiskolából választot-
tunk diákpolgármestert és diák járási hivatal-
vezetőt. Az általános iskola 7-8. osztályosait 
is megcélozzuk, mint tavaly, amikor a Kábító-
szer Egyeztető Fórum keretein belül Zahorán 

Ádám ultra futót hívtuk el, aki egy nagyon 
érdekes előadást tartott a gyerekeknek. Az 
idén tervezzük azt, hogy Tótka Sándort fogjuk 
elhívni. Kulturális programok terén azt tudom 
mondani, hogy minden évben a Zene Világ-
napja alkalmából itt ad koncertet az alapfokú 
művészetoktatási intézmény, a Bartók Béla 
Vegyeskart már másodjára sikerült elhívni, 
hogy koncertezzenek. Lehetőséget biztosí-
tunk konferenciáknak, mint például tavaly 
az ‚56-os megemlékezés, idén már jelezték, 
hogy a 300 éves évforduló alkalmából itt egy 
nagyszabású rendezvény lesz március 31-én 
a dísztermünkben, orvoskonferencia május 
végén. A dísztermünket, ami nagyon szép 
megjelenésű és jó akusztikájú, a járás érde-
kében, a település érdekében rendelkezésre 
bocsátjuk, a szervezésben is részt veszünk. 
Illetve van még a Járási Sportnap, ahol a köz-
tisztviselők az önkormányzatokból, illetve az 
állami hivatalnokok ismerkednek egymással 
kötetlen körülmények között is. Tehát szá-
mos színes programot próbálunk mi magunk 
szervezni, meg helyet, teret adni ezeknek an-
nak érdekében, hogy a Járási Hivatalt minél 
jobban megismerjék az emberek. Megmon-
dom őszintén, hogy nem titkolt célom, hogy 
ezekből hagyomány is lesz Gyomaendrődön. 

Ebben ténylegesen mindig azonnal partnerre 
leltem az önkormányzatban és a polgármester 
úrban. Ő mindenben együttműködik és egyet 
ért és eddig nem volt olyan kezdeményezés, 
ami elhalt volna, mert valamelyikünk nem úgy 
gondolta volna.

A jövőre nézve milyen terveik vannak?

A jövőbeni terv a stabilitás. A meglévő 
struktúra, a meglévő és idekerült feladatok, 
hatáskörök stabil működtetése ezen a talajon, 
ezzel a munícióval. Az elmúlt években minden 
olyan beruházás, fejlesztés megvalósult itt 
Gyomaendrődön, ami a Járási Hivatalt, illetve 
annak működését érinti. Még az állategész-
ségügyünket tervezzük behozni ide Dévavá-
nyáról. A jövőbeni cél egy kiszámítható, stabil 
működés a közéletben lévő aktivitásunkat, 
tevékenységünket továbbra is fenntartva és 
továbbra is intenzíven kommunikálva a lakos-
ságnak, az ügyfeleinknek, hogy kik vagyunk 
mi, ismerjenek meg minket, tudjanak a dolga-
inkról és legyenek tájékozottak.

Köszönöm szépen a beszélgetést! To-

vábbi eredményes munkát és sok sikert 

kívánok!

Hegedűs Bence
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„Utad, Jézus, veled járjuk…”
Március 1-jével, hamvazószerdával véget ér a farsang, és elkez-

dődik a húsvéti készület szent ideje, a negyven napos nagyböjt. Az 
imádság, böjt és jócselekedetek szent napjai azt a célt szolgálják, 
hogy kereszténységünk legnagyobb ünnepére, a húsvétra, Krisztus 
urunk feltámadására lelkiekben méltóképpen felkészüljünk. 

Egyik legszebb nagyböjti imádságunk a keresztúti ájtatosság. 
Minden római katolikus templomban ott találjuk a keresztúti képe-
ket. Tizennégy ábrázolás, mely Jézus útjának állomásait ábrázolja, 
Poncius Pilátus udvarától a Kálváriáig. Ezeket a képeket nagyböjt 
péntekein vagy vasárnapjain egy szép ájtatosság keretében végig-
járjuk énekelve, imádkozva, elmélkedve.

Jeruzsálem máig egyik leglátogatottabb szent helye az óváros-
ban a „Via Dolorosa”, vagyis a „Fájdalmas Út”. A sikátorszerű szűk 
utca bizonyos pontjain a kőfalakba vésett római számok jelzik Jé-
zus keresztútjának egyes állomásait, vagyis stációit. A néphit úgy 
tartja, hogy Jézus mennybemenetele után már maga Szűz Mária is 
gyakran végigjárta azokat a helyeket, ahol Jézus, vállán a kereszttel 
a siránkozó asszonyokkal találkozott; ahol elesett a kereszt terhe 
alatt; ahol ruháitól megfosztva keresztre lett feszítve, illetve ahol el-
temették Arimateai József sírkamrájába. Ezt az apostolok, majd a 
jeruzsálemi keresztények is gyakorolták, és lassan így jött szokásba 
a „stáció-járás”, vagyis a keresztúti ájtatosság végzése. Ez nyilván 
csak jámbor hagyomány, -de tény, hogy igen hamar szokásba jött 
ez az áhítatgyakorlat. Sok keresztény messzi országokból azért uta-
zott, zarándokolt Jeruzsálembe, hogy ezt a fájdalmas utat végigjár-
ja. Később az iszlám térnyerése, illetve a nagy távolság miatt egyre 
kevesebbeknek adatott meg, hogy valóban, Jeruzsálemben végig-
imádkozhassa Jézus kereszthordozásának színtereit, ezért elsőként 
a ferences rendi szerzetesek pápai engedéllyel templomaikban fel-
állították a tizennégy stációt, és ott azokat ugyanúgy végigjárták a 
buzgó hívek, mintha elzarándokoltak volna Jeruzsálembe. Valami-
vel később ez a pápai engedély az összes templomra és kápolnára 
ki lett terjesztve, és ma már minden templomban megtaláljuk a 
tizennégy stációs képet. Máig a ferences rend privilégiuma, hogy 
újonnan felépült templom stációs képeit csak Szent Ferenc rendjé-
be tartozó szerzetes pap áldhatja meg.

Nagyböjt péntekein tehát ezt az ősi ájtatosságot végezzük temp-
lomainkban. A keresztúti ájtatosságok időpontjai nagyböjt folya-
mán templomainkban: Hunyán péntekenként délután fél 4-kor; 
Endrődön péntekenként délután 5 órakor, Gyomán pedig vasárna-
ponként délután fél 4-kor. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 
erre a szép közös imádságra. Imádkozzunk és elmélkedjünk együtt 
a kereszthordozó Jézus szenvedései felett, és adjunk együtt hálát a 
megváltás nagy ajándékáért!

„Szent József, légy házunk ura!”
Március hónap egyik szép ünnepe március 19-én Szent József 

ünnepe. Jézus nevelőatyjára emlékezik ezen a napon Katolikus 
Egyházunk, aki méltónak találtatott arra, hogy felnevelje, óvja és 
oltalmazza az Isten szent fi át, Jézust. Régi szép szokás szerint erre 
az ünnepre is kilenceddel, azaz kilenc napos ájtatossággal készü-
lünk. Ennek során szép énekekkel, litániával, Szent József rózsa-
füzérének imádkozásával köszöntjük a Messiás nevelőatyját. Az 
endrődi egyházközségben március 11. és 19. között, esténként 17 
órakor imádkozzuk a szent kilencedet a plébánia nagytermében. 
Szeretettel hívunk mindenkit a közös imára, és buzdítunk minden-
kit, hogy ha eljönni esetleg nem is tud, otthonában végezze el ezt a 
szép márciusi áhítatgyakorlatot.

Czank Gábor plébános

MISEREND MÁRCIUS HÓNAPBAN
ENDRŐD

Vasárnap:  délelőtt 9 órakor nagymise
Szombaton: délután 5 órakor vecsernye és előesti mise

Hétköznap (csütörtök kivételével): reggel 7.30-kor szentmise
Péntekenként délután 5 órakor: keresztúti ájtatosság

Március 11-19 között, délután 5 órakor: Szent József kilenced

GYOMA

Vasárnap:  délután 4 órakor nagymise
Kedden: délután 4 órakor szentmise

Vasárnaponként délután fél 4-kor:  keresztúti ájtatosság

HUNYA

Vasárnap:  délelőtt 11 órakor nagymise
Hétfőn és pénteken: délután 4 órakor szentmise

Péntekenként délután fél 4-kor:  keresztúti ájtatosság

Megjártuk már a szent keresztutat,
Melyen a szenvedő Jézus haladt.
Bárcsak mi is úgy járhattuk volna,
Jézus előtt, hogy ez kedves volna.

E szent utat előbb is ő járta,
Midőn vállán keresztjét hordozta.
Hogy felvitték a Kálváriára,
Felszegezték magas keresztfára.

Fájdalmas, szentséges Szűz Mária,
A szent utat gyakorta megjárta.
Hol szent fi a kínhelyét találta,
Letérdepelt, könnyekkel áztatta.

Kérjük mi is a fájdalmas anyát,
Kérje értünk szenvedő szent fi át,
Hogy fogadná kedvesen imánkat,
Most elvégzett búcsújárásunkat.

Dicsőség, imádat az Atyának,
Szentlélekkel áldott szent fi ának.
Tisztelet adassék Máriának,
Fájdalmas szentséges Szűzanyának.

 „Ima-sarok”

Ének keresztúti ájtatosság végén
(Dallama: Gyászba borult Isten csillagvára)
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Református k r ó n i k a Evangélikus h í r e k

„Halál! Hol a te fullánkod?” 
A halottakról református szemmel

Az elmúlt alkalommal volt róla szó, hogy a halál pillanatában a 
lélek elhagyja az emberi testet, s a láthatatlan világba lép át. De mi 
lesz a lélek sorsa a halál után? 

Bolyong, visszajár, a holttest felett lebeg, hazalátogat, jelzést ad, 
üzenget? Megjelenik a sírnál a holttest körül az évfordulókon vagy 
halottak napján? Sok embert szorongat, foglalkoztat ez a kérdés. 
Igen nagy a bizonytalanság ezen a területen. De csak addig, amíg 
valaki gondosan nem tanulmányozza a Bibliát és el nem jut oda, 
hogy csak a Bibliát tartja egyetlen, hiteles információs forrásnak 
ebben a fontos kérdésben. A Szentírás tanítja, hogy a lélek a halál 
után azonnal Isten elé vitetik és sorsa fölött döntés születik. Azt a 
helyet, ahová a lélek a halál után kerül, Hádesznek vagy Seolnak 
nevezi a Biblia. Jézus tanítása, és az Újszövetségben adott kijelentés 
alapján tudjuk, hogy ennek a helynek két része van. A Hádesz egyik 
részét Jézus így nevezi: „Ábrahám kebe le.” A latornak ezt mondja 
Jézus: „ma velem leszel a Paradicsomban.” Pál apostol pedig, ami-
kor erről a helyről beszél, azt mondja: „kívánkozom elköl tözni és a 
Krisztussal lenni.” Tehát a Bibliában három megjelölést is találunk 
ugyanarra az állapotra, ugyanarra a helyre, amelyik a halottak bi-
rodalmának egyik része. Ide kerülnek a földön újonnan született, 
megtért em berek, a Krisztusban hívők lelkei. Az idekerültek bol-
dogok, örülnek, meg nyugszanak. Ebben az állapotban a Krisz tussal 
való közösség nagy öröme tölti be őket, és várják a boldog feltáma-
dást, mely Isten újjáteremtő munkájának a koronája lesz.

A Hádesznek, vagy Seolnak másik részét Jézus pokolnak nevezi, 
ahová azoknak lelke kerül, akik a földi életük során Isten bűnbocsá-
tó kegyelmét el utasították, Krisztushoz, mint Megváltó Királyuk-
hoz nem tértek meg, és ben ne, mint egyetlen Szabadítóban nem 
hittek. Nem születtek újonnan.

A halál után, Isten ítélőszéke előtt ez azonnal kiderül, hiszen Is-
ten a szív mélyére lát, és hamis látszattal, hazug beszéddel Őt meg-
téveszteni senki nem tudja. A pokolba került lélek szenved. Szen-
vedését többek között az okozza, hogy emlékezik bűneire, gyötri a 
lelkiismeret égő tüze. Látja, hol rontotta el az életét és örök sorsát, 
s tisztában van vele, hogy ezen nem tud változtatni. A pokolban 
levő lelkek látnak. Látják a Paradicsomot, amit örökre elvesztettek, 
s rettegésüket fokozza az a tudat, hogy családtagjaik is, ha meg nem 
térnek földi életükben, odakerülnek, ahol most ők vannak. A po-
kolban levő lel kek nem várják a feltámadást, pedig ők is feltámad-
nak és feltámadott testben mennek az örök kárhozatba. 

A Biblia határozottan tanítja, hogy a testi halál pillanatában 
végleg eldől és rögzül az ember sorsa. S Jézus félreérthetetlenül ta-
núsítja, hogy a pokolból nincs sem visszaút, sem pedig átmenet a 
Paradicsomba. Ezt rögzíti Lukács apostol, amikor Jézus azt mondja, 
hogy Ábrahámtól az az információ érkezik a pokolba, hogy tiköz-
tetek és közöttünk hatalmas szakadék van, s nincs lehetőség ennek 
áthidalására. Szó sincs tehát a Bibliában arról, hogy az elment lel-
kek visszajöhetnének, vagy éppen szabadon járnának-kelnének a 
világűrben, netán újra testet öltve visszatérhetnének hosszabb vagy 
rövidebb időre. Még Jézus maga is azt mondja az övéinek: én el-
megyek, és nem láttok többé. Majd csak ha véglegesen visszajön. A 
lélek sorsa tehát a halál pillanatában megpecsételtetett. 

Papp Tibor 
lelkész

Meghívó a Déli Evangélikus Egyházkerület családi missziói 
napjára Bonyhádra

Április 1-én Bonyhádra utazik gyülekezetünk külön busszal, hogy 
egy egész napos „Felszabadító Örömhír” című program keretén be-
lül együtt legyünk mindazokkal, akik hasonló értékekkel rendelkez-
nek és hasonló cél felé haladnak földi életük során. A sok száz, ezer 
embert megmozgató előadások és szabadon választható fórumok 
segíthetnek megtalálni helyünket és boldogságunkat e világban. 
Az utazás költségéhez az evangélikus egyház támogatást nyújt, a 
hideg ebédcsomag is az egyházkerület ajándéka. A zenei élményről 
Győri Dávid lelkész és a pestszentlőrinci Új Teremtés Együttes vala-
mint a soltvadkerti Carmina Hungarica Orff  zenekar gondoskodik. 

A részletes program:
9:00 Gyülekező, közös éneklés
9:45 Köszöntések
10:00 Nyitó igehirdetés – Dr. Szabó Lajos, az Evangélikus Hittu-

dományi Egyetem rektora
11:00 Felszabadító örömhír – Pannonhalmától Wittenbergig: 

Várszegi Asztrik bencés főapát és Gáncs Péter püspök disputája
12:00 Ebédszünet
13:00 Szabadon választható programok:

1. Gondoljuk tovább az igehirdetést! – Dr. Szabó Lajos
2. Felügyelők fóruma – Radosné Lengyel Anna
3. Hogyan segíthetjük új gyülekezetek születését? Deák Lász-

ló, Gáncs Péter
4. Üldözött keresztények közöttünk – Yasmen Canadey pakisz-

táni gyülekezeti munkatárssal Jó Angelika beszélget
5. Luther: Zenés életrajzi történet – A szarvasi Szivárvány szín-

játszó tehetségműhely előadása
6. Nézzük együtt és beszéljük meg a Luther rajzfi lmet – Szabó-

né Mátrai Marianna és Birkás-Sztrókay Edit
14:30 Kerületi díjak átadása
15:15 Záró istentisztelet úrvacsorával – Deák László lelkész
16:15 Úti áldás – Gáncs Péter püspök 
Szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen részt vennének 

ezen a programon velünk együtt. Jelentkezni lehet március 15-ig 
az Evangélikus Lelkészi Hivatalban, Fő út 178. alatt délelőttönként 
vagy Fülöp Mónika lelkésznél a 20-500-6610-es telefonszámon.
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Előszó

Soraimmal a múlt század tíz izgalmas évét vázolom röviden. 
Nem vállalkozom arra, hogy egy letűnt kor sok eseményéről adjak 
hírt, de amiket megőriztem emlékeimben, azokat most csokorba sze-
dem hol szép, hol keserű emlékként. Főleg rokonaim, kedves közeli 
ismerőseim kérésének teszek eleget visszaemlékezéseimmel. Nem va-
gyok író, de szellemi képességem még nem gátol abban, hogy emlé-
keimben kutakodjak. Sok minden elmondásra kívánkozik, főleg az 
üldözések korából. Egy-két konkrét eset csak „ízelítő” egy elképzelhe-
tetlenül tragikus rendszerről, vezetői kegyetlen tetteiről. Sok családot 
zúztak szét, fi atalok tervezett jövője, nemes érzések, szép álmok let-
tek letiporva - a teljes anyagi kifosztás mellett. Írásommal az adott 
kor szellemiségét próbálom érzékeltetni.

Ma is nagy a veszély jövőnket illetően, de most nem a Rákosi- és 
Sztálin féle uralom a tragédia, hanem az a  - számunkra láthatatlan 
- pénzügyi-szellemi háttérhatalom, ami nemzetállamok letiprására 
törekszik, s akarja megalakítani a rég óhajtott világkormányt. Sajná-
latos, hogy a magyar nép nem egységes fontos ügyekben sem - és van-
nak, akik szembefordulnak józan országvezetőkkel, cselekményekkel 
- ami pedig alapvető hazavédelem  lenne! Reménykedjünk sorsunk 
jobbra fordulásában!

1944

Március 20., hétfő: a német megszállás másnapján már Endrőd-
re is bevonultak a katonák. Ezt követően bombázták igazán szép kis 
hazánkat az angolok és amerikaiak. Gyermekkori hű barátommal, 
Lacival rendszeresen számoltuk a bombázó gépeket. Többnyire 84-
86 repült be egyszerre, de néha 100 felett is. Hátborzongva hallgat-
tuk a rádiót, olvastuk az újságokat. Hozzánk legközelebb Mezőtúrt 
érte támadás. A vasutat, állomást célozták meg, hála Istennek nem 
sok sikerrel. Attól nem kellett félni, hogy a gépek falvakra is ledob-
ják terhüket, de óvatosságból bevezették a piacok délutáni meg-
tartását. Tiltották a délelőtti csoportosulásokat bombázások idején.

Az orosz katonák október 6-i, péntek délutáni bevonulása 
mindnyájunkat megrémített. A németek ugyan – kisebbségi erő-
ben – nem mutattak nagy ellenállást, de akadtak holttestek a főbb 
útvonalakon.

A megszállás paradicsomi életet jelentett a bolsevistáknak. 
Felszabadító testvéreknek tekintették a szovjet katonákat, s bár 
kezdetben csak szájhősök voltak, folyt az élet szokott rendjén, ám 
lassan-lassan beszivárogtak a falvak, városok vezetésébe, kitúrva 
helyükről az értelmes, intelligens, tanult tisztviselőket és a vezető 
posztokat betöltő régi gárdát. Az országos példákhoz hasonlóan 
kezdték üldözni a papságot az egyéb értelmiségiekkel együtt és 
hazugságok áradatát zúdították rájuk. Egy-két évig még termelt 
a parasztság, az iparosok is megéltek hasznos tevékenységükből, 
de egyre jobban tömörült a sok véreskezű kommunista az ország 
vezetésébe, s meghatározták jövőnket. A helyi kiskirályok szinte 
szabad kezet kaptak bizonyos személyek üldözésére.

A katonák bizonyosan jól látták, hogy milyen kulturált, általá-
nosan jómódú, jó körülmények között élő, becsületes magyar né-
pet „szabadítottak fel” hasonló más európai nemzetekkel együtt. 
Tudjuk jól későbbi ismereteinkből, dokumentumokból, hogy a 
szovjet vezetés mennyire félrevezette saját népét hamis propagan-
dájával, de az Európában harcoló katonáknak akkor nyílt ki igazán 
a szemük, amikor látták az általuk letiport népek életét. Aki visz-
szatérve hazájába, otthon el merte mondani a látottakat, hogy kiket 
is „szabadítottak” ők fel, azok hogyan élnek, azt börtönbe zárták, 
vagy sok évig munkatáborokba kényszerítették. A sokmillió szov-
jet ember úgy nőtt fel, hogy el volt zárva előle az igazság. Teljesen 
félre voltak vezetve.

1945

Május 9! Vége a háborúnak! Óriási örömünnep volt Endrődön 
felvonulással. Aki tudott, bírt, ment a tömeggel a főutcára nagy-
nagy lelkesedéssel. Mindenki örült a várva-várt békének. Üröm az 
örömben, hogy egyre több vonat szállította a magyar hadifoglyokat 
Románián át a Szovjetunióba. T. Gizi barátnőmhöz és az ő nagy-
nénjéhez csatlakozva egy alkalommal én is átmentem a gyomai 
vasútállomásra, amikor jelezték egy fogolyvonat érkezését. Árkon-
bokron át, szántóföldön és nem a főúton. Amikor megérkezett a 
vonat, előre megírt cédulákat dobáltak ki a katonák, remélve, hogy 
azokat továbbítják a megtalálók. Óriási hangzavar, kétségbeesett 
kiáltások, keresve fi út, férjet, testvért, érdeklődve hollétükről. Én 
elég sok cédulát szedtem fel, és igyekeztem mielőbb postára adni. 
Néhány választ kaptam, hálás köszönetüket fejezték ki a családta-
gok soraimért.

Népszavazás előtti mozgást, nyüzsgést tapasztaltunk minden-
ütt. A kisgazdapárt is kivette részét a választási propagandából.

November 4-re tűzték ki az országgyűlési választást. Kisgazda-
pártunk 57 %-kal fölényesen nyert, a kommunisták alig 17 %-kal 
szereztek mandátumot. Bár nagy többségben nyertünk, a főbb mi-
niszteri posztokat a balosok uralták. Jól megszervezték a fő irányel-
veket, s minden ment tervük szerint szovjet irányítással.

1946

Az endrődi bálakban már csak két évig hódolhattam a tánc 
örömének, mert 1948 után beköszöntött a vészkorszak, jött a rom-
bolás, üldözés, vagyonelkobzás és más kommunista intézkedések. 
Nem kímélték az egyházi személyeket sem. Államosították az isko-
lákat, gátolták a jobb módú családok gyermekeinek továbbtanulá-
sát, elhelyezkedését stb. Két évig csendben meghunyászkodtunk, 
de nyilvánvalóvá vált a kommunisták befészkelődése a közhivata-
lokba, vezető testületekbe, s a „burzsujokat, reakciósokat” mind-
jobban háttérbe szorították. Akik ekkor cseperedtek fel a köreink-
ből, nem kecsegtette őket szép jövő. Az 1946-os évet követően sok 
értelmes, jó képességekkel bíró fi atal nő és férfi  búcsúzott szülőhe-
lyétől, máshol kereste és találta meg boldogulását.

Az infl áció a termelőket sújtotta legkevésbé, de a pénzből élők, 
főleg a városokban lakó emberek nyomorúságos időt éltek meg au-
gusztus 1-ig, a forint megjelenéséig. Legtöbben a fővárosból özön-
löttek az emberek vidékre, hogy csereüzlettel szerezzenek élelmet.

A szovjetek által megszállt, úgynevezett „demokratikus” orszá-
gokban csaknem egyformán lesüllyedt az életszínvonal. Mindjob-
ban eltávolodtunk az ígért jobb életminőségtől, s csak álmodozha-
tott a nemzet nyugati életszínvonalról.

A történészek szerint 1946-ban Magyarországon volt a világ 
addigi legnagyobb infl ációja, ami augusztus 1-jén szűnt meg a fo-
rint bevezetésével. Nagyvárosi, főleg budapesti úrinők tovább nem 
kényszerültek megválni kedves emlékeiktől, értékes tárgyaiktól, 
ékszereiktől és szép ruhadarabjaiktól, ugyanakkor a munkájuk 
után járó új pénz elég szűkös volt. A mezőgazdasági termékeket 
is elég olcsó áron határozta meg a hatóság. Szűkös életre kellett 
berendezkedni az élet szinte minden területén. Sok év óta nem 
vettünk új ruhát, a régieket alakítgattuk, ám azok is elfogytak las-
san-lassan mindenütt. Akkoriban szokássá és divatossá vált a kö-
tés, horgolás. Meseszép holmikat készítettünk: kombiné, harisnya, 
sál, zokni, sapka, mellény, kardigán, blúz, kendő, kesztyű, kosztüm 
(amit házilag befestettünk), illetve szobai mamusz, sapka stb. Min-
den háznál volt rokka, de akkoriban a kenderfonál készítése mellett 
mi, fi atalok inkább jó minőségű gyapjúfonalat csináltunk. Gyapjút 
tudtunk venni, megkártoltattuk, és lehetett fonni. Úgy is készült 
fonál, hogy régi, már nem használt vagy kinőtt gyapjúholmit felda-
raboltunk, a szálait kiszedtük, és úgy adtuk át kártolásra. A pamut, 
vászon, hernyóselyem mellett sok volt a gyapjúruha régen. A mű-
szálas holmik később kerültek forgalomba.

Hanyecz Margit
Folytatjuk!

Részletek a „Visszatekintés”-ből - I. rész



VÁROSUNK2017. március 9

Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felől!
Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-kő...
Isten áldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő!

Tímár Máté

Kedves Endrődi Barátok!

Az Endrődiek Baráti Köre 2017. március 25-én (szombaton) 10-17 
óra között tartja meg szokásos, budapesti összejövetelét, éves közgyű-
lését, ami egyúttal vezetőség-választó közgyűlés is. Szeretettel várjuk 
tagjainkat, de rajtuk kívül más és újabb érdeklődőket is, akik számára 
Endrőd neve kedvesen cseng és civil szervezetünkön keresztül is kötődni 
szeretne szülővárosunkhoz.  Határozatképtelenség esetén ugyanaznap 
11-órakor kerül megtartásra az ismételt közgyűlés.

A korábban kipróbált helyen szervezzük a találkozót. Címe:
1054 Budapest, V. Alkotmány u. 9-11. 
„Alma Mater” étterem (Parlamenttel szemben, bejárat: Szemere ut-

cai oldalon)
Központi fekvése lévén megközelítése igen kedvező. Szombaton 

ingyen parkolási lehetőség közvetlenül a vendéglő mellett. Vonattal ér-
kezők Keletitől: 2-es Metró-Kossuth tér; 78-as Trolibusz-Szemere u.; Nyu-
gatitól sétálva. Valamint 2-es villamos, 15-ös busz, stb.

A közgyűlés programja:
 - képes beszámoló a baráti kör elmúlt öt évéről
 - a vezetőség beszámolója a 2016-os évről és a gazdasági helyzet 

ismertetése
 - a tervezett 2017. évi programok 
 - az  alapszabály módosításán, melyet tavaly jóváhagytunk, a cégbí-

róság kifogásolt néhány pontot,  így ezek módosítása szükséges.
 -  vezetőség választás

Az előző évek szokásához híven ezúttal is tombolával színesítjük a 
programot. (Megfelelő tombola tárgyakat szívesen fogadunk.)

 
Ebéd előrendelésre lesz, 1500 Ft-os áron (A terembérletet az egyesü-

let költségvetéséből fi nanszírozzuk.)
Menü I.
Sertésszelet jóasszony módra sült burgonyával- Somlói galuska
Menü II.
Sokmagos rántott csirkemell vegyes körettel-Almás pite
Vegetáriánus menü 
Rántott sajt rizzsel, tartármártással-Somlói galuska
 
Kérjük, hogy aki részt kíván venni a találkozón, telefonon vagy 

e-mail-en jelentkezzen be  legkésőbb március 20-ig. A busz rendelés, 
a vendéglő és a szervezők számára is fontos a jelentkezők létszámának 
ismerete. (Természetesen bejelentkezés nélkül is mindenki szívesen lá-
tott vendég.)

Elérhetőségeink:
Endrődön: Fülöp Imréné Kati T: 06-66-284-435; M: 06-30-662-8551 
            Traurig Edit (Németh Edit) T:06-66-284-647 M:06-30-402-5884
Továbbá: Tímár Imre elnök: T:06-1-326-7567;  M:06-20-942-9331;
       E-mail: timarimrev@gmail.com
Budapest, 2017. február 16. 

Portrék Endrődről III.
Orbók József
r. k. elemi iskolai igazgató

1885-ben született Szinfaluban. Közép-
iskoláit és a tanítóképzőt Szatmáron végez-
te,

azonkívül elvégezte Brassóban a gazda-
sági tanfolyamot, Szegeden az ipariskolai 
tanfolyamot

és Aradon a továbbképző tanfolyamot. 
1905-ig Dunaadonyban tanítóskodott, az-
után

Endrődön külterületi, majd 1912-ben 
belterületi tanító lett, 1924-ben pedig igaz-

gatóvá
nevezték ki. Tagja Endrőd község képviselő-testületének, va-

lamint a katolikus egyházközség
képviselő-testületének, az endrődi r. k. tanítóegyesület elnö-

ke, mezőgazdasági értékesítő
bizottság felügyelő-bizottságának tagja, az iskolán kívüli nép-

oktatás vezetője, a Petőfi Társaságtiszteletbeli tagja, a Keresztény 
könyv- és papírárú szövetkezet igazgatósági elnöke.

valloisi Dr. Schönborn László
orvos

1896-ban született Perjámoson. Közép-
iskoláit Kalocsán és Temesváron, egyetemi 
tanulmányait Budapesten végezte. Orvo-
si gyakorlatát Budapesten kezdte meg és 
1926 óta folytatja Endrődön. 1915-ben 
hadbavonult és az olasz harctéren súlyos 
gázmérgezést szenvedett. Kitüntetései: 
Kisezüst vitézségi érem, Károly csapatke-
reszt. Tagja a község képviselő-testületé-
nek, s valamennyi kulturális és társadalmi 
egyesületének.

Forrás: Békésmegyei fejek, 1929. Szerk. Gergely Gábor Arnold

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának hírei

Játszóház a Roma Közösségi – Házban
Szokásainkhoz híven Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2017. feb-

ruár 11-én megrendezte Farsangi játszóházát. A játszóház keretein belül 
lehetett színezni, rajzolni, hajtogatni és különböző játékokat kipróbálni. A 
közel 60 gyermeket Önkormányzatunk szendviccsel, üdítővel és farsangi 
fánkkal vendégelte meg.

Testületi ülés
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányza-

ta 2017. február 13-án megtartotta az év második testületi ülését.
A négyfős testületből három képviselő volt jelen. Továbbá Lehoczkiné Tímár 
Irén alpolgármester asszony, Uhrin Anna jegyzőnő, Megyeri László aljegy-
ző úr, Ágostonné Farkas Mária ügyrendi bizottság elnöke, valamint Ugrainé 
Gróf Éva pénzügyi előadó. A jegyzőkönyvet Omiliákné Csikós Anikó vezette.
Önkormányzatunk 5 napirendi pontot tárgyalt és fogadott el:

1. 1. Elnöki beszámoló
2. 2. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

2017. évi költségvetése
3. 3. 2016. évi költségvetés módosítása
4. 4. Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőr-

zési jelentésről
5. Bejelentések

Emlékezés a roma sorozatgyilkosságok áldozataira
A Roma Polgárjogi Szövetség, Gyomaendrőd Város Roma Nemzeti-

ségi Önkormányzata és a gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola néma 
gyertyagyújtással, illetve koszorú és virág elhelyezéssel emlékezett meg a 
roma sorozatgyilkosságok áldozatairól 2017 február 23.-án déli 12 órakor.

Szécsi Zsolt



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Szinte egész szerzetesi életében ve-
zető beosztásban dolgozott. De soha 
sem élt vissza sem tehetségével, sem 
hatalmával. Nem tört össze senkit, egyé-
nisége nem lenyomott, hanem felemelt. 
Tréfásan szokta mondogatni: „Találtam 
egy áthidaló megoldást.” Ez azonban 
nem jelentett megalkuvást, hanem tuda-
tos békességre törekvést. „Én egy olyan 
stílust vittem- vallja önmagáról – ami 
kereste a kiegyenlítést, az áthidalást és 
kerültem a töréseket. Békeszerető em-
ber voltam és vagyok… Csak nagyon 
lényeges dolgokban vittem törésre a dol-
gokat.” (1981. X. 23.)

4. A felelősség átélése mélységesen 
alázatossá tette. Feljegyzéseiben meg-
ható melegséggel nyilatkozik meg Isten 
felé gyermeki alázatossága:” Biztosan 
tudom, hogy annyi képességgel, annyi 
lehetősséggel és annyi kegyelemmel 
más jobban szeretne Téged és sokkal 
többet tenne Érted, mint én! Bocsáss 
meg nekem!” (1981. X. 23.) Haszontalan 
szolgák vagyunk- írja másutt – Uram, azt 
gondolom, hogy még annyit sem tettem, 
ami kötelességem lett volna! Azt gon-
dolom a legfőbb kötelességem Veled 
szemben a hála, alázat és a teljesen Rád 
hagyatkozó bizalom egyéni és a hivatali 
életemben egyaránt: 

Hála, mert nagyon sokat kaptam Tő-
led!

Alázat, mert nagyon méltatlan vagyok 
szeretetedre és jóságodra!

Bizalom, mert eddig úgy vigyáztál 
rám, mint szemed fényére! (1981. XI. 10.)

Alázatosan számít a nővérek segít-

ségére: „Ismerem gyengeségeimet és 
ezért egyesülök azokkal, akik forróbban 
tudnak szeretni Téged, és sokkal, de 
sokkal jobbak nálam, pótolják ők az én 
hiányosságomat. Te fogj össze bennem 
mindenkit és mindent, hogy kicsinysé-
gem el ne vesszen. Szeretetben tarts 
meg engem! Együtt mindenkivel és 
mindennel én, a legnyomorultabb. Halld 
meg kiáltásomat Uram!” (1981. IX.13.)

Megható bensőséggel köszönte meg 
a nővéreknek a 70. születésnapjára kife-
jezett imádkozásos megemlékezéseket: 
„Magam is hálaadással csatlakoztam 
imádságukhoz, azonban magam hozzá-
tettem  még ezt a könyörgést: irgalmazz 
Uram, irgalmazz! Igen, legyen irgalmas 
hozzám az Úristen minden bűnömért, 
hibámért és mulasztásomért! Egyben 
kérem, bocsássanak meg önök is min-
denért! A hála és irgalom mellett biza-
lommal tekintek a jó Isten felé, aki eddig 
is megmutatta mikor és mit kíván tőlem. 
Bízom benne, hogy meg fogja azt is mu-
tatni, mikor kell félreállnom és a továb-
biakban szenvedéssel, imádsággal él-
nem a Szeretetszolgálattal. Bizalommal 
kérem mindnyájukat, segítsenek ebben 
a fohászkodásomban is!” (1982. III. 12-i 
levélből.)

5. Egy nagy intézmény vezetése, 
irányítása sok időt, energiát, gondot, 
szellemi és fi zikai erőfeszítést kíván. A 
Központban dolgozók számára az em-
berek szolgálata nem olyan közvetlenül 
tapasztalható, mert olyan személynek 
szóló mint az otthonokban. Nem közvet-
lenül a személyekre, egyénekre irányuló, 
hanem intézményes szolgálatot jelent. 

Éppen ezért vezető beosztásban lévő 
embernél – lelkiismeretessége, felelős-
ségtudata miatt is – megvan az a veszély, 
hogy az intézmény ügyei mellett háttérbe 
szorul az ember.

Erna nővér érezte és tudta ezt. Talán 
sokan az ész és akarat emberének hitték, 
valójában a szív embere volt. Mindenbe 
beleadta a szívét, mindent szívvel szíve-
sen csinált: a legszemélytelenebb mun-
kája mögött is ott ragyogott a szeretet. 
„Szívvel szeretlek Téged, Uram! Szívvel 
szeretem az embereket!” (1980. II. 13.)

„Csodatévő hatalmat adtál nekem 
is a szeretet csodatevő hatalmát. Uram 
add nekem az önzetlen, magamat lefe-
dő és csak Téged kérő és kereső szí-
vet, nem magamért, hanem másokért!” 
(1980. II. 12.)

Állandóan küzdött azért, hogy talál-
kozásainál megérezzék a benne lévő 
szeretetet: fi gyelmességgel, jó szóval, 
mosollyal, reményt sugárzó derűjével 
találkoztak az otthonok nővérei. Mégis 
sokszor úgy érezte, hogy ebben is töb-
bet kíván tőle az Úr: „Sokszor mennyi-
re csak az ügyeket, gondokat láttam, s 
nem vettem észre az embert, - írja egyik 
levelében. Bár a segítés mindig elsődle-
ges szempont volt nálam, de nem any-
nyira a személynek való! Itt még most 
is sok a hiányosságom!” (1976. II. 15.) 
„Uram szíven ütött szent evangéliumod. 
Hányan, de hányan fordulnak hozzám 
is éhesen. Szeretetre kiéhezetten és én 
sokszor közönyösen vagy futva megyek 
mellettük, pedig ők egyéni szeretetre 
éhesek. Bocsásd meg Uram, minden 
vétkemet, amit ezzel kapcsolatban elkö-
vettem! Irgalmazz, Uram, irgalmazz! És 
adj erőt, bennem lakó Lélek, hogy csak 
ma, legalább ma, tudjam az éhesek lel-
kének szomját kielégíteni!” (1980. II. 16.)

„Hitet kell tennem a szeretetből tett-
ben. Talán így fogalmaznám meg: a hiva-
talos látogatások mellett keresnem kell 
az alkalmakat, hogy legalább a jó szó 
szolgálatát elvégezzem. A személyeknek 
való jó szó elmaradt, vagy legalább is na-
gyon kevés valósult meg belőle! Hogyan 
tudom ezt ma pótolni! Környezetemben 
segíteni, amikor kell valakinek. Levelek-
kel ez is nagy szolgálat! Személyes ér-
deklődéssel, Uram, ma csak ehhez az 
egy mondathoz jutottam el. De erre ma 
fi gyelni fogok és valósítom.” (1980. III. 
29.)

Az utolsó években talán voltak, akik 
úgy érezték, hogy ez a személyes, köz-
vetlen kapcsolat az otthonok-
kal és egyénekkel lazábbá vált. 
Látogatásai ritkábbak, hivatalo-

Szántó Katalin megemlékezése - 1983. július 20.
Megemlékezés Szabó Erna nővérről - II. rész

(1912-1983)
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

Dr. Kató József „Krónikás Könyve”, mint korának tükre - IX. rész
Költőnk szülővárosát is takaros versekben feldicsérte, ím 

lássuk;

1. Ez a Gyoma szép kis város.
Sok néppel telis-teli,
Csak olyan még, mint a kislány,
Ki báját nem ismeri.

2. Korzója az ugyan nincsen,
Délelőtt és délután,
De kisfi úk nagy labdával
Hátulról rugnak kupán.

3. Van egy Holler Kávéháza
És előtte mü-liget,
Kurta farku tarka fokszi,
Ahol vigan átüget.

4. Van ott viz is, szép zöld tükrü,
Ugy hivják, hogy Holtmeder,
Szép zöld tükör sima lapján
Sok kis macska ott hever.

5. Van itt sok-sok nyirfaseprü,
Sepernek is eleget.
És szerdán a Városháznál
Folyik ez a müvelet.

6. Elvégre ez nem oly nagy baj,
Nem is olyan nagy csapás;
Ahol seperni való van,
Seperni csak ott szokás.

7. Van neki egy szép sajtgyára,
Szörnyen hatott rá a nyár,
Mert az orrát mind befogja,
Aki egyszer arra jár.

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

9. Igy s e szerint Gyoma halad
S szép az élet kelleme,
Mert minálunk sok minden van,
Csak az nincs mi kellene.

Gyoma, 1924. július 26.

A strandolás a Nagy-Körözs Hantos-kerti szakaszán folyt ak-
koriban (is). Ama bizonyos Seidl Józsi bácsi (eredeti nevén Josef 
Seydl Feldwebel, a Gyomán leállított Mackensen tábornagy-féle 
német katona vonat őrségéhez tartozott) uralta ezt a terepet. Úgy 
maradt itt, hogy Gyomán megismert egy asszonyt, akivel úgy egy-
másra találtak, hogy ezek után Józsi bácsi sosem vágyott vissza az 
Északi- tenger partjára. Neki jól jött ki az első nagy háború vége. Itt 
élte életét, sokfelé hívták, mert majdnem mindenhez értett, ami a 
testedzés, a testkultúra és a vendéglátás, szakácsművészet körébe 
tartozott. Főidényben kizárólag a Nagy-Körözs Hantos-kerti szaka-

szán volt található, s azt ő uralta. Már csak azért is, mert a községi 
elöljáróság jóváhagyásával ő volt a csónakház gondnoka. Józsi bá-
csi gondozta a palánkos, s bordás párevezős csónakokat, melyek 
ez idő tájt egyre jobban szaporodtak, népszerűek voltak az ifjúság 
körében. Kezdetben egy vetkőző sátrat, később kabinokat állított fel 
a kijelölt strandon a „csobogóval” szemben. E csobogónál volt egy 
nagyobb partomlás, s mi ifjak onnan szedegettük egy mamut kopo-
nyából az agyarát darabokban. Mivel a nagyja a vízvonal alatt volt, 
tán még most is ott van az a behemót koponya. A kabinok megjele-
nésével az ifjúság nagy gondba keveredett, mert a kabinok áráért 
nap mint nap küzdeni kellett. Otthon kunyerálva, megjegyzéssel a 
szülők részéről, hogy „mán ezír is pízt kírnek?...”

Józsi bácsi részben megoldotta a gondokat, bátran hitelezett 
akár szilveszterig is. A strand életében aranyos esetek történtek. 
Volt egy derék asszonyság, a Tisza malom igazgatójának 100 kg-os 
felesége, mártózás közben elvesztette kétrészes feredő ruhájának 
alsó részét. Józsi bácsi - mivel egy súlycsoportban voltak - gyors-
segélyben részesítette a nagyságos asszonyt: saját alsónadrágját, 
egy tartalékot bocsájtott rendelkezésére. Közben feltűnt, hogy Vinc-
ze Lajos kománk zavartan ül valamin a vízben, térgyig erő vízben 
kucorog, már az utolsó fürdőzők is elhagyták a terepet, amikor Lajos 
hajlandó volt kijönni, vagyis végig az elárvult piros bugyin kucorgott.

Cséplési idillről verselt költőnk. Tudniillik csépléskor a gépészt, 
az etetőt, a bandagazdát, a fűtőt a kazán faránál megvendégeli a 
tanyás gazda. Ilyenkor kerül sor a kivénhedt kakasok, tyúkok levá-
gására. A gyomai jeles emberek tablóján ekkor jelenik meg Szilágyi 
Feri bácsi géplakatos, cséplőgép tulajdonos. Tehetős ember volt, 
már 1912-ben alapította műhelyét házánál, a Rákóczi úton, a Kner 
Nyomda lábjában. A rossz nyelvek szerint azért volt fogatlan, mert a 
fogait kivitte a sok pálinka meg óbor, amivel unos-untalan kínálták. 
Az italnál maradva vers szól az őszelőről, mikor is megjelenik a 
kocsmákban az új bor, de új áron... A megrémült vendég liter helyett 
csak decit kér, akármilyen szívesen kínálja Weisberger Pista, vagy 
Spitz Ármin.

Weisberger Pista tökéletesen beszélte a gyomai tájnyelvet, 
tájszólást. Szenzációs bakatörténetekkel traktált minket, úgyne-
vezett akkurátus gyomai nyelven. Csak később, amikor kezembe 
került Jaroszlav Hasek könyve, a „Svejk a derék katona”, akkor 
döbbentem rá, hogy ez pontról pontra „tetunt” ugyanaz, amit ez a 
Weisberger Pista mondott. Akkoriban az embert, ha nem viselke-
dett, elküldték a „gyulai sárgaházba”. Manapság meg már nem is 
menő, aki legalább egyszer nem volt a gyulai „pszichiátrián”.

Polgárőrségért kiált a tanyasi nép, mert elszaporodtak a kamra-
fal ásásával ellopott holmik, meg a lovak megugratása éccakának 
idején, ördögi módon a kutyák még csak nem is vakkantottak... Öt-
ven évet húzott ki a város közepin a városháza udvarán a szesz-
főzde, s ennek bűzét költőnk is megénekelte egy rangsorba hozva 
a tán még bűzösebb Vasút utcai Wagner és Fiai sajtgyár bűzével, 
szennylevével...

S itt van a hét szenzációja: harsan a kürt költőnk rímjeiben, 
megérkezett községünkbe a narancs. Mindenki narancsot árul, a 
könyv- és papírkereskedő, a legjobbat a textiles Nagy és Bedő.

Arccal a falu felé írja költőnk, illetve verseli az új irányzatot.  Bu-
dapest a bűnös város, az ország megújhodása csak a falutól vár-
ható. S itt lépett a színre Krcsmarik Endre polgári iskolai tanár, aki 
régiség gyűjtésre, régészkedésre buzdította az ifjúságot, és nép-
szerű kamara kiállításokat rendezett a meglévő, s feltalált anyagból.

Dr. Cs. Szabó Albert írása alapján közreadja:
Cs. Szabó István

sabbak lette. Ennek két oka volt: 
Egyik oka: az új és nagy feladatok, 

amelyekben őrá hárult a gond és a fe-
lelősség nagy része: Tiszaalpár, a vak 
mozgássérült gyermekek Szent Anna 
otthona, Ipolytölgyes, a szeretetszol-
gálat képző, stb. Sok időt és energiát 
emésztett fel mindezek megszervezése, 
elindítása, a velük kapcsolatos hivatalos 
tárgyalások és ügyintézések, az anyagi-
ak előteremtése és biztosítása. S mindez 

nem az ő egyéni ötlete, hanem Isten aka-
rata és szándéka volt.

A másik ok: bár kifelé nem mutatta 
és nem panaszkodott, de az ő energiája 
és ereje is egyre csökkent és felemész-
tődött. Már 1978 karácsonyán ezt írja 
egyik levelében: „Gondjaink nem fogy-
nak, hanem nőnek és mi egyre keve-
sebbet bírunk.” És feljegyzéseiben: „Már 
nincs bennem az az energia, tudom, 
hogy erőm fogyóban, és nem tudom úgy 

kézben tartani a dolgokat, eseményeket, 
amint kellene.” (1981. X. 23.)

1982 áprilisában már kifejezetten ezt 
írja: „Uram, úgy érzem , halálosan el 
vagyok fáradva! De nekem fel kell ven-
nem a keresztet ma is. Csak egy a fon-
tos: Legyen meg mindenben a Te szent 
akaratod! Légy áldva a fáradtságért, légy 
áldva a gyengeségért, légy áldva a letört-
ségért. Légy áldva, Uram, mindenért”

Folytatjuk!
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Rovatvezető: Polányi Éva

KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT ARANY JÁNOS
Szilágyi Ferenc: Mint ha pásztortűz ég…

Szülőhelyem, Szalonta,
Nem szült engem szalonba…

A három nyárfa alatt

Odakint a toronyban most ütötték 
el a hetet. A tűzhely zsarátján hirtelen 
lángra kapott egy száraz csutkaszár, 
s táncoló piros fény öntötte el az ala-
csony gerendájú konyhát. A deresedő 
fejű öreg mesélő keze megállt egy pil-
lanatra a szakajtóban a félig morzsolt 
csutkán, s a kedves arcú, halovány asz-
szony mellette megigazította egy ággal 
a hamvadó tüzet meg a hamuban lapu-
ló, ráncosodó héjú pár szem krumplit. 
Ilyenkor a téli estéken nem gyújtottak 
mécsest: nagy kincs a zsír, az olaj, kell 

másra ilyen szegény helyen.
A fellobbanó zsarátnok fényében a két öreg lábához kucorogva 

kis gyalogszéken csillogó szemű kisfiú ült, belefeledkezve a mese 
varázslatába.

- Hát aztán hogy lett, édesapám?
A csendes beszédű, őszülő ember kiemelt egy megkezdett sorú 

csutkát a kasból, s tovább morzsolta.
- Hát aztán? – s tréfáló huncutság bujkált a szeme sarkában. – 

Hát aztán főzött neki az édesanyja fél véka lisztből gombócot, kitá-
lalta elibe, s Babszem Jankó mind az utolsó falatig megette!

- Hinnye, de jó étke volt! – kacagott fel a széken a kisfiú, s mind 
a hárman jóízűen nevetni kezdtek. A kedves arcú asszony lehajolt, 
ölébe kapta a fiúcskát, s jobbról-balról cuppanós csókot nyomott az 
orcájára.

Közben arra gondolt, hogy mintha csak az ő életük elevenedett 
volna meg a mesében: a huszonöt éve született, immár asszonysor-
ban levő leányuk után nyolc kisgyermeküket kellett eltemetni, míg 
végre késő öregségükre ez a gyönge kisfiú megmaradt.

Jankó ez is, s éppolyan kis pöttöm, vézna, akárcsak az a másik a 
mesében.

- Jankóm, kicsi Babszem Jankóm, hát néked ugyan hogy adjak 
fél véka lisztből gombócot? Mára is csak krumpli sül a hamuban 
vacsorára.

- Jó az nekünk nagyon, csak minden napra meglegyen, fél ke-
nyere az a szegény embernek. Igaz-e fiam? – szólt csendesen az ura, 
s fáradt homlokát végigtörölte. – Hanem ideje is volna már meg-
nézni azt a kolompért, átsült-e egészen.

A kisfiú azonban még mindig benne volt a mese bűvöletében, 
s kérlelve nézett fel: 

- Mondja még, édesapám, hogy lett aztán a Babszem Jankóval?
Hanem az öreg befejezte a morzsolást, s vele mára a mesét is. 

Kék kötényéből a kasba szórta a lemorzsolt szemeket, s csendesen 

felállt.
- Holnap is nap lesz, addig se szalad el az a mese. Inkább jer, 

nézzük meg a betűket: megvan-e még mind!
Bár a félbemaradt mesét fájlalta, a betűk említésére felragyogott 

újra a szeme. Közben anyja egy száraz ággal tüzet fogott a parázson, 
s meggyújtotta a faggyúmécsest. A kisfiú leszállt a zsámolyról, s a 
tűzhelyből kihullott hamut kezdte szépen ellapogatni a tenyerével a 
keményre döngölt sárpadlón. Apja a rőzséből egy vesszőt tört, s kis 
székével ő is odahúzódott a tűz elé.

- Na, lássuk hát akkor!
Abé ab, vaskalap, Ha megütöd, elszalad! - kezdte el a tréfás 

mondókát. A kisfiú fölnevetett, csengő hangon utána mondta, s 
buzgó igyekezettel kezdte húzogatni az A két hosszú szárát a hamu-
ban. Aztán a B gerincét húzta meg, s hozzákanyarította a kerek fejét, 
s a nagy, gömbölyű pocakját. Ahogy megvolt vele, dicséretet váró 
büszkeséggel nézett fel.

- Na, most még egy ugyanolyat írjál előre is, s mindjárt le is 
vagyon írva…

De ki sem kellett mondania, a kisfiú már örvendező fölfedezéssel 
rikkantott fel: B-A-B! Babszem! – s két hamu lepte kezét összeütötte 
örömében.

- De most már nem bab ám, hanem krumpli! – szólt rájuk ked-
vesen zsörtölődve az édesanyja, s megállt egy pillanatra az ő mes-
terművét megcsodálni. Hirtelen jóleső melegséget érzett: anyja di-
cséretül megsimogatta kócos barna fejét. – Hiszen maholnap már a 
neved is le tudod írni, Janikám!

- De le ám! Persze hogy le! Itt is van az A már készen… Aztán 
a B-nek pocak helyett lábat rajzolunk: R…, s megint egy A… Most 
aztán csak a végére kell egy betű, amilyet a nyúl visel elöl; s lám itt 
is van: ARANY…

Az asztalon már ott illatozott a ropogós héjú krumpli a cseréptál-
ban. Anyja egy kanálka zsírt hozott a kamrából, s a sóskupa mellé a 
kis fatányérra tette. Aztán bontogatni kezdte ráncos kezével a ráncos 
héjából a krumplit. Kinyílt az, mint a bimbó, illatozva, s ha megvolt 
eggyel, belemártotta végét a fatányérkába tett galambtojásnyi zsír-
ba, megpergette sóval, s odatette a csillogó szemű kisfiú elé:

- Egyél, madárkám, egyél kis Babszem Jankóm!
Evés alatt alig volt szavuk, csak a nagy tarka kandúr dorombolt 

a tűzhely felett a padkán. Ahogy a krumpli elfogyott a tálból, friss 
kútvizet töltöttek a piros cserépedénykorsóból…

Gergely Ágnes: A 137. zsoltár 

Ültünk Babylon folyópartjain.
Sírtunk. Babylon tenger nélkül él.
Hárfánk a fűzfán. Másképp szól a kín.
Tőlünk verejték kell, nem szenvedély.
S nem érv, erünkből mért dőlt itt a vér.
Hát kihűlt jobbom legyen rá az ámen,
ha elfeledlek egyszer, Jeruzsálem.

Jelünk itt falba karmolja a nép.
Kik biztatják, sem tudják, mért teszik.
Királyi jel, sok más jelet tulélt.
Ne ródd fel, Uram, vétekül nekik!
Ne vágasd falhoz szép kisdedeik…!
És fájó orcám rángjon majd a számhoz,
ha elfeledlek egyszer, Arany János.

A gyomai Szilágyi Ferenc Arany Jánosról írt életrajzi regény-
részletével és az endrődi Gergely Ágnes versével emlékezünk a 200 
éve Nagyszalontán született nagy magyar költőre.
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Egészségről-betegségről

Orvosi tüdőfű (Pulmonaria offi  cinalis)

Az orvosi tüdőfű 
Európából szárma-
zó, 10- 30 cm magas, 
évelő gyógynövény. 
Az érdeslevelűek 
családjába tartozik, 
árnyas erdők aljnö-
vényzetét alkotja. 
Rózsaszín virágai 
a virágpor felsza-
badulása után kék 
színűvé válnak. A 
népgyógyászat úgy 

tartotta régen, hogy tüdőbetegségek kezelésére azok a gyógynö-
vények alkalmazhatók, melyek külsőleg hasonlóságot mutatnak 
a szervvel. A tüdőfű levelei oválisak, gyakran pettyezettek, emi-
att a gyógynövényt „dongóvirág”-nak vagy „emberképű fű”-nek, 
„pettyegtetett tüdőfű”-nek is nevezték. 

A növény tartalmaz: kovasavat, fl avonoidokat, szaponinokat, 
ásványi anyagokat, allantoint, pirrolizidin alkaloidot és magas 
C-vitamin tartalom jellemző. 

Az allantoin növeli a kötőszövetek víztartalmát, gyorsítja a bőr 
elhalt hámsejtjeinek leválását, elősegíti a sebgyógyulást, sejtre-
generáló és gyulladáscsökkentő hatású. 

A pirrolizidin alkaloid májkárosító és genotoxikus hatású, 
emiatt a tüdőfű tea fogyasztása az előírt mennyiséget nem halad-
hatja meg! Megfázáskor naponta 2-3 csésze javasolt egy néhány 
napig, dohányzás okozta légúti károsodások esetén hetente 1-2 
csésze tüdőfű tea az ajánlott fogyasztási mennyiség.

Az orvosi tüdőfű tea előírás szerint fogyasztva tisztítja a tü-
dőt, alkalmas megfázás, légcső- és hörgőgyulladás kialakuláskor 
köhögéscsillapításra és váladékoldásra. Hatóanyagai elfolyósítják 
a lerakódott légúti váladékot és fokozzák a légutak csillószőrös 
hengerhámjának működését, így a váladék légutakból való távo-
zását. 

Garat-és gégegyulladás, gégepolyp esetén kedvező hatású 
lehet a gyógynövény oldattal való öblögetés. 

A tüdőfű tea ajánlott asztma, tüdőtágulat tüneteinek mérsék-
lésére, dohányzás okozta krónikus hörgőgyulladás, reggeli köhö-
gés és rekedtség enyhítésére. A tea fogyasztása segíthet dohány-
zásról való leszokásban.

A gyógynövény oldat kedvező hatású lehet adjuváns szerként 
a tuberculosis kezelésében.

Gyomor-és bélnyálkahártya gyulladás és hasmenés esetén is 
előnyös hatású lehet a tea fogyasztása összehúzó és gyulladás-
csökkentő tulajdonsága révén.

Terhesség és szoptatás esetén, májbetegségben nem alkal-
mazható!

A gyógytea készítéséhez a leveleket használják föl, a gyűjtési 
időszak június-augusztusra esik.

Orvosi pemetefű 
(Marrubium vulnare)

A Földközi-tenger vidékéről 
származó, az északi féltekén is meg-
honosodott, 30-60 cm magasra 
növő, évelő, lágyszárú gyógynö-
vény. Az árvacsalánfélék családjába 
tartozik, réteken, útszéleken él. 

Hatóanyagai közé tartoznak a 
fl avonoidok, nyálkaanyagok, illóola-
jok, és a fenolsav. A legfontosabb 
hatóanyaga a marrubiin nevű kese-
rűanyag.

A pemetefű antioxidáns, 
gyulladásgátló, vércukor-szintet 
csökkentő hatású. Étvágy-és epeel-
választást fokozó hatása előnyösen 
érvényesül teltségérzés, puff adás, 
étvágytalanság esetén. Anyagcsere 
fokozó tulajdonsága miatt diéta ide-
jén is fogyasztható teája. Összehúzó 
hatása miatt alkalmazható hasmenés kialakulásakor.

A pemetefű váladékoldó, köhögéscsillapító hatású, megfázás, ga-
ratgyulladás, légcsőhurut esetén is kedvező fogyasztása. 

Serkenti a sebgyógyulást, alkalmazható nehezen gyógyuló, geny-
nyes sebek kezelésében, bőrkiütések esetén. Száraz vagy nedvező bőr-
betegségek kialakulásakor a fürdővízhez a pemetefű tömény oldatát 
önthetjük.  

Szabálytalan menstruáció esetén is kedvező fogyasztása és méreg-
telenítő hatással is rendelkezik.

A pemetefű tea ajánlott mennyisége naponta 2-3 csésze teltség-
érzés és puff adás esetén, epés panaszoknál naponta 3-4 csésze tea fo-
gyasztása javasolt.

Hasmenésnél és epebántalmaknál édesítés nélkül ajánlott a tea fo-
gyasztása, megfázáskor keserű íze miatt mézzel ízesíthetjük. 

A fürdő készítésekor 10 kávéskanál pemetefüvet teszünk 1,5 liter 
vízhez és erős főzetet készítünk, majd a meleg fürdővízhez a tömény 
oldatot hozzáöntjük. A fürdés során szappant és tusfürdőt ne használ-
junk.

A pemetefű tinktúrából ajánlott mennyiség 10-20 csepp egy pohár 
vízhez adva naponta 2-3 alkalommal.

A pemetefű fogyasztása terhességben, szoptatás idején, gyomor-
és nyombélfekély esetén kontraindikált, nem ajánlott.

A gyógyászatban a növény virágos hajtásvégeit alkalmazzák, gyűj-
tése a május-júniusi időszakra esik. 

Epebántalmak esetén alkalmazható teakeverék: 2 rész pemetefű : 
1 rész borsmenta : 1 rész cickafark : 1 rész gyermekláncfű. Ajánlott fo-
gyasztási mennyiség 3 csésze tea naponta.

Szabálytalan menstruáció esetén: 2 rész pemetefű : 1 rész pásztor-
táska : 1 rész ánizsmag : 1 rész rozmaring.  Harmonizálja, erősíti a szer-
vezetet.

Asztmás betegeknek ajánlott keverék: 2 rész pemetefű : 1 rész eu-
kaliptuszlevél : 1 rész macskagyökér : 1 rész mályvalevél.  Naponta 1-2 
csésze tea fogyasztása kedvező hatású.

Internetes forrás:
www.termeszetcseppjei.hu/orvosi-tudofu-pulmonaria-offi  cinalis/
blog.egeszsegeletmod.hu/gyogynovenyek/az-orvosi-pemetefu-

jotulajdonsagai/
Dr. Macsári Judit

5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 31 
Nyitva: Hétfő-Péntek: 7-17 Szombat:8-12

VÁRJUK A TAVASZT
- ízléses selyemvirágokkal
- tavaszi dekorációkkal
- különleges ajándéktárgyakkal
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Erdős Norbert libamájért tett erőfeszítéseit már 
Brüsszelben is elismerik

Az Európai Libamáj Szövetség és a „Libamáj Barátai” nevű 
társaság idei rendezvényén a francia Eric Andrieu mellett Erdős 
Norbert Fideszes EP-képviselőt tüntették ki az Arany Pálma díjjal, 
amelyet a libamájtermelés védelmében eddig tett komoly erőfeszí-
téséért kapott.

Két évvel ezelőtt francia és magyar európai parlamenti képvi-
selők közösen indították el a „Libamáj barátai” elnevezésű kezde-
ményezést, amely egyre szélesebb támogatással bír, hiszen ahhoz 
számos belga, spanyol, német, olasz, francia, bolgár, cseh, román és 
magyar EP-képviselő csatlakozott. „A szakszerű és kíméletes liba-
tömés az uniós szabályozás értelmében jogszerűen folytatható min-
den tagállamban, így Magyarországon is. Ezt az Európai Bizottság 
is elismeri” - jelentette ki Erdős Norbert néppárti politikus az e heti 
brüsszeli díjátadó rendezvényen.

Erdős Norbert a díj átvételét követően kiemelte: nagy megtisz-
teltetés számára, hogy idén egy francia képviselő mellett ő vehette 
át az Arany Pálma díjat. „Meggyőződésem, hogy a libamáj terme-
lése melletti kiállásommal egy magyar nemzeti értéket, a mögötte 
álló egyedülálló kultúrát és a jórészt hátrányos helyzetű vidéki tér-
ségekben élő magyar gazdákat védem meg az indokolatlan támadá-
sokkal szemben” - tette hozzá a Fideszes EP-képviselő.

A 2013 őszén hungarikummá nyilvánított hízott libamáj hagyo-
mányos mezőgazdasági termék. Ezért Európa kulturális sokszínű-
ségét is biztosító Lisszaboni Szerződés védelme alatt áll. A nemze-
ti értéken túl a libamáj fontos exportcikkünk. A Magyarországon 
évente előállított mintegy kétezer tonna libamáj 70-80 százalékát 
külföldön értékesítjük. Exportunk értéke évente mintegy 40 millió 
euró, azaz 10-11 milliárd forint értékben viszünk ki libatermékeket, 
túlnyomó részben májat. Magyarországon a libatenyésztés mintegy 
20 ezer embernek ad munkát.

A libamáj meghatározó eleme több uniós tagállam gasztro-
nómiájának. „Célom, hogy a libamájat újra az őt megillető helyre 
helyezzük a magyar gasztrokultúrában. Több olyan rendezvényre 
van szükség, ahol a hagyományosan elkészített libamájat lehet nép-
szerűsíteni hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A jövőben ezért 
szorosan együtt fogok működni a Baromfi  Terméktanáccsal és a 
Magyar Gasztronómiai Egyesülettel” - emelte ki Erdős Norbert az 
EP mezőgazdasági szakbizottságának tagja.

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

„Tavaszi szél vizet áraszt”
Hazánk jellemzésekor gyakran elmondjuk, hogy édesvizek-

ben gazdag ország. Mi gyomaendrődiek is büszkélkedünk Körös 
folyónkkal és a város határában lévő 16 holtággal. A víz életet je-
lent, lehet öntözésre használni, sok halnak ad élőhelyet és jóléti 
célokat is szolgál. Van azonban mikor a víz bajjal jár, áradáskor 
aggódva nézzük a szintemelkedést és örülünk, mikor levonul az 
ár. Nagy csapadékhullás esetén gyakran előfordul a belvízveszély, 
amely nemcsak a nagy hóolvadások után jelentkezhet, előfordul-
hat nyáron, is, mint ahogyan az elmúlt évben is történt. A város 
északi, gyengébb talajadottságú területének gazdálkodói a júni-
us 9-én lehullott 101 mm csapadék utáni egy hónapban még 115 
mm-t mértek. Ez a nagy mennyiségű csapadék több növénykultúra 
pusztulásához vezetett.  A 3-3 hétig pangó víz alatt lévő kalászosok, 
lucerna, napraforgó, mind kipusztultak, jelentős gazdasági károkat 
okozva. Ezt a nagy víztömeget a Telki Peresi csatornának kellett 
volna levezetni. A csatorna sajnos eliszapolódás, gyomosság miatt 
nem tudta időben levezetni a vizet. Itt kell megemlíteni egy fontos 
uniós elvet, a szubszidiaritás elvét, mely szerint minden döntést és 
végrehajtást a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol a 
legnagyobb hozzáértéssel rendelkeznek. A gazdák összefogtak és a 
Gyulai Vízügyi Igazgatóság hathatós segítségével végezték a belvi-
zek levezetését. De ezzel még nem fejeződött be az együttműködés, 
a KÖVIZIG szakemberei elkészítettek egy tanulmánytervet a Telki 
–Peresi csatorna teljes rekonstrukciójára, mely magába foglalja a 
csatorna teljes hosszán a mederkotrást, a műtárgyak rendbetételét, 
átereszek iszaptalanítását. A tanulmányterv nem az íróasztal fi ók-
jának készül, hanem elkezdődött a munka is, melynek eredménye, 
hogy a 18337 m hosszú csatorna 0-13711 m-es szakaszán a meder-
kotrás megtörtént. A műtárgyak munkálatai, valamint a fenn mara-
dó rész kotrása ebben az évben megtörténik. Gyomaendrőd Város 
képviselő-testülete a Német-zugi szivattyútelep üzemeltetési jogát 
felajánlotta a KÖVIZIG-nek, melynek rendezése folyamatban van.

Tehát egy 18 km hosszú csatorna 5170 ha területről képes ösz-
szegyűjteni a vizet, úgy hogy egy kisebb rész a Német-zugi holt-
ágba kerül, a nagy vízbefogadó a Peresi holtág. A csatorna egyes 
szakaszai kettős hasznosításúak, azaz öntözésre is lehetőséget kell, 
hogy teremtsen. A Peresi holtág partján pedig ott vannak a nyara-
lók, a lelkes horgászok, a vízpartot és a vizet pihenésük érdekében 
használók.

Szép példája volt az együtt gondolkodásnak a gazdák és a nya-
ralótulajdonosok közös fóruma, ahol a szakemberek ismertették a 
tanulmánytervet. A csatorna karbantartáson túl egy nagy terv is ki-
rajzolódott, a Peresi holtág rekonstrukciója és bővítése. 

Várfi  András

K i t e - k i n t ő

Az az információ, mely azonnal tetten érhető, 

érték!

Felgyorsult világunkban gyakran az időből áll legke-

vesebb rendelkezésünkre. Érdemes ezért a munkára szánt 

időt jól felhasználnunk, hangzott el a Modern Vállalkozások 

Programjának Információs Napján Békéscsabán.

Fontos, a rendezvényen elhangzott gondolatok:

Dr. Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke: „Nem csak a digitálisan felkészültebb vállalkozásokat 
szeretnénk látni, hanem egyfajta motivációt is szeretnénk adni a 
program keretében. Valóban szemléletváltás kell, mert tapasztal-
ható egyfajta visszahúzó erő, ami az idegentől, újtól való félelem-

ből ered. A cégvezetők innovációs szemléletét kell erősítenünk, hogy 
nyitottá váljanak az infokommunikációs megoldásokra.” – fejtette 
ki az elnök.

Soltész Attila az Informatika a Társadalomért Egyesület 

elnöke friss kutatási adatokról számolt be: „Az internethaszná-
lat tekintetében az Európai Unió átlaga felett foglalunk helyet, a 
digitális infrastruktúra vonatkozásában pedig hamarosan el is ér-
jük azt. Ugyanakkor legfontosabb vállalkozásokat érintő digitális 
mutatókban, így a vállalatirányítási- és ügyfélkezelési rendszerek 
használatában az utolsók egyike vagyunk. Fontos, hogy a kkv-k fel-
ismerjék az informatikai fejlesztésekben rejlő potenciált. Azokban 
a nyugat-európai országokban, ahol a gazdaság hajtómotorjai az 
informatika, az innováció és a technologizáltság, sikeresebbek és 
versenyképesebbek a vállalkozások is.”

További információ: Koleszár Péter projekt szakmai vezető he-
lyettes, tel.: 06-30/935-0695, illetve a www.vallalkozzdigitalisan.
hu honlapon.
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Tél, felkészülés, foci

Az elmúlt év november második harmadának a végén véget 
ért a Gyomaendrődi Futball Club labdarúgói számára a 2016-
2017-es évad őszi szezonja. A téli pihenő mindig hosszúra nyúlik 
a magyarországi amatőr egyesületek számára, ez az éghajlati vi-
szonyok kedvezőtlen alakulása miatt van így. A pihenő lehető-
séget ad a játékosok számára a pihenésre, a feltöltődésre, hogy 
újult erővel kezdjék a felkészülést a tavaszi szezonra.

A hosszú pihenő után ráhangolásképpen a téli felkészülésre 
január hónapban kettő teremtornán vett részt a csapat. Január 
14-én a VII. Harang Söröző Kupán a hatodik helyen, január 28-án 
a II. Holler Kupán pedig a negyedik helyen végzett az egyesület 
felnőtt csapata. 

Január közepén heti három edzéssel a felkészülés is elkez-
dődött a tavaszi nagypályás idényre. A zord időjárás az év első 
hónapjában nem igazán kedvezett a szabadtéri munkának, 
a fagyott talaj és a hótakaró miatt csak korlátozott mértékben 
lehetett edzéseket tartani. A csarnokban azonban jó munkát 
lehetett végezni. Február elejétől pedig már a műfüvön is lehe-
tett készülni a tavaszra. A februári hétvégékre edzőmérkőzések 
voltak tervezve, amelyek színesítik az egyhangú téli felkészülést. 
Sajnos azonban az elsőt el kellett halasztani, mert a pálya talaja 
még nagyon fagyos volt, amelyen nem volt célszerű megrendez-
ni sérülésveszély miatt a felkészülési mérkőzést. Azóta változott 
az időjárás is és már nagypályás mérkőzések megrendezésére is 
alkalmasak lettek a sportpályák.

A lejátszott edzőmérkőzések eredményei:
    Kondorosi TE - Gyomaendrődi FC 5 : 1
    Gyomaendrődi FC - Csabacsűdi GYLSE 1 : 1
A megyei amatőr labdarúgásban február 14-ig tartott az át-

igazolási időszak. A csapatok ennek megfelelően szinte az utolsó 
pillanatokig tárgyalásban voltak, hogy megerősítsék játékos ke-
reteiket a bajnokság kezdetére. A Gyomaendrődi FC együttese 
is igyekezett hiányposztokra igazolni. Két játékos rövid vidéki 
kitérő után került vissza a csapathoz, a kapus Kurilla Viktor a Sze-
gedi VSE-től érkezett, valamint a támadó szekciót erősítő Sebők 
Martin a Békéscsaba 1912 Előre SE-től tért vissza Gyomaendrőd-
re. A védelembe is érkezett új játékos Számel Pál személyében 
Kétegyházáról, aki valamikor ifj úsági játékosként már szerepelt 
az együttesben. Távozó játékos várhatóan csak Timár Dániel lesz, 
aki munkahelyi elfoglaltság miatt kénytelen felhagyni a labdarú-
gással. Az egyesület vezetése igyekszik az utánpótlás korosztály-
ból is minél több ügyes fi atalt a felnőttek közé beilleszteni, hogy 
szokják a légkört, a gyorsabb játékot, hiszen ők lesznek, akikre 
néhány éven belül már számítani lehet, mint stabil felnőtt keret-
tagok.  

A bajnokság tavaszi szakasza március 4-én indul, hazai kör-
nyezetben a Békéscsabai MÁV SE együttese lesz az első vendég. 
A heti edzések, valamint a hétvégi felkészülési mérkőzések re-
méljük, jó alapokat adhatnak egy sikeres tavaszi szereplésre. 

Fülöp  Zoltán
* * *

Éremeső a tornaversenyen
2017. február 2-án a Kis Bálint Általános Iskola tornatermében 

került megrendezésre a Torna Diákolimpia körzeti versenye, ame-
lyen két gyomaendrődi általános iskola tornászlányai versenyeztek 
egymással.

Eredmények:

I. korcsoportban: 1. helyezett: Kis Bálint Általános Iskola, 2. he-
lyezett: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola.

II. korcsoportban: 1. helyezett: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi 
Általános Iskola, 2. helyezett: Kis Bálint Általános Iskola.

Ezt követően, 2017. február 8-án, Békéscsabán a Belvárosi Ál-
talános Iskola és Gimnáziumban került megrendezésre a Torna Di-

ákolimpia megyei döntője. A megyei szintű versenyen tornászaink 
nagyon eredményesen szerepeltek. 

Az I. korcsoport eredményei:
BAJNOK: Kis Bálint Általános Iskola. A csapat tagjai: Ádám 

Orsolya, Csipai Csenge, Ignácz Csenge, Kiszely Kitti, Köles Vivien, 
Varsányi Misell. 

5. helyezést ért el a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Is-
kola. A csapat tagjai: Farkas Lara, Gombkötő Zsófi , Hankó Réka, 
Sztvorecz Gréta, Zádori Zoé

Egyéni helyezések: 
Korcsoportjában bajnok lett Csipai Csenge, így ő két arany-

éremmel térhetett haza. 3. helyezett lett Kiszely Kitti, 4. helyezett: 
Sztvorecz Gréti 6. helyezett: Köles Vivien.

II. korcsoport eredményei:
Ezüstérmes lett a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Isko-

la. A csapat tagjai: Ádám Kamilla, Farkas Lili, Fekécs Zsófi a, Hankó 
Panna, Tímár Petra.

5. helyezést ért el a Kis Bálint Általános Iskola. A csapat tagjai: 
Fekécs Noémi, Lövei Kíra, Nagy Andrea, Papgáti Nóra, Szunyog 
Hanna. 

Egyéni helyezés: 
Ebben a korcsoportban is gyomaendrődi lány hozta el a bajno-

ki címet. 1. helyezett: Farkas Lili, valamint 5. helyezést ért el Nagy 
Andrea.

A két dobogós csapat továbbjutott a 2017.03.25-én Debrecen-
ben megrendezésre kerülő területi döntőre. Felkészítőjük Gergely 
Orsolya tornaedző, segítői: Farkas Viktória és Nánási Irén. Gratulá-
lunk minden versenyző tornászlánynak!

„ K á l l a i  9 0 ” S z e g e d e n
A Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány szer-

vezésében február 22-én nyílt meg a szegedi Klebelsberg Egye-
temi Könyvtár átriumában a Kállai 90” fotókiállítás. Köszöntőt 
mondott Dr. Keveházi Katalin a könyvtár igazgatója és Kiszely 
Zoltán színművész. A tárlatot Dr. Szonda István mutatta be a né-
pes közönségnek.

Tavaszi tárlat

Március 24-én 17 órakor nyílik a helyi amatőr 

képzőművészek tárlata 

a Népház kiállító termében.
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Ízes Ízek

Március
Mustáros spagetti

20 dkg tepertőt apróra vágunk, ráteszünk 30 dkg főtt spagettit, 2 tojást felverünk 
és belekeverjük. Hagyjuk állni egy kicsit, majd 2 dl tejfölbe mustárt keverünk és 
ezt is belekeverjük. Tálaláskor sajtot reszelünk rá.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

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

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

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

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

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

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

Munkáink garanciálisak, 
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető 
legjobb minőség elérése a legmegfi zethetőbb áron!

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

PROFILJAINK:

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

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

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

Házhoz jön a fodrász!

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

gyermek-fodrászatomban.

Igény szerint házhoz is megyek! Hétvégeken is!

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

Telefon: 06/70/312-5037

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

Cím:
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 45.

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

Weboldal: http://www.aszfoto.hu
a képbe zárt pillanat...
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá-
járultak!

Fülöp Elekné Gellai Margit hunyai 
lakos 2016. december 2-án, 76 éves korában 
megtért Teremtőjéhez. Gyászolják a családtag-
jai, rokonai, ismerősei. Fogadja be lelkét az örök 
boldogság!

Hanyecz Zoltán Béla hunyai lakos 
2017. január 28-án, 60 éves korában távozott 
szerettei köréből. Gyászolják a családtagok, ro-
konok és ismerősök. Isten őrködjön pihenése 
felett!

Kiszely Lajosné Kis Kováts Viktó-
ria budapesti, volt gyomaendrődi lakos 2016. 
december 6-án, életének 94. évében megtért Te-
remtőjéhez. Gyászolják a családtagok, rokonok 
és ismerősök. Isten őrködjön pihenése felett!

Lapatinszki Sándorné Poharelec 
Margit gyomaendrődi lakos, életének 82. évé-
ben, 2017. február 2-án a mennyei hazába köl-
tözött. Gyászolják családtagjai, rokonai, ismerő-
sei. Áldás és béke lengjen nyugvó porai felett!

Nótári Sándor gyomaendrődi lakos éle-
tének 76. évében 2017. január 29-én visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Gyászolják a családtagok, 
rokonok és ismerősök. Isten adjon neki örök 
nyugodalmat!

Papp Imréné Hunya Mónika volt 
gyomaendrődi, majd érdi lakos, életének 89. 
évében, 2017. február 3-án hazatért a Meny-
nyi Atyához. Gyászolják családtagjai, rokonai, 
ismerősei. Pihenése legyen csendes, emléke ál-
dott!

Szurovecz Vincéné Hunya Irma 
hunyai lakos 2017. február 9-én, 86 éves korá-
ban megtért Teremtőjéhez. Gyászolják a csa-
ládtagok, rokonok és ismerősök. Áldás és béke 
lengjen nyugvó porai felett!

Takács Tivadarné Szűcs Ilona Edit 
gyomaendrődi lakos életének 83. évében egyhá-
zunk szentségeivel megerősítve, 2016. novem-
ber 5-én távozott az Örök hazába. Gyászolják 
a családtagok, rokonok és ismerősök. Isten őr-
ködjön pihenése felett!

Tarnoczki Pálné Farkas Mária 
gyomaendrődi lakos életének 69. évében, 2017. 
január 26-án hazatért a Mennyei Atyához. Gyá-
szolják a családtagok, rokonok és ismerősök. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

Tímár Bálintné Kurilla Margit 
gyomaendrődi lakos életének 82. évében, 2017. 
február 15-én távozott az örökkévalóságba. 
Gyászolják a családtagok, rokonok és ismerő-
sök. Isten adjon neki örök nyugodalmat!

Uhrin Lajos hunyai lakos 2017 február 
9-én, életének 100. évében visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Gyászolják a családtagok, rokonok 
és ismerősök. Áldás és béke lengjen nyugvó po-
rai felett!

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek;
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csendesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.“

(Juhász Gyula)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

† Békesség haló poraikon, 
fogadja be őket az Úr 
az Ő országába. 
Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük!

Fényképalbum
Csihar Tímár 

János és családja az 
1880-as években - A 
képen látható Csihar 
Tímár János, felesé-
ge, Tímár Mária, mö-
göttük áll fi uk, Csihar 
Tímár Imre (aki ké-
sőbb Endrőd bírói 
tisztségét is betöltöt-
te), az anyuka mellett 
pedig a kis Emilka 
áll (Uhrin Sándorné 
Tímár Emília, aki 
az endrődi templom 
Szent Margitot és 
Szent Bélát ábrázoló 
üvegablakait készít-
tette).

Csihar Tímár Margit, Csihar Tímár Imre lánya a 
XX. század első évtizedében. 1910-ben, 16 éves korá-
ban ragadta el a tüdőbaj. Nagynénje, Uhrin Sándorné 
az ő emlékére készíttette a Szent Margitot ábrázoló 
üvegablakot, melynek eredetije a II. világháború so-
rán elpusztult.
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Bálint-Valentin napi Kavalkád a Gyomaendrődi 

Kis Bálint Általános Iskola felső tagozatán

Az idei Bálint-Valentin napi Kavalkádunk már a XIV. ilyen 
rendezvény volt iskolánk életében, melyet a Diákönkormányzat 
rendezett meg.  Jelmondatként a Republic együttes dalszövegé-
nek részletét választottuk: „Légy, aki vagy…” Hagyományainkat 
ápolva most is különböző előzetes feladatokat kaptak tanítvá-
nyaink. Minden közösség a farsang hangulatához illesztette ter-
me dekorációját, lelkesen próbálták az osztályprodukciójukat. A 
7-8. osztályosok diákigazgató-választásra készülhettek, a vállal-
kozó kedvűek süteményeket készíthettek és árulhattak. Rendez-
tünk különböző egyéni versenyeket is, de kicsit másképp, mint 
eddig. Sportos délutánjainkon dekázhattak, célba dobhattak 
és rúghattak a legtechnikásabb diákok. „Csűrcsavarosdi” játék-
délutánunkon mai, népszerű és régi játékokat elevenítettünk 
fel és játszhattak az érdeklődők – nagy örömünkre igen szép 
számmal voltak, vagyis szeretnek együtt mókázni a gyerekek. A 
megválasztott diákvezetők: Deli Boglárka és Kiszely Veronika (8. 
b osztályos tanulók) kérésére az idén nem egy, hanem két napig 
lehetett a diákok kezében az iskola irányítása.  

Február 14-e reggelén mindenki felelevenítette a Bálint napi 
hagyományokat, majd felöltötte magára télűző maskaráját, s el-
indult az alakoskodó felvonulásra. Diákvezetőink a Járási Hivatal 
előtt átadták a „KISBÁLINTOS” diákok okoskodásait a város, a já-

rás és a tankerület vezetőinek, s az idén első ízben ezen intéz-
mények megválasztott diákvezetőinek is. A nap csúcspontja – 
természetesen – a Kállai Ferenc Kulturális Központban előadott 
osztályprodukciók voltak. Magas színvonalú előadásokat láthat-
tunk, melyek a diákok, osztályfőnökök kreativitását és sokszínű-
ségét tükrözték.  Az utolsó „fellépők” – a diákvezetők kérésére 
– a felsős pedagógusok voltak, akik az Illés együttes népszerű 
szerzeményét, az Újra itt van… kezdetű dalt énekelték el. 

Nagyon hangulatos napokat hagytunk magunk mögött, s 
lélekben már készülünk a jubileumi, XV. Bálint-Valentin napi Ka-
valkádra…

Úszóversenyről

2016/2017-es tanév úszó diákolimpiájának megyei döntő-
jét Békéscsabán rendezték 2017. február 15-én. Iskolánkat 10 
tanuló képviselte, akik közül többen egyéni csúcsokat úsztak, 
megjavították nevezési idejüket, s versenyszámukban a legjobb 
10 versenyző közé kerültek a több tucatnyi Békés megyei induló 
közül. Iskolánkat Gönczfalvi Ákos, Szunyog Hanna, Varga Bence, 
Varjú Gergő, Varjú Zalán, Varjú Zétény, Varjú Zselyke, Vaszkán Mi-
lán, Hajkó Kata és Hugyik Zoltán képviselte.

A dobogón is álltak diákjaink: Varjú Zselyke bronzérmet szer-
zett, Vaszkán Milán és Hajkó Kata ezüstérmesek lettek, Hugyik 
Zoltán pedig egy aranyérmet zsebelt be 50 méter mellen. Zoli 
ezzel az eredménnyel jogot szerzett az országos versenyen való 
induláshoz, melyet majd tavasszal rendeznek meg. Addig is sok 
munka vár rá. Sok erőt és kitartást kívánunk neki a felkészülés-
hez!

Magyar versenyekről

2017. február 17-
én a Megyei Pedagó-
giai Intézet rendezte 
meg a Szép Magyar 
Beszéd Verseny me-
gyei fordulóját. Az 
5-6. osztályosok közül 
Vinkovics Ágnes 6. a 
osztályos tanuló I. he-
lyezett lett, felkészí-
tője: Domokos Anikó, 
míg a 7-8. osztályosok 
közül Nándori Viktória 
7.c osztályos diák III. 
helyezett, felkészítője: 
Hunya Jolán tanárnő.

A Lotz János szö-
vegértési és helyes-
írási verseny megyei 
fordulójában nagyon 
szép eredményt ért el 
Varjú Gergő 8. a osztá-
lyos tanuló: 3. helyezés, valamint Várkonyi Sarolta 7. c osztályos 
diák, aki 4. helyezett. További eredmények: Sztoján Zoltán 7. c 
o.: nyolcadik h., Cserenyec Orsolya 8. a o.: kilencedik h., és Saly 
Sára 7. c : tizedik helyezés. Mindegyikük felkészítője: Hunya Jo-
lán volt.

A 6. b osztály jelenete végén

7. a osztályos lányok

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából
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Az idén is volt Zrínyi Ilona matek verseny iskolánkban

A Zrínyi Ilona matematikaverseny körzeti fordulóját ren-
deztük meg iskolánkban 2017. február 17-én, pénteken. Ezen 
a versenyen a 2-12. osztályos tanulók logikus gondolkodását 
mérik feleletválasztásos tesztek során. Az idén Gyomaend-
rődön 75 fő nevezett erre a megmérettetésre, közülük 39 fő 
rózsahegyis diák volt. A legjobb eredményt Horváth Nikolett, 
3.a osztályos tanuló érte el, akit behívtak az első 6 helyen vég-
zettek eredményhirdetésére.

Ötödikes szárnypróbálgatások a Bolyai verseny 
természettudományos vonalán

2017. február 10-én Békéscsabán rendezték meg a Bolyai 
Természettudományi Csapatverseny körzeti fordulóját. Isko-
lánk két négyfős csapata mérettette meg magát az 5. évfo-
lyamosok versenyében. A résztvevő tanulóink: Lovász Laura, 
Gellért Zalán, Pelesz Gergő és Süli Dominik, valamint Tímár 
Petra, Dinya Zsóka, Köleséri Attila és Búza Gergő. a közel 70, 
nagy iskola csapataival versengve tisztességesen helytálltak.

Katasztrófavédelmi gyakorlat helyszíne volt iskolánk

Február 24-én délelőtt katasztrófavédelmi befogadási 
gyakorlat helyszíne volt a tornatermünk, melyen részt vettek 
a Gyomaendrődi Járási Helyi Védelmi Bizottság tagjai, a Vidra 
Mentőcsoport önkéntesei, a Katasztrófavé-
delem munkatársai, továbbá a katasztrófa-
védelmi szakkörünk diákjai is. Majoros Zsolt 
tűzoltó alezredes irányításával a hatodik 
évfolyamunk diákjai is megismerkedhettek 
Békés megye katasztrófavédelmi veszélyez-
tetettségével, valamint a kitelepítéssel-be-
fogadással kapcsolatos gyakorlati felada-
tokkal. A programot a Vidra Mentőcsoport 
kutyás csoportja eltűnt személy megkere-
sésével zárta.   A gyakorlatot megtekintette 
Dr Pacsika György, a Járási Hivatal vezetője, 
valamint Toldi Balázs, a város polgármeste-
re is. Tanulóink érdekesnek és izgalmasnak 
találták a látottakat, sok új ismerettel gyara-
podtak.

„Farsang van, farsang van, járjuk a 
táncot gyorsabban! Förgeteges ez a bál, 
még a ház is muzsikál.” (Gyárfás Endre: För-
geteges ez a bál) 

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Mindenki bemutatkozott

Február 23-án jelmezbe öltöztek az alsó tagozatos gyerekek 
iskolánkban. A jó hangulatú, vidám délutánon a közös jelmez-
bemutató után osztályonként folytatódott a farsangi mulatság. 
A buli közben jó étvággyal fogyasztották a gyerekek a szala-
gos fánkot, és egyéb fi nomságot, amit a szülők biztosítottak 
számukra. Támogatásukat ezúton is köszönjük. Erre a rendez-
vényünkre szeretettel hívtuk és fogadtuk az iskolába készülő 
nagycsoportos gyerekeket, akik közös játék közben ismerked-
hettek a tanítókkal, a gyerekekkel és az iskolával. 

Közösségépítés a Rózsahegyi Házban

2015-ben pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő által kiírt NEA-KK-16-M kódszámú „Civil szerve-
zetek működési célú támogatása 2016” című felhívásra Közös-
ségépítés a Rózsahegyi Házban címmel.

Ezzel a pályázattal 1 700 000 Ft vissza nem térítendő támo-
gatást nyert alapítványunk. Az elnyert összeget a Rózsahegyi 
Ház működésére fordítottuk, valamint programok megvalósítá-
sához szükséges eszközöket vásároltunk.

 Támogatási időszak 2016.03.31-2017.03.30.
(A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány kuratóriuma)

További információk, fotók az iskola honlapján: 
www.rozsahegyiiskola.hu

A segítők lelkesen hajtogatták a lepedőket

Jót játszottunk az ovisokkal
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Kedves vásárlóim!
Márciusi ajánlataim:

• ÉRKEZNEK A TAVASZI VETŐMAGOK,
• zöldségfélék, virágmagok, virághagymák,
• fokhagymák, dughagymák,
• tavaszi lemosó vegyszerek,
• munkavédelmi bakancsok, gumicsizmák,
• munkavédelmi kesztyűk, ruhák,
• kandallók, szeneskályhák, kályhacsövek,
• üstök, üstházak, konyhai eszközök,
• műanyagládák, rekeszek, hordók, 

kannák,
• szegek, csavarok, kéziszerszámok,
• zárak, lakatok, kilincsek,
• fóliák, műanyagzsákok, p.p. zsákok,
• fejszék, lapátok, villák, csákányok,
• műtrágyák, virágföldek, műanyag 

cserepek,
• led izzók, elemek, led fénycsövek,
• rágcsálóriasztó, mérgek, csapdák.

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

FÉSZEK 
Panzió és Étterem

5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 6.

Egész évben várjuk kedves 
vendégeinket klimatizált, 
termálvizes szobáinkban. 
Vállaljuk baráti, üzleti, 
családi rendezvények le-
bonyolítását klimatizált 
éttermünkben 70 főig.

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

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

Farsangi játszóház a Szent Antal  NépházbanFarsangi játszóház a Szent Antal  Népházban

HÍDFŐ étterem
5502 Gyomaendrőd, 
Hídfő u. 2.

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


