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A tartalomból:

80 évvel ezelőtt 1938-ban jelent 
meg egy könyv: „A kivándorlás” 
címmel. Ezt egy akkor 25 éves fi a-
talember írta, akit úgy hívtak Kovács 
Imre. S valahogy az fogalmazódott 
meg bennem, miközben készültem 
erre a mai alkalomra, hogy milyen 
profetikus lélek volt ő. Mennyire 
megfogta népünk, nemzetünk nyo-
morúságát, sorsát, jövőkép-nélküli-
ségét.

Egyik méltatója: dr. Áfra Nagy Já-
nos írja ezzel a könyvvel kapcsolato-
san: Kovács Imre dinamikus erejű új 
könyvének a helyes címe inkább az 
lehetne: „Kivándorlás? - Nem!”,mert 
ez a cím jobban kifejezné a szerző 
szorongó aggo dalmát: félő, hogy 

egy újabb kivándorlás nyomán 
„Úgy elfogy a magyar, mintha 
nem is lett volna”.

Ez az aggodalom, ez a til-
takozás sikolt a könyv minden 
lapjáról. Ezért veszi bonckés 
alá a címben jelzett problémát, 
hogy megvizsgálja és meg-
mutassa: vajon a kivándorlás 
megold hatja-e a magyar élet, 
a magyar nép nagy kérdéseit 
anélkül, hogy végveszélybe so-
dorná a nemzetet.

Ami számomra döbbenetes, 
hogy: Nem ma írták. Nem teg-
nap. 80 éve. 

Szinte nap-mint nap talál-
kozom a gimnazistákkal, akik a 
jövő nemzedékét képezik, kelle-
ne, hogy képezzék. S szinte álta-
lánosnak mondható az a nézet, 

hogy máshol, külföldön sokkal jobb 
lenne élnünk, mint itthon. 

S ezt prognosztizálta, felismerte 
egy 25 éves szinte gyermek-szerző. 
És nyolcvan évvel ezelőtt megírta. 

Ma is aktuálisak a szavai. Égbeki-
áltóan aktuálisak a szavai.

Leírja, hogy milyen anomáli-
ák vannak a termelésben, milyen 
iszonyatos szegénység van, mind 
a falun, mind a városon. Éves jöve-
delmek 300-900 pengő közt mozog-
nak. Ismerjük a slágert, ami ebben 
a korban született: „havi 200 pengő 
fi xszel az ember könnyen viccel”. A 
magyar paraszt egy év alatt keresett 
300 pengőt. 

Folytatás a 3. oldalon!

Emlékezés Kovács Imre író, 
politikusra3.

„Bíró-Balogh Tamás Radnóti-
kötetei az OMart Műhelyben13.
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„Kivándorlás? – Nem!”

Összefoglaló 
az Endrődiek Baráti Körének 
2018. évi közgyűléséről

11.
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Színházban voltunk

Petőfi  vígeposzát – mint a paródia paródiáját – lát-
ták a harmadikosok és negyedikesek a békéscsabai 
Napsugár Bábszínház fergeteges előadásában. Zene, 
tánc, ének és irodalom, konfl iktuskezelés interaktív élő-
előadásban és emberméretű bábjátékkal. A humorban 
bővelkedő rendhagyó irodalomóra két szálon futó ese-
ményei maradandó élményt nyújtottak baby-boom-
ereknek és alfáknak egyaránt.

Észkaszinót játszottunk

A Diákönkormányzat soron következő programja 
a március 12-én megrendezett Észkaszinó volt. A felső 
évfolyamos osztályok 5 fős csapatokkal képviselték ma-
gukat. A csapatokat 6 állomáson várták az állomásveze-
tők, ahol különböző nehézségű és kobaktörő feladato-
kat kellett megoldaniuk. A csapatok pontjaikat szépen, 
aprólékosan kidolgozott menetleveleikbe gyűjthették, 
amiért plusz pontokat is bezsebeltek. Az Észkaszinó 
nemcsak a gyerekeknek, hanem a pedagógusoknak is 
fejtörést okozott, hiszen szokatlan, furfangos feladato-
kat kellett kitalálni mindenkinek. 

Ismét összefogott az iskola közössége

Iskolánk szülői közössége 2018. március 10-én meg-
rendezte a 22. jótékonysági célú vacsorát. Idén a Riói 
Karnevál hangulatában telt el az este a Rubin Panzió 
éttermében. A dekorációt a rajz szakkörösök készítették 
Kocsis-Pésó Irma tanárnő irányításával.   A tantestület 

karneváli dalokkal szórakoztatta a vendégeket, majd a 
Kner  Tánc-Sport Egyesület táncosainak műsora követke-
zett. Hálásan köszönjük a segítséget, a részvételt, a támo-
gatásokat, felajánlásokat! A vacsora bevételéből csocsó 
asztalokat és játékokat vásárolunk a gyerekeknek. 

Városi megemlékezés 
Nemzeti ünnepünkön

Március 14-én este, a Szent Imre katolikus templom-
ban emlékezett az 1848. március 15-i események 170. 
évfordulójára   városunk lakossága. A szent misét köve-
tően az ünnepi program keretében elsőként Toldi Balázs 
polgármester szólt a megjelentekhez, majd Dankó Béla 
országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. A szó-
noklatok után iskolánk diákjai ünnepi műsorral emlékez-
tek az eseményekre. Az ünnepség fáklyás felvonulással és 
koszorúzással zárult a Hősök terén lévő Országzászlónál.

További információk találhatók az iskola honlapján: 
www.rozsahegyiiskola.hu

Dankó Béla képviselő úr bonbonnal köszöntötte a hölgyeket

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
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„Kivándorlás? – Nem!”
- folytatás a címlapról –

Idézem a szerzőt: „Ez a mai helyzet. Ezen kell segíteni a követ-
kező negyedszázad új országépítésével. Legel sősorban biztosí-
tani kell a kielégítő népszaporodást. Élet és halál között roppant 
küzdelem folyik Magyarországon. 1936 óta egykés ország va-
gyunk. 1937-ben már csak 51.000 lé lekkel szaporodott a nem-
zet, 1960-ban pedig, ha így folytatódik, teljesen megáll a népsza-
porodás. S tulajdonképpen igaza lett. 2001-ben volt 10.198.315 
lakosa Magyarországnak, 2011-ben 9.937.628.

Népünk egyre inkább elöregszik. A produktív korosztályok 
elnéptelenednek. írja Kovács Imre 80 évvel ezelőtt. Megoldhat-
ja-e mind e bajokat, elháríthatja-e mind e veszélyeket egy újabb, 
tömeges kivándorlás? Nem! Semmi esetre sem! A kivándorlás 
nem megoldás a legsúlyosabb nemzeti problémáinkra, mint 
ahogy nem hozott megoldást, sőt megkönnyebbülést sem a 
háború előtti (ezalatt értve az első világháborút) magyarorszá-
gi kivándorlás sem, akkori szociális viszonyainkba. Ellenkezőleg: 
végze tes hatással volt országunk és nemzetünk sorsára, ama vét-
kes mulasztások miatt, amelyeket felelős tényezőek a kivándor-
lás ügyének intézése körül elkövettek.

A nép sorsával semmit sem törődő akkori ország-vezetés mi-
att egy millió és 400.000 ma gyar hajózott át 15 év alatt az óce-
ánon, s ebből legalább egy millió örökre elveszett a magyarság 
számára.

Az a nemtörődömség, amellyel az évenként százezres töme-
geket sodró kivándorlás folya matát kísértük, méltó folytatása 
volt a Budai Nagy Antal és Dózsa György népével szemben év-
századok során elkövetett bánásmódnak. 

Mérhetetlen sokat vetkeztünk a múltban a néppel szemben, 
pedig hősiesen kitartó pa rasztságunk volt minden időben a 
nemzeti élet és az újjászületés záloga. Most is az. Paraszt ságunk 
olyan életképességről tett tanúságot, hogy az új országépítés-
ben is egyedül csak reá támaszkodhatunk. Ezért kiált a szerző: ne 
engedjünk el egyetlen magyart sem! Ezen a földön kell minden 
magyarnak megélni, ehhez kell ezt a földet átalakítani.

Ne várjuk meg, amíg egy újabb kivándorlási hullám könnyű-
szerrel lesöpri népünk száz ezreit a nemzet testéről. 

Végső határozata: kivándorlás helyett építsük újra ezt az or-
szágot. Szüntes sük meg társadalmunk labilis gazdasági és szoci-
ális viszonyait, s kielégítő szociális viszonyok teremtésével álljuk 
útját mindazoknak, akik fejükben a kivándorlás gondolatát for-
gatják.

Miért mondtam el mindezt? Mert Jeremiás próféta arról be-
szélt: „ Gyalázatunkban heverünk, és elborít minket a mi szégye-
nünk; mert vétkeztünk az Úr ellen, a mi Istenünk ellen: mi és a mi 
atyáink gyermekségünk óta mind e mai napig, és nem hallgat-
tunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára.”

Pedig népünk megmaradása egyedül az élő Istenben van. 
Ezt mondja a próféta: „bizony az Úrban, a mi Istenünkben van 
népünk megmaradása!”

Kovács Imre profetikus szavakat kapott, írt le, fogalmazott 
meg. Milyen nagy a bűnünk, hogy ezt nem hallottuk meg. De 
most itt, ezekben a pillanatokban 

bűnbánatot tarthatunk, és kérhetünk bocsánatot, kegyelmet 
és jövőt a mi népünk számára Istentől. Ezt tegyük meg.

Papp Tibor
református lelkipásztor

Emlékezés Kovács Imre író, politikusra
105 évvel ezelőtt, 1913. március 10-én született Kovács Imre, 

akiről az utóbbi években rendszeresen megemlékezünk Gyoma-
endrődön. Az idei esztendőben az emlékezés koszorúinak elhe-
lyezése előtt egy könyvbemutatóra is sor került. Ismert a politikus 
életpályájából, hogy 1947-ben hazája elhagyására kényszerült, de 
1980-ban bekövetkezett haláláig folyamatosan együtt élt nemzeté-
vel, népe problémáival foglalkozott, és írásai nagy hazaszeretetéről 
tanúskodnak. Sajnos a Columbia Egyetemen letétbe helyezett írá-
sokból csak anyagi áldozatok árán lehet válogatni, melyet a Kovács 
Imre Társaság elnöke megtett, Szeredi Pál történész szerkesztett és 
MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAROK címen jelent meg.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Dankó Béla országgyűlé-
si képviselő, majd kerekasztal beszélgetésre került sor. Az asztal-
nál helyet foglaltak: Kovács András, a társaság elnöke, Dr. Erdész 
Ádám, a Nemzeti Levéltár Békés Megyei igazgatója, Körmendi 
Gyula, a társaság tagja és Várfi  András alelnök.

Egyik fő téma volt a beszélgetés során, hogyan lehetne az érté-
kes hagyatékot Magyarországra hozni. A Járási Hivatal falán elhe-
lyezett emléktábla mellet Papp Tibor református lelkipásztor a napi 
igehirdetés és ima során emlékezett meg Kovács Imréről. Elmon-
dott beszédét lapunk fentebb közölte.

Gyomaendrőd, 2018. 03.20.
Várfi  András

Szent László 
gyalogzarándoklat

Gyomaendrőd-Nagyvárad

2018. április 25-29.

Az idén hetedik alkalommal indul a zarándoklat a nagyvá-
radi Szent László búcsúba. A zarándokút a Hármas-Körös 
gátján halad, festői környezetben. Főbb állomáshelyek: 

Körösladány, Újiráz, Köröstarján.

Jelentkezni lehet Szonda Istvánnál a 
szondaistvan70@gmail.com 

e-mail címen vagy a 
06-20-2380046-os 

telefonszámon.
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Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének ki-
dolgozása során Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szó-
ló 2017. évi C. törvény volt az irányadó, melyet az Országgyűlés 2017. 
június 15-ei ülésén fogadott el. 

A város jegyzője által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a 
polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek, mivel a 
Költségvetési törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta.

A 2018. évi költségvetés előkészítése a költségvetési koncepció ösz-
szeállításával indult. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 2017. december 14-én tartott ülésén fogadta el az Önkor-
mányzat 2018. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta 
azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés 
további szakaszaiban meg kíván valósítani. A képviselő-testület 2017. 
decemberi ülésén úgy döntött, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet 
tervezetet két fordulóban tárgyalja, első alkalommal a 2018. januári tes-
tületi ülésen, majd ezt követően február 12-én. 

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, így a 
jogszabályi előírásnak való megfelelés érdekében, a költségvetés egyen-
súlyának biztosítása céljából felülvizsgáltuk a bevételi forrásokat, illetve 
rangsoroltuk a kiadásokat. A beterjesztett rendelet tervezet se működé-
si, se felhalmozási hiányt nem tartalmazott.

A költségvetési rendelet-tervezet intézményvezetőkkel történt 
egyeztetésére 2018. január 31-én és február 1-jén került sor. 

Az Önkormányzat rendelkezésére álló bevételi források közül a 
legnagyobb részarányt az állami támogatások jelentik, melynek összege 
meghaladja a 950 millió Ft-ot, a másik jelentős tétel, amely a működé-
si kiadások fi nanszírozását szolgálja, a helyi adóbevételek mintegy 420 
millió Ft összege.

A bevételek között a nyertes TOP-os és egyéb pályázati források 
több mint 1 milliárd 357 millió Ft összegben jelennek meg. 

Az alábbi projektek megvalósítása várható településünkön:
 - Endrődi városrész központjának rehabilitációja
 - Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
 - Belvíz IX. ütem
 - CLLD pályázat
 - Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
 - Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
 - Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd or-

vosi rendelő
 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint 

Általános Iskola épülete
 - Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között
 - Blaha úti óvoda fejlesztése
 - Helyi gazdaságfejlesztés-Piac korszerűsítése
 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug 

belvíz
 - Lapátos pályázat

A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadá-
sok a várható infl áció (3%) körüli mértékben növekedhetnek az előző 
év terv számaihoz képest, illetve a feladat növekedésből adódó többlet 
kiadásokat és a feladat ellátási telephely változásához kapcsolódó plusz 
kiadásokat vettük fi gyelembe. A település segélyezési feladatokra 74 
millió Ft-ot tervez felhasználni.

Az önkormányzat önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadások 
tervezésénél a 2017. évi összegeket vettük alapul. A Sport Alap kerete 
2018. évben 14.000 E Ft, a Civil Alap 6.200 E Ft összegben került meg-
határozásra, az Idegenforgalmi Alap 2.900 E Ft összegben lett elfogad-
va. A városi rendezvényekre 9.000 E Ft került elkülönítésre.

 
2017. január 1. napjával a köznevelési intézmények működtetésének 

biztosítása is állami feladattá vált. Az a saját bevétel, ami 2013. évtől 
ezen feladat fi nanszírozását szolgálta egyéb működési kiadásra fordít-
ható 2018. évben is.

 
A fejlesztési célú kiadások között a 2017. évről áthúzódó beruházá-

sok kerültek megtervezésre, az önkormányzat és az intézmények által 
szükségesnek tartott fejlesztések, felújítások, valamint a testület által 

korábban hozott döntések kerültek beépítésre. A fejlesztések között 
megjelennek a nyertes TOP-os, EFOP-os és egyéb forrásból fi nanszíro-
zott projektek tervezett kiadásai is.

2018. évben is tervezi a képviselő-testület járdák, utak felújítását, 
utak és parkolók építését, a közvilágítási hálózat bővítését, a gyepmeste-
ri telep fejlesztését, a zöldterület kezelését segítő eszközpark fejlesztését, 
játszótereink korszerűsítését, valamint temetőink felújítását, fejleszté-
sét.

A nyertes pályázatoknak köszönhetően a 2018-as gazdálkodási év 
nagyon mozgalmas, feladatokban bővelkedő év lesz.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének fő számai:

Megnevezés 2018. évi tervezett számok 
ezer forintban

Intézményi működési bevétel 109 870
Működési célra átvett támogatások 797 165
Közhatalmi bevételek 421 260
Önkormányzatok működési támogatása 951 313
Működési célú fi nanszírozási bevétel 117 264
Működési bevétel összesen 2 396 872
Felhalmozási bevétel 25 146
Felhalmozási célra átvett támogatások 444 717
Felhalmozási célú fi nanszírozási bevétel 1 078 841
Felhalmozási bevétel összesen 1 548 704
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 945 576
Személyi juttatás 676 158
Munkaadókat terhelő járulék 108 525
Dologi kiadás 724 340
Működési célú pénzeszköz átadás 656 476
Működési céltartalék 156 513
Ellátottak pénzbeli juttatása 74 860
Működési kiadás összesen 2 396 872
Felújítás 350 003
Beruházás 1 112 822
Egyéb felhalmozási kiadás 85 879
Felhalmozási kiadás összesen 1 548 704
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 3 945 576

Alapokra benyújtott pályázatok elbírálása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdetett meg azon 

civil szervezetek támogatására, akik a rendeletben foglalt cél szerinti te-
vékenységükkel hatékonyan segíthetik városunk sport, idegenforgalmi, 
környezetvédelmi és egyéb kulturális feladatainak ellátását. 

A pályázati űrlapok és a pályázat benyújtásához szükséges doku-
mentációk az önkormányzat honlapjáról voltak letölthetők. A benyújtá-
si határidőt 2018. február 28. éjfélig határozta meg a képviselő-testület. 

A Sport alap nyílt pályázatára 14 pályázat, az egyedi támogatásra 
(sport telep fenntartása) 2 pályázat érkezett. A nyílt pályázati rendszer-
ben 13 300 000 Ft volt szétosztható, míg a sporttelepek fenntartására 
700 000 Ft. 

Az Idegenforgalmi alap A komponense meghívásos, 3 szervezet 
nyújtotta be pályázatát. A kiosztható támogatás 1. 500. 000 Ft. A B kom-
ponens nyílt, 6 pályázat érkezett, a kiosztható támogatás 1 400 000 FT. 

A pályázati kérelmek támogatására a Pénzügyi, Gazdasági, Turiszti-
kai, Ellenőrző, Közbeszerzési Bizottság tett javaslatot.

Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok is elbírálásra ke-
rültek. A meghirdetett alapra  9 pályázat érkezett. A keretösszeget 4 000 
000 Ft-ban határozta meg a képviselő-testület. A támogatási kérelmeket 
a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság bírálta 
el.

A Civil alap A komponense meghívásos jellegű, kiosztható támo-
gatás 3 210 000 Ft, melyre 7 civil szervezet kapott meghívást. 

A Civil alap kötött részében 2 440 000 Ft volt a kiosztható támo-
gatás. Ide pályázott a Városi Képtár Gyűjteménye, az értékeinek meg-
őrzése bemutatása céljaként, valamint Gyomaendrőd Város Tűzoltó 
Egyesülete. 

A Civil alap B komponensére a képviselő-testület 550 000 Ft érté-
kű intézményi szolgáltatást, természetbeni juttatásként biztosít a Kállai 
Ferenc Kulturális Központ és a  Szent Antal Népház teremhasználatára. 
Mindegyik pályázó szervezet rendszeres használója az intézményeknek. 
Elmondható, hogy a 2017. évre nyújtott támogatást is teljes mértékben 
felhasználták. A támogatási kérelmeket a Civil alap esetében az Ügyren-
di, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság bírálta 
el. 

Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester

Önkormányzati h í r e k
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1. Az első gyomaendrődi e-Papír küldemény
Március 1. napján megérkezett a 

Gyomaendrődi Járási Hivatalhoz az első 
e-Papír segítségével benyújtott ügyfél-
kérelem. A Dévaványai Kormányablak 
ügyintézőjére szignált, gépjármű tulaj-
donjog változás bejelentésével kapcso-
latos, elektronikus úton benyújtott be-
advány az első példája annak, hogy az 
ügyfelek már a gyakorlatban is igénybe 
veszik a környezetkímélő, papírtakaré-

kos és gyors elektronikus ügyintézés ezen új vívmányát.
A 2018. január 1. napjával indult e-Papír elnevezésű intézmény 

egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet-
kapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval 
rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézmények-
kel - így a járási hivatalokkal is. A szolgáltatás ügyfélkapus azono-
sítást követően lehetővé teszi az ügyfeleknek, hogy az elektronikus 
ügyintézést biztosító szervekhez szabad szöveges beadványt terjesz-
szenek elő, ha a beadvány elektronikus úton történő előterjesztését 
a jogszabály nem zárja ki, és a beadvány elektronikus úton történő 
előterjesztésére jogszabály további formai követelményt nem állapít 
meg. Az e-Papír szolgáltatás keretében előterjesztett beadványhoz 
a szolgáltató által meghatározott formátumban a szolgáltató által 
meghatározott méretkorláton belül melléklet is csatolható.

 
Az e-Papír szolgáltatást az elektronikus ügyintézés és a bizal-

mi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. tör-
vény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet nevesíti.

 
Az e-Papír felület a https://epapir.gov.hu/ oldalon érhető el.

2. Iskolalátogatás Dévaványán
2018. március 09-én a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 

Főosztály és a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
munkatársai látogatást tettek a Gyulai Szakképzési Centrum Dé-
vaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában. A 
látogatás során az iskola végzős tanulói számára nyújtottak tájékoz-
tatást az Ifj úsági Garancia Rendszerről. A középiskolából való ki-
kerülés előtt preventív szolgáltatás keretében információt kaptak a 
fi atalok a foglalkoztatási szervnél igénybe vehető szolgáltatásokról 
és munkaerő-piaci programokról, illetve az álláskeresői nyilvántar-
tás általános kérdéseiről.

A tájékoztatás célja volt, hogy az iskolapadból kikerülő fi ata-
lok könnyebben el tudjanak igazodni a foglalkoztatás világában és 

Rózsahegyi Napok program előzetes
2018. május 11-13.

2018. május 11. péntek 
- délelőtt 

MEGNYITÓ
RENDHAGYÓ ÓRÁK

EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJÁTADÁS

- délután 15 óra

KADA ERIKA - BELLA RÓZSA

„TÜNDÉR-HATÁRON TÚL”
Áprily Lajos vallásos költészete

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KIÁLLÍTÁS

Helyszín: Határ Győző Városi Könyvtár, Fő út 230.

- este: TÁBORTŰZ, SZALONNASÜTÉS

Helyszín: Ridegvárosi játszótér, Hídfő étterem udvara

2018. május 12. szombat
- délelőtt: KIRÁNDULÁS
 - délután GÁLAMŰSOR

- este: BARÁTI BESZÉLGETÉS

2018. május 13. vasárnap
- délelőtt 10 óra

RENDHAGYÓ KÖNYVBEMUTATÓ
GERGELY ÁGNES ENDRŐDI FÜZETEKRŐL SZÓLÓ ÍRÁ-

SÁNAK BEMUTATÓJA

Helyszín: Szent Antal Népház, Blaha út 21.

Szeretettel várjuk mindazokat, akik az Endrődi füzetek elké-
szítésében bármilyen módon közreműködtek: adatgyűjtőket, 
adatközlőket,  a szerkesztőket, a jegyzetek készítőjét, a tanul-
mányok íróit, a lektorokat és a kötetek illusztrátorait. Várjuk 

azokat is, akik a tájjellegű ételeinket annak idején megfőzték, a 
népi játékokat elkészítették, várjuk  azokat, akik a szőtteseiket 
kölcsönadták,  hogy lefotózhassuk. Reméljük, minél többen 

eljönnek.

megismerjék az egyes támogatási lehetőségeket. A megszerzett in-
formációk révén pedig a nem tanuló és nem dolgozó fi atalok minél 
rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben és személyre szabott 
segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.

A látogatás során lehetőség nyílt a GINOP5.2.1 program ismer-
tetésre, mely a sem nem tanuló, sem nem dolgozó fi atalok számára 
konkrét lehetőségeket ajánl fel az elhelyezkedésre, vagy a tanulásra.

Bemutatásra került a vállalkozói szemlélettel rendelkező fi ata-
lok számára segítséget nyújtó GINOP 5.2.2. program, mely a vállal-
kozás indítására, üzleti terv kialakításához nyújt ismeretet és kész-
ségek fejlesztésével segíti azt.

Emellett a szakképesítéssel rendelkező fi atalokat megszólító, 
korai munkahelyi tapasztalatok segítését, a fi atalok foglalkoztatha-
tóságának növelését segítő GINOP 5.2.4 projektről is szó esett.

A tájékoztatáson a 2 végzős osztály diákjai vettek részt és a sze-
mélyes találkozás alkalmával megtettük az első lépést a fi ataloknak 
a közigazgatás világával való ismerkedésére.
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Megyei h í r a d ó

Ünnepi megyegyűlés – hatan kaptak 

Elnöki elismerést

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése március 13-án 
tartotta ünnepi megyegyűlését az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc 170. évfordulója alkalmából Békéscsabán. Az ün-
nepi ülésen hatan vehettek át Elnöki elismerést Zalai Mihálytól, 
a megyei közgyűlés elnökétől: Czeglédiné dr. Gurzó Mária, Jász 
Sándorné, Pardi Ildikó, Schneider László, Sütő Mária Márta és 
Zanócz István.

A megjelenteket Herczeg Tamás, Békéscsaba Megyei Jogú 
Város tanácsnoka köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, hogy 
a magyar nép 1848-ban sem kért a hazugságból, abból, hogy 
saját országában másodrendű legyen. Kiemelte: most is hitre, 
elszántságra van szükség, a hazánkat, függetlenségünket meg 
kell védenünk.

Az ünnepség díszvendége dr. Illés Boglárka ifj úságpolitikáért 
és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár volt, aki emlé-
keztetett, hogy a magyar nemzet sorsfordító pillanatai mindig a 
csatatéren játszódtak le. Kossuth Lajost szavaival élve kijelentet-
te: a haza örök, és nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel, ami 
van, hanem az iránt is, ami lehet és lesz.

Ezek után átadták az elismeréseket, és a díjazottak is szóltak 
pár szót, megköszönve a kitüntetést.

Czeglédiné dr. Gurzó Mária a gyulai Nicolae Balcescu Román 
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium igazgatója. Munkáját 
szolgálatként értékeli, fontosnak tartja az innovációt, az újabb 
és újabb kihívásoknak való megfelelést, mert csak így lehet ver-
senyképesnek maradni. Kiemelkedő feladatnak ítéli a román 
nyelv és a román hagyományok ápolását, illetve ezek tovább-
adását az újabb generációknak.

Jász Sándorné védőnői munkáját ötven éve végzi. Több 
évtizeden át Okányban dolgozott, jelenleg a biharugrai és 
körösnagyharsányi kismamák, kisgyermekek körében látja el 
szolgálatát. A hivatása egyik legszebb momentumának tartja, 
hogy soha nem találkozik zárt ajtókkal, kapukkal, a családok bi-
zalommal fordulnak hozzá, mondhatni második anyukának te-
kintik. Ötven év távlatából is jó döntésnek tartja, hogy a védőnői 
pályát választotta.

Pardi Ildikó rendőr alezredes a megyei rendőr-főkapitányság 
megyei baleset-megelőzési bizottságának titkára, a baleset-
megelőzési csoport vezetője. Már tizenévesen úgy döntött, 
rendőr lesz. Elmondta, hogy a munkája során nincs két egyforma 
nap, de ez számára nem jelent gondot, mert szereti a változa-
tosságot. Hangsúlyozta: megfelelő odafi gyeléssel megelőzhető 
lenne a legtöbb baleset, a súlyos sérülés és a tragédia.

Schneider László a gyulai mentőállomás vezetője, több mint 
harminc éve dolgozik mentősként. Véleménye szerint ehhez 
a hivatáshoz kellő empátia és emberszeretet szükséges, a csa-
patmunka nagy fontosságú. Egy példát is hozott munkájához 
kapcsolódóan: egyszer egy idős férfi t egy órán át próbáltak si-
kertelenül újraéleszteni. Bár a férfi t elveszítették, annak felesége 
mégis hálás volt erőfeszítésükért. Kiemelte, hogy egy mentős 
életében vannak sikerek és kudarcok is.

Sütő Mária Márta a Békés Megyei Körös-menti Szociális Cent-
rum vezetője. Az intézmény négy telephelyen működik, össze-
sen 750 férőhellyel rendelkeznek. Az igazgatónő számára fontos 
az ellátottak részéről érkező köszönet. Úgy érzi, a mindennapok-
ban ő csak a dolgát teszi, de a díj arra motiválja, hogy még több, 
még jobb és még odaadóbb munkát végezzen.

Zanócz István tűzoltó alezredes a gyulai hivatásos tűzoltó-pa-
rancsnokság parancsnoka. Mindig is tűzoltó akart lenni, hivatá-
sát 1989 óta végzi. Úgy érzi, nagy felelősséget jelent hivatása, és 
a szakemberekre nagy társadalmi nyomás nehezedik. Kiemelte, 
hogy a változásoknak állandóan meg kell felelni, a bajba jutott 
emberek megsegítését szívvel-lélekkel kell végezni.

Virágvasárnap 2018. Endrőd
Fotó: Ungvölgyi Zsuzsanna
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A torinói lepel – A fájdalmak férfi ja 3D-ben

Az 1578 óta Torinóban őrzött lepel sokak szerint az a gyolcs, 
amely Jézus Krisztus testét fedte kereszthalála után. Olasz szakem-
bereknek, Sergio Rodella szobrásszal együttműködve, sikerült elké-
szíteniük a leplen látható ember háromdimenziós modelljét, melyet 
március 23-án mutattak be Padovában.

A Padovai Egyetem és a város kórháza több tudományterületét 
képviselő szakembereiből álló kutatócsoport Giulio Fanti profesz-
szor vezetésével két évig tartó munkájának eredményeként meg-
született a rekonstrukció. A torinói lepel továbbra is kihívást jelent 
a tudomány számára – állapította meg Paolo Di Lazzaro, a lepel 
tanulmányozásával foglalkozó nemzetközi központ igazgató-he-
lyettese.

A munkacsoport szerint a leplen látható személy körülbelül 
180 centiméter magas volt, hosszú hajú, vékony és izmos testű. A 
lepelről végzett, a legfrissebb és legújabb módszereket alkalmazó 
kutatás eredményeként született Krisztus-kép hihetetlenül közel áll 
ahhoz az ábrázoláshoz, amelyet a művészet évszázadok óta Jézus-
ról alkot. A tudományos eredményeket a közelmúltban tették közzé 
a Peertechz Journal of Forensic Science and Technology folyóirat-
ban.

A kutatás megerősíti az evangéliumok által közvetítetteket. „El-
sősorban a gyolcs teljes hitelességét, amely a Krisztus utáni első 
századra tehető – nyilatkozta Fanti professzor az Il Mattino di Pa-
dova olasz napilapnak. – A szövet valószínűleg Indiából származik, 
ahogy a rajta talált porszemcsék mutatják. A vérnyomokban lévő 
egyes alkotóelemek, mint a kreatinin, ferritin, biliverdin, megerősí-
tik, hogy a lepel egy hosszan kínzott embert takart. Testünk ugyanis 
csak akkor bocsát ki ilyen anyagokat, ha nagyon nagy szenvedésen 
megy keresztül.” A kutatás során összegyűjtött információk alapján 
abszolút bizonyossággal kijelenthető, hogy a lepel egy keresztre fe-
szített embert takart, mert a szöveten látható lenyomat megmutatja 
azt a formát, amelyet a test a keresztre feszítés következtében fel-
vett, és ami tökéletesen megmaradt a hullamerevségben – ismertet-
te a kutatócsoport vezetője. „Tudományos szempontból nem tudjuk 
azt mondani, hogy ez az ember Jézus Krisztus volt-e, de azt mond-
hatjuk, hogy először keresztre feszítették, majd feltámadt. Vannak 
ugyanis olyan sajátos nyomok a szöveten, amelyekre még ma sem 
tud a tudomány magyarázatot adni, de amelyek arra utalnak, hogy 
úgynevezett dematerializálódás történt.” 

„József levette a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, s sziklába vájt 
új sírboltjába helyezte. A sír bejáratához nagy követ hengerített, és 
elment. Mária Magdolna és a másik Mária ott maradtak, leültek a 
sírral szemben” (Mt 27,59–61). Egyszerű érzékenységgel Máté így 
írja le Jézus temetését, amely megnyitja a feltámadás és annak a 
„tiszta gyolcsnak” misztériumát. 

Elemzések, viták, kutatások eddig még nem tudtak magyará-
zatot adni arra, hogy az a megkínzott test hogyan tudott kiszaba-
dulni a gyolcsból anélkül, hogy a vér elmaszatolódott volna; hogy 
miért maradtak meg a keresztre feszítés és a vértanúság sebeinek 
lenyomatai; és hogy hogyan került a test és az arc teljes lenyomata a 
szövetre, ha még ma sem létezik olyan technika, amely képes lenne 
reprodukálni azt.

Forrás: Vatikáni Rádió
Magyar Kurír

Lelki adoptálás – Imádság 
az abortusszal fenyegetett gyermekekért

Az abortusszal fenyegetett magzatokért végzett imádság 
mindannyiunknak szóló meghívás, melynek speciális és hatékony 
módja a Lengyelországból indult, a pálos szerzetesek által támoga-
tott és terjesztett lelki adoptálás mozgalom.

A megfogant élet lelki adoptálása imádságos elköteleződés egy, 
az édesanyja méhében abortusz általi halállal fenyegetett gyermek 
védelmében. Az imádság egy – egyedül csak Isten által ismert gyer-
mek – lelki szüleivé tesz minket.

A lelki adoptálást magánúton vagy nyilvánosan – templom-
ban, közösségben vagy zarándoklat keretében – lehet vállalni. Aki 
csatlakozik, elmondja a lelki adoptálás ígéretének szövegét és az 
adott naptól kezdve 9 hónapon – azaz 40 héten – keresztül napon-
ta imádkozik egy tized rózsafüzért, valamint egy külön imát egy 
gyermekért és szüleiért. Az imádsághoz még saját felajánlásokat is 
lehet kapcsolni.

Minden nap fogan valahol egy gyermek, ezért bármelyik nap 
alkalmas rá, hogy egyénileg elkezdjük az imádságot, és így lelki vé-
delmünk alá vegyük az új életet. Ugyanakkor ünnepélyes módon 
is lehet csatlakozni az imádsághoz – ez Magyarországon általában 
Gyümölcsoltó Boldogasszony, azaz Jézus fogantatásának ünnepén, 
március 25-én szokott történni.

A lelki adoptálás lényegében a megfogant életnek – Isten aján-
dékának – a védelme. Azok számára, akiknek nem lehet saját gyer-
mekük, a szülőség ajándékának egyfajta megélése. Egyben az en-
gesztelés lehetőségét is magában hordozza azon nők számára, akik 
elvetették saját gyermeküket. A szívükben ott van a megtisztulás 
és elégtétel vágya, hiszen arra lettek teremtve, hogy szeressenek és 
életet adjanak.

A lelki adoptálás bőséges gyümölcsöt érlel a fi atalok körében is, 
akik az imának köszönhetően sokkal érettebben készülnek a házas-
ság szentségére. Aki végigkíséri imában a várandósság 9 hónapját, 
ráébred a nő méltóságára, és világossá válik számára, hogy a termé-
kenység és az életadás ajándék. A lelki adoptálás 9 hónapja emellett 
érzékennyé tesz arra, hogy a férfi  mindig potenciális apa és a nő po-
tenciális anya, amikor megéli a szexualitást. Ilyen értelemben alkal-
mas eszköz arra, hogy a fi atalok tudatosan éljék meg a tisztaságot.

A Powerbank for Life  androidos és iphone telefonokra letölt-
hető alkalmazás segíti az imádkozókat, hogy kitartsanak a 9 hónap 
alatt. Minden nap egy-egy elmélkedés segít ráhangolódni a vállalt 
rózsafüzér tizedre, és hetente új, a lelki adoptálással kapcsolatos ta-
núságtételt olvashat el az alkalmazás használója.

További információ a lelki adoptálás honlapján olvasható.
Forrás: Lelki adoptálás mozgalom

Fotó: Max Pixel
Magyar Kurír
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Pénzügyi vetélkedőn voltunk
A K&H Bank által meghirdetett, K&H Vigyázz, Kész, Pénz! 

vetélkedőbe idén iskolánk 3 nyolcadikos csapata is benevezett. A 
vetélkedő célja, hogy a játékos feladatok során a gyerekek elsajá-
títsák az alapvető pénzügyi ismereteket és így felnőttként jobban 
eligazodjanak a pénz világában, tudatos döntéseket tudjanak hoz-
ni. Az idei feladatsorban a Szabó család pénzügyi döntéseit kellett 
megvizsgálni és értékelnie a részt vevő csapatoknak. A vetélkedőre 
rekord számú nevezés érkezett, a nyolc évfolyamon több mint 2000 
csapat jelentkezett, azaz közel 8200 diák dolgozott az első forduló 
feladatain, így csak a maximális pontszámú (46 pontos) vagy egy 
pontot veszítő csapatok jutottak tovább. Csapataink nem sokkal 
lecsúszva erről a ponthatárról a verseny során szerzett tapaszta-
latokkal gazdagodtak. Csapatok: Árvai Dorina, Bán Kitti, Farkas 
Orsolya, Hornok Niki és Mészáros Kata (50 dkg zsenge zöldborsó 
– 41,5 pont), Czibulka Imola, Wolf Anna, Mile Ákos és Vass Ferenc 
Albert (Nyerő 4-es – 37 pont), Földi Imre, Pataki Róbert és Tímár 
Kristóf (8000 – 43,5 pont) Felkészítő tanáruk Deliné Dobó Tünde 
tanárnő. Gratulálunk nekik az elért eredményekhez és köszönet a 
lelkes munkájukért.

Nyolcadikosaink Budapesten jártak
Péntek reggel hóesésben érkeztünk meg Budapestre. Elsőként 

megnéztük az Országgyűlési Múzeumban a „Magyar törvényhozás 
ezer éve” címet viselő kiállítást. Ezt követően rövid sétát tettünk 
a Kossuth téren, illetve a Duna-parton. A délelőtt zárásaként ide-
genvezető segítségével megtekintettük a Parlamentet. Szerencsénk 
volt és láthattuk az őrségváltást is. Rövid sétát követően elértünk a 
Terror Háza Múzeumba, ahol képet kaphattunk a XX. század két 
legkegyetlenebb rendszeréről. Ismét egy kis séta várt ránk a Keleti 
pályaudvarig. Este érkeztünk haza fáradtan, de élményekkel gaz-
dagodva.

Hulladékgyűjtés

Március 10-én szombaton kora reg-
gel nagy volt a sürgés-forgás az iskola 
épülete előtt: folyamatosan jöttek a pa-
pírral megrakott autók, utánfutók, kézi 
kocsik az iskola előtti parkolóba. A gye-
rekek és az őket segítő szülők, tanárok, 
iskolai dolgozók egész délelőtt szortí-
rozták, pakolták a szűnni nem akaró 
szállítmányokat. A dél körüli órákban, 
a hidegtől átfázva búcsút inthettünk a 
második telepakolt konténernek is. Az 
eredmény magáért beszél: Összesen 
13 722 kg papír és hullámpapír került 
fel a mérlegekre. A legjobban a 8.o. tel-
jesített, másodikok lettek a harmadiko-
sok és a dobogó harmadik helyét a 2. o. 

foglalhatta el. Köszönjük a szorgalmas diákoknak, az őket segítő 
szülőknek és dolgozóinknak is, hogy ilyen rekordmennyiségű pa-
pírhulladékot sikerült összegyűjteni.

Március 15-ét ünnepeltük
A hét utolsó tanítási napján, március 14-én, szerdán emlékez-

tünk meg általános iskolánkban az 1848-as forradalom és szabad-
ságharcról. 

A negyedik osztályosok látványos és korhű színpadi díszletek 
között elevenítették fel a 170 évvel ezelőtti nap és az azt követő 
szabadságharc eseményeit. Jelenetek, versek, dalok és a kivetítőn 
megjelenő képek, bejátszások hozták közelebb hozzánk egyik leg-
nagyobb nemzeti ünnepünk történéseit. 

Köszönet a negyedikes szereplőknek és Bujdosó Lilla 6. osztá-
lyos tanulónak a színvonalas műsorért valamint Szabóné Vaszkó 
Éva és Hornok Kitti tanító néniknek a felkészítésért, Fekécs Edit-
nek és Kis-Turcsányi Andreának pedig az előkészületekben nyúj-
tott segítségért.

Nyelvi napok

Általános iskolánkban március 12-13-14-én rendeztük meg a 
nyelvi napokat. A felkészülés már előző héten elkezdődött, amikor 
a jelentkezők a német ill. angol nyelvű országok fővárosainak neve-
zetességeit örökítették meg egy-egy plakáton. 

A hétfői megnyitó után minden nap 1-1 szünetében a stúdió-
sok angolul ill. németül köszöntötték hallgatóikat és angol és német 
nyelvű számokat játszottak le. A szünetekben az volt a feladat, hogy 
az angolosok a németeseknek, a németesek pedig az angolosoknak 
tanítsanak meg egy-egy nyelvtörőt. A héten a nyelvi órákon sok 
érdekes rejtvényt, fejtörőt oldottunk meg. A szerdai napon minden 
osztály küldött egy angolos és egy németes csapatot a rendezvénye-
ket záró versenydélutánra. 

Ezen a vetélkedőn a köszöntő után a negyedikesek versekkel 
lepték meg az egybegyűlteket. A diákok vegyes csapatokban mé-
rettették meg magukat. A feladatok között volt országismereti teszt 
kitöltése, a héten tanult nyelvtörők előadása, puzzle kirakása is. 

A legügyesebb csapatnak az  1. számú bizonyult, melynek tag-
jai: Árvai Dorina 8.o. Jambrik Nikolett 7.o. Puj Ferenc 6.o. Kiss 
Gergely 5.o. Zanyik Zsaklin és Jenei Ákos 4.o. A 2. helyen a 4.szá-
mú csapat végzett: Czibulka Imola 8.o. Kis Otília 7.o.  Demeter Ad-
rienn 6.o. Kónya Péter 5.o. és Vatai Zalán 4.o. tanulók részvételével.  
A harmadik díjat a  2. sz. csapat vette át: Wolf Anna 8.o. Varga 
Vivien 7.o. Tóth Adrienn 6.o. Dógi Krisztofer 5.o.  Gubucz Panna, 
és Szabó Gergő 4.o. . Épp csak hogy lecsúsztak a dobogóról a  3.  sz. 
csapat tagjai: Rafael Jenő 8.o. Szabó Eszter 7.o. Katona Keve 5.o. 
Szujó László  és Kállai Nikolett 4.o. .  A nyeremények a célnyelvi 
országokra utaló apró emléktárgyak, édességek voltak. A verseny 
lebonyolításában nagy segítségünkre voltak gimnáziumunk 9/A 
osztályos tanulói. A nyelvi napokat Rovnyik Katalin, Timár Mari-
anna valamint Varsányi Gyula szervezte.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola hírei
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Húsvéti játszóház a Szent Antal Népházban

Március 17-én, a Szent Antal zarándokház ebédlőjében nagy 
volt a készülődés. Az udvari kemencét befűtötték és a kalácstész-
ták keltek a tálakban. A 9 órától induló programra fokozatosan 
érkeztek a gyermekes családok és hozzáfogtak a színes tojások 
festéséhez, a húsvéti apró kalácsok megformálásához. 10 órára 
megtelt az ebédlő és a Mandula Színház előadására már egy tűt 
sem lehetett leejteni a teremben. Erik, a viking című humoros 
darab közös játékra is lehetőséget adott, a színészek bevonták 
a lelkes közönséget is. A program végére kisültek a húsvéti kalá-
csok és elkészültek a színes húsvéti tojások is.

MEGHÍVÓ
XV. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia

 „Jaj de széles, jaj de hosszú az az út…”

In memoriam Dr. Ujváry Zoltán professzor emeritus

2018. április 21.  10 óra
Helyszín: Szent Antal Népház, Gyomaendrőd, Blaha Lujza 

utca 21.

Fővédnök:
 Dr. Bartha Elek professzor, rektorhelyettes

Konferencia elnöke: 
Dr. Keményfi  Róbert professzor, dékán

Felhívás!
Mezőgazdasági alapismeretek, háztartástan - tanfo-

lyam a Szent Antal Népházban
Március hónaptól havi egy alkalommal tanfolyam 

indult a Szent Antal Népházban, melyre még lehet je-
lentkezni. A tanfolyamon alapvető elméleti és gyakor-
lati ismereteket szereznek a résztvevők a zöldségter-
mesztésről, a gyümölcsfák gondozásáról, valamint a 
tartósítás hagyományos módjairól.

A tanfolyamon való részvétel ingyenes és a képzés-
hez szükséges eszközöket, alapanyagokat is biztosítjuk.

Jelentkezni lehet a sznephaz@gmail.com email cí-
men, vagy a 06-20-2380046-os telefonszámon, vala-
mint személyesen a Szent Antal Népházban hétköznap 
8-16-ig.

Felhívás!
Hasznos tippek a háztartásban - tanfolyam a Szent 

Antal Népházban
Március hónaptól havi egy alkalommal tanfolyam 

indult a Szent Antal Népházban, melyre korlátozott 
számban még lehet jelentkezni. A tanfolyamon elméle-
ti és gyakorlati ismerteket szereznek a résztvevők a ha-
gyományos ételkészítésről, a befőzés, rostos gyümölcs-
lé készítés, lekvárfőzés és egyéb tartósítási módokról. 

A tanfolyamon való részvétel ingyenes és a képzés-
hez szükséges eszközöket, alapanyagokat is biztosítjuk.

 Jelentkezni lehet a sznephaz@gmail.com email cí-
men, vagy a 06-20-2380046-os telefonszámon, vala-
mint személyesen a Szent Antal Népházban hétköznap 
8-16-ig.
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Civil sarok Kulik Melinda
Kérlek mesélj nekem a gyermekko-

rodról és a Gyomaendrődön eltöltött éve-
idről.

Nagyon rég volt. Lassan többet éltem 
Szegeden, mint amennyit otthon, mégis 
az otthoni évek azért tartalmasabbnak és 
hosszabb időnek tűnik. Általános és közép-
iskolába is otthon jártam, utána kerültem 
el Szegedre. Az akkori 3. számú Általános 
Iskolába jártam (ma Rózsehegyi Kálmán), 
utána pedig a gyomai Kner Imre Gimná-
ziumban végeztem. Ha visszagondolok a 
gyerekkoromra és egy pontot kellene ki-
emelnem, akkor mindig az jut az eszembe, 
hogy a fél életemet az Endrődi Tájházban 
töltöttem. Mert a házunktól két házzal ar-
rébb lakott Vaszkó Irénke néni és Ő mindig 
begyűjtötte a gyerekeket és vitte magával 
mindenhova, főként a tájházba. A 90-es 
években, amikor vezették be a gázt a falu-
ba, akkor feltúrták az egész utcát és felszín-
re kerültek kis cserepek és Irénke nénivel 
együtt gyűjtöttük. Talán Ő adta meg a lö-
ketet ahhoz, hogy szeresd ezt a témakört, 
magát a magyar történelmet vagy a népraj-
zot azzal, hogy Ő folyamatosan lelkesített. 
Ezek az évek azért nagyon meghatározzák a 
mostani pályámat, annak ellenére, hogy ez 
nem volt bennem tudatos, az hogy én egy-
szer majd a néprajzzal fogok foglalkozni és 
egy tájházban fogok dolgozni.  

Hol és mely szakon folytattad a felső-
fokú tanulmányaidat? Mi inspirált, hogy 
ezt a képzést választottad?

Amikor jelentkeztem egyetemre, azt 
gondoltam, hogy majd én valami nagyon 
speciális történelmi témával fogok foglal-
kozni és ezért történelem szakra jelentkez-
tem először, de aztán valahogy mindig ott 
volt a néprajz. Első éves voltam, amikor 
már hallgattunk néprajzi órákat és akkor 
úgy döntöttem, hogy jelentkezek néprajz-
ra. Fölvettek és onnantól két szakos let-
tem majd, ehhez jött még egy fél szak, az 
altajisztika. Ott a mai török nyelvet és osz-
mán szövegolvasást tanultam. Sokáig azt 
éreztem, hogy a történelem lesz a húzó az 
én életemben, azután az egyetem vége felé 
kiderült, hogy nem így lesz.

A képzés során milyen szakmai ta-
pasztalatot sikerült szerezned?

Elég sokat jártunk konferenciára. A nép-
rajz az egy pici, de mind a mai napig moz-
gékony szak, ami azt jelenti, hogy rengeteg 
lehetőséget adtak nekünk ahhoz, hogy pub-
likáljunk, tanulmányi kutatásokba vegyünk 
részt vagy konferenciákra menjünk. Egy 
időben foglalkoztam szakrális néprajzzal. 
Azt kezdtem el megnézni, hogy Endrőd és 
Gyoma határában az útszéli keresztek mi-
lyen szerepet kaptak régen és kapnak ma. A 
szakrális kisépítmények révén az egyetem 
alatt eljutottam Linzbe konferenciára. 

A tanulmányaid befejezte után, hol 
kezdtél el dolgozni? 

Nagyon érdekes, mert az egyetem be-
fejezte után nem tudtam mihez fogok kez-
deni. Abban az időben indult be a nagy 
pályázatírás és volt egy ismerősünk, aki azt 
mondta, hogy keresnek embereket, akiket 
megtanítanak Európai Uniós pályázato-
kat írni. Jelentkeztünk, hogy meg akarjuk 
tanulni. Közben dolgoztam egy egyesület-
nek, akikkel egy CD-ROM-ot készítettünk 
az erdélyi románokról. Később félállásban 
felvettek a pályázatíró céghez, de valahogy 
ott is mindig előkerült a néprajz, mert vagy 
ilyen témákban kellett pályázatot írni vagy 
a főnökünk révén, aki népzenész is volt 
népzenészek és néptáncosok vettek körül. 
Majd adódott egy ösztöndíj lehetőség, és 
kiutaztam Isztambulba. Ott megismer-
kedtem egy lánnyal, aki önkénteskedett 
kint egy európai program révén. Később 
Szegedre költözött és elkezdett a Talentum 
Alapítványnál dolgozni, majd elindított egy 
múzeumi önkéntes programot. Megke-
restek, hogy lennék-e koordinátor a prog-
ramban? Önkénteseket képeztek arra, hogy 
múzeumi tárlatokat tudjanak vezetni. Mi 
koordinátorok a képzésben vettünk részt, 
illetve összekötők voltunk az önkéntesek 
és a fogadó intézet között. Ez a program 
azért is volt jó, mert később aztán nem csak 
önkéntes koordinátorok voltunk, hanem a 
múzeum saját önkéntesei is lettünk. Látta 
a múzeum, hogy kreatívok vagyunk, ezért 
felkértek minket mindenféle kiállításhoz, 
hogy csináljunk interaktív játékokat, foglal-
kozásokat.

Mikor kerültél a szegedi alsóvárosi 
tájház élére? 

2011 júliusában, nagyon gyorsan tör-

tént. A múzeumi kapcsolatok révén fel-
hívtak, hogy beajánlhatnak-e engem ide. 
Rábólintottam, akkor én már fő állásban 
dolgoztam a pályázatíró cégnél. Az interjú 
után két nap múlva már szóltak, hogy en-
gem választottak és azonnal kezdenem kell. 
Úgy hagytam ott az előző cégem, hogy az 
összes pályázatot, amit koordináltam vit-
tem tovább. Gyorsan kellett megismerked-
nem mindennel. Igazából nagyon fi atal volt 
a tájház, három hónappal nyitott ki mielőtt 
én idekerültem. Ha azt nézzük, akkor le-
hetőséget kaptam arra, hogy mindent én 
alakítsak ki, ami szakmailag iszonyatosan 
nagy kihívás volt.  

Milyen feladatokat látsz el az intézmé-
nyen belül? 

Mindent. Ez egy kicsi intézmény, ami 
azt jelenti, hogy két főből áll. Van félállás-
ban egy olyan személy, aki a karbantartási 
feladatokat látja el, a többi munka az enyém 
Úgy szoktam mondani, hogy van egy mú-
zeumi van egy szabadidős és van egy titkár-
női feladatom. Aztán ott van a közösség-
építés, amit a Skanzen jelölt meg új útnak. 
Feladatunk, hogy próbáljunk minél több 
rétegű közösséget kialakítani. Tehát nagyon 
sokrétű a munkám, ami jó. 

Szereted ezt a munkát?
Igen. Ha végiggondolom az egészet és 

leszedem róla a nehézségeket meg min-
denféle problémákat, ami most éppen van, 
akkor tudom, hogy jó helyen vagyok. Azért 
tudom, hogy jó helyen vagyok, mert ami-
kor ideértem 2011-ben, akkor éreztem azt, 
hogy visszakaptam a gyerekkoromat. Iga-
zából egy tájházban élek, hétfőtől-vasár-
napig, reggeltől-estig. Jöttek hozzám olyan 
idős nénik segíteni, az önkéntes képzés és 
koordinátorság révén, akik majdnem olyan 
idősek voltak akkor, mint Irénke néni, ami-
kor elkezdett velünk foglalkozni. Igazából 
fürödtem a második gyerekkoromban, csak 
mondjuk tripla annyi éves fejjel. Nagyon jó, 
mert szabadkezet kapok szakmailag, akár 
az önkormányzattól, akár a közvetlen fő-
nökömtől a turisztikai irodából. Nagyon 
jó, hogy szabadon dolgozhatsz, de van egy 
hátulütője, mégpedig az, hogy minden rád 
marad, és mindent neked kell megcsinálni. 
De azt mondtam, hogy inkább ezt viselem 
el, mint hogy valaki folyamatosan nézze és 
számon kérje, miért ennyi bevételünk van, 
miért ennyi ember jött. 

Véleményed szerint ma egy tájház mi-
vel és hogyan tudja bevonzani az embere-
ket?

Mondhatnám azt, hogy attrakcióval. A 
múzeumok és tájházak kaptak a 2000-es 
évek elején egy újféle feladatot, ami 2008 
és 2009-ben csúcsosodott ki, amikor azt 
mondták, hogy nyitni kell az emberek felé 
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Összefoglaló az Endrődiek Baráti Körének 2018. 

évi közgyűléséről

Évek óta március végén rendezzük egyesületünk közgyű-
lését, hogy az idősebb korosztály azon igényét is fi gyelembe 
vehessük, hogy talán jobb időben a közlekedés és így a részvé-
telük is biztonságosabb. Sajnos a februári időjárás inkább tava-
szias volt, mint a mostani március végi és a hideg, valamint az 
infl uenza járvány még tovább szűkítette az általában érdeklődő 
tagjaink részvételi arányát. Komoly nehézségekkel teli szervező-
munka után, március 24-én 10 h tájban 50 lelkes tagtárs várta a 
2017-es évértékelő, illetve 2018-as programalkotó beszámolót.

A tavaly megválasztott vezetőséggel kapcsolatban a tagság 
egyértelműen állást foglalt amellett, hogy az irány jó, a progra-
mok megfelelőek. A vetített képes beszámolót kiegészítve meg-
állapítottuk, hogy 2018-ban is részt kívánunk venni a város már 
meghirdetett rendezvényein, ünnepségein, így a Sajt és túró-
fesztiválon, a Bogrács napján és a Halászléfőző versenyen. Kíván-
csian várjuk, hogy a vadászattal kapcsolatos kiegészítő program 
és a Gyoma városrészi helyszín mennyivel növeli az általános ér-
deklődést.

A Rózsahegyi iskolával rögzített együttműködési megálla-
podás szellemében az egyik legfontosabb rendezvényünk az 
idén is a Rózsahegyi napok lesznek, melynél számítunk az el-
származottak aktív részvételére. A szombati szokásos tervezett 
kirándulás nagy valószínűséggel helyi programmal lesz kitöltve, 
mert anyagi és időkorlát miatt egy gyulai program nem látszik 
megvalósíthatónak.

Októberre van prognosztizálva a baráti kör 60 éves évfordu-
lójáról történő megemlékezés, ugyanis emlékfa és emléktáb-
la állítással szeretnénk szülő helyünkön létezésünkről nyomot 
hagyni. Mivel az endrődi Hősök tere felújítása ez évben lesz lebo-
nyolítva, így ehhez kapcsolódóan van realitás az elképzelésünk 
megvalósítására. Várhatóan október 23-án lesz ez az ünnepség 
is. Reméljük városunk vezetősége segítségünkre lesz, hogy e 
rendezvény méltó legyen a városhoz, hogy a városrészhez kö-
tődő egyesületünk emlékhelye elődeink és vélhetően utódaink 
számára is egyértelműen mutatja szülőföldi kötöttségünket.

A közgyűlés meghirdetett napirendje után a szokásos be-
szélgetések segítették az ismeretségek elmélyítését, ami azért is 
érdekes, mert négy új személy is megtisztelte rendezvényünket, 
és reméljük további hírünket viszik, hogy még több, valamikor 
Endrődhöz kötődő honfi társunk tudomást szerezzen egyesüle-
tünk létezéséről, célkitűzéséről.

Várunk mindenkit szeretettel a 2018-as programjainkra.
Timár Imre
EBK elnök

Képek a 20. oldalon!

Az Endrődi Szent Imre Egyházközségért 
Közhasznú Alapítvány

köszönetét fejezi ki az adójuk 1%-át fel-
ajánlóknak. Kérjük, továbbra is segítsék adójuk 
1%-ának felajánlásával Alapítványunk céljait, 

az endrődi egyházi temetők karbantartását és a 
templomunk felújítását.

Adószámunk: 18380761-1-04
Számlaszámunk: 53200015-10003231

Szabó Zoltánné kuratóriumi elnök

és már nem csak egy értéket megőrző hely kell, hogy legyen egy mú-
zeum, hanem közelebb kell hozni az embereket és magát a kultúrát. 
Az emberek mostanság már nem otthon akarják eltölteni a szabad-
idejüket. Ezért számukra szabadidős tevékenységet kínálunk. Rá-
adásul minél szélesebb körű kell, hogy legyen, hogy a gyerekek és 
a felnőttek is megtalálják a saját tevékenységüket. Az biztos, hogy 
egy nagyobb múzeumnak több lehetősége van, jobban tud sokféle 
témában programokat szervezni, mi meg maradunk népi kultúrá-
nál és ezt próbáljuk körbejárni, ami néha több ötletelést igényel. 

Milyen hasonlóság fi gyelhető meg a Szeged környéki és a 
gyomai és endrődi népikultúra között?

Szegeden, Alsóváros egy zárt közösség volt nagyon sokáig. Akik 
itt éltek azoknak az életformája nagyban hasonlított a parasztoké-
hoz.  De azért mégis csak Szegedről beszélünk, ami a nagy árvíz 
előttig, Budapest után a második legnagyobb települése volt Ma-
gyarországnak. Ezért az itt élők életmódjában a polgári kultúra is 
megtalálható. Ami mondjuk közös kapcsolódási pont lehet mégis 
az endrődivel az a népi vallásosság. Tudjuk, Endrőd az egy színtisz-
ta katolikus település, Alsóvároson a ferenceseknek köszönhetően 
nagyon mély vallási élet volt, ez sok közös vonást jelent, például a 
búcsújárást. De az egész Dél-Alföldre jellemző, hogy azonos érték-
renddel és szabályokkal rendelkezik: szerelem, párkapcsolat, a csa-
ládon belüli hierarchia tekintetében. Itt is volt pásztorkodás, tanyai 
élet, népi gyógyászat.

Az előző évben elnyert év tájházasa díj elnyerése után, te ma-
gad és a tájház tud e „hasznot” kovácsolni belőle?  

Mindenféleképpen. Nagyon váratlanul jött és nem is gondoltam 
volna, hogy megkapom. Azt tudtam, hogy van ilyen díj, de azt már 
nem igazán tudtam, hogyan lehet elnyerni. Amikor kiderült, hogy 
elnyertem a díjat a sajtó folyton keresett. Két hétig egyfolytában in-
terjúkat adtam és, azt éreztem, hogy a csapból is én folyok és ez már 
nekem kicsit sok volt. Azt nem mondom, hogy több látogató jött a 
hírnév után. A szakma részéről viszont megindult egy érdeklődés a 
munkánk felé. Egész ősszel konferenciákra jártunk és bemutattuk 
a tájházban zajló munkákat. Azt gondolom, hogy én nem változ-
tam a díj után, van egy cél a fejemben. Az, hogy mindig meg kell 
újulni, mindig valami újat tenni, de ez a díj előtt is így volt. .Most 
már kicsit nehezebb ezt megtenni, mert hét év után kezd elfogyni 
a lehetőség vagy nagyon kívülről kell kapnunk valami olyan hatást, 
amitől újat tudunk mutatni. Nagyon sokáig a szakmai életben nem 
vettem részt, csak akkor mentem el rendezvényekre, szakmai na-
pokra, ha felkértek előadást tartani. Hogyha valahova csak azért 
kellett volna elmenni, hogy kicsit eszmecserézzünk és lássuk, hogy 
más mit csinál, mivel állandóan programokat szerveztünk a tájház-
ban nem mentem. Picit azért is jó volt nekem ez a díj, mert mu-
száj volt kilépnem ebből a körből, Szegedről és megnézni, hogy az 
országban mit csinálnak mások és mellette meg is kellett mutatni 
magad, ez mindenféleképpen jól jött.

Hogyan látod a saját és a tájház jövőjét?
Hát, remélem sokáig megmaradunk. Van új irány, lehetőség. 

Most indítunk egy nagy projektet, amiben iskoláknak tartunk 
órákat, és nagyon sok speciális autista, downkóros és tanulásban 
akadályozott gyermekekkel dolgozunk együtt. Ha jó kis tapasztala-
taink lesznek, akkor ebbe az irányba tovább tudunk lépni. Nekem 
mindig nagy vágyam az, hogy egy kicsit külföldre is kacsintgas-
sunk, ez a Talentum Alapítvány révén, ha minden jól megy idén is 
működhet. Lesznek külföldi gyakornokaink, akikkel új programo-
kat lehet csinálni és segítenek más perspektívából is nézni a tájház 
életét. Úgyhogy remélem sok ilyen új impulzív hatás ér engem és 
akkor jó dolgok születhetnek. Biztos, hogy csökkenteni nem fogjuk 
a tájház programkínálatát, ami eddig meg volt az ezután is meg lesz, 
csak még adunk hozzá valami kis pluszt. Amíg elégedettek a mun-
kámmal, és hozzuk azokat a mutatókat, amelyeket elvárnak tőlünk, 
addig mehet ez az irány kisebb fejlődésekkel. 

Az interjút Dávid Benjámin kéztette.
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Rovatvezető: Polányi Éva

„Az Istenben élő ember
tisztán látja a világot”

Pilinszky János egész 
életműve egyetlen hatalmas 
erőfeszítés, mintegy laokoon-
küzdelem, hogy a dolgokat va-
lódi értékük rendjébe illessze. 
Kísérlet a kizökkent idő ham-
leti helyrehozására, az általa 
evangéliumi gondolkodásnak, 
„evangéliumi esztétikának” ne-
vezett törekvés jegyében. Egy 
gyökerestül fölfordult világban 
és még inkább egy azt bebur-
koló hazugsághalmazban utat 
vágott, ahogy ő mondta Ril-
két idézve, „a tények mögötti 
valóság” irányába. Mindezt 
azonban oly könnyedén tette, mintha nem is ólom-, hanem pillehe-
gyeket kellett volna megmozgatnia. E vállalkozása keretei 1958-ban 
nyíltak meg igazán, amikor egy egyházi hetilap munkatársa lett, és 
saját szavai szerint a „kötelező cikkírás pillanatnyi keserveit” kellett 
hogy átélje, a nyomasztó helyzetből azonban erényt kovácsolva ma-
gának. Ahogy teltek az évek – csaknem negyed évszázad -, az em-
beri létezés egészéhez szólt hozzá, de volt ereje kivárni a megfelelő 
pillanatot „a várakozás iskolájában”, hogy „a korszerűt keresve meg-
leljük az időtlent”. Életművének lezárulása után harminc évvel most 
már kezdjük látni e hatalmas mű kontúrjait és telítettségét. Őrá is 
alkalmazhatjuk a mondást, amit Dosztojevszkijről fogalmazott meg: 
„Mondatai oda estek, ahol puffantak. De volt hova esniük, és volt 
min puffanniuk.” Vagy inkább azt idézzük, amit Vörösmartyról val-
lott, hogy „verssorai kiégetik a papírt”? Mindenesetre életművének 
végső summája, hogy az igazság nagyon egyszerű, csak a hazugsá-
gok bonyodalmas útjait kell elfelejteni. Senki se ijedjen meg tehát 
a végiggondolás őszinte és küzdelmes feladatától, mert végső soron 
könnyű üdvözülni, és nehéz elveszni.

Az „érdem”-mel szemben a „kegyelem” képviselője volt. Az erő-
vel szemben az erőtlenségé. Minden megnyilatkozásából az áradt, 
hogy az embernek semmisége tapasztalatát szabad legkevésbé felej-
tenie.

Ideje, hogy az a tűz, melyet Pilinszky gyújtott, tovább gerjedjen. 
Ezek a lángok, hogy bibliai kifejezéssel éjünk, „az Úrnak lángjai”. 
Az igazság és a szeretet minduntalan megbontani kívánt, mégis 
szétválaszthatatlan egysége adja lobogását. Világít és melegít, ahol 
engedik vagy táplálni kívánják. (…)

Reisinger János

Az ember itt a földön nem is annyira lépésről lépésre vándo-
rol, mint inkább keresztről keresztre száll. Már geometriai formá-
ját tekintve is a kereszt: találkozás és ellentét, tiszta ellentmondás. 
Tragikum és reménység egyszerre. A teljes elhagyatottságnak és 
kiszolgáltatottságnak ama metszőpontja, ahol a lélek egyedül képes 
önmagát végül is egészében és véglegesen Isten kezére adni.

*
Nem önmagunkat, hanem Istent kell megismernünk. Önisme-

ret lényegében nincsen. Bűnünket ne hívjuk hibának. A bűn leple-
zésének lehetőségei. Bűneim közül ez a legsúlyosabb, amivel egye-
dül akarok és sikerül is egyedül maradnom. Helyét csak az imádság 
foglalhatja el. Amikor nem imádkozom, potenciálisan bűnözöm.

*
Létünk valódi története megközelíthetetlen, és egyedül Istené.

*
Az ember élete nagyrészt figyelmének története.

*
Nem tudom megvonni a határt, hol végződöm én, és hol kezdő-

dik a figyelmem, melynek egyszerre vagyok alanya és tárgya.
*

Én a legaktívabb, legkoncentráltabb emberi tevékenységnek a 
szemlélődést tartom. Leonardo vallotta, hogy aki nem szemlélődik 
eleget, az minden erejét elpocsékolja. Ugyanakkor azt hiszem, a na-
gyon erős szemlélődés szinte azonos a fizikai munkával: ahogyan 
egy paraszt teszi a dolgát, az hallatlanul magas szintű szellemi mű-
velet. Ő szinte a testén keresztül kap tanítást. Aki jól gondolkodik, 
sohasem csak az agyával gondolkodik…

Túl sok mindent akarunk „megoldani”. Ennek a szónak azonban 
csak igen szűk tartományban van értelme. Az életre mi a megoldás? 
Az életet végig kell élni, mi van azon megoldanivaló? Ha elhagy-
juk ezt a mániás megoldáskeresést, belátjuk, hogy a dolgok tetemes 
részének megoldatlanságában van a megoldása… Ahogyan a fej-
lődés fogalmát sem szabadna túlértékelnünk, nehogy végül is egy 
utópiában éljünk, s elfelejtsük észrevenni a mi életünket. Az utópia 
ilyen értelemben életellenes! Simone Weil mondta: a reális pokol is 
jobb, mint a képzelt mennyország. „Megoldásaink” jobbára e kép-
zelt mennyország szintjén mozognak.

*
(Leonardo) intelme világos. Szemben a cselekvés vakhitével, 

egyedül a szemlélődésen nevelt gondolat érhet célba. A leggyor-
sabb cselekvés is csigalassúságú a szemlélődésben fogant minőségi 
gondolat sasröptéhez mérten. 

Hét lángész életét élte egy tölgyfa nyugalmával. Hálószobájá-
nak ablakában állok, a szobában, ahol meghalt. Nézem a várat, az 
alkonyatot – vaksi szemekkel, helyette is. Azzal az ellenállhatatlan 
érzéssel, hogy személyiségének titka nem lehetett egyéb, mint a ki-
vételes figyelme. Hosszú és tiszta figyelme, amivel segítette – hogy 
önmagát megpillanthassa a világot.

*
Információs áradatban élünk, mindenki beszél, és senki sem 

hallgatja meg a másikat.
*

A jó ajándék önmagunk egy darabja.
*

A világban élő ember nem láthatja Istent. Az Istenben élő em-
ber tisztán látja a világot.
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2018. március 22-én az OMart Műhely vendége volt Bíró-
Balogh Tamás író, irodalomtörténész, aki 1975. június 19-én 
születtem Gyomán. 1993-ban érettségizett a gyomaendrődi 
Kner Imre Gimnáziumban, majd a JATE magyar szakára ke-
rült, ahol Karinthy Frigyes utaztató regényeiről írta diploma-
munkáját. Az egyetem Modern Magyar Irodalom tanszékén 
közel másfél évtizedig tartott órákat, előadásokat és szemi-
náriumokat. 2016 szeptemberétől a SZTE JGYPK TÓKI Ma-
gyar szakcsoportjának tanársegédje.

Az OMart Műhely vele kezdte rendezvényeit 2004. nov-
ember 19-én a Nemlétező dolgok prózakötet bemutatásával. 
Azóta – a mostaniakkal együtt – még hat megjelent köny-
véről beszélgethettünk vele jó hangulatú közönségtalálkozó-
kon. 2007. március 16-án az Álmodozók irkafi rkája, 2009. 
november 20-án a Tollvonások tanulmánykötetek kapcsán 
hallgathattunk addig nem publikált adalékokat irodalmunk 
nagyjairól. 2015. január 23-án a Mint aki a sínek közé esett 
című munkájából Kosztolányi Dezsőről tudhattunk meg 
olyan életrajzi vonatkozású tényeket, amelyek azóta is sok 
vitára adtak alkalmat. 2016. július 8-án egy újabb esszégyűj-
temény, Az irodalom személyessége adott lehetőséget arra, 
hogy ismét birtokába jussunk néhány Tamás által felkutatott 
irodalomtörténeti csemegének.  

Ez utóbbi kötet bemutatóján jelezte, hogy készül egy 
könyve, melyben Radnóti Miklós összegyűjtött dedikációival 
kívánja gazdagítani a költő életrajzát. Közben felkérést kapott 
egy Radnóti levelezés-kötetre is a jubileumi évre. Végül e két 
munka –  Könyvvel üzenek néked (Szépmíves Kiadó 2016) és 
a Különben magyar költő vagyok (Jaff a Kiadó 2017) – ak-
kora sikert hozott Tamásnak, hogy 2017-ben nem sikerült 
eljönnie hozzánk. Számtalan előadásra utazott folyamatosan, 
olykor hetente több helyre is. Néhány hete részt vett egy erdé-
lyi irodalmi körúton. Ezek után nem kis megtiszteltetés, hogy 
időt szakított ránk, bár kedvesen csak annyit mondott erről: 
természetes, hogy tizennégy éve hű közönségét nem hagyja 
cserben.

Ezúttal – egykori tanítójaként – magam beszélgettem vele. 
Kedves és közvetlen volt, mint mindig. Nem fogalmazott kö-
vethetetlenül magasröptű tudományos stílusban, de szájba-
rágósan alacsony szinten sem. Megtudhattuk, hogy először 
ő is kultikus tárgyakként gyűjtötte a dedikált könyveket, 
majd később jött rá, mennyi információt hordoznak ezek a 
kis irományok. Elmesélte, hogy a Kosztolányi Dezsőről írt, 
Mint aki a sínek közé esett hozta meg a legnagyobb szak-
mai elismerést, ugyanakkor a legszélsőségesebb megítélést 
is. Megtudtuk, hogy Radnóti és felesége Fanni igenis készült 
külföldre költözni a zsidóüldözés elől, de a költő könyvkiadói 
ambíciói miatt ez meghiúsult. Szóba kerültek Tamás eddigi 
irodalmi díjai is, melyek – ahhoz képest, hogy még csak 43. 
évében jár – meglehetősen szép számmal ismerik el jelenlétét 
az irodalomban: Faludy-díj 1996, Tiszatáj Jutalom 2004, Ki-
rály István-emlékdíj 2004, Bárka-díj 2006, Irodalmi Jelen-díj 
(esszé kategória) 2013, Déry Tibor-díj 2015, Erdődy Edit-díj 
2017. És akkor még az elnyert öt kutatási ösztöndíjról nem 

is esett szó. Ennek ellenére szerinte az utolsó két kötet irán-
ti különleges érdeklődés Radnótinak szól, nem Bíró-Balogh 
Tamásnak.

Mi azonban elsősorban Bíró-Balogh Tamásra voltunk kí-
váncsiak, és most sem csalódtunk. Kellemes anekdotázó stí-
lust hallgatva okosodhattunk irodalomból ezen az estén is. A 
következő napon egykori gimnáziumában tartott rendhagyó 
irodalom órát, és jelezte, hogy ősszel a Határ Győző Könyv-
tárban találkozhatunk ismét vele egy Radnóti-esten. Tamás, 
ott leszünk.

Oláh Gizella
Fotó: Oláh Tamás

Bíró-Balogh Tamás Radnóti-kötetei az OMart Műhelyben
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Egészségről-betegségről

A galagonya gyógyhatásai (Crataequs oxyacantha L.)

A galagonya a rózsafélék családjába tartozó, erdőszéleken, legelőkön 
előforduló tüskés cserje. Gyógyászati célra virágos, leveles hajtásvége-
it és áltermését hasznosítják. A növény főbb hatóanyagai a fl avonoidok, 
aminszármazékok és a triterpének. 

  A galagonya tea fogyasztása javasolt magas vérnyomás kialakulása-
kor, mivel vérnyomás csökkentő hatású. Előnyös alkalmazása szívritmus-
zavarokban, normál vérnyomás mellett is. Növeli a szív teljesítményét, a 
szívizomzat vérellátását, rugalmasan tartja az ereket, főképp a koszorú-
sereket. Csökkenti a koleszterin-szintet és véd az érelmeszesedéstől. A 
galagonya rendszeres fogyasztásával csökken az agyi-és a szívinfarktus 
kialakulásának valószínűsége. Ajánlott alkalmazása fülzúgás esetén és vál-
tozó korban a hőhullámok és hangulati ingadozások kezelésére. Egészsé-
geseknek is ajánlott a galagonya tea rendszeres fogyasztása, hetente 1-2 
csészével, prevenciós célzattal. 

 A galagonya tea készülhet forrázással, ekkor 1 teáskanál növényt le-
forrázunk 2,5 dl forró vízzel és 10 percig állni hagyjuk, majd leszűrjük. A 
tea készülhet hideg áztatással, erre a célra használjunk desztillált vizet, 
mely meszet és klórt nem tartalmaz. A hideg áztatással készült oldathoz 
5-6 szem csipkebogyót vagy 1 teáskanál csipkehúst adva, növeljük a ha-
táserősséget. 

  A galagonya magjából készült oldat nem tartalmaz nyugtató anya-
gokat, de vérrögoldó hatással rendelkezik. A galagonya magjából készült 
oldathoz 1 teáskanál magot megtörünk, és 2-3 percig főzzük 2,5 dl vízben. 
A magból készült teából az ajánlott fogyasztási mennyiség: 2 hetente 1 
csésze oldat. 

A galagonya teát mindig étkezés előtt igyuk. 
 A galagonya virágos ágvégből készült teából 140/90 Hgmm felet-

ti vérnyomás esetén igyunk 3 naponként 1 csészével. 160/90 Hgmm-es 
tensionál fogyasszunk belőle 2 naponként 1 csészével. 180/90 Hgmm-es 
vérnyomásnál az ajánlott mennyiség naponta 1 csésze tea. Magas vérnyo-
másnál a tea fogyasztása és a vérnyomás probléma kezelése mindig orvosi 
felügyelet mellett történjen! 

  A galagonya hatása növelhető fehér fagyöngy hozzáadásával. Ekkor 
mindkettőt hideg áztatással készítjük, vagy a forrázással készült, kihűlt ga-
lagonya teához hozzáadjuk a hideg áztatással készült fagyöngy oldatot. 

Amennyiben a magas vérnyomáshoz veseproblémák társulnak, 3 rész 
galagonyát összekeverhetünk 1 rész zsurlóval. Magas vérnyomás, máj-és 
epeproblémák együttes jelenlétekor 4 rész galagonyát keverjünk össze 1 
rész diólevéllel. A diólevélből készült teakeverék hetente 1-2 alkalommal 
fogyasztható. 

Az orbáncfű immunerősítő, gyulladáscsökkentő, hangulatjavító, máj-
és epeműködést serkentő hatású. A galagonya orbáncfű keverékéből ké-
szült oldat fogyasztása ajánlott 6 hétig, évente 2 alkalommal. 

  A galagonya hatóanyagai nem halmozódnak fel a szervezetben, ezért 
huzamosabb ideig fogyasztható, mellékhatások kialakulása nélkül. Késői 
hatáskezdetű és elhúzódó hatású, a teljes hatás kialakulása 8-10 hét után 
várható. 

A galagonya május-júniusban virágzik, a virágos ágvég gyűjtési ideje 
májusban, a termés gyűjtése a fagyok előtt, októberben történik.

Forrás: 
Szabó György – Lopes-Szabó Zsuzsa: 
A bükki füvesember gyógynövényei

www.egeszsegtukor.hu/gyogynoveny-lexikon/galagonya.html

Vakmerő betörés és rablás Gyomán

Gyomán f. hó 18-án, vasárnapra virradóra éjfél után 1 órakor 
Ehrmann Adolf és Móric testvérek üzletében a fűszer, csemege, üveg 
és porcellán kereskedés szomszédságában levő italmérésbe mintegy 
5 tagból álló rabló banda tört be. A bolt és italmérés között levő 
szobában egyedül szokott hálni az üzlettulajdonosok édes anyja 
őzv. Ehrmann Ignácné, ki a zajra felijedt és segítségért kiáltozott, 
de egyik rabló revolverét rásütötte, a golyó azonban célt tévesztett 
és az üvegajtót átütve a kereskedésben levő szalagokkal telt papiros 
dobozba akadt meg. Egy rabló befogta a tenyerével az özvegy nő 
szemét és száját, igy követeltek tőle pénzt. Az özvegy nő oda adta 
a saját pénztárcá ját, melyben mintegy 16 korona összeg pénz volt, 
hanem a rablók ennyivel nem elégedtek meg, nekik több pénz kellett 
és most már komolyabb fenyegetés majd bot ütlegelésekkel az üzlet 
öszszes pénztárának átadását követelték. A megré mült nő erre oda 
adta nekik az italmérés helyiségében egy kis fi ókban levő pénztár 
kulcsát, ahonnan 1948 korona készpénzt raboltak el és azután az éj 
leple alatt eltávoztak, csupán egy vastag botot hagytak ott maguktól. 
Az özvegy segélykiáltására a szomszédos konyha helyiségből lefu-
tott egy kis szolgáló leányka, aki az egyik rablóban az előző napon, 
szombaton az üzlet kö rül járt csavargót ismerte fel, aki tőle a szom-
bati napon zárva tartott üzlet bezárása okáról kérdezősködött. A 
rablók egy vastag botot feledtek az italmérésben. Felemlitésre méltó, 
hogy a testvér kereskedők a rablást megelőző szerdán f. hó 14-én 
egy jobb módú földmives ismerősüktől 1000 korona kölcsönt vettek 
fel s bár a rendőri nyomozás eredménye szerint vidéki szervezett 
rablóbanda volna a tettes, mégis e körülményből kifolyólag a tette-
seknek összeköttetése lehetett a házhoz bejáratos egyénnel is. A test-
vér kereskedők az utcán átellenesen fekvő szintén saját há zukban 
szoktak lakni s mikorra ők a rablásról értesítve lehettek és arról ők a 
rendőrséget értesíthették, akkorra a tetteseknek már nyoma veszett. 
A rendőrségi nyomozás folyamatban van.

Forrás:
Békés, 1915. április 25.

* * *

Rablás Endrődön

Vakmerő rablás történt március hó 11-én Endrődön. Ugyanis 
három ismeretlen tettes d. u. 7 órakor beállított özv. Julis Mihály-
né házába, aki egyedül lakott és kezét lábát megkötvén, tőle pénzt 
követeltek. Az asszony a feléje tartott késtől megijedve megmondta, 
hogy a pénze a szomszéd szobájában levő ágyszalmazsákban van. 
Erre a tettesek az ágyszalmazsákot felhasitva, kivettek belőle 1940 
koronát, továbbá a kamarából egy pár férfi  cipőt, 1 darab sonkát, 
4 darab kolbászt, 1 kilogrammnyi szalonnát, 1 darab uj tarisznyát 
és 1 darab pénztárcát elvittek. Ezután 660 korona hátrahagyásával 
— miután ez az ágyszalmazsák másik végében volt elrejtve s nem 
találták meg, ismeretlen irányban elmenekültek. Julis Mihályné este 
9 óráig volt megkötött helyzetben, mikor kiabálására az arra járó 
községi rendőrök a házba behatolva őt kiszabadították. A tettesek 
— mint már fenntebb említettük — hárman voltak. A tettesek egyi-
kén, egy gyermek állítása szerint szűr volt, amely alatt katonanad-
rágot és szuronyt vélt látni. A nyomozás folyamatban van. A tette-
sek eddig ismeretlenek.

Forrás:
Békés, 1915. március 28.

A cikkeket közreadta: Hegedűs Bence
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Elkezdődött a tavaszi szezon
Február utolsó hétvégéjén elkezdődött a labdarúgó bajnok-

ság tavaszi szezonja. A közel három hónapos bajnoki szünet 
után nagy érdeklődéssel várta a rajtot minden labdarúgást sze-
rető sportbarát. Az első forduló még megrendezésre került, de a 
március elején beköszöntött tél felülírta a folytatást. A második 
forduló valamennyi mérkőzését a leesett nagy mennyiségű hó 
miatt törölte a megyei labdarúgó igazgatóság. A mérkőzések 
pótlására módosítani kellet a versenynaptárt, hogy a csapa-
toknak ne kelljen hétközi mérkőzést játszani. Mivel a megye II. 
osztályban a június 2-3-ai hétvégén nem szükségszerű befejezni 
a bajnokságot, ezért ebben az osztályban a következő módon 
történik az elhalasztott mérkőzések pótlása. A rájátszás kezdete 
egy héttel csúszik, így a március 31-április 1-i hétvégén kerülnek 
pótlásra az elmaradt 19. forduló mérkőzései. A rájátszás minden 
fordulója egy hetet csúszik, emiatt a bajnokság a június 9-10-ei 
hétvégén záródik.

A lejátszott mérkőzések eredményei:     
2018. 02. 24.     Békési FC - Gyomaendrődi FC     3 : 4
                            G.: Békési N., Csapó P., Gábor V., Toldi B. 
Nagy lendülettel kezdtek a hazaiak, sorra vezették támadá-

saikat amelyből egyet sikerült is gólra váltani. A vendégek az 
első félóra végére rendezték a soraikat, sikerült is az egyenlítés. 
A hazaiak újból erőre kaptak és a félidő vége előtt ismét meg-
szerezték a vezetést. A második félidő egy-egy óriási kihagyott 
helyzettel indult, majd a vendégek fokozatosan átvették a játék 
irányítását. Negyedóra elteltével három perc alatt lőtt két góllal 
megfordították az eredményt. Erre a hazaiaknak még volt vála-
szuk, de az utolsó percekben ismét a vendégek szereztek újabb 
gólt. Változatos, fordulatokban gazdag sok gólos mérkőzésen a 
jó hajrának köszönhetően fontos győzelmet aratott a vendég 
Gyomaendrőd.  

2018. 03. 03. Békéscsabai MÁV SE - Gyomaendrődi FC  TÖRÖLVE

2018. 03. 10. Gyomaendrődi FC - Békésszentandrási HMSE 1 :6
                        G.: Gábor V.
A múlt heti kényszerű pihenés után folytatódtak a küzdel-

mek. Sajnos a gyomaendrődi csapat vezetése talán túl könnyen 
feladta a hazai pálya alkalmassá tételét a játékra, helyette inkább 
Békéscsabára, műfűre vitte a várva várt első tavaszi hazai mér-
kőzést. A semleges helyszínen a „vendégek” magabiztosan tar-
tották és járatták a labdát, szervezett játékuk eredményeként, 
a félidő közepén öt perc alatt lőttek négy gólt, amivel szinte el 
is döntötték a mérkőzés végkimenetelét. A második félidőben 
még született két vendég és egy hazai találat. A Szentandrás já-
tékába még az is belefért, hogy egy mezőnyjátékossal kellet pó-
tolniuk a kapus hiányukat, de remekül megoldotta ezt a felada-
tot a rutinos támadójuk. Kiváló támadó játékukkal magabiztos 
győzelmet arattak a vendégek a villanyfényes találkozón.

2018. 03. 17.    Okány KSK - Gyomaendrődi FC     2 : 1
                            G.: Kocsis Zs.
Mély talajú pálya fogadta a csapatokat, a körülményekhez a 

hazaiak alkalmazkodtak jobban, magukhoz is ragadták a játék 
irányítását. A félidő közepén azonban mégis a vendégek sze-
reztek vezetést. A második félidő első perceiben jött az egyen-
lítő találat, majd fél óra múlva már a vezetést is megszerezte az 
okányi csapat. A hazaiak végig többet birtokolták a labdát, végig 
mezőnyfölényben játszottak, a szünet utáni nagyobb akaratnak 
köszönhetően sikerült otthon tartani a három pontot. A vendég 
Gyomaendrőd lelkesen harcolt, amíg erővel bírta, de fejet hajtott 
az erősebb Okánnyal szemben. 

Fülöp Zoltán

Gyomaendrődi Sportbál

Immáron a negyedik Sportbál került megrendezésre 2018. 
március 18-án, a Varga Lajos Sportcsarnokban. Több helyi 
sportszervezet vezetője hónapok óta készült, szervezett, irányí-
tott, hogy a kijelölt időpontban minél jobban, kellemesebben, 
vidámabban szórakozzanak a bál vendégei. Rengeteg tombola-
tárgy gyűlt össze, amelyekért nagy – nagy köszönet jár a sport-
szervezeteknek, a szülőknek, a vállalkozóknak, a támogatóknak 
és magánszemélyeknek. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
és a Sportegyesületek vezetői, képviselői Sportalapítványt hoz-
tak létre 2016. év végén. Már a tavalyi esztendőben is, valamint a 
mostani összejövetelen szintén díjazták a legkiválóbb, legtehet-
ségesebb junior sportolókat, akik folyamatosan versenyeznek, 
és évről évre méltón képviselik nemcsak egyesületük, hanem a 
város jó hírnevét is hazai és nemzetközi színtereken egyaránt. 
Név szerint: Szántó Milán, Berta Bence és Várkonyi Sarolta KSI 
versenyzői, Szilágyi Csilla Színfolt Mazsorett Táncegyesület, Nagy 
Dominik, Gellai Balázs Körös Kajak Egyesület versenyzői. Előtte 
azonban polgármester úr átadta „Gyomaendrőd Város Sportjá-
ért” elismerő oklevelet, amelyet Horváth László kézilabda edző 
kapott! A Sportalapítvány kuratóriumának elnöke: Toldi Balázs 
polgármester úr, aki köszöntőjében örömmel üdvözölte a sok 
sportbarátot. Dankó Béla országgyűlési képviselő is elismeréssel 
szólt a város életében maghatározó szerepet betöltő sportolók-
ról, egyesületekről. A helyi tornászlányok szóló - és kiscsoportos 
Fit Kid táncbemutatót tartottak, Gergely Orsolya edző vezeté-
sével. Az ízletes vacsorát Gschwindt Mónika és gyors pincérei 
tálalták fel pillanatok alatt. Tanács Zoltán az italt szolgáltatta, és 
bizony mindenkinek „jól esett egy drink” a bárpultnál, ráadá-
sul – különösen - a hölgyek kedvükre válogathattak a külön-
böző koktélok között is. A kora tavaszi időjárás megtréfálta a 
rendezvényt és mostohán bánt a bálozókkal, félelmetes, orkán 
erejű szélvihar tombolt reggelig a városban, amely a szórakozni 
vágyókat sem kímélte. Viszont az áramszünet nem okozott gon-
dot a sportcsarnokban, mert a szervezők mindenre felkészültek, 
aggregátor szolgáltatta a pótáramot. Reméljük, kedves vendége-
inkkel találkozunk jövőre is!

Gyomaendrőd, 2018. március 19.
Hunya Jolán
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Ízes Ízek

Április
Rakott tojás

Hagymát karikára vágva olajban ropogós pirosra sütjük. Tojásokat főzünk ke-
ményre. A hagyma felét tűzálló tálba tesszük, rárétegeljük a keménytojás szele-
teket, befedjük a maradék hagymával. Tejfölbe tojássárgát keverünk pici sóval, 
és ráöntjük. Pirított zsemlemorzsával meghintjük és sütőben néhány percig süt-
jük.

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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Sírhelymegváltási lehetőség Endrőd 
katolikus temetőiben!

A Szarvasvégi temető régi gyermek-
parcellájának szabad részein és a Köz-
ponti temető köztemető melletti parcel-
lájában is új sírhely-sorokat létesítettünk. 
A Szarvasvégi temető előnye, hogy belvi-
zes időszakban is lehet koporsós temetést 
végezni magas fekvése miatt, a Központi-
nak pedig az, hogy a sírhelyek a temető 
elején találhatóak. A sírhelyváltásról 
érdeklődni az Endrődi Plébánián lehet 
munkanapokon délelőtt 9-től 12 óráig, 
vagy telefonon a 66/283-940-es számon, 
illetve az endrodi.plebania@gmail.com 
e-mail címen.

Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá-
járultak!

Dr. Matúz Györgyné sz. 
Gubucz (Molnár) Terézia Gi-
zella volt hunyai születésű, debre-
ceni lakos 2018. február 7-én, 98 éves 
korában visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. Gyászolják családtagjai, rokonai, 
szomszédai, ismerősei. Az örök vilá-
gosság fényeskedjék neki! – A gyászhír 
előző számunkban pontatlanul jelent 
meg, kérjük a család elnézését.

Szujó Györgyné sz. Vaszkó 
Mária gyomaendrődi lakos 2018. 
március 10-én, 84 éves korában haza-
tért a Mennyei Atyához. Gyászolják a 
családtagok, rokonok, ismerősök. Pi-
henése legyen csendes, emléke áldott!

„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!

HELYI AUTÓBUSZ MENETREND
Temetőjárat

2018. április 1. – 2018. november 11.

2018. április 1-től a következő vasárnapokon közlekedik a helyi autóbusz járat az 
ENDRŐDI KÖZTEMETŐBE 

04.01. 04.08. 04.22. 05.06. 05.20. 06.03. 06.17. 07.01. 07.15. 07.29. 08.12. 08.26. 09.09.
09.23. 10.07.  10.21. 11.01. 11.04. 11.11.

Indulási időpontok:
MÁV állomásról  08:00
Szabadság térről  08:05
Dérynétől-Endrődi út 08:15
Temetőből vissza  09:40

2018. április 1-től a következő vasárnapokon közlekedik a helyi autóbusz járat a
GYOMAI KÖZTEMETŐBE
Vasárnapok:

04.01. 04.15. 04.29. 05.13. 05.27. 06.10. 06.24.  07.08. 07.22. 08.05. 08.19. 09.02. 09.16.
09.30. 10.14. 10.28. 11.01. 11.04. 11.11.

Indulási időpontok:
Dérynétől   08:15
MÁV állomásról  08:25
Szabadság térről  08:30
Temetőből vissza  10:10
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

2018. február 16-án iskolánk 16 tanulója írta meg a Gyoma-
endrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában a Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny megyei fordulóját.

A következő tanulók a megyei versenyen nagyon szépen tel-
jesítettek:

Magyari Péter – 42. helyezés – 4. évfolyam
Szőke Gyula – 33. helyezés – 6. évfolyam
Rideg Zalán – 48. helyezés – 7. évfolyam
Tímár Olivér – 28. helyezés – 8. évfolyam. A további verseny-

zők közül is a legtöbben a rangsor első felében szerepeltek. 
Szujó Barna, Dávid András (3. évfolyam), Varjú Zétény (4. évfo-
lyam), Saly Tamás (5. évfolyam), Nun József (7. évfolyam), Varga 
Bence, Sztoján Zoltán, Ugrai Éva, Kónya Frigyes, Ács Orsolya, 
Gönczfalvi Ákos, Varjú Zalán (8. évfolyam)

Megemlékezés március 15-ről 

Nemzeti ünnepünk alkalmából tartott emlékműsort iskolánk 
felső tagozatos irodalmi színpada és énekkara: Hunya Jolán, 
Tóthné Kele Ágnes és Schwalm Gyula pedagógusok vezetésével. 
Színvonalas előadásukat az intézmény tanulói együtt hallgatták 
a Fő úti épület udvarán.

Az Iciri-piciri versenyek 

Már sok éves hagyományra tekint vissza az iskolánk által 
szervezett Iciri-piciri mesemondó- és rajzpályázat. Idén is vá-
rosunk minden óvodájából érkeztek hozzánk a szebbnél-szebb 
rajzok, melyek aztán az alsó tagozat auláját díszítik kiállítás for-
májában heteken keresztül.

A rajzpályázat eredményhirdetésére február 28-án ke-
rült sor, majd ezt követően kezdetét vette a mesemondó ver-
seny. Az óvónénik alaposan felkészítették az apróságokat, 
szebbnél-szebb meséket hallhattunk és bizony a zsűrinek 
nehéz volt kiválasztania a produkciók közül a legjobbakat.
Aki nem ért el helyezést, annak sem volt oka búslakodni, hiszen 
az Iciri-piciri versenyek valamennyi résztvevője tárgyjutalomban 
részesült.

A RAJZVERSENY díjazottjai: I. Puska Stella - Százszorszép 
Óvoda, II. Hegedűs Janka - Százszorszép Óvoda, III. Szikszai Szelli 
- Szivárvány Gyermekkert Óvoda.  Különdíjas: Rómer Janka Gyer-
mekliget Óvoda. A MESEMONDÓ VERSENY díjazottjai: I. Vár-
konyi Ádám, Margaréta Óvoda, II. Kovács Balázs - Százszorszép 
Óvoda, III. Putnoki Boglárka - Százszorszép Óvoda. Különdíjasok: 
Fülöp Csenge - Gyermekliget Óvoda, Hidasi Zoltán - Szivárvány 
Gyermekkert Óvoda, Nógrádi Nándor- Százszorszép Óvoda.

Szitakötő képzés 

A közhasznú Liget Műhely Alapítvány a Liget folyó-
irat és könyvek megjelentetése, valamint előadásso-
rozatok szervezése mellett 2008 márciusától adja ki a 
Szitakötő című negyedévi gyereklapot. Iskolánk a kez-
detektől csatlakozott a Szitakötő oktatási programjához.
A programhoz csatlakozó hazai intézményekben évente egyszer 
90 perces pedagógus-továbbképzést tartanak, ahol segítséget 
nyújtanak az anyagok felhasználásához, és 60 perces interaktív 
foglalkozást a kiválasztott osztály diákjainak. Ebben az évben a 
harmadik és negyedik osztályos tanulók vehettek részt a prog-
ramban. A munkát segítették a meghívott szülők is. Köszönjük 
segítségüket.

Hornokné Lapatinszki Gizella tanítónő az 1. a osztályban 
természetismeretből tartott bemutató órát, Forgácsné Gyetvai 
Krisztina történelemből a 6. a osztályban, Tóthné Szabó Irén pe-
dig magyar irodalomból a 6. c osztályban. Köszönjük a kollégák 
színvonalas pedagógiai munkáját.
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Gimnáziumi egység

Kapcsolatépítés, kommunikáció, tanulás XXI. 

századi módon, avagy kultúrák találkozása az 

eTwinning programon keresztül

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium, a 2016/2017. tanévben kapcsolódott be az Euró-
pai Bizottság Lifelong Learning programjának legfontosabb 
alapprogramjába, az eTwinning programba. Az eTwinning ösz-
szefogja Európa legnagyobb oktatási közösségét: az összes EU 
tagállam, valamint az EU közvetlen szomszédságában elhelyez-
kedő országok iskoláit. A program lehetőséget biztosít az ok-
tatási intézmények, pedagógusaik és tanulóik számára együtt-
működési partnerségek kialakítására, tananyagok, módszerek, 
tapasztalatok cseréjére, projektmunkák végzésére. A közösen 
végzett tevékenységek során fejlődik mind a pedagógusok, 
mind a diákok kommunikációs és szociális, valamint idegen 
nyelvi és digitális kompetenciája, megismerkednek egymás 
szokásaival, kultúrájával. Célunk az egymástól való tanulás, a jó 
gyakorlatok megosztása, nemzetközi együttműködések meg-
alapozása, innovációk közös fejlesztése, illetve átvétele. A kö-
zös munka együtt gondolkodásra, közös probléma megoldásra 
ösztönözi a tanulókat, erősíti nyelvtanulás iránti motivációju-
kat. Iskolánknak az EU-ban méltán népszerű, összesen 38 or-
szág partnerségével és majd majdnem 200 ezer oktatási intéz-
ményével működő eTwinning Programjába Szabadka Marianna 
programkoordinátor, angol nyelv szakos tanár, intézményveze-
tő-helyettes munkája által nyílt lehetősége bekapcsolódni.

Az elmúlt tanévben intézményünk tanulói egy nemzetközi 
projekt részeként közösen dolgoztak spanyol, portugál, francia, 
olasz, lengyel és török iskolák diákjaival. A projekt részeként 
bemutatókat, újságcikkeket, fényképeket készítettek, valamint 
fi lmet forgattak, melyeken keresztül bepillantást engedtek szű-
kebb és tágabb környezetükbe, megosztották hétköznapi élmé-
nyeiket, kedvenc ételeiket, zenéiket, stb. A 2017/2018-as tanév-
ben új lehetőség kínálkozott a nemzetközi kooperáció tovább 
folytatására. Meghívást kaptunk görög és olasz oktatási intéz-
mények által elindított nemzetközi projektben való részvételre, 
melyet örömmel elfogadtunk. Az együttműködés célja egymás 
országainak, kultúrájának - különös tekintettel a helyi sajátossá-
gokra, különlegességekre - megismerése a tánc, a kultúra és a 
gasztronómia világán keresztül az angolt, mint közvetítő nyel-
vet felhasználva. Az elmúlt hónapokban tanulóink egymással 
ismerkedtek, főztek, táncoltak és prezentációkat készítettek, 
melyet az eTwinning központi portálján osztottak meg egymás-
sal. A projekt következő állomása a személyes együttlétre épülő 
élményszerzés, melynek helyszínéül a partnerek településün-
ket, iskolánkat választották. A találkozóra 2018. április 23-28. 
között kerül sor. A közösen eltöltött hét lehetőséget biztosít a 
kapcsolatépítésre és arra, hogy tanulóink külföldi diáktársaikkal 
együttműködve, új, érdekes módszereket alkalmazva önállóan 
szerezzenek meg és dolgozzanak fel új ismereteket.

Az együttes tevékenységek (workshop-ok, prezentációk, 
közös főzés és tánc, múzeumlátogatás, kirándulás) központjá-
ban a képességközpontú fejlesztés, a tantárgyközi ismeretek 
elsajátítása, projektalapú oktatás, csapatmunka állnak. A pro-
jektnek fejlesztő hatása van az intézmény egészére, valamint 
az iskola és az iskolát körülvevő szűkebb és tágabb környezet 
kapcsolatára. Más EU-s tagországok kultúrájának, eltérő szokás-
rendszerének megismerése, a tapasztalatok és a jó gyakorlatok 
megosztása jelentős mértékben szélesíti mind a pedagógusok, 
mind a tanulók látókörét. Az együttműködés hatásaként továb-
bi kapcsolatok épülhetnek a jövőben, melyek a diákjaink szá-
mára új élményekkel szolgálhatnak, és a település számára is 
hasznosak lehetnek.

Intézményünk általános iskolai és gimnáziumi tanulói 
Rovnyik Katalin és Varsányi Gyula angol nyelv szakos felkészítő 
tanáraik segítségével lelkesen készülnek a tavaszi vendéglátás-
ra.

A programunk sikeres megvalósulása szép példája annak 
az eredményes együttműködésnek, mely Gyomaendrőd város 
több helyi intézménye, iskolánk, valamint lelkes segítő sze-
mélyek összefogására épül: ezúton is köszönjük Toldi Balázs 
polgármester, Weigertné Gubucz Edit és dr. Szonda István in-
tézményvezetők és Barna Zsuzsanna, valamint iskolánk nevelő-
testülete több tagjának és másoknak a munkáját.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
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Tisztelt vásárlóim!

Tavaszi ajánlataim 
a következőek:

• Megérkeztek a tavaszi lemosó vegyszerek. 
(vegesol rs, rézkén, agrokén, bordóilé, stb.)

• Megérkeztek a tavaszi vetőmagok. Zöldség-
félék, virághagymák, rózsatövek, stb.

• Műtrágyák, talajfertőtlenítők, tápoldatok
• Kandallók, füstcsövek, egyéb fűtőeszközök
• Üstök, üstházak, gázégők, tömlők
• Munkavédelmi cipők, védőkesztyűk, 

munkaruhák
• Gumicsizmák, esőruhák
• Láncfűrészek, kéziszerszámok
• Szegek, csavarok, zárak, lakatok
• Ponyvák, takarófóliák, zsákok
• Fejszék, balták, ásók, lapátok, csákányok
• Rágcsálóirtók, csapdák, riasztók
• Kisállateledelek és eszközök
• Siliconok, tömítők, purhabok, festékek

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, csa-
ládi rendezvények le-bo-
nyolítását klimatizált étter-
münkben 70 főig.

Elérhetőség:
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-30/955-1295

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

Összefoglaló az Endrődiek Baráti Körének 2018. évi közgyűléséről

HÍDFŐ étterem
5502 Gyomaendrőd, 
Hídfő u. 2.

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

Fotók: Iványi László


