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Endrődi búcsú20.

Civil sarok:
Kovács Tiborné Rácz Ida11.

A tartalomból:

Olvasóink figyelmébe!

Kedves Olvasók!

Szerkesztőségünk ez évben is meg-
tartotta évi találkozóját november 16-
án. Fontos dologról döntöttünk!

Figyelembe véve az emberek szoká-
sait, az újságolvasás manapság egyre 
jobban átterjed az online felületre, azaz 
papíralapú újság helyett sokkal inkább 
az Interneten tájékozódnak. Ezért Szer-
kesztőségünk úgy döntött, hogy 2020 
januárjától mi is csak az Interneten jele-
nünk meg, kb. abban az időben, amikor 
a nyomtatott változat megjelent. Ez azt 
jelenti, hogy gyakorlatilag az Interne-
ten hamarabb lesz elérhető az új szám, 
mint korábban.

Ma már idősek is interneteznek, re-
mélem hamar megszokják ezt a válto-
zást.

Ha meg végképp nincs rá lehetőség, 
kérjék meg gyermeküket, unokájukat, 

hogy az érdekes cikket nyomtassák ki.
Jó hír továbbá, hogy az internetes 

oldalunkon lesz egy olyan oldal, ahol 
friss híreket, információkat lehet olvas-
ni. Ez az oldal olyan gyakran fog fris-
sülni, ahogy küldenek anyagot, meg-
hívókat rendezvényekre stb., ami nem 
várhat a havi megjelenésig.

Még egy jó hír, hogy ezután nem 
kell előfi zetni, hanem ingyen olvasható 
a teljes archívum és a legfrissebb szám 
is.

Kedves Olvasóinknak megköszö-
nöm eddigi hűségüket, szeretetüket. 
Nem búcsúzunk, mert találkozunk a 
webes felületen! 

További jó olvasást kívánunk min-
den Endrődöt, Gyomát és Gyomaend-
rődöt szerető olvasónknak!

A teljes Szerkesztőség és
Iványi László
főszerkesztő

A II. világháborúban elesettek 
felkutatási forrásai3.

Kegyelemteljes karácsonyt, és
Istentől áldott új évet kíván a

 Szerkesztőség

www.varosunkujsag.hu
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Bibliatörténeti vetélkedő

November 15-én hetedik alkalommal rendeztük meg isko-
lánkban JÁTÉKOS BIBLIATÖRTÉNETI VETÉLKEDŐNKET. 
Egyházmegyénk katolikus iskoláinak tanulói mérték össze tudá-
sukat. Idén a „Miért lehetek hálás Istennek?”  volt a rendezvény 
alapgondolata. Intézményvezető úr köszöntője után Czank Gá-
bor, iskolánk lelki vezetője nyitotta meg a vetélkedőt. A gyerme-
kek játékos feladatokon keresztül adtak számot hitbéli ismerete-
ikről. A délután Wollner István református lelkész áldásával és az 
eredményhirdetéssel zárult. Minden résztvevő gyermek értékes 
jutalomban részesült. Ezúton köszönjük meg mindazok felaján-
lását, akik a gyermekek megjutalmazásában segítségünkre voltak!

Color Shop Papírbolt, Tapír-Papír, Két Úr Söröző- és Dohány-
bolt-Hornok Erika, Szabó Imre egyéni vállalkozó, GraphKer kft . 
Darnai Péter

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola hírei

Vatai Botond 4. osztályos 
tanuló (képünkön) Gyulán a 
Mátyás király megyei mon-
da-és mesemondó versenyen 
különdíjas lett.

A bibliai Noé története

2019. november 13-án 
a Szegedi Látványszínház 
gyermekelőadását nézhették 
meg kisiskolásaink és ötödik-
hatodik osztályos tanulóink. 
A bibliai Noé és a vízözön 
történetének modern feldol-
gozásában egy (hiperaktív) 
Angyalka keveredett kalan-
dokba, s vonta be az esemé-
nyekbe a nézőket is. A for-
dulatokban gazdag interaktív 
előadás felhőtlen szórakozást 
nyújtott gyermekeinknek.

Bronz minősítés

Két diákunk - Kertész Sára és Vatai Zalán - a IX. Kádár Ferenc 
Országos Népzene és Néptáncversenyen 2019. november 17-én 
bronz minősítést kapott.

Gratulálunk a Gyerekeknek és felkészítő tanáruknak, Kovács 
Sándornak!
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Bevezetés
A 20. század közepének történelme a magyar társadalmat 

számos nehézségek és új kihívások elé állította. A II. világhábo-
rúban katonai veszteségei mellett jelentős volt a civil áldozatok 
száma is. Magyarország a második világháború utolsó idősza-
kában hadszíntérré vált, ennek következtében nem volt olyan 
település az országban, amely ne lett volna érintett valamilyen 
módon a háború zivataros időszakának. Ezáltal nem volt olyan 
család, amely ne lett volna kitéve a háború borzalmainak. Sok 
családban a hozzátartozóknak a mai napig nincsek pontos in-
formációk, arról, hogy mi történhetett szerettükkel a háború 
során.

II. világháborús magyar áldozatok
A II. világháborús háborús áldozatok, veszteségek, a hadi-

fogság kérdéskörét, elsősorban politikai és ideológia okok miatt 
tabuként kezelték egészen a rendszerváltásig. A magyar kato-
nák és áldozatok emlékének őrzése és ápolása így sokáig nem 
valósulhatott meg.

A II. világháború emberveszteségeinél megkülönböztethe-
tünk katonai és civil áldozatokat. A katonai veszteségnél külön 
választhatjuk azokat, akik a harcmezőn vagy az ott szerzett se-
besülésekben hunytak el, illetve azokat, akik a hadifogolytábo-
rokból már soha nem térhettek haza. A civil áldozatokon be-
lül meg kell különböztetnünk azokat, akik a zsidó holokauszt 
következtében, és azokat, akik az 1944–1945 fordulója során a 
magyarországi harcok során vesztették életüket.

Magyarország háborús emberveszteségeivel kapcsolatos 
kutatások legfontosabb forrása a Honvédelmi Minisztérium 
fennmaradt iratanyaga. A minisztérium a hadiállapot beálltá-
tól kezdve folyamatosan regisztrálta a veszteségeket, a háború 
utolsó hónapjaiban a harcoló alakulatoktól érkező jelentések 
feldolgozása jórészt szünetelt. A doni katasztrófa bekövetkezté-
ig a II. világháborús magyar veszteségek száma elenyésző volt. 
A 2. hadsereg veszteségét 120 ezer főben állapíthatjuk meg. A 
veszteségek 80 százaléka (90-100 ezer fő) az 1943. januári 12-ei 
szovjet áttörés után keletkezett. Az 1944. január 1-jétől októ-
ber 31-éig elszenvedett veszteség összesen 114 ezer főre tehető. 
Az 1944 novemberétől 1945 áprilisáig tartó öt háborús hónap 
katonaáldozatairól részletes összesítés nem készült. A háború 
utolsó hónapjaiban a magyar haderő a legnagyobb áldozatokat 
Budapest védelmében szenvedte el, az 55 ezer magyar áldozat 
közül 38 ezren estek hadifogságba, az elesettek száma 17 ezer 
fő. A háború végére a honvédség összvesztesége 300 ezer fölé 
emelkedett.

A veszteségek kapcsán ki kell emelni, hogy a német 
megsemmisítőtáborokban, valamint a szovjet munkatáborok-
ban lényegesen többen haltak meg, mint a háborús harcok kö-
vetkeztében. Az 1941-1944 március között 63 ezer zsidó szár-
mazású vesztette életét a deportálások és a vérengzések során. A 
német megszállás után, valamint a nyilas hatalom uralma alatt 
618 ezer zsidó származású személyt deportáltak vagy gyilkoltak 
meg. A deportáltak közül 121 ezren tértek vissza a mai Magyar-
országhoz tartozó területre, azonban 497 ezer zsidó lelte halálát 
a deportálások következtében. A zsidóság összvesztesége meg-
közelítőleg 500–560 ezer fő közé tehető.

Magyarországon az első polgári veszteségek a légitámadá-
sokhoz köthetőek. A legnagyobb veszteséget elszenvedett város 
Budapesthez volt, mely szinte minden támadási hullám érin-
tett. A háború utáni területre vonatkozó adat szerint a háborús 
cselekmények, a légitámadások és a földi harcok következtében 
mintegy 45 ezer fő vesztette életét. A szovjet csapatok folyama-

tos rekvirálása révén az országban súlyos élelmiszerhiány lépett 
fel, a rossz táplálkozás, valamint járványos és egyéb betegségek 
következtében másfél-kétszer annyian haltak meg, mint fegy-
verek által. Továbbá nem rendelkezünk pontos adatokkal a 
Maniu-gárdák erdélyi bosszúhadjáratának és az 1944. őszi dél-
vidéki népirtásnak az áldozatairól sem.

A szovjet fogságba esett katonák, valamint az elhurcolt civi-
lek sorsa évtizedekig tabunak számított. Mára már kijelenthető, 
hogy a szovjet hadjáratoknak egyik célja a fogolyszedés volt. A 
jelentésekből kiderül, hogy 600 ezer főre tehető a magyar ha-
difoglyok száma, melynek egy része civil internált volt. A Deb-
receni Hadifogoly Átvevő Bizottság adatai szerint 1947–1949 
között közel 220 ezren térhettek haza, így a visszatért foglyok 
számát 320-370 ezer közé teszik, így a kényszermunkatáborok-
ban megközelítőleg 230-280 ezres fő hunyhatott el.

Megállapítható, hogy a II. világháborús harcok során Ma-
gyarország súlyos gazdasági károkat és emberveszteséget szen-
vedett. A háború borzalmait tovább mélyíti az is, hogy a korábbi 
háborúkhoz képest a polgári áldozatok száma meghaladta a ka-
tonai veszteségek számát. A háborús veszteségek az alábbiakból 
tevődnek össze: katona halottak, polgári áldozatok, haláltábo-
rokba és hadifogságba elhurcoltak. Az ország, népességének 
10–11%-át, körülbelül 900 ezer – 1,1 millió főt vesztetett el a 
háború során, így a háborús évek alatt a katonai veszteség 300-
360 ezer főre tehető, 500–560 ezer a magyar holokauszt áldoza-
tainak száma, míg a civil elhunytak száma 80-100 ezer fő.

Források 
A II. világháborús veszteségek kutatásához számos forrás 

és adatbázis áll rendelkezésünkre, amelyből adatokat és infor-
mációkat gyűjthetünk érintett családtagjainkról. Fő forrásként 
szolgálnak az Állami Anyakönyveken belül a halotti anyaköny-
vek másodpéldányai (1938–1980-ig terjedő időtartam), amely 
anyagok a megyei levéltárakban találhatóak meg. Ehhez kiegé-
szítő forrásként szolgálhatnak az egyházi anyakönyvek bejegy-
zései. Magyar Nemzeti Levéltárában található a hadigondozási 
iratok anyagai, melyek fontos részét képezhetik egy személy 
adatainak keresésekor. Hadisír nyilvántartó adatbázis további 
forrásként szolgálhat. (http://hadisir.hu/hadisir-nyilvantarto). 
(Magyarországi) Holokauszt áldozatairól rendkívül nagy adat-
bázis a Yad Vashem - Th e World Holocaust Remembrance Cen-
ter weboldalán érhető el. (https://yvng.yadvashem.org/)

A háborús harcokat követően számos katona került hadi-
fogságba, a hadifogolytáborokban elhunyt személyek felkuta-
tásában jelentős szerepe van a szovjet hadifogolytárban meg-
haltak adatbázisának is. (http://katonakagulagon.hu/index.
php?page=adatbazis) A több mint 600 ezer hadifogoly adatlap-
ját 2020-tól dolgozzák fel, mely kiemelkedő forrásként fog szol-
gálni az érintett családtagok számára.

További hasznos információkkal bírnak a Vöröskereszt ira-
tai is, melyek szintén a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Le-
véltárában találhatóak meg, viszont a szervezet irattárának az 
1945 előtti iratanyagai megsemmisültek. (A szervezet mind a 
mai napig végez kutatómunkát az országunk területén elesett 
szovjet és német katonák nyugvóhelyeinek felkutatására.)

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum és annak központi irat-
tára nyújt számtalan és alapvető forrásbázist a katonai és mun-
kaszolgálatosok veszteségeivel kapcsolatban. (http://www.
militaria.hu/)

Továbbá kiegészítő forrásként szolgálhatnak még a teme-
tők, hadisírok, folyóiratok, emlékművek, családi iratok, doku-
mentumok és azok a történetek, amelyek a háborúban érintett 

A II. világháborúban elesettek és áldozatainak felkutatásának forrásai
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családtagról szólnak. Hasznos információkkal bírnak az adott 
személy levelezései a családjával, a katonakönyvek vagy egy-egy 
fotó, naplók és visszaemlékezések. Mindezek mellett a háborút 
megélt személlyel készített interjú is sok hasznos adattal szolgál-
hat számunkra.

Végezetül a forrásokból és az adatbázisokból a következő 
információkra bukkanhatunk: elhunyt neve, életkora, szülő(k) 
neve, foglalkozása, elhalálozás dátuma, elhalálozás helye és oka, 
rangfokozat, továbbá mely csapatban szolgált. 

Összegzés
Fent leírtak tükrében elmondható, hogy Magyarország jelen-

tős társadalmi és demográfi ai átalakuláson esett át a II. világ-
háború hatásának következtében. Fontos megjegyezni, hogy az 
előző háborúktól eltérően a katonai veszteségeknél sokkal ma-
gasabbak voltak a civil áldozatoknak a száma, ennek jelentős ré-
szét képezik a holokauszt áldozatai. Továbbá meg kell említeni, 
hogy mivel 1944. őszétől egészen 1945. tavaszáig az országun-
kon halad át a frontvonal, ezért a civil lakosság áldozatainak a 
száma kiemelkedően magas volt. A rendszerváltás következté-
ben politikai és ideológia okok nem állnak útjában annak, hogy 
feltárásra kerüljenek azon személyek adatai, akik a II. világhábo-
rú során életüket vesztették, ezáltal a családok is évtizedek után 
is új információkhoz jutnak a szeretteikről.

Dávid Benjámin

„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-2 kód-
számú Új Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támogatásá-
val készült.” 

Felhasznált szakirodalom
Romsics Ignác (2010): Magyarország története a XX. században. Bu-

dapest, Osiris.
Stark Tamás (2000): Magyarország háborús embervesztesége. Rubi-

con. 11. évfolyam 9. szám. 103-116.
Valuch Tibor (2005): Magyarország társadalomtörténete a XX. szá-

zad második felében. Budapest, Osiris Kiadó.
Források
Állami Anyakönyvek Jegyzéke: XXXIII. Polgári anyakönyvek má-

sodpéldányainak levéltári gyűjteménye (1895 – 1980); Halotti anyaköny-
vek (1938-1980)
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A keresőszolgálat története: https://voroskereszt.hu/a-

keresoszolgalat-tortenete/ (letöltés dátuma: 2019. október 27. 11:02)
Anyakönyvek másodpéldányai: http://mnl.gov.hu/mnl/pml/

allami_anyakonyvek_masodpeldanyai (letöltés dátuma: 2019. október 30. 
16:09)
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tés dátuma: 2019. október 30. 13:05)
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tés dátuma: 2019. október 30. 14:50)

Központi adatbázis: https://yvng.yadvashem.org/ (letöltés dátuma: 
2019. november 6. 19:25)

Magyarország vesztesége a második világháborúban: http://
mek.oszk.hu/02100/02185/html/74.html (letöltés dátuma: 2019. október 
28. 20:14)

Magyar Vöröskereszt Országos Központja (1915-1999): https://
lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=3898 (letöltés dátuma: 2019. 
október 26. 18:25)

Szovjet hadifogolytárban meghaltak adatbázisa: http://
katonakagulagon.hu/index.php?page=adatbazis  (letöltés dátuma: 2019. 
október 26. 9:42)

Vöröskereszt: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/
Lexikonok-magyarorszag-a-masodik-vilaghaboruban-lexikon-a-zs-
F062E/v-w-F0E70/voroskereszt-F0EAE/ (letöltés dátuma: 2019. október 
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Yad Vashem - The World Holocaust Remembrance Center: 
https://www.yadvashem.org/ (letöltés dátuma: 2019. november 6. 19:00)

* f e l h Í v Á s *
jÓtÉkony cÉlÚ adakozÁsra!

Az Élet Másokért Egyesület
megrendezi a

XVIII. „SEGÍTSÜNK A 
RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!”

jótékony célú adakozását 

2019. december 14-én (szombat) 1400 
órakor az

Endrődi Népházban (Gyomaendrőd, 
Blaha L. u. 21.)

25 gyomaendrődi, tartósan beteg gyermeket nevelő 
rászoruló családot, szeretnénk ebben az esztendőben 

megajándékozni a nagylelkű felajánlásoknak 
köszönhetően.

Gyűjtünk: az elmúlt évekhez hasonlóan tartós 
élelmiszert, édességet, írószert, játékokat, könyveket, és 
mindent, ami egy gyermek számára örömet jelenthet.

Fővédnök: Dr.Simon Attila István EMMI szociális 
ügyekért felelős helyettes államtitkár
Védnök: Zalai Mihály Békés megye 
Közgyűlésének elnöke 

FELAJÁNLÁSOKAT A KÖVETKEZŐ CÍMEKRE VÁRJUK:

Vaszkó Sándorné
 Gyomaendrőd, Kollmann lakótelep (volt OTP 

melletti könyvelőirodán)
AKI ANYAGILAG SZERETNE SEGÍTENI, A KÖVETKEZŐ CÍMEN 

TEHETI MEG:
Számlaszámunk:

Élet Másokért Egyesület
OTP 11733120-26654348

A II. világháborúban elesettek és áldozatainak 
felkutatásának forrásai

(folytatás az előző oldalról)
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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

A Biblia első lapjain olvas-
hatjuk, hogy Isten tette élővé 
a világot. Az Isten meghívta az 
embert, hogy legyen társa az 
Ő teremtői művének folytatá-
sára.

Egy új emberi élet világra 
jöveteléhez is emberi segítség 
kell. Egy ilyen emberi segítő 
ment el közülünk.

Hunya Mátyásné született 
Tímár Gizella 1931. május 18-
án Oshawan Kanadában a csa-
lád negyedik gyermekeként.

Édesapja, Tímár József az 
1920-as évek elején vándo-
rolt ki Kanadába a jobb élet 
reményében, majd 1939-ben 
visszajött családjával Magyar-

országra.
Azonban a II. Világháború kitörése és az azt követő esemé-

nyek hatására a Kanadában anyagilag megalapozott jólét szer-
tefoszlott.

1953-ban kötött házasságot Hunya Mátyással.
Házasságukból két leánygyermek született: Sarolta 1955-

ben és Gizella 1959-ben.
1964-ben 33 évesen iratkozott be a Budapesti Hugonnai Vil-

ma Szülésznő képző Intézetbe, ahol 1966-ban szülésznői szak-
képesítést szerzett.

Ezt követően 20 éven keresztül nyugdíjazásáig a Gyomai 
Szülőotthonban dolgozott.

Munkáját nagy elhívatottsággal végezte. Sok kisbaba meg-
születésénél segítkezett. Munkája révén sokan ismerték, szeret-
ték, tisztelték.

Nyugdíjazása után még több mint 20 évig a varrás, a kézi-
munka az olvasás és a kertészkedés töltötte ki az életét. Szerette 
a körösök völgyét, szeretett úszni, fürödni, a gyógyvizeket. Mé-
lyen hívő ember volt, tájékozott, a világ dolgai iránt érdeklődő.

80 éves korában súlyos ízületi betegség támadta meg a szer-
vezetét, ami az addig aktív Gizike nénit jelentősen megviselte. 
Ugyanakkor utolsó éveit is kívánsága szerint saját otthonában 
töltötte lánya, Gizike ápolása és Sarolta orvosi felügyeletének 
köszönhetően.

Búcsúznak tőle szeretett leányai Sarolta és Gizella, 3 unoká-
ja: Orsi, Anikó és Árpi és megadatott neki, hogy három déduno-
káját is kezébe tarthatta: Laurát, Kristófot és Kevint.

Búcsúznak testvérei gyermekei Ica, Ernő és elhunyt férje 
testvéreinek gyermekei Jozefa és Eszter. Szeretettel emlékeznek 
rá volt munkatársai, a szomszédok, a kígyósi ismerősök, vala-
mint a közeli és távoli rokonok.

Emléke szívünkben örökké él!
De nemcsak szívünkben, hanem Isten Országában is. Sokáig 

ő segítette az élet világra jöttét. Most mi segítsük, hogy neki 
továbbra is élete, örök élete legyen Isten Országában. Adjunk 
hálát Istennek érte, és imáinkban emlékezzünk meg Róla!

Hunya Mátyásné Tímár Gizella
1931 - 2019. 

Szomorúan értesültünk kiváló kisgazda és volt képviselőtársunk, Hor-
váth János haláláról

A II. világháború utáni kisgazda világnak egyik, de meglehet, hogy már 
az utolsó olyan tanúja távozott, aki végig-élte a demokratikusnak induló 
változásokat, majd a bolsevista világ kialakulását. Az Egyesült Államokban 
kiváló közgazdasági szakember lett, nagy tapasztalatokat szerzett. Sokat 
tanultunk tőle, legfőképpen azt, hogy az ember legyen élete végéig az elve-
ihez mindig hűséges. 

A Mindenható adjon örök nyugodalmat és békességet János Bátyánk-
nak. A kisgazdák emlékét megőrzik. (TKB)

Horváth János (politikus)
A Magyar Köztársaság/Magyarország országgyűlési képviselője

Horváth János (Cece, 1921. november 
7. – Budapest, 2019. november 25.[1]) ma-
gyar közgazdász, politikus. 1945 és 1947 
között nemzetgyűlési, majd 1998 és 2014 
között országgyűlési képviselő. 1947-ben 
koholt vádak alapján elítélték, 1951-ben 
szabadult. Az 1956-os forradalom leverése 
után Amerikába távozott, az Indianapolis, 
Indianában lévő Butler Egyetem profesz-
szora volt. 1997-ben tért haza. 2003 és 2014 
között a legidősebb képviselő és ebből adó-
dóan az Országgyűlés korelnöke is volt.

Pályafutása
1956 előtt
1940-ben érettségizett a Gróf Széchenyi István Felsőkereskedelmi 

Iskolában, Budapesten. Ekkor felvételt nyert a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Karára, ahol 1946-ban dip-
lomázott. Tanulmányait munka mellett végezte el, a Nostra Általános 
Közraktár Vállalatnál volt könyvelő, majd főkönyvelő. 1945 és 1947 kö-
zött a könyvelési részleg vezetője volt.

1944-ben részt vett a Magyar Nemzeti Függetlenségi Mozgalomban, 
emiatt a Gestapo letartóztatta. Halálraítélték, de a börtönből sikerült 
megszöknie. 1945-ben a budapesti törvényhatósági bizottság tagjává 
választották. Ugyanebben az évben az FKGP színeiben (amelynek 1942 
óta tagja volt), megválasztották nemzetgyűlési képviselőnek. Parlamenti 
működése alatt a miniszterelnök munkatársa, a Magyar Parasztszövetség 
gazdaságpolitikai igazgatója és az agrárszövetkezeti központ igazgatója 
is volt. Ugyanebben az időszakban a párt XIII. kerületi elnöke is. 1947. 
január 16-án a Magyar Közösség-ügyben koholt vádak alapján letartóz-
tatták, majd ugyanebben az évben négyévi kényszermunkára ítélték. Par-
lamenti és törvényhatósági mandátumaitól megfosztották. 1951-ben sza-
badult. 1954-ig a Siemens Röntgengyárban, majd 1956-ig a Beloiannisz 
Híradástechnikai Gyárban munkás, illetve műszerész volt.

1956 után
Az 1956-os forradalom kitörésekor az Országos Gazdasági Újjáépíté-

si Tanács ügyvezető elnöke lett. Emellett újra az FKGP XIII. kerületi szer-
vezetének elnökévé választották. A forradalom leverése után emigrálni 
kényszerült. Előbb Strasbourgban a Magyar Forradalmi Tanács egyik 
szervezője, majd New Yorkban a Kossuth Alapítvány egyik létrehozója 
lett.

1958 és 1966 között hallgatott közgazdaságtant a Columbia Egyete-
men, ahol meg is szerezte közgazdaság-tudományi doktorátusát. Ameri-
kai tanulmányainak befejezése után az egyetem oktatója, majd 1968-tól a 
Butler Egyetem közgazdászprofesszora lett.[2] Kutatási területe az infl á-
ció, a munkanélküliség, az agrárszféra és a növekedés témakörét ölelték 
fel.

A rendszerváltás után többször hazalátogatott, 1997-ben költözött 
végleg Magyarországra. A Corvinus Egyetem vendégprofesszora volt. 
1992-ben a Republikánus Párt jelöltje volt Indiana 10. számú választóke-
rületében. 1998-ban, Orbán Viktor kérésére elvállalta a Fidesz gazdaság-
politikai bizottságának vezetését. A pártba is belépett. Az 1998-as ország-
gyűlési választásokon a Fidesz országos listájáról bejutva 51 év után újra 
parlamenti mandátumot szerzett, ahogy 2002-ben és 2006-ban is. Varga 
László 2003-ban bekövetkezett halála után az Országgyűlés legidősebb 
tagja, s mint ilyen, korelnöke lett. 2010-ben a párt Fejér megyei területi 
listájáról jutott a parlamentbe, ahol 2006 óta a külügyi és határon túli 
magyarok bizottságának tagja. A 2014-es országgyűlési választáson már 
nem indult.

2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykereszt-
jét. Két és fél héttel a 98. születésnapja után hunyt el Budapesten, 2019. 
november 25-én, hétfő hajnalban.

Forrás: wikipedia.org
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A december beköszöntével mindenhol elkezdődnek a karácso-
nyi készületek. A falvak, városok főterein adventi koszorú, kará-
csonyi fényfüzérek, adventi vásárok… Minden jelzi, hogy egyre 
közelebb kereszténységünk egyik legnagyobb ünnepe, a karácsony. 
Ezt a nagy ünnepet megelőzi egy négyhetes készület, az Advent. 
A régi öregjeink „kisbűt”-nek, „karácsony böjtjének” is neveztek, 
mert ugyanazt hivatott szolgálni, mint a húsvét előtti nagyböjt: 
megtisztulás, több imádság, bűnbánat, lelki felkészülés. Fontos 
ezért, hogy az advent hetei ne csak a külső készület, a bevásárlások, 
a karácsonyi nagytakarítások és az akciók fi gyelésének időszaka 
legyen, hanem elsősorban a lelkünk rendbetételének szent napja, 
Jézus fi gyelmeztetése szerint: „Legyetek tehát éberek, mert nem tud-
játok, mikor érkezik a ti Uratok!” Az adventi készülődésből tehát ne 
felejtsük ki a lényeget, és ez a lényeg maga Jézus. Ebben az adventi 
készületben egy szép alkalom az adventi hajnali misék, a „roráték” 
végzése. (Ez a különleges adventi szentmise a roráté nevet a szent-
mise kezdő szavainak latin sorából vette: „Rorate caeli de super… 
Harmatozzatok egek onnan felülről”) Nagyobb plébániákon, né-
pesebb egyházközségekben szokás, hogy advent hétköznapjain 
kora hajnalban végzünk szentmisét, ezzel is meghozva a magunk 
áldozatait, és a majdnem teljesen sötét templomban, mécsesek 
szelíd fényénél imádkozva, énekelve adjuk jelét: várjuk a közénk 
születő Üdvözítőt. Szentestét általában a család ünnepeként tart-
juk számon. Ilyenkor hazajönnek a távol élő gyermekek, unokák, 
családtagok, megajándékozzuk egymást, a szépen kidekorált lakás-
ban, karácsonyfa fényénél örülünk egymásnak. Más alkalommal 
ez önmagában is szép dolog. De karácsony szentestéjén mindez 
csak üres külsőséggé silányul, ha a lényeget kihagyjuk belőle... És 
mi a lényeg? Jézus. Az ő születésének ünnepén kihagyni a szép ka-
rácsonyi vallásos énekeket, kihagyni az éjféli misét, a templomba 
menést, nagyon furcsa és groteszk lenne… Ünnepeljük valakinek 
a születésnapját, de róla nem emlékezünk meg. Mennyivel más 
az a karácsony, amikor a szentesti ünneplés és ajándékozás után 
a család együtt megy a templomba, és az éjféli misén együtt imád-
koznak, hálát adva egymásért, szeretteikért, valamint köszönti a 
megszületett Megváltót. Ugyanígy nem szabad elfelejtenünk az 
év végének és az év elejének vallásos megünneplését sem. A szil-
veszteri óévzárás akkor az igazi, ha az évvégi hálaadáson megkö-
szönjük Istennek az elmúló év minden napját, megköszönjük, hogy 
élünk, hogy egészségesek vagyunk, hogy vannak szerető családtag-
jaink, megvan a mindennapi kenyerünk. És a templomi hálaadás 
után jöhet a baráti vagy családi körben való ünneplés, szórakozás, 
pezsgőbontás.  Újév napján szintén vár bennünket az Isten háza, 
hogy az újév első napján az Úr segítő áldását kérjük magunknak és 
szeretteinknek.  Ezeken a szép ünnepeken ne feledkezzünk tehát a 
lényegről, Jézusról, hanem keresztény magyar emberekhez illő mó-
don, a lelkiekre is odafi gyelve üljük meg azokat, hogy az ünnepek 
elmúltával is érezhessük és tapasztalhassuk meg mindennapjaink-
ban a közénk született Krisztus segítségét és oltalmát.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott békés 
karácsonyt, szerencsés óévzárást és Isten áldásában bővelkedő bol-
dog új esztendőt!

Czank Gábor plébános

A lényeg: Jézus
Decemberi gondolatok

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium hírei - gimnáziumi egység

Nyílt nap a gimnáziumban

2019. november 20-án megnyitottuk kapuinkat leendő 
gimnazistáink és szüleik, pedagógusaik előtt. A regisztráció 
után rövid tájékoztatást kaptak a diákok, hogy eligazodjanak 
a számtalan érdekes bemutató foglalkozás között. 9 órától már 
kezdődtek is az interaktív, izgalmas rövidített órák. Utazás-tu-
rizmus, belügyi rendészeti ismeretek, testnevelés, fi zika-kémia, 
rendhagyó történelem óra és angol-német foglalkozások vették 
kezdetüket. A regisztrációnál a hozzánk látogató diákokat 5 cso-
portra osztottuk, így 20 perces váltásban mindegyik bemutatón 
részt vehettek. Minden helyszínen gimnazistáink segítették a 
szervező pedagógusok munkáját. Késő délelőtt pedig igazi nyílt 
órákon is vártuk őket: matematika, történelem, biológia, infor-
matika, német és angol nyelv közül választhattak. Ezzel párhu-
zamosan a többi tanulónk részére is foglalkozások zajlottak. A 
Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház csapata 
tartott egy szemléletformáló órát, ahol a másság elfogadása volt 
a téma. Az egykori X-Faktoros, Samu Ernő, roma származású ze-
neterapeuta először gondolatébresztő beszélgetést kezdemé-
nyezett a másságról a diákokkal. Két intézeti gondozottját hozta 
el magával, egyikük gyönyörűen játszott szintetizátoron, a másik 
pedig gitárkísérettel egy dalt adott elő. Végül Ernő mutatkozott 
be és hozta közelebb diákjainkhoz a cigányságot zenés, mesélős 
történetekkel. Ezzel párhuzamosan Csekő Kurilla Zsanett tartott 
előadást az iskolai erőszakról. A harmadik helyszínen egy társas-
játékot játszhattak a diákok, melynek neve Szociopoly. Itt külön-
böző családformákba osztották a gyerekeket, majd eljátszották, 
hogy milyen gondokkal és anyagi nehézségekkel kell egy mély-
szegénységben élő családnak egy hónapon át megküzdenie. A 
negyedik diákcsapat pedig a Kner Nyomdaipari Múzeumot lá-
togatta meg.

SÉTA program

A SÉTA, azaz Sajtó és Tanulás a Mediaworks Hungary Zrt. által 
szervezett médiapedagógiai program, melyen iskolánk 6 tanuló-
val vesz részt Debreceniné Barancsi Emese tanárnő vezetésével. 
A projekt célja, hogy a médiaoktatásban több szerepet kapjon 
az írott sajtó és az iskolában jelenjen meg az újság, mint okta-
tási eszköz. A program keretében a diákok és tanáruk 4 héten 
át minden nap megkapják a megyei napilapot. A diákok publi-
kálási lehetőséget kapnak, minden héten az ő írásaikból állítja 
össze a szerkesztőség a SÉTATÉR oldalt, majd a program végén 
az újság mellékleteként jelennek meg a diákok írásai. A témák 
nagyon modernek, a középiskolás korosztályt szólítják meg: ro-
hanó világ, okos eszközök, mesterséges intelligencia, fenntart-
ható fejlődés, fesztiválok. Saly Eszter 12. A osztályos tanulónk 
állatvédelem témában írt a rovarok kihalásáról és cikke novem-
ber 7-én jelent meg a lapban. Majd Bán Nikoletta 12. A osztályos 
tanulónk írása jelent meg november 14-én „Bejelölhetem-e a ta-
náromat a facebookon?” címmel. Gratulálunk a lányoknak!



VÁROSUNK2019. december 7
Kedves Ünnepre Készülő Gyomaendrődiek!

Vannak napok, melyek különös erővel ra-
gyognak felénk a dolgos, néha talán szürkének 
tűnő hétköznapok végtelen sorából. Ünnepe-
ink ezek, életünk nagy fordulópontjai melyek 
egyedivé teszik létezésünket. Ám ezen ünne-
pek közül is kiemelkedik az, mely összekapcsol 
mindannyiunkat embertársainkkal, szeretteink-
kel, melyre mindenki tisztelettel, szeretettel te-
kint szerte a keresztény világban, sőt még azon 
túl is. 

Karácsony…. Egy szó, mely jelent csodát és a Megváltó 
által valósággá vált ígéretet is egyben. Egy szó, amely nem 
hiányzik egyikünk életéből sem, noha minden lélekben más 
és más érzéseket, meséket, emlékeket, hitet és megélt bol-
dog perceket rejt. A valódi ragyogás, a világot formáló, sőt 
megfordító erő, a betlehemi jászolból áradt szét. Sokszor 
hallhattuk már annak a csodálatos éjszakának a történetét, 
jól ismerjük szereplőit. S noha érkezését számos prófécia és 
csodás esemény övezte, mégis úgy született meg, mint bár-
melyikünk: egy szerető anya és atya valósággá vált reménysé-
geként. Ám ugyanekkor Ő, a jászolban fekvő kisded a szülein 
túl az egész teremtett világ reménységét is magán hordozta. 
Ez a reménység, és az ebből táplálkozó hit és szeretet emeli 
a karácsonyt az egész év legfényesebb csillagává mind a mai 
napig. 

A karácsonyfa meghittsége, soha nem múló titokzatos-
sága és fényei mindannyiunk otthonában megidézhetik és 
meg is idézik azt az éjszakát. Megidézik, és akárcsak akkor a 
három királyokat, bennünket is elhívnak a szenteste fényei. 
Minden fa körül családok állnak, a legnagyobb, a legszebb 
családok, hiszen ilyenkor a szívünkben válik teljessé velünk 
ünneplő szeretteink köre, s azok is velünk vannak a gyertyák 
fényében, kiknek kezeit már nem tarthatjuk kezeinkben. A 
karácsony csodája határtalan és végtelen, véletlenül sem mér-
hető az üzletek ilyenkor felénk sugárzó talmi fényjátékaihoz, 
az agyafúrtan kitalált újabbnál-újabb ajándékok okozta perc-
nyi örömökhöz. Ez a csoda bennünk lakik, és csak általunk 

I. Nemzetközi és NBTA Mazsorett Versenyt Nagyváradon ren-
dezte a Mistral házigazda mazsorett együttes. A Színfolt Mazso-
rett Táncegyesület senior korosztályban nyolc kategóriában in-
dult, mindegyikben dobogós helyezett lett! Nagyon jól éreztük 
magunkat! A következő remek eredmények születtek: Izsó Éva 
és Szilágyi Csilla pompon szóló kategória: első helyezés, Czinczár 
Noémi és Piroska Attila botos páros tánca: első helyezés, Piros-
ka Attila: botos szóló: első helyezés, Baráth Beáta: tradicionális, 
botos szóló: első helyezés, zászlós mini formáció: első helyezés, 
botos mini formáció: második helyezés, Szilágyi Csilla twirling 
szóló: harmadik helyezés. Ezzel zárult a Színfolt idei versenyzése. 
Sok szeretettel várják az érdeklődőket december 29-én 19 órai 
kezdettel Szarvasra, a Cervinus Színházba, ahol a Színfolt mazso-
rettek a Szarvasi Fúvószenekarral közösen lépnek fel a szokásos, 
évadbúcsúztató koncerten.

válhat valósággá. 
Kívánom, hogy kézzelfogható, megélhető valósággá vál-

jon minden lélekben és minden családban ez a csoda, az ün-
nep reánk váró napjaiban. 

Áldott, békés karácsonyt kívánok mindannyiuknak!
Dankó Béla

országgyűlési képviselő

Színfolt Mazsorettek sikerei
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Honvédelmi kitüntetést kapott 
dr. Smiri Sándor hivatalvezető helyettes
Nemzeti ünnepünk alkalmából Benkő Tibor honvédelmi miniszter – 

Takács Árpád kormánymegbízott javaslatára – a Honvédelemért Kitünte-
tő Cím III. fokozatát adományozta dr. Smiri Sándornak, a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal hivatalvezető helyettesének.

A kitüntetést kedden az 1956. évi forradalom és szabadságharc kez-
detének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja 
alkalmából rendezett ünnepségen nyújtotta át dr. Németh Gergely véde-
lempolitikáért felelős helyettes államtitkár a Stefánia palotában.

Dr. Smiri Sándor 2009 óta dolgozik a közigazgatásban, 2013-tól a Gyo-
maendrődi Járási Hivatal munkatársa, 2014 novemberétől pedig hivatal-
vezető-helyettes és a kormányablak osztály vezetője. 2013-tól a Gyoma-
endrődi Járási Helyi Védelmi Bizottság (HVB) titkáraként aktív részese volt 
a szervezet dokumentumrendszerének, készültségének kidolgozásában, 
hogy a HVB alkalmas legyen az esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére, 
aktív és szakszerű bekapcsolódásra a hazai honvédelmi igazgatási felada-
tok ellátásába.

Dr. Smiri Sándor a járási hivatalvezető-helyettesi teendői mellett a 
HVB titkáraként jelentkező feladataira is kiemelt fi gyelmet fordít, együtt-
működése a társszervekkel példaértékű. Munkavégzése során javaslatai-
val, meglátásaival segíti a Békés Megyei Védelmi Bizottság titkárságának 
munkáját. Több alkalommal részt vett a megyei védelmi bizottság által 
szervezett gyakorlatok előkészítésében és lebonyolításában, a honvédel-
mi típusú feladatok előkészítésében konstruktívan segíti a grémium mun-
káját. Mindezeken túlmenően – szintén 2013 óta – a Vidra Önkéntes Járási 
Mentőcsoport Egyesület titkári feladatait is ellátja.

Október 23-a alkalmából Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Ma-
gyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) Békés Megyei Szervezete elnöke, 
Nagy Zoltán nyugállományú ezredes javaslata alapján Honvédelemért 
Kitüntető Cím II. fokozatával tüntette ki Szpisák Attila tótkomlósi evangé-
likus lelkészt, Honvédelemért Kitüntető Cím III fokozatát vehette át Fehér 
Andrea nyugállományú rendőr alezredes, óraadó tanár és Haba József, a 
Békéscsabai Lakótelepi SE társadalmi elnöke is. 

Vállalati kerekasztal-találkozót rendeztek Gyomaendrődön

A Gyomaendrődi Járási Hivatal Corini termében aktuális foglalkoz-
tatási kérdésekről tartottak tájékoztatót.

A térség elsődleges munkaerőpiacáról meghívott 21 munkáltatót 
dr. Pacsika György hivatalvezető köszöntette. Ezt követően az EURES 
Online Állásbörzére hívták fel a foglalkoztatók fi gyelmét, melyre re-
gisztrálva rögzíthetik munkaerőigényeiket, és akár külföldön tartóz-
kodó magyar munkaerőre is rátalálhatnak. A legfrissebb pályázati 
lehetőségekről és a mobilitási támogatásokról a kormányhivatal Társa-
dalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának munkatársai tartot-
tak előadást.

A Paktumiroda vezetője a TOP program helyzetéről, állásáról szá-
molt be.  Tímárné Buza Ilona osztályvezető a munkaerőpiaci reform-
programról, az állásbejelentésekről, közvetítésekről, a munkaerő kivá-
lasztásról szólt.

A nyugdíjjal kapcsolatos aktualitásokról 
tartottak előadást Gyomaendrődön
A gyomaendrődi Határ Győző Városi Könyvtár a járási hivatallal 

együttműködve „Munka és nyugdíj, kedvezmények, aktualitások” elne-
vezéssel szervezett előadást.

Dávid Ferenc, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási 
Hivatala Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya veze-
tője elöljáróban a témával kapcsolatos jogi szabályozást ismertette. 
Előadásában szólt az öregségi nyugdíjról, kitért a „Nők 40” program lé-
nyeges elemeire, valamint kifejtette a nyugdíjszámítással és a nyugdíj 
melletti munkavégzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat is.

A rendezvényen a főosztályvezető és dr. Pacsika György hivatalve-
zető egyaránt felhívta a fi gyelmet a pénzügyi tudatosság és az öngon-
doskodás jelentőségére is.

Betartják az élelmiszerbiztonsági előírásokat a vállalkozók
A Gyomaendrődi-, a Szarvasi- és a Szeghalmi járásban mintegy 53 

vendéglátóipari egységben ellenőrizte a hatóság a nyári időszakban 
az élelmiszerbiztonsági előírások betartását.A Gyomaendrődi Járási 
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának 
munkatársai a mozgóbüféket és a gyermekétkeztetést végző táborokat 
egyaránt ellenőrizték. Örvendetes, hogy az ellenőrök apróbb szabály-
talanságoktól eltekintve, élelmiszerbiztonságot veszélyeztető, vagy 
jogszabályt sértő hiányosságot nem tártak fel. A higiéniai és dokumen-
tációs területen tapasztalt kisebb hiányosságok megszüntetésében a 
vállalkozók minden esetben partnerek voltak, az előírt határidőkre és 
utóellenőrzésekre a feltárt hiányosságokat megszüntették.

A szezonális jellegű fagylaltforgalmazás ellenőrzése során, a ko-
rábbi tapasztalatoktól eltérően idén a szakemberek mindent rendben 
találtak. Valamennyi vállalkozó az engedélynek megfelelően, az élel-
miszerbiztonsági előírásokat és a nyomon követés szabályait betartva 
értékesítette, forgalmazta a hűsítő nyalánkságot.Ki kell emelni, hogy az 
elmúlt évek statisztikájához képest mindenképpen javulás látszik ezen 
a területen. A tapasztaltabb, huzamosabb ideje a szakmában dolgozó 
üzemeltetők tisztában vannak az élelmiszerbiztonság követelményei-
vel, nyilvántartási kötelezettségeikkel. A kezdő vendéglátó vállalkozá-
sok munkájának segítése, a változó jogszabályi környezet ismertetése 
érdekében a hatóság többször szervezett már előadást, tájékoztatót.
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Önkormányzati h í r e k
A képviselő testületet 2019. november 28.-ra hívta össze a pol-

gármester. A 31 napirendi pont között szerepelt a Képviselő-testü-
let Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2013. (IV.10) ön-
kormányzati rendelet felülvizsgálata. A felülvizsgálatra azért került 
sor, mert egy 2011.-ben alkotott törvény előírja az alakuló ülésen, 
vagy az azt követő ülésen a működési szabályzat felülvizsgálatát. A 
szakbizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra java-
solták a képviselőknek. 

Sor került a Gyomaendrőd TESZK 10. számú módosítására is, 
(telek beépíthetőség megváltoztatása) melynek előkészítése még a 
májusban megtartott ülésen megtörtént. Az eltelt idő alatt a véle-
ményezési eljárásokon túljutott a rendelettervezet, a záró szakmai 
vélemény 2019. október 29.-én megérkezett, mely szerint a jóvá-
hagyás jogszerűen megtehető. A képviselő-testület jóváhagyta a 
TESZK módosítását, melynek értelmében megváltozik pl. a vízpar-
ti zártkerti telkek legnagyobb beépíthetősége is.

Megismerhették a Képviselők az önkormányzat és intézményei 
által benyújtott háromnegyed éves beszámolóit. Megállapítható, 
hogy úgy az önkormányzat, mint az intézményei gazdálkodására 
jellemző a bevételek és kiadások tekintetében egyaránt az időará-
nyos, megfontolt és takarékos gazdálkodás. 

Döntés született a 2020. évi köztisztviselői illetményalap meg-
állapításáról is. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019.-ben megalkotott törvény szerint az illetményalap vár-
hatóan 38.650 Ft. Ugyanezen paragrafus azonban lehetőséget biz-
tosít arra, hogy az önkormányzat saját forrásai terhére a törvény-
ben foglaltaktól eltérően magasabb összegben állapítsa meg azt. A 
magasabb illetményalap azonban nem haladhatja meg a KSH által 
közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági 
havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. A kötelező legkisebb mun-
kabér várhatóan emelkedni fog január 1.-től, így a garantált bér-
minimum 210.600 Ft lesz. Figyelembe véve a 8%-os emelkedést, az 
illetményalapot az eddigi 50.000 Ft-ról 54.000 Ft-ban állapítanánk 
meg. A Képviselő-testület jóváhagyta az illetményalap növelését a 
köztisztviselők tekintetében, mivel az állam az önkormányzati hi-
vatal működéséhez 2020. évre 5.450. 000 Ft/fő összeget biztosít az 
előző év 4. 580.000 Ft/fő összeggel szemben. Ez a módosítás 26. 
000. 000 Ft többletet jelent az önkormányzatnak, melynek egy ré-
sze lenne bérfejlesztésre felhasználva, 15. 000.000 Ft a közös hivatal 
működéséhez biztosítandó önkormányzati kiegészítő támogatást 
csökkentené. 

A Dr. Pikó Béla u. 3 szám alatti orvosi rendelő felújítása egy 
nyertes TOP.-os pályázat következtében valósulhat meg. A munká-
latok idejére két egészségügyi alapellátást végző szolgáltató átköltö-
zött a Kossuth út 30 szám alá, a működési engedély módosítására 
ezért kellett sort keríteni. Az átköltözést követően Dr. Nagy Éva 
háziorvos úgy nyilatkozott, hogy véglegesen maradna a Kossuth út 
30 szám alatti épületben és kérte a Képviselő-testületet az ellátási 
szerződés módosításához. A végleges átköltözéssel a Dr. Pikó Béla 
úti rendelő zsúfoltsága csökkenne, ezért a testület jóváhagyta Dr. 
Nagy Éva kérelmét.

Elbírálásra kerültek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-
rendszer helyi támogatására beérkezett pályázatok is. A benyújtási 
határidő 2019. november 5.-én lejárt. Határidőre az „A” kompo-
nensből 23 db érkezett, de a pályázati feltételeknek 21 db. felelt 
meg. Két pályázat azért került elutasításra, mert magasabb volt az 
egy főre eső jövedelem a kiírt összegtől. 

A „B” komponensre a középiskola utolsó évfolyamán tanuló, de 
még felvételt nem nyert hallgatók pályázhattak. Ők, amennyiben 
felvételt nyernek valamelyik felsőoktatási intézménybe, úgy igény-
be vehetik az elnyert összeget. Határidőre nem érkezett kérelem 
erre a komponensre. 

Három pályázó csak a rögzítést tette meg, de konkrét pályázatot 
az önkormányzathoz nem nyújtott be, ezért az ő esetükben érvény-
telenségről kellett dönteni. A pályázatot elnyert tanulók támogatási 
összege az önkormányzat részéről havi 5000 Ft/fő. 

A Vidovszky Béla Városi Képtár nyílászárói elavultak, ezért 
pályázat benyújtásáról döntött a Képtár és a Képviselő-testület 3. 
943.000 Ft értékben. A november 11.-én megjelent miniszteri dön-
tés szerint a Kubinyi Ágoston 2019. program keretében 2.000.000 
Ft támogatásban részesültünk. A felújítás költségvetésébe megjelölt 
összeg és az elnyert támogatás nem elegendő a teljes nyílászáró cse-
réhez, ezért új árajánlat megkérésére került sor. Ebben már csök-
kenne a műszaki tartalom, de még így is 316. 000 Ft önkormányzati 
támogatás szükséges. A Képviselő-testület jóváhagyta a kiegészítő 
támogatást a 2018.-évi szabad pénzmaradvány terhére.

Kérelmet nyújtott be a Mobilbusz Kft  a Gyomaendrőd Város 
közigazgatási területén végzendő személyszállítási szerződés mó-
dosítására. A Közszolgáltatási szerződés szerint a szolgáltató köte-
lezettséget vállalt arra, hogy az áremelés mértéke nem haladhatja 
meg az idei évre meghatározott infl áció mértékét, az-az 2,8%-ot. 
2019.-ben a szolgáltató havi átlagos bruttó árbevétele 799.000 Ft 
volt, amely utazási okmányok érvényesítéséből származott. Ezt az 
összeget alapul véve a szerződésben foglaltak szerint 2020.-ban 
havi 22.394 Ft többlet árbevétel növekedés a megengedett. A szol-
gáltató az egyszeri utazásra érvényes vonaljegy árában szeretné ezt 
érvényesíteni azzal a szándékkal, hogy az utazókat a bérlet vásárlá-
sára biztassák. 

Jegyfajta megnevezése Jelenlegi 
ár

2020-ra 
tervezett ár

Tervezett 
nettó bevételi 

többlet
Egy utazásra érvényes 
vonaljegy ára (750 db/hó)

120 Ft 150 Ft +22 500 Ft

Teljes áru havi bérletjegy 
ára

2410 Ft 2410 Ft 0 Ft

Kedvezményes havi 
bérletjegy ára (diák, 
nyugdíjas)

600 Ft 600 Ft 0 Ft

A képviselő testület jóváhagyta a Mobilbusz Kft . kérelmét.
Az önkormányzat kft -i is elkészítették háromnegyed évi beszá-

molóikat és a Képviselő-testület elé terjesztették. Gyomaszolg Ipari 
Park (Képviseli: Dinya József) Kft  1-9 hónap gazdálkodásának adó-
zott eredménye 3.826 ezer Ft az éves tervezett 7. 648 ezer Ft veszte-
séggel szemben. Az 1-9 hónapban az éves tervezett bevételek 81%-a 
teljesült. A társaság eredmény tartaléka 33. 586 ezer Ft, a saját tőke 
pedig 190. 262 Ft, kötelezettségei összesen 8. 182 ezer Ft, a követelés 
állománya 10. 264 ezer Ft.

A Zöldpark Kft . (képviseli: Dinya József) 1-9 havi eredménye 
29. 808 Ft pozitív eredményt mutat. A bérlakások kezelésének ki-
vételével minden területen pozitív eredmény mutatkozik. A legki-
emelkedőbb tevékenysége a Kft .-nek az építőipar, melynek teljesít-
ménye 14. 255 ezer Ft-ot produkált. 

Gyomaendrőd Földkezelő kft . (képviseli: Varjú Róbert) is el-
készítette ua. időszakra beszámolóját, illetve 2019. november 1. és 
2020.október 31.-ig termelési év üzleti tervét is. A beszámoló tartal-
mazta azt a mérleget és eredmény kimutatást, amelyben már szere-
pel a földalapú támogatás teljes összege is. A Kft . év végi eredménye 
pozitív, várhatóan 4,5 millió Ft-ban teljesül majd. 

Beszámolót készített 1-9 hónap gazdálkodási adataival a Liget 
Fürdő Nonprofi t Kft . is (képviseli:Gera Krisztián) A társaság adó-
zás előtti eredménye 6. 973 Ft. A beszámoló megállapítja, hogy a 
gazdálkodás a terveknek megfelelően alakult. A nettó árbevétel 
12,77%-al nőtt a 2018. évhez képest. Az árbevételen belül a szál-
láshely szolgáltatás 42,25%-al nőtt, melyhez nagyban hozzájárult a 
gimnáziumi szálláshely szolgáltatása. A költségek a takarékos gaz-
dálkodás ellenére növekedtek 1,8 millió Ft -al, amelynek oka a kö-
telező béremelés. A társaság az önkormányzat által bizto-
sított 27 millió Ft összeget felhasználta, s reményei szerint  
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ebben az évben több támogatásra szükség nem lesz. 
Egyúttal kérelemmel fordult a Liget Fürdő Kft . a Képviselő-

testülethez, hogy a 2017.-ből fennmaradt, évi vállalt 3.000.000 Ft 
visszafi zetésétől tekintsen el. Indokai között az szerepelt, hogy a 
2019. januárban megszavazott 10 millió Ft. csak a legszükségesebb 
fejlesztések egy részére volt elegendő, éppen ezért a fürdő saját 
bevételeiből további fejlesztéseket és felújítást fi nanszírozna. Ezek 
közül a két legfontosabb a víz alatti porszívó beszerzése, valamint 
az üzembiztos működést elősegítő vegyszeradagoló rendszer teljes 
kiépítése. Az idei évben a fürdő eleget tudna tenni a vállalt kötele-
zettségének, de kéri, hogy a Képviselő-testület a 3 millió Ft. terhére, 
engedélyezze a víz alatti porszívó és a klóradagoló rendszer kiépí-
tését. A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta és hozzájárult a 
biztonságos működést segítő műszaki eszközök beszerzéséhez.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. év XII. 18 nap-
ján kelt határozatában Gera Krisztiánt bízta meg a fürdő ügyvezetői 
feladatainak ellátására öt évre. (2015. január 1.-2019. december 31. 
napjáig) Polgármesteri javaslatra a Képviselő testületnek kell dön-
tést hozni a pályáztatás nélküli, újabb három évre való kinevezésre. 
Mindhárom szakbizottság megtárgyalta a javaslatot. A Pénzügyi, 
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságnál 
megfogalmazódott egy módosító indítvány, amely szerint az ügy-
vezető megbízatása 24 hónap után kerüljön felülvizsgálatra és ezt 
követően szülessen döntés a pályázat újbóli kiírásáról, vagy a jelen-
legi ügyvezető megbízásának egy évvel való meghosszabbításáról. 
Végül a Bizottság ezt a módosító javaslatot elutasította. Hasonló 
javaslat született az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság ülésén is, azzal az eltéréssel, hogy tekin-
tettel az idei évben történt helyhatósági választás és a pályáztatás 
közel azonos időben történt egybeesésére, illetve a futó beruházás 
(csúszdapark) megvalósítására, a Képviselő-testület két évre hosz-
szabbítsa meg Gera Krisztián ügyvezető megbízatását. A bizottság 
élve a javaslattevő jogkörével, ezt az elfogadott módosító indítványt 
terjesztette a Képviselő-testület elé. A testület 8 igen szavazattal, 2 
nem és 2 tartózkodással fogadta el az ügyvezető kinevezésének há-
rom évvel való meghosszabbítását.

Szarka Róbert egyéni vállalkozó rekreációs célú sporttevékeny-
ség működtetése céljából bérbe kívánja venni a Gyomaendrőd Fő 
út 81/2. szám alatti volt iskolaépület középső szintjét 2020. január 
1-től 2022. december 31-ig. Az épület jelenleg is sportcélú hasz-
nosítás alatt áll, illetve felújítás és korszerűsítés várható, melynek 
bekerülési költsége 3 millió Ft. A vagyontárgyak feletti jog gyakor-
lásáról szóló önkormányzati rendelet értelmében, abban az esetben 
lehetne versenyeztetés nélkül átadni az épület középső szintjét, ha 
a bérleti díj nem haladja meg a 2millió Ft/év értékhatárt, illetve a 
szerződés nem haladja meg az 1 évet. Mivel Szarka Róbert 3 évig 
kívánja használni az épület középső szintjét, a versenyeztetés kö-
telező.

A Képviselő-testület nyílt pályáztatás keretében javasolta az 
épület középső szintjének bérbe adását.

A Sóczó-zugban ingatlan tulajdonnal rendelkező polgárok cím 
megállapítási kérelemmel fordultak a Közös Önkormányzati Hiva-
tal Jegyzőjéhez annak érdekében, hogy alkotmányos jogukat gya-
korolva lakcímet létesíthessenek lakcímkártya kiadása céljából. A 
jegyző csak a képviselő-testület döntésével jegyezhet be címelemet 
a Központi Címregiszterbe. A közterület elnevezés kapcsán az ön-
kormányzat felkereste az érintetteket és név javaslatot kért tőlük. A 
beérkezett javaslatok szerint maradjon utcanévként a terület jelen-
legi elnevezése. A választható megnevezésként a Sóczó utca mellett 
a Sóczózugi út is lehetséges, melyről a döntést a képviselő-testület 
joga meghozni. A testület az utóbbi elnevezést fogadta el.

Lehóczkiné Timár Irén
Alpolgármester

Önkormányzati hírek
folytatás a 9. oldalról

A karácsonyi ünnepi szertartások rendje a 
Szent László Király Templomban Hunyán:

 
2019. december 22.-én vasárnap délelőtt advent 4. vasárnap-

ja van
 
Hunyán 11:30-kor lesz szentmise.
 
2019 december 24.-én kedd este karácsony előestéje van.
 
17:30 órára várjuk Önöket templomunkban karácsonyi mű-

sorra.
December 24-én vasárnap este hatkor (18:00) kezdődik az 

„éjféli” szentmise.
 
December 25, szerda, Karácsony első napja.
 
Délelőtt 11:30 órakor lesz szentmise a Szent László temp-

lomban.
Ez a nap parancsolt ünnep, vagyis a szentmisén való részvé-

tel kötelező, éppen úgy, ahogy vasárnapokon!
 
December 26. csütörtök, Karácsony második napja.
 
Templomunkban a vasárnaponta megszokott 11:30 órakor 

lesz szentmise.
 
December 27-én pénteken Szent János apostol ünnepe lesz.
 
Hunyán 16:00-kor a szentmisében Szent János apostol köz-

benjárását kérjük, hogy a szőlőben végzett és a borral kapcsola-
tos munkáinkat Isten áldása kísérje. Az ünnephez kapcsolódó 
szokásos bormegáldást aznap a szentmise végén elvégezzük.

 
December 29. vasárnap Szent Család ünnepe.
 
Délelőtt 11:30 órakor lesz szentmise a Szent László temp-

lomban. A misében megáldjuk a jelenlevő házaspárokat.
 
December 31.-e kedd Szent Szilveszter
 
Délelőtt 11:30 órakor szentmise keretében adunk hálát ez év 

kegyelmeiért.
 
Január 1. szerda Szűz Mária Isten anyja ünnepe
 
Ez a nap parancsolt ünnep, vagyis a szentmisén való részvé-

tel kötelező, éppen úgy, ahogy vasárnapokon! Templomunkban 
a vasárnaponta megszokott 11:30 órakor lesz szentmise.

 
Január 5. vasárnap: Karácsony utáni második vasárnap
 
Templomunkban a megszokott 11:30 órakor lesz szentmise.
 
Január 6. hétfő Vízkereszt ünnepe
 
Ez a nap parancsolt ünnep, vagyis a szentmisén való részvé-

tel kötelező, éppen úgy, ahogy vasárnapokon! 
Azért, hogy a dolgozók is el tudjanak jutni a misére a 

hétköznaponta megszokott 16:00 órakor van szentmise.
 
Házszentelést lehet kérni. Vízkereszt napjától Zoltán atya 

igény szerint szívesen megy házat, lakást szentelni. Aki a laká-
sát szeretné megszenteltetni, Zoltán atyával személyesen egyez-
tessen időpontot. Jó alkalom lehet a házszentelés a család és a 
plébánia papjának baráti találkozására. A pap ilyenkor, „em-
berként” is megmutatkozhat, és ő is közelről találkozhat egy 
keresztény család valóságával. A lelkipásztor számára fontos 
érintkezési felület ez a családokkal, melyek az Egyház legalap-
vetőbb sejtjei, Isten szolgája pedig annak megerősítését hozza a 
családok számára, hogy fontos szerepe van a nagyobb közösség 
egészében, és az Úr szeretettel törődik az otthonnal. Zoltán atya 
nem várja el a nagy vendéglátást a házszentelések alkalmával. 
Természetesen a házszentelések ingyenesek.
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Civil sarok Kovács Tiborné Rácz Ida

Az internet világában sok információra teszünk szert, mivel a 
számítógép megjelenésével, használatával a kommunikációs lehe-
tőségek kiszélesedtek.

Így fedeztem fel egyik közösségi oldalon azt a cikket, amelyben 
megpillantottam egy gyomaendrődi ismerőst is, egy Budapesten 
megrendezésre kerülő stílus versenyen, mint első helyezettet. Fel-
keltette érdeklődésemet már maga a kifejezés is és utána néztem a 
szó pontos jelentésének. A „stílus” görög szó, amely bármely mű-
vészeti ágba tartozó formanyelv. A stílust nagyban befolyásolja a 
közlő egyénisége és lelki állapota is - olvastam. 

Néhány Messengeren történt beszélgetés után elhatároztam, 
hogy megkeresem és közelebbről is megismerkedek Kovács Tibor-
né Rácz Idával. Mint kiderült, a szüleit nagyon régóta ismerem, 
sőt a lánya révén, mint szülőt, őt is, a Rózsahegyi Kálmán Általá-
nos Iskolából. Azóta viszont eltelt legalább tizenkettő év! 

Otthonában, kellemes, rendezett, szép környezetben fogadott. 
Beszélgetésünk alatt kiderült, hogy nagy állat barát hírében áll. 
Néhány hónapos kutyája most is „családtagként” volt jelen a ri-
port készítésénél. Kíváncsian vártam, mit tud magáról elmondani 
ez a még ma is nagyon fi atalos 47 éves hölgy, akiről közben kide-
rült, hogy bizony már nagymamaként is meg kell állnia a helyét 
a családban. 

Nagyon fi atalon kötött házasságot, Kovács Tiborral, aki épí-
tőipari vállalkozóként tevékenykedik. Házasságukból két gyer-
mekük született. Fia a családi vállalkozásban dolgozik, nős, már 
megörvendeztette szüleit egy kisfi ú unokával, aki szeptembertől 
óvodás korú fi atalember lett. Lánya, aki a társastánc kategóriá-
ban versenytáncosként országos és nemzetközi sikereket is elért, 
ma már szintén kirepült a fészekből és egy kisvárosban él. Rendez-
vényszervezőként dolgozik egy szállodában és nagyon sikeresen 
vezeti ott ezt az üzletágat.

Kedves Ida! Hogyan jutott az Ön tudtára, hogy Budapes-
ten fog megrendezésre kerülni a D&D stílusverseny, illetve 
mit is jelent ez, mi motiválta arra az elhatározásra, hogy ne-
vezzen az eseményre?

A gyermekeink felnőtté válása után a családi vállalkozásban 
lévő feladataim mellett rengeteg időm felszabadult. Kerestem a 
helyemet, különböző képzéseken vettem részt. Hiányoztak az 
emberek, az emberi kapcsolatok, napközben a feladataim elvég-
zése mellett is magányosnak éreztem magam. Eszembe jutott 
drága Nagymamám, akivel sokat beszélgettem az élet „nagy” 
dolgairól, az emberi önérzetről, tartásról, a tisztességes helytál-
lásról, a vallásról. Időközben egy betegség következtében némi 
túlsúlyra is szert tettem, így egyszerűen át akartam változni. 
Mivel kihasználom az internet adta információszerzés lehetősé-
gét ráakadtam erre a hirdetésre. A családommal történt egyez-
tetés után regisztráltam, majd beneveztem és felvételt nyertem 
egy négy napos képzésre. Az előkészítő munkában egy helyi is-
merősöm is részt vállalt, így a jóga oktatását Stranszkiné Zsuzsi 
vezette a csoportnak. A fotókat Koloh Judit, a sminkemet Kis 
Anita, míg Látkóczkiné Erdős Magdika a frizurám elkészítésé-
ben jeleskedett.

A négy nap ugyan nem nagy idő, de teljesen megváltoztatta 
eddigi életemet, mert sokféle embert megismertem, ismerősö-
ket és jó barátokat szereztem, akikkel ettől kezdve tartom a kap-

csolatot. Tudni kell, hogy ez a verseny Magyarországon először 
lett megszervezve és a Benczúr Palotában zajlott, melyre 20-an 
neveztünk az országból. 10-en 35 év alattiak, míg szintén 10-
en 35 év felettiek. A zsűri tagjai voltak, Kiszely Tünde, Veres 
Gabriella, Toldiné Antal Réka. Szervező Kovács Zsuzsa, míg az 
oktatónk Lakatos Judit volt. A programok között szerepelt az 
egészséges élelmiszerekből termékvásár, kóstoló, és nem utolsó 
sorban a divatbemutató. 

Milyen oktatásban volt részük a nevező hölgyeknek?
Elsősorban, a viselkedésen, az öltözködésen, a mozgáson 

volt a fő hangsúly, az-az a test és a lélek összhangján!

Ön megnyerte ezt a versenyt, ahol a kisugárzás volt a nye-
rő. A későbbiek során miben tudja hasznosítani az itt tanult 
ismereteket és bizonyítványt?

Molett ruházati üzletek kollekcióit mutathatom be, erre kap-
tam jogosítványt, illetve plus size modell lettem. (molett mo-
dell) Jelenleg itt helyben nincs ilyen üzlet, tehát Budapestre fo-
gok járni bemutatókra, de megvallom, terveim között szerepel 
a családi vállalkozás kibővítése, ahol tudom majd kamatoztatni 
az itt szerzett tudásomat, tudok segítséget nyújtani a hasonló 
adottságokkal rendelkező hölgy ismerőseimnek. Meg tudom 
tanítani nekik, hogy az összhatás a legfontosabb, a lélek belső 
nyugalma, önmagunk elfogadása, a kisugárzás. 

Szabad idejében mivel foglakozik szívesen?
Olvasok, zenét hallgatok, amikor csak megtehetem, szíve-

sen nézek fi lmeket. Kedvenc íróim Barna Berni és Müller Péter, 
de minden olyan téma érdekel, ami a lélekkel és önismerettel 
foglalkozik. Kedvenc színészeim: Julia Roberts, Richárd Gere, 
Denzel Washington. Vezetés közben is szoktam hallgatni Lara 
Fabiot, Ennio Marriconét. Azonban legkedvesebb időtöltésem 
az unokámmal való foglalatosság. Rajzolunk, énekelünk, mesé-
lünk, sütögetünk. Vasárnaponként velünk ebédel, hogy a férjem 
is tudjon vele foglalkozni, aki hétköznap kevés időt tölt itthon 
a munkája végett. Szeretnénk nagyon jó kapcsolatot kialakítani, 
úgy, ahogy én tanultam és láttam nagymamától, mivel az élet-
ben a legfontosabb érték a család.

Kedves Ida! Kívánom, hogy álmai megvalósuljanak!

Lehóczkiné Tímár Irén
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Rovatvezető: Polányi Éva

Anselm Grün:

A bennünk lakozó titok

Advent a vágyakozás ideje. A vágyakozás szerető kívánkozás az 
után, ami mélységesen betöltheti és kielégítheti szívünket. A vágya-
kozás mindig a szeretettel kapcsolatos, a szívvel, amely a vágyako-
zás révén tágul ki. Szent Ágoston szemében a vágyakozás az ember 
egyik alapjellemzője. Az ember lényege szerint olyan valaki, aki 
Isten után vágyakozik. Ez nem mindig nyilvánvaló, de minden földi 
vágyakozásban ott rejlik ez a végső, Isten utáni vágyakozás is. Ha 
szenvedélyesen vágyakozom a sikerre, a vagyonra, a gazdagságra, 
az elismerésre, akkor vágyakozásom mindig túlmutat az elérhetőn. 
Nincs olyan elismerés, amely teljesen kielégítené vágyakozásomat. 
Nincs olyan vagyon, amely teljes nyugalmat biztosíthatna nekem. 
Végső soron minden vágyamban Isten után vágyakozom. Ezt fe-
jezte ki klasszikusan Ágoston, amikor azt írta: ,,Nyugtalan a mi 
szívünk, míg nyugalmat nem talál benned, Istenem.’’

Aki elfojtja vágyakozását, a vágy betegévé, szenvedélybeteggé 
válik. Advent lenne annak az ideje, hogy szenvedélyeinket ismét 
vágyakozássá változtassuk. Mindegyikünk ismer szenvedélye-
ket, belső függőségeket. Nem csupán a szembeötlő szenvedélyek 
léteznek, mint például az alkoholizmus, a drogozás, a gyógyszer-
függőség, a munkamánia, a kapcsolati szenvedély, a szexőrület, a 
játékszenvedély. Mihelyt függővé válunk valamilyen viselkedéstől 
vagy dologtól, kialakul bennünk a szenvedély struktúrája. Többé 
nem vagyunk képesek az illető viselkedés vagy a szóban forgó dolog 
nélkül létezni. A művészet abban állna, hogy gondosan szemügyre 
vesszük szenvedélyeinket, és felfedezzük bennük azt a vágyakozást, 
amely megmutatja nekünk, hogy kívánkozásunk túlmutat mind-
azon, ami hétköznapi és banális. Végső fokon a haza és a védettség 
iránti vágyakozás, az elveszett Paradicsom iránti vágyakozás rejlik 
ebben. Ez azonban nem valami hibás vagy egészségtelen fejlemény, 
nem az éretlenség vagy a visszafejlődés kifejeződése. Valami mást 
mutat, nevezetesen annak sejtelmét, hogy csak akkor tudjuk bele-
vetni magunkat az élettel folytatott küzdelembe, ha otthon vagyunk 
saját magunkban, és ha Istent ama titokként érzékeljük, amely ben-
nünk lakozik.

Ha advent idején érintkezésbe kerülök vágyakozásommal, ak-
kor meg tudok békélni életem átlagosságával. Akkor búcsút tudok 
mondani azoknak az illúzióknak, amelyeket az életemről alkottam 
magamnak, például annak az illúziónak, hogy a foglalkozásomnak 
teljesen ki kell töltenie engem, hogy családom képes mindig harmó-
niában élni, vagy hogy mindig sikeres és mindenki kedvence lehe-
tek. Sokan makacsul ragaszkodnak ezekhez az illúziókhoz, s ha az 
élet nem teljesíti őket, akkor ezt azáltal fojtják el, hogy rózsaszínben 
mutatják be életüket. Amikor másoknak mesélnek valamit, szíve-
sen esnek túlzásokba. Mindig érdekfeszítőbben ábrázolják a dolgot, 
mint amilyen. Ha önmagukról beszélnek, mindig azt mesélik el, 
milyen rendkívüli a bennük éppen zajló folyamat. Ezzel azt akarják 
elfedni, hogy mély válságban vannak. Szemüket becsukják életük 
banalitása előtt, és helyzetük túlzó leírásával tartják fenn különle-
gességük illúzióját.

Vágyakozásomnak pozitív hatása van. Távol tart attól, hogy 
életemet túlterheljem bizonyos elvárásokkal, s az embereket agyon-
nyomjam kívánságaimmal. Meg tudok békélni hétköznapjaimmal, 
el tudom fogadni azokat olyannak, amilyenek. S el tudom fogadni 
az embereket is olyannak, amilyenek. Ez éppúgy vonatkozik munka-
társaimra, mint házastársamra. A vágyakozás kivezet ezen a világon 
túlra. Van bennem valami, ami túl van ezen a világon, valami, 
amin a világnak nincs hatalma. A vágyakozás ezért megszabadít at-
tól, hogy a világhoz tapadjak. Elfogadom, hogy egyetlen ember sem 
képes kielégíteni legmélyebb vágyakozásomat. Ebből a magatartás-
ból fakadóan képes vagyok szabadon találkozni a másik emberrel, 
anélkül hogy valamilyen előre gyártott, merev képbe szorítanám 
őt túlzott elvárásaimmal. A vágyakozás lehetővé teszi számomra, 
hogy előítéletektől mentes nyitottsággal közeledjem mások felé. 
Így aztán képes leszek élvezni a találkozást és a kapcsolatot, anélkül 
hogy folytonosan valami többet akarnék. A másik ember Istenhez 
utal engem, anélkül hogy istenné kellene válnia számomra.

Saint-Exupérytől származik a híres mondás: ,,Ha hajót akarsz 
építeni, tanítsd meg az embereket a széles óceán iránti vágyako-
zásra.’’ A vágyakozásban tehát olyan erő rejlik, amely képessé tesz 
minket arra, hogy egészen konkrét módon közelítsünk meg utópiá-
kat. A vágyakozás arra ösztönözte a középkori embereket, hogy ma-
gas dómokat építsenek. Ez az építészet a vágyakozásból élt. A zene 
is a vágyakozásból él, s ablakot nyit az égre. Végső soron minden 
művészet az örökkévaló, a még soha nem volt megmutatkozása. Az 
egészen más iránti vágyakozásnak a kifejeződése. A vágyakozásban 
olyan erő rejlik, amely képes szétfeszíteni a betont, képes széttörni 
azt a páncélt, amelyet azért építettünk magunk köré, hogy érzéketle-
nek legyünk a másik világ iránt. A vágyakozás megnyitja szűk vilá-
gunkat. Nyitva tartja fölöttünk a horizontot. A vágyakozás nem zár-
kózik el az élet rettenetes tényei elől, viszont rávezet minket annak 
a reménynek a nyomára, amelynek segítségével képesek vagyunk 
szembenézni a valósággal, anélkül hogy kétségbeesnénk miatta.

Advent idején kérdezd meg magadtól, tulajdonképpen mi is a 
legmélyebb vágyakozásod. Ha érintkezésbe lépsz vágyakozásoddal, 
szíved tágassá válik. Szabadnak fogod érezni magadat, még ha min-
den szűkös is körülötted.

Bízzál meg a haza és a védettség, az igazi élet és a hiteles szeretet 
iránti vágyakozásodban. Amikor adventi énekeket énekelsz vagy 
Izajás próféta szavait hallgatod, engedd, hogy oly módon érjenek 
el hozzád a szavak, hogy felszítsák vágyakozásodat. Vágyakozásod 
kitágítja majd életedet, és elvezet az élet forrásához, amely benned 
buzog, és nem hagyja, hogy a téged körbevevő kövek határok közé 
szorítsák.

Forrás: Publik-Forum, 2003/23,
ÉV 2004. december
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Mikor a karácsony
beköszönt
rászakad a házra
ez a csönd

ez a csönd amit még
nagyanyám
itt hagyott a század
derekán

s vele örökségül
a szívét
legyen hóhullásban
menedék

vasúttól hazáig
baktatok
végig gyertyafényes
ablakok

idelép mindenki
az úton
a holtakat vissza-
hazudom

magam vagyok élő
de tudom
hogy a kisded nékem
rokonom

elmúlik majd minden
ami fájt
éljen gyertyafényben
a világ

2016. december
(Megjelent a Még egyszer 

Firenzébe című kötetben)

Gergely Ágnes
Endrőd felé
Illyés-parafrázis
Barna Imrének

A tabellát nyolc héten át vezető Gyomaendrődi FC csapata a 
sorozatosan elért döntetlen eredmények miatt sajnos leszorult a 
táblázat első helyéről a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 
B-csoportjában, helyét kénytelen volt átadni az OMTK-Rákóczi 
csapatának. Azonban az eddigi éllovas továbbra is megőrizte 
őszi veretlenségét, ami igen dicséretes dolog.  

A lejátszott mérkőzések eredményei:     
2019. 10. 19.     Mezőmegyer SE – Gyomaendrődi FC     2 : 2
                          G.: Kun Cs.(2) 
Háromesélyes mérkőzésre volt kilátás, a megyeriek számá-

ra a dobogón maradás, míg a vendégek számára a veretlenség 
megőrzése volt a cél. A hazaiak már a negyedik percben egy 
bombagóllal vezetést szereztek, majd a félidő vége felé újabb 
találatot helyeztek el a vendégek kapujába, de erre még az első 
félidő utolsó perceiben jött a vendégek válasza. A második fél-
időben hamar sikerült az egyenlítés a Gyomaendrőd részéről, 
majd ezt követően a küzdelem dominált, gólok nélkül. Az első 
félidőben a rutin, a szünet után a fi atalos lendület jellemezte a 
rangadót. Küzdelmes mérkőzésen a bajnokesélyes Gyomaend-
rődnek sikerült megőrizni a veretlenségét a rutinos játékosokkal 
felálló, jó erőt képviselő Mezőmegyer otthonában.      

2019. 10. 26.     Gyomaendrődi FC – Kamuti SK     0 : 0
                          G.: ----- 
A kamuti csapat igen hullámzó teljesítményt mutatott eddig, 

de az utóbbi hetekben bebizonyították, hogy képesek bravúrra 
is. A mérkőzés egészére a nyomasztó hazai fölény volt a jellem-
ző, de hiába rúgtak kapufát, dolgoztak ki számtalan helyzetet 
a hazaiak, akik még büntetőt is hibáztak nem tudták bevenni 
a hősien védekező vendégek kapuját, akik ráadásul az utolsó 
húsz percet még emberhátrányban is töltötték. A Kamut kapu-
sa mindent védett, és sokszor a szerencsével sem állt hadilábon. 
Bosszankodhatnak a gyomaendrődiek, hogy az óriási fölényük 
ellenére csak döntetlent értek el, értékes két bajnoki pontot hul-
lajtottak el a nagyot küzdő Kamuttal szemben. 

2019. 11. 02.     Gyomaendrődi FC – Békési FC     2 : 1
                          G.: Sebők M., Békési N. 
Az utóbbi hetekben nyerő szériába került a Békés, ennek 

ellenére nehéz percekre kellett számítaniuk az elmúlt hetek-
ben több döntetlent elérő Gyomaendrőd otthonában. Erősen 
kezdtek a hazaiak, már a 9. percben megszerezték a vezetést. 
Azonban a vendégek sem az áldozati bárány szerepét vállalták, 
beleálltak a mérkőzésbe és teljesen kiegyenlített játékot láthat-
tak a nézők. A második félidő sem hozott fordulatot egyik oldal-
ra sem. Mindkét csapat szerzett egy-egy gólt, így a hazaiaknak 
megmaradt a mérkőzés végéig az első félidőben szerzett előny. 
A hazaiak alaposan megszenvedtek a győzelemért az egyre jobb 
formában játszó Békés ellenében, akik a végjátékig kétségessé 
tudták tenni a hazai sikert. 

2019. 11. 09.     Köröstarcsai KSK - Gyomaendrődi FC     0 : 0
                          G.: ----- 
A tarcsai csapat hetek óta nem érezte már a győzelem ízét, 

ezért nagyon fogadkoztak a szomszédvár elleni mérkőzés előtt. 
Hiába játszott fölénybe a vendégcsapat a mérkőzés nagy részé-
ben, a gólszerzés mindvégig nem jött össze. A hazai csapatból 
szinte mindenki csúszott-mászott a siker érdekében, aminek 
meg is lett az eredménye, pontot raboltak a listavezetőtől. Ez-
zel az eredménnyel inkább a tarcsaiak lehetnek elégedettek, a 
Gyomaendrőd mintha kiengedett volna az utóbbi hetekben, kü-
lönösen a helyzetkihasználás tűnik a korábbinál gyengébbnek. 
Sokba kerülhet még a vendégeknek a sorozatosan elért döntet-
len eredmény miatti pontvesztés, hiszen a riválisok folyamato-
san hozzák a győzelmeket.     

Fülöp Zoltán

Őrségváltás történt az élen
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Kedves Olvasók! Ebben az újságcikkben szeretnék ismertetőt 
nyújtani az ízületi porckopás tüneteinek javítására alkalmazott 
porcépítő készítmények fajtáiról, hatásmechanizmusaikról és al-
kalmazási módjaikról. Remélem, hogy a leírás tartalmaz az Ol-
vasók számára a gyakorlatban is jól hasznosítható tudnivalókat.

Kondroitin-szulfát: A csontok és az ízületi porc legfőbb építő-
eleme. A glükózamino-glikánoknál nagyobb mennyiségű vizet ké-
pes megkötni, így az ízületi porc rugalmasságát növeli. Az életkor 
előrehaladtával az ízületi porc kondroitin-szulfát-és víztartalma, 
rugalmassága is csökken. 

A kondroitin-szulfát serkenti a porcsejtek proteoglikán és kol-
lagén termelését, gátolja a porclebontásban résztvevő hialuronidáz 
enzimet. Növeli az ízületek hialuronsav-tartalmát, így növeli az ízü-
leti folyadék sűrűségét. 

A kondroitin szulfátot marha, sertés vagy cápaporcból állítják 
elő. Szájon át szedve nagy része felszívódik, ajánlott adagja naponta: 
800 mg, évente 2-3 alkalommal, 2-3 hónapos ciklusokban történő 
szedése javasolt.

Hatásaiként megemlítendő, hogy erősíti az ízületi porcokat, nö-
veli rugalmasságukat, növeli a kötőszövetek rugalmasságát, ízületi 
gyulladás-és fájdalom csillapító hatású, elősegíti a traumás csont-és 
porcsérülések gyógyulását. 

Szedésekor mellékhatásként gyomor-, bélpanaszok: hányinger, 
székrekedés, hasmenés továbbá enyhe szédülékenység vagy aller-
giás reakciók jelentkezhetnek. Nagyobb mennyiségben alkalmazva 
csökkentheti a véralvadási képességet. 

Várandósság és szoptatás idején szedése nem ajánlott.

Glükózamin: Glükózból és glutaminból épül fel, a támasztó-
szövetek sejtközötti terének felépítésében résztvevő glükózamino-
glikánok építőanyaga. Megállítja vagy lassítja a porcpusztulást, a 
porclebontásban résztevevő hialuronidáz enzim gátlása révén, nö-
veli az ízületi folyadék sűrűségét.

Glükózamin-szulfát, glükózamin-hidroklorid és N-acetil-
glükózamin formájában kerül forgalomba, leghatékonyabb formá-
ja a glükózamin-szulfát. Szájon át adagolva 90 %-a szívódik fel az 
emésztőrendszerből, melynek 25-26 %-a hasznosul, kerül az ízületi 
folyadékba. Gyulladásgátló hatású és erősíti a kollagén rostokat, a 
kötőszöveti struktúrákat (ízületi porc, szalagok és inak), elősegíti a 
porc regenerációját és traumás sérülés utáni gyógyulását. 

Nem ajánlott szedése gyomorfekély fennállása esetén; vízhajtót 
szedő betegek orvosi ellenőrzés mellett alkalmazhatják. Cukorbete-
geknél a glükózamin szedésekor fontos rendszeres vércukor-szint 
mérés, mert a glükózaminnak vércukorszint emelő mellékhatása 
van.

Hialuronsav: Az ízületi folyadék alkotórésze, növeli annak sűrű-
ségét és táplálja a szomszédos porcszöveteket. A hialuronsav gyul-
ladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású. Adagolása történhet 
szájon át vagy az ízületbe adott injekció formájában.  Számottevő 
mellékhatása nem ismert; lázas állapot, várandósság és egyes króni-
kus betegségek idején alkalmazása nem javasolt.

Az ízületek védelmében korai hialuronsav kezelés megkezdése 
javasolt, de előrehaladott porckopás esetén is nagyon jó eredmé-
nyeket értek el alkalmazásával.

Metil-szulfonil-metán (MSM): A szervezetben nagy mennyi-
ségben előforduló, fontos kéntartalmú vegyület, szerves kénnek 
is nevezik. A kén részt vesz a kéntartalmú aminosavak (metionin, 
cisztein), számos enzim, az izmainkat alkotó fehérjék-és az immun-
rendszer részét képező immunglobulin nevű fehérjék felépítésében, 
a kötőszövetek és a hámszövet gyakori építőeleme, nagy mennyi-
ségben megtalálható az ízületi porcokban. A kén hiánya a szerve-
zetben fáradtság, pszichikai feszültség, enzimműködési zavarok, 
betegségek és korai öregedés kialakulásához vezethet.

Az MSM nagyon jó gyulladásgátló, allergiaellenes és porcvé-
dő hatású, serkenti a porcszövetek alkotóját képező glükózamino-
glikánok és a támasztószövetek mátrixában lévő kollagén terme-
lődését. Csökkenti a sportolóknál a túlterhelt izmok fájdalmát, 
izomlázát, merevségét, mert csökkenti az ízületet körülvevő szö-
vetek fájdalomérzékenységét. Fájdalomcsillapító hatása hason-
ló a gyulladásgátló gyógyszerekéhez, a hatás 3-4 nap szedés után 

jelentkezik, 3-4 hét al-
kalmazás után 84%-os 
a hatáserősség. Bizonyí-
tott fájdalomcsillapító 
hatású az MSM ízületi 
porckopás – arthrosis – 
okozta panaszok esetén 
is.

Az MSM elősegíti 
a szervezetből a mé-
reganyagok kiürülését, 
a tápanyagok sejtekbe 
való bejutását. Az inzu-
linhatás erősítése révén 
serkenti a sejtek glükóz 
felvételét, vércukor-szint 
csökkentő hatású. 

Ajánlott fogyasztási 
mennyisége: 250-500 mg naponta. Forrásai a friss gyümölcsök-, 
zöldségek, a friss húsfélék, halak, a tenger gyümölcsei és a tejtermé-
kek, de feldolgozás során hőhatásra és vízelvonás hatására elbomlik. 

Kollagén: A kollagén a „kólla” (görög eredetű) és a „géne” (fran-
cia eredetű) szavakból származik, jelentése: „ragasztó termelő” 
fehérje. A szervezetben lévő, leggyakoribb fehérje; a támasztószö-
vetek sejtközötti terének 30%-át alkotja. Megtalálható nagy meny-
nyiségben az izmokban, az inakban, a porcban, csontokban, a bőr-
ben és a szem felépítésében is részt vesz.

Javítja a bőr rugalmasságát, növeli víztartalmát, csökkenti a rán-
cok kialakulását, véd a korai öregedéstől, védi a bőrfelszínt a káros 
UV-sugaraktól.

Elősegíti a köröm növekedését, meggátolja a korai hajhullást 
és az őszülést. Segíti az izmok regenerációját, növeli az izomerőt, 
segít az izombetegségek kialakulásának megelőzésében. Részt vesz 
az inak, az ízületi szalagok és a porcállomány épségének meg-
őrzésében; csökkenti az ízületi fájdalmat reumatoid arthritis és 
osteoarthritis kezelésénél alkalmazva. A kollagén bevitel elősegíti 
az Achilles ín gyógyulását traumás sérülés után; erősíti a csontokat, 
fokozza a csontképzést, a kalcium felszívódást, segít csontritkulás 
megelőzésében és kezelésében, traumás sérülések utáni szöveti re-
generációban. 

A kollagén nagy mennyiségben részt vesz a szem szöveteinek 
felépítésében, elősegíti a jó látást. Javítja a gyulladásos bélbetegség 
és a coeliakia tüneteit. Erősíti a szívizomzatot és biztosítja megfelelő 
működését, védelmet nyújt az agy degeneratív betegségével, az Alz-
heimer kór kialakulásával szemben. 

Kollagén hiánya degeneratív betegségek - ízületi gyulladás, 
csontritkulás, sebgyógyulási zavarok, látásromlás, szivárgó bél, Alz-
heimer kór – kialakulásával hozható összefüggésbe. 

A kollagén hidrolizátum felszívódása és hasznosulása jobb, mint 
a zselatiné és 9 esszenciális aminosavból 8-at tartalmaz: hisztidin, 
leucin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin és valin.

A kollagén alkalmazása hatékony és biztonságos, mellékhatásai 
ritkák, már meglévő fehérje allergia esetén vagy túladagolás során 
jelentkezhetnek. Bármelyik napszakban fogyasztható, előnyös a 
kollagén bevitel mellett a megfelelő C-vitamin pótlás és aminosa-
vakban gazdag ételek (tojás, tej, csirke-és halhús) fogyasztása. 

A porcvédő készítmények alkalmazása során rendkívül fontos a 
megfelelő, bőséges mennyiségű folyadékbevitel! Ezek a vegyületek 
vízmegkötő tulajdonságuk miatt – csökkent folyadékbevitel esetén 
– a szervezet szöveteiből vizet vonhatnak el, ami a porcépítő ké-
szítmények hatásának elmaradásához, a szervezet víztartalmának 
csökkenéséhez vezet. Alkalmazásuk mellett javasolt legalább heti 
3-4 óra aktív testmozgás, főképp az ízületeket nem terhelő sportok 
– biciklizés, úszás, torna, gyaloglás – formájában, mert ezek a moz-
gásformák „beolajozzák”és rugalmasan tartják az ízületeket.

Forrás:
https://www.webbeteg.hu › cikkek › porcerosito-keszitmenyek
www.simplesport.hu › kollagen

dr. Macsári Judit

Egészségről-betegségről
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Megyei h í r a d ó

Alelnököket választott, és bizottságokat hozott létre a Békés 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése novemberi ülésén. 

Az ülés első perceiben a Békés Megyei Önkormányzat és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát alkotta meg a tes-
tület, majd a közgyűlés alelnököket választott. Zalai Mihály el-
nök Szegedi Balázst főállású, Szebellédi Zoltánt nem képviselő, 
főállású alelnöknek javasolta. Az ellenzék Szegedi Balázs szemé-
lyével kapcsolatban eddigi politikai szerepvállalása miatt ellen-
érveket fogalmazott meg, melyekkel az elnök és a kormánypárti 
képviselők nem értettek egyet, végül minkét jelöltet megválasz-
tották, akik az ezt következő percekben letették az esküt.

Bizottságokat is alapítottak, a döntés értelmében a Pénzügyi 
Bizottság elnöke Földesi Mihály, az Ügyrendi Bizottságé Kónya 
István, a Területfejlesztési Bizottságé Varga Gusztáv, a Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottságáé Mucsi András lett. Zalai Mihály elnök 
elmondta: az ellenzék egy bizottsági elnöki és két bizottsági al-

elnöki posztot tölt be a következő ciklusban, a bizottsági helyek 
elosztásánál a mandátumok aránya érvényesült. A testület ta-
nácsnokaivá Hodálik Pált, Kónya Istvánt, Varga Gusztávot, nem-
zetiségi ügyekért felelős tanácsnoknak Tolnai Pétert választották.

Csatlakoztak a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz, és az 
előzőekhez hasonlóan ismét 7,5 millió forintot különítettek el 
a hátrányos helyzetű diákok továbbtanulásának támogatására. 
2019-ben 569 hallgató kapott az ösztöndíjpályázatnak köszön-
hetően tanulmányaihoz hozzájárulást.

Együttműködési megállapodást kötöttek a Békés megyei 
nemzetiségi önkormányzatokkal. Békés megyében négy terüle-
ti nemzetiségi önkormányzat működik: német, szlovák, roma és 
román, a velük korábban kötött megállapodást vizsgálták felül a 
képviselők.

Tagokat delegáltak a Békés Megyei Értéktár Bizottságba, a 
korábbi tagok közül hatot ismét javasoltak, új tagként pedig Puju 
János került be a bizottságba. Így Zalai Mihály elnök, Puju János 

és Závoda Ferenc képviselők, dr. Erdész Ádám, a megyei levéltár 
igazgatója, Ando György a Munkácsy Mihály Múzeum igazgató-
ja, Fekete Péter kulturális államtitkár és Ambrus György, a Békés 
Megyei Culinary Team vezetője alkotja az értéktár bizottságot.

Az idei költségvetési rendeletet is módosították, ugyanis 
közel 800 millió forinttal növekedett ennek főösszege. Mindez 
annak köszönhető, hogy a megyei önkormányzat is adott be 
és nyert pályázatokat, például a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program és az Interreg keretében, valamint egy ener-
getikai beruházást is megvalósítanak saját nyertes pályázatból. 

Samu Tamás Gergő egy előterjesztést nyújtott be, amely azt 
tartalmazta, hogy a testület foglaljon állást a szarvasi agrárkép-
zés megmentése mellett. A képviselők egyetértettek, fontosnak 
tartják, hogy a felsőoktatás megmaradjon Szarvason, azonban 
alaposabban szeretnének tájékozódni ezzel kapcsolatosan. Zalai 
Mihály elnök elmondta, az Agrárminisztérium miniszterhelyet-
tese, Dankó Béla országgyűlési képviselő és Babák Mihály pol-
gármester tettek már lépéseket az ügyben, ennek reményében 
bíznak abban, hogy a kar és az agrárképzés megmarad a megyé-
ben.

Az ülés bejelentésekkel zárult, melyből megtudtuk, hogy 
megalakult a Fidesz helyi frakciója, melynek vezetője Puju János 
lett, valamint az önkormányzati hivatal jegyzői feladatait novem-
ber 11-től a korábbi aljegyző, dr. Horváth Mihály látja el.
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Ízes Ízek
December

Körömpörkölt helyett...

Sertéskörmöt hosszában kettéhasítjuk, tisztára mossuk. Annyi vízben, hogy 
ellepje, teljesen puhára főzzük. Melegen kicsontozzuk úgy, hogy körmével együtt 
egészben maradjon. Bepanírozzuk és forró olajban kisütjük. Rizzsel, tartármár-
tással, savanyúsággal tálaljuk.

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!

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 emléke-
zünk meg, akiknek közléséhez a hozzátarto-
zók hozzájárultak!

GELLAI ISTVÁN BÉLA volt 
gyomaendrődi lakos, életének 62. évé-
ben 2019. november 19-én az Égi Ha-
zába költözött. 

HUNYA MÁTYÁSNÉ született TÍ-
MÁR GIZELLA volt gyomaendrődi 
lakos életének 88 évében, 2019. nov-
ember 22-én az Égi Hazába költözött.

MARSI CSABA volt gyomaendrődi 
lakos életének 46. évében 2019. nov-
ember 19-én visszaadta lelkét Terem-
tőjének.

TÍMÁR MIKLÓS BOLDIZSÁR-
NÉ született BÓTOS JOLÁN volt 
gyomaendrődi lakos életének 91. évé-
ben 2019. november 26-án egyházunk 
szentségeivel megerősítve visszaadta 
lelkét Teremtőjének.

SZABÓ BENEDEKNÉ szüle-
tett DEBRECZENI TERÉZIA, volt 
gyomaendrődi, majd szentesi lakos éle-
tének 93. évében 2019. október 23-án 

megtért Égi Atyjához.

SZUJÓ LÁSZLÓNÉ született KA-
TONA IRMA volt hunyai lakos meg-
tért Égi Urához.

„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!
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Ha hirtelen felteszünk egy kérdést valakinek, hogy mit tart érték-
nek, azon nyomban nem is tud válaszolni. Majd rövid gondolkodás 
után elmondja, hogy biztos, jó munkahelye van, a gyerekei révbe ér-
tek, egészséges a család. Mindenki mást-mást tud értéknek. Értéket te-
remt valaki, mert képeket fest vagy verset ír, de értéket teremt valamely 
mesterséget űző ember is.

A 2000. évet követően elindult egy mozgalom, hogy kutassuk fel 
a településeinken, tájegységeinken és az országban fellelhető értéke-
ket, melyekről úgy gondoljuk, hogy csak az adott területre jellemző. 
Sok lelkes ember volt, aki rálelt ennek a gyűjtőmunkának az ízére és 
szükségessé vált egy rendszer felállítása. 2012. április 2-án életbe lépett 
a 2012. évi XXX. törvény a Hungarikumokról és Nemzeti –Értékeink-
ről. Ez a törvény pontosan meghatározza a települési, megyei, ágazati 
és nemzeti érték fogalmait és elvezet a csúcsra a hungarikumokhoz.

A „hungarikum” a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtő-
fogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket 
jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különle-
gesség és minőség. 

A törvény alkalmazóinak nem kell a jogszabályt végigolvasni. Elég, 
ha ismerik az értékpiramist és tudják, hogy egy egyszerű nyomtat-
ványt kell kitölteni, mely, ha van helyi, úgynevezett települési értéktár 
bizottság, az ott tevékenykedők segítségével megoldható. Az értékek 
szakágazatba csoportosíthatók. A hungarikumokon néhány példával 
jelzem, ez hogyan néz ki.

Agrár- és élelmiszergazdaság: Csabai kolbász és vastagkolbász, 
Magyar akácméz, Magyar szürke szarvasmarha

Egészség és életmód: Béres csepp, Hévízi-tó
Épített környezet: Torockó
Ipari és műszaki megoldások: Neumann János hagyatéka, Zsolnay 

porcelán
Kulturális örökség: 100 tagú cigányzenekar, A Magyar Huszár, A 

magyar tanya, Herendi porcelán
Sport: Puskás Ferenc életműve
Természet és környezet: Aggtelek

Turizmus és vendéglátás: Bajai halászlé, Tiszai halászlé, Dobostor-
ta

A felsorolt példákból jól látható, hogy ezek hallatán megdob-
ban a magyar szív, de bárhol a világon elhangzanak ezeknek a 
hungarikumoknak a nevei tudják, hogy ez a magyarokhoz köthető. Az 
értékpiramis alján látható, hogy javaslat, ez nem azt jelent, hogy egy 
értéket csak az adott településen lehet bejelenteni. Példa, hogy a Bajai 
halászlevet Debrecenben, a szikvizet pedig Ópusztaszeren jelentették 
be. Van sok olyan értékünk, mely nem sorolható a hungarikumok 
közé, lehet, hogy örökre települési érték marad. Egy helyi templom 
vagy a kálváriához vezető fasor vagy akár hímzésminta az adott falu, 
olyan értéke, melyre a település lakói büszkék. Az értékpiramis tanul-
mányozása azért is fontos, mert látható, hogy külhoni értékek is felve-
hetők, sőt!

Nézzünk körül a megyében Békésben. Igen gazdagok vagyunk ér-
tékekben, mely nemcsak a magyaroké, hanem a megye nemzetiségeié 
is. Itt élünk békességben szlovákok, németek, romák, románok és szer-
bek. Minden nemzetiség büszke múltjára, kultúrájára, melyet ápolni 
akar. Eredményesen működik a Megyei Értéktár Bizottság és a megye 
52 településén van helyi értéktár és eddig 1150 érték lett bejegyezve. 
Néhány megyei értéket felsorolok a teljesség igénye nélkül. Orosházi 
búzacsíra málé, Magyar Autosex Tyúkgalamb, a már hungarikummá 
vált Csabai és Gyulai kolbász, az Endrődi Csizmadia és Cipészhagyo-
mányok, a Békéscsabai István Malom, a Gyulai Vár és még sok-sok 
megyei érték.

Mi a haszna ennek az értékgyűjtő tevékenységnek? Elsődleges 
hasznát a lelkekben kell keresni. Az értékkel bíró személy vagy kö-
zösség könnyebben boldogul, nő a szülőföldhöz való kötődése. Köz-
vetlen haszon a turisztikában jelenik meg, felfi gyelnek a településre, 
ellátogatnak és megvásárolják a terméket vagy szolgáltatást. Kihat a 
közösségépítésre is, mert egy-egy faluban versenyeznek, hogy ki tud, 
ki ismer több értéket. Az iskolákban vagy iskolásoknak szervezett ve-
télkedők ebben a témában igen népszerűek.

Gyűjtsük tehát értékeinket és népszerűsítsük azokat!
Gyomaendrőd, 2019. november 30.  Várfi  András agrármérnök

November 29-én a Kovács Imre Társaság rendezvényén tartottam 
előadást Budán, a Hegyvidéki Kulturális Szalonban, Hungarikumok 
az agrárgazdaságból címmel. A fotók ott készültek, az előadást a 
Videokrónikán meg lehet tekinteni. /Várfi /

Képek még a 20. oldalon is!

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

Hungarikumok és Nemzeti Értékeink
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Az idén is az élmezőben, megyei harmadik helyezés

Az idei Bolyai Anyanyelvi 
csapatversenyen iskolánkból 
a 6. a osztály négy tanulója: 
Kiszely Kitti, Varjú Zétény, Gyu-
ricza Tamás és Szilágyi Péter 
ismét bizonyította rátermett-
ségét, tehetségét, szorgalmát, 
mert a díjkiosztó ünnepségen, 
amelyet Gyulán, az Erkel Fe-
renc Zeneiskolában rendeztek, 
az előkelő harmadik helyezés-
ben részesítették a Nyelvelő 
Névelőket. A diákok felkészítő 
tanára, magyartanáruk és osz-
tályfőnökük: Hunya Jolán.

Országos „Betűvető” szépíró ver-
seny

Sátoraljaújhelyen rendezték meg 
az Országos „Betűvető” szépíró ver-
senyt, ahová iskolánkból két tanuló 
utazott el november 25-én. Első alka-
lommal vettek részt ezen a szép verse-
nyen és máris előkelő helyen végeztek: 
Horváth Luca: 10. lett, míg Varjú Zé-
tény 4. helyezést érdemelt ki a tisztelt 
bírálóbizottságtól, szép formájú betű-
vetése miatt. Szeretettel gratulálunk! 
Magyartanáraik: Tóthné Kele Ágnes és 
Hunya Jolán.

Soha, soha nem feledem...

Nincs olyan ember, aki ne emlékez-
ne az óvodás éveire, az óvó nénik gon-
doskodására, szeretetére. Ezért az első osztályos gyerekek mindig nagy 
izgalommal várják azt a napot, amikor az óvó nénik meglátogatják őket. 
A viszontlátás öröme az idei évben is hatalmas volt, a gyerekek nagy 
szeretettel vették körül a vendégeket. Másrészt óriási volt az izgalom is, 
mindenki szerette volna megmutatni, hogy már milyen ügyesen olvas, 
ír, számol.

A találkozás nagyon jól sikerült, köszönjük a látogatást!

Andor a Diákparlamentben

2019. november 12-én, Békéscsabán rendezték meg a Békés Me-
gyei Diákparlamentet, ahol az iskolai diákönkormányzatok küldöttei 
elmondhatták a véleményüket a magyar közoktatás jelenéről, valamint 
konstruktív javaslatokat is tehettek a problémák megoldására.

A jelenlévő küldöttek szekciókban különböző - a diákságot érintő 
- témákat beszéltek meg, majd a szószólókon keresztül megosztották 
egymás között gondolataikat. A szekciós ülés után mindenki egyénilég 
is kifejthette véleményét a hallott témákkal kapcsolatban. A legtöbb 
vitát az iskolákon belüli konfl iktusok és az agresszió kezelése, az inter-
netes zaklatások, illetve a bántalmazások kavarták. A diákok véleménye 
ebben a témában egységes: a tettlegességig fajuló bántalmazás nem 
tolerálható semmilyen körülmények között.

Szinte minden felszólaló megemlítette, hogy a mai diákok túlterhel-
tek, napjaik nagy részét az iskolapadokban töltik. Az ifj úság örülne, ha 
a lexikális tudás mellett több gyakorlati ismerettel is gazdagodnának, 
melyet az életben hasznosítani tudnának.

A Diákparlament képviselői elhatározták, hogy az Országos Diák-
parlamentben is hangot adnak a véleményüknek. Ezen a rendezvényen 
Uhrin Andor, Iskolánk 8. b osztályos tanulója is ott lehet, hiszen a me-
gyei testület neki is bizalmat szavazott, s delegálta az országos rendez-
vényre, melyet 2020. január 31. és február 2. között tartanak Székesfe-
hérvárott.

Márton-nap

Az idén már 8. alkalommal került megrendezésre a Márton napi ha-
gyományokat ápoló program intézményünk Hősök úti tornatermében. A 
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Toldi Balázs, Gyomaendrőd város 
polgármestere, dr. Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalve-
zető-helyettese, valamint a Százszorszép Óvoda ovisai is ellátogattak hoz-
zánk. Braun Márton, a Gyomaendrődi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
új elnöke megnyitó szavai után a Szent Márton történetét bemutató jele-
net következett, melyet az 5. a és 6. a osztály tanulói adtak elő. Felkészí-
tő tanáraik: Domokos Anikó és Schwalm Gyula. Ezután a Pécsről érkezett 
Frank Ildikó egyszemélyes színházi előadása következett, aki a Holle anyó 
(Frau Holle) című mesét adta elő a kisgyermekek nagy örömére. A jó han-
gulatú műsor után a Márton napi rajzverseny eredményét hirdették ki a 
szervezők. Díjazásban részesültek:

Óvodások korosztálya:
1. Handra Milán (Süni csoport)
2. Handra Boróka (Süni csoport)
3. Hegedűs Szofi  (Süni csoport)
Különdíj: Megyeri Lajos (Maci csoport)

I-II. évfolyamos tanulók:
1. Szarka Zoltán (2.a)
2. Kürti Máté (2.b)
3. Furka Lénárd (2.b)
Különdíj: Kun Huba (2.a)
Kürti Péter (3.a) és Kürti Máté (2.b) közös munkája

III-IV. évfolyamos tanulók:
1. Furka Rebeka (4.a)
2. Varjú Zselyke (4.a)
3. Uhrin Enikő (4.a)
Különdíj: Pelyva Gergő (4.a)

Felső tagozatos tanulók:
1. Velő Boglárka (5.a)
2. Czibulka Regina (5.a)
3. Bankó Emese Lolita (7.b)
Különdíj: Kézi Róbert (4.a) és Kézi Zoltán (8.a) közös munkája

A díjátadó után a résztvevők megcsodálhatták a „libás” alkotásokat, 
majd a Márton napi fi nomságokat kóstolhatták meg. A lampionos felvo-
nulás megrendezése sokáig kétséges volt az esős időjárás miatt, de végül 
elállt az eső, s a gyermekek nagy örömére elindult a menet a színes, maguk 
készítette lámpásaikkal.

„Ködös Márton után
Enyhe telet várhatsz,
Havas Márton után
Farkast soká láthatsz.
Szent Erzsébet-napja
Tél elejét szabja,
Az András-napi hó
A vetésnek nem jó.”

A mese az kell!

A második Suliváró foglalkozáson minden A gomba alatt című mese 
körül forgott. A résztvevő gyerekek a kézműves foglalkozáson elkészítet-
ték a történetben szereplő állatokat, majd a bábok segítségével életre kel-
tették a mesét. Az este végére minden nyuszi, pillangó, kismadár és egérke 
menedéket talált a gomba alatt.

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából
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A Rózsahegyi Iskola hírei
Egyedi térbútort nyertünk az MVM Zrt. 

okosbútor pályázatán 

November 22-én mintegy 5 órán át telepítették a Hello 

Wood munkatársai azt a kültéri okosbútort, amit délután ünne-

pélyes kertek között adott át az iskolának Jákó Eszter, az MVM 

kommunikációs igazgatója. Az átadáson részt vett Teleki-Szá-

vai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója, Toldi 

Balázs polgármester is. A gyerekek verssel, dallal köszöntötték 

a vendégeket. Farkas Zoltánné intézményvezető beszédében 

kiemelte, hogy a fenntarthatóságra nevelés keretében példa-

ként használják az udvaron lévő napelemes bútort. A szakmai 

zsűri 550 oktatási intézmény közül választotta ki azt a négyet, 

ahol egyedi térbútorokat helyeztek ki. A szabadtéri, fából ké-

szült, napelemes, USB-aljzattal telefontöltésre is alkalmas, sötétben 
hangulatvilágítást adó, művészeti alkotásnak is beillő okosbútor a 
kígyó fantázianevet kapta. A projekt célja, hogy a fi atal generáci-
ók mindennapi témái közé bekerüljön az energiahatékonyság és a 
fenntarthatóság, illetve okos megoldásokkal szeretnék támogatni 
a különböző oktatási intézmények innovatív fejlesztését.  Iskolánk 
pályázatát Kocsis-Pésó Irma kollégánk írta meg.

Egy héten át az ősz volt a téma

Az őszi szünet előtti héten volt iskolánkban az Ősz témahét. 
Ilyenkor hangsúlyosabban foglalkozunk az egyik legszebb évsza-
kunk jellemzőivel. A gyönyörű színek a természetben, a költők, fes-
tők, zeneszerzők csodálatos alkotásai tematikusan jelennek meg a 

tanítási órákon, szabadidős foglalkozásokon. A tantermek, folyosók 
is őszbe borulnak az ügyes kiskezek alkotásaiktól. Ennek a hétnek a 
csúcspontja a Vitamin nap. Sok, gyümölcsből és zöldségből készült 
fi nomság kerül ekkor az ebédlőnk asztalaira. Köszönjük a szülők 
támogatását, kreativitását. Kóstolás után játszóházat szerveztünk 
az alsó tagozatos gyerekeknek. Sok- sok játék, tánc, kézművesség, 
ének, rejtvény, kvíz kérdések, diótörés, kukoricamorzsolás lehetősé-
gét kínáltuk. A napot csodálatos időben, még csodálatosabb kör-
nyezetben vitaminfutással zártuk.

Hurrá, elsők lettünk!

A Hatásosak nevű csapatunk megyei első helyezett lett a Bolyai 
anyanyelvi csapatversenyen, amellyel egyben meghívást kaptak az 
országos fordulóra. A csapat tagjai voltak: Horváth Nikolett, Putnoki 
Balázs, Nagy Kata, felkészítő tanáruk Szerető Anna.

További információk, fotók: www.rozsahegyiiskola.hu
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Tisztelt vásárlóim!

Téli ajánlataim: 

• kandallók, szeneskályhák
• kályhacsövek, szeneskannák
• biobrikett tüzelők, begyújtó kockák
• üstházak, zománcozott üstök, gázégők
• üvegdemizsonok, borosüvegek
• bor- és cefreélesztők, pektinbontók
• műanyaghordók, műanyagkannák
• fejszék, balták, kéziszerszámok
• őszi műtrágyák, virágföldek, cserepek
• munkavédelmi cipők, csizmák, kesztyűk
• csavarok, szegek, zárak, lakatok stb.
• fóliák, zsákok, takaróponyvák

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Endrődi Szent Imre búcsú 2019

Fotók: Hegedűs Bence

Hungarikumok és Nemzeti Értékeink (cikk 17. old.)


