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Január első napjaiban boldog új esz-
tendőt kívánunk egymásnak és magunk-
nak. Isten áldását kérjük az új esztendőre, 
mert lelkünk tele van bizonytalansággal, 
kérdéssel, kéréssel, reménnyel. Vajon mit 
remélhetünk, milyen lesz ez az új eszten-
dő? 

E bizonytalanság miatt még buzgóbb 
imádságba merülve kérjük ma az élet 
és az idő Urát, hogy legyen segítőnk és 
gondviselőnk ebben az esztendőben is. 
Istenbe vetjük bizalmunkat és reményün-
ket, aki azért teremtett bennünket, hogy 
életünk legyen, és bőségben legyen (vö. 
Jn 10,10)! Ezért kérjük: „Isten áldd meg a 
magyart, Jó kedvvel, bőséggel”.

De tudjuk, nekünk is tennünk kell 
azért, hogy jó kedvűek legyünk, és bősé-
ges legyen életünk.

De mit kell tennünk? Azt, amit a Szűz-
anya tett, akit az új esztendő első napján 
mint Istenanyát köszöntünk. Róla jegyez-
ték fel az evangélisták, hogy megőrizte 
szívében Isten igéit, amelyeket az angya-
loktól, a pásztoroktól és az agg Simeontól 

hallott, és gyakran elgondolkodott rajtuk 
(Lk 2,19). 

Igen, elgondolkodott rajtuk! Már az 
ószövetségi szentíró is azt ajánlja az isten-
szerető embernek, nekünk is: Elmélkedj 
sokat az Úr törvényein (Sir 6,37)!

Szükségünk van arra, hogy gyakran 
gondoljunk az életünket irányító iste-
ni törvényekre. Mert a megismert isteni 
igazságok segítenek az életben való eliga-
zodásban, és a jóban való megmaradás-
ban, a boldoggá levésben.

Mint a teremtés koronáját, megaján-
dékozott bennünket az Úr a gondolkodás 
képességével. A nem használata, tudjuk 
hová vezet. A használata, a gondolkodás 
pedig segít Isten igazságainak is a megis-
merésében. 

Kívánom az új, 2019-es esztendőben, 
hogy Isten ismerete és szeretete vezérel-
jen bennünket tovább Hazánk építésének 
és családjaink boldogulásának útján!

Iványi László
régi-új főszerkesztő

Karácsony’18 templomainkban20.

Adventi project a Rózsahegyiben19.

Szécsi Zsolt kitüntetése13. Boldog új évet!A tartalomból:

Isten áldásaiban gazdag új évet kíván a 
Városunk újság szerkesztősége 

minden kedves Olvasónak és családtagjainak.

Gyoma
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Általános iskola
December 1-jén (szombaton) iskolánkban pályaorientációs 

napot szerveztünk. Különböző szakmák, mesterségek mutatkoztak 
be, melyekkel tanulóink interaktív módon ismerkedhettek. A felső-
sök részletes továbbtanulási tájékoztatást kaptak a környező közép-
iskoláktól, ezzel is segítve döntésüket.

Mikulás
Kicsik és nagyok örömére dec-

ember 6-án délelőtt eljött hozzánk 
is a Mikulás. Énekkel, verssel fogad-
tuk, aki fi nomságokkal jutalmazta 
vidám várakozásunkat.

December 7-én betekintést nyer-
hettek a nagycsoportos óvodások és 
szüleik intézményünkbe. Iskola-
kóstolgatónkat zenére, mozgásos 
gyakorlatokkal kezdtük, majd az in-
teraktív táblánál játszottak a gyere-
kek. Közben a leendő első osztályos 
tanító nénik rövid előadást tartottak 
a szülőknek a mozgás fontosságáról, 
illetve a fi nommotorika, a szem- és 
kézkoordináció fejlesztési lehetősé-
geiről. Az utóbbi szemléltetésére fel-

adatlapon különböző vonalelemeket rajzolgattak a gyerekek, majd 
karácsony közeledtével fehér cukormázzal nagy méretű mézeska-
lács szíveket díszítettek ki ugyanezeknek a vonalelemeknek a hasz-
nálatával. Végül egy kis megvendégeléssel zárult rendezvényünk. 

2018. december 15-én (szombaton) adventi lelki nap volt isko-
lánkban. A reggeli áhítaton Czank Gábor atya, iskolánk plébánosa 
tartott gondolatébresztőt, majd az uzsonna után osztályonként lel-
ki beszélgetéseket folytattak az osztályfőnökök. Tíz órától kézmű-

ves foglalkozás volt, ahol a gyerekek fonalból angyalkákat fontak, 
mézeskalácsot sütöttek, gyertyát öntöttek, karácsonyfadíszeket ké-
szítettek. Lehetőség volt a karácsonyi ünnepségre próbálni, illetve 
gyónással lelkileg megtisztulni. Így a közelgő karácsonyra ráhan-
golódtunk. 

Ovisok a Szent Gellértben
December 21-én a Gyermekliget Óvoda óvodásai és az óvónénik 

fogadták el meghívásunkat karácsonyi műsorunkra, ahol a 4. osztá-
lyosok táncos bemutatója után a tanító nénik egy karácsonyi jele-
nettel kedveskedtek a gyerekeknek. 

Karácsonyváró
Isten elküldte egyszülött fi át a világba, hogy általa éljünk. (1 Ján 4,9)
Ezzel a szentírási idézettel vártuk idén karácsonyváró műso-

runkra a szülőket, a gyerekeket, a meghívott kedves vendégeket. Az 
adventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtása után Czank 
Gábor atya mondta el ünnepi gondolatait, majd Kondorné Timár 
Erzsébet emelte ki megnyitó beszédében a fi gyelem fontosságát. 
Az adventi időszak legfontosabb „cselekvése” közé tartozik a fi gye-
lem, hiszen az egymásra, a befelé fi gyelésen túl várakozásunk arra 
a Kisdedre irányul, Aki megszületik, Aki szentestén „beleszületik” 
a világba. Erről a fi gyelmes várakozásról szólt adventi műsorunk is, 
melyet az alsósok mondtak el versben, énekben. A zeneiskolások is 
a karácsonyról zenéltek, majd az 5. osztályosok Wass Albert Kará-
csonyi meséjét adták elő. A negyedikesek táncos, a harmadikosok 
énekes produkciója után Tóth Ferenc intézményvezető úr zárta be 
műsorunkat és invitálta a szülőket, a gyerekeket városunk adventi 
koszorújához. Itt délután négy órakor adtak műsort általános isko-
lás diákjaink, Papp Tibor református lelkész úr pedig igét hirdetett. 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola hírei
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A Képviselő-testület 58/2018. (II. 26.) Gye. Kt. határozatában 
kapott megbízás alapján az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebb-
ségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a helyi kitüntetéseket szabályozó 
önkormányzati rendelet szabályozási koncepcióját előzetesen meg-
vitatta, majd a bizottság tagjaiból és szakértőkből álló normaszö-
veg előkészítő munkacsoport a következő elveket és szempontokat 
fektette le:

a) a rendelet-tervezet normaszövegét a felhatalmazást adó és 
a jogalkotást szabályozó törvények követelményei szerint, „az ön-
kormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adomá-
nyozásának rendjéről” címet viselő, és a szabályozás tárgyát csak a 
legszükségesebb mértékig lefedő előírásokkal és irányadó követel-
ményekkel kell megfogalmazni,

b) a kitüntetésekkel, a vele együtt adható juttatáson túl, egyéb 
előjog vagy megkülönböztetés nem jár, az elismeréshez kizárólag az 
önkormányzati protokolláris eseményekhez kapcsolódó delegálás, 
meghívás, vendéglátás és ajándékozás, továbbá a kegyeleti kérdé-
seket szabályozó önkormányzati rendeletben biztosított kegyeleti 
juttatás kapcsolódhat. Ezeket, és az önkormányzati ünnepségekhez, 
rendezvényekhez kapcsolódó protokolláris eljárásokat egy önálló 
protokoll szabályzatban célszerű rendezni, ha az más önkormány-
zati rendeletben még nem szabályozott.

c) az évente adható díszpolgári címet 1, Gyomaendrődért Dí-
jat 2, továbbá a Gyomaendrődért Elismerő Okleveleket 4 darabban 
határozta meg,

d) díszpolgári cím kitüntetés annak a személynek adományoz-
ható, aki a várossal tartós és szoros kapcsolatot ápoló hazai vagy 
nemzetközi szaktekintélyként és mecénási szerepvállalóként já-
rult hozzá a társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti vagy 
irodalmi életének fejlődéséhez, a múltunk megőrzéséhez, továbbá 
az egészségügy, az oktatás, a közművelődés és a sport területén ki-
emelkedő tevékenységet végezve és eredményt elérve közmegbe-
csülést szerzett,

e) Gyomaendrődért Díj annak a személynek és közösségnek 
adományozható, amely évtizedes munkásságával, a gazdaság, a ku-
tatás, a közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a tudományok, 
a közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra és a művészetek terü-
letén Gyomaendrőd fejlődése érdekében kiemelkedő eredményes-
ségű, maradandó értékű tevékenységet végzett; a város értékeinek 
hazai és külhoni megismertetésében, valamint kapcsolatainak gaz-
dagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.

f) Gyomaendrődért Elismerő Oklevélnek az oktatásban és ne-
velésben, a kultúrában és művészetben, az

egészségügyben, a szociális munkában, a gyermek- és családvé-
delemben, a sportban, a környezet- és

természetvédelemben, a katasztrófa- és rendvédelemben, vala-
mint a közellátásában, köz-szolgáltatásában és a közszolgálatban 
végzett kiemelkedő munkásságokat és szakmai érdemeket elérők 
elismerését kell szolgálnia.

g) a kitüntetéseket általában a március 15-ei nemzeti ünnep 
alkalmából kívánja adományozni, amelytől csak kivételes esetben 
lehet eltérni,

h) a díszpolgári cím és emlékplakett kitüntetési oklevelek for-
mai és tartalmi elemeiben a kneri tipográfi ai elemeket és az előző 
évtizedek hagyományait kívánja követni,

i) a kitüntetésekkel, a kitüntetés tartalmi és formai leírása sze-
rinti, tárgyi emlék jár,

j) a rendelet hatályba lépésének napja 2019. március 1.
Testületünk több napirenden keresztül foglalkozott települé-

sünk költségvetésével. Először elfogadtuk az idei költségvetés mó-
dosítását, amelyet a rendeletmódosítási hatást kiváltó Képviselő-
testületi döntések és pályázat útján nyert, különböző alapoktól és 
egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások illetve intézmé-
nyi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások. A fenti-
ek hatásaként a költségvetési főösszeg 392.537 E Ft-tal változott. Így 

a 2018-as költségvetésünk meghaladja az 5 milliárd forintot.
Aztán másik két napirendi pontban elfogadtuk 2019-re szóló, az 

átmeneti gazdálkodást szabályozó rendeletünket. Majd elfogadtuk 
2019-re vonatkozó költségvetési koncepciót. Ami a következő évi 
városi költségvetésnek az alapjait jelenti.

Decemberi ülésünkön tárgyaltuk a Mobilbusz Kft . kérelmet. 
A helyi közösségi közlekedést biztosító gazdasági társaság egy ár-
emelési kérelmet nyújtott be hozzánk. Ebben részletezik, hogy az 
elmúlt pár évnek milyen gazdasági hatásai voltak a működésükre. 
Ezek alapján testületünk döntött arról, hogy 2019. január elsejétől 
az alábbi díjtételeket fogja alkalmazni:

önkormányzati támogatás összege: 1.610.000 Ft
menetdíjak:
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára: 120,-Ft
Teljes áru havi bérletjegy ára: 2.410,-Ft
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára: 600,- Ft

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 2500 m2 

területnagyság alatt lévő ingatlanokat nyílt árverésen értékesíti. 
Az ingatlanról 2018. december hónapban új értékbecslés készült, 
amely bruttó 2 millió Ft összegben határozta meg a becsült értéket.

A Prima-Soft  Bérmunka Kft . kérelemmel fordult a Képviselő-
testülethez. A társaság a Gyomaendrődi Ipari Park területén lévő 
(3741/51 hrsz.) telephelyét kívánja bővíteni. 

A vázrajz adatai alapján a telephely az önkormányzati tulajdon-
ban lévő 3741/52 hrsz.-ú ingatlanból telekhatár-rendezéssel 9000 
m2-el kerülne kiegészítésre, amely a teljes terület 8,24%-át teszi ki. 
A telephely bővítése csak telekhatár-rendezéssel történhet, mert az 
önkormányzati tulajdonú 3741/52 hrsz.-ú ingatlanból nem alakít-
ható ki a vázrajzon feltüntetett módon önálló helyrajzi számmal 
rendelkező ingatlan. A szakértői vélemény alapján a megvásárol-
ni kívánt 9000 m2 nagyságú terület becsült nettó forgalmi értéke: 
4.995.000,- Ft, amelynek a bruttó értéke 6.343.650 Ft.

Képviselő-testületünk az értékesítés mellett döntött. Bízunk 
benne, hogy ezzel egy helyi gazdasági társaság működését tudjuk 
segíteni és ezzel is hozzá tudunk járulni a helyi foglalkoztatás se-
gítéséhez. 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017 júliusában jelezte a 
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létre-
hozását Célzó Önkormányzati Társulásnak a csatlakozási szándé-
kát. A DAREH Önkormányzati Társulás legfőbb szerve, a Taggyű-
lés legutóbbi ülését 2018. május 28. napján tartotta, ahol több másik 
mellett az Önkormányzatunk csatlakozási szándékát is tárgyalták 
és elfogadták. A csatlakozásunk miatt a hatályban lévő társulási 
megállapodás módosítására volt szükséges, melyet a Képviselő-tes-
tület az októberi ülésén tárgyalt és el is fogadott. 2018. december 
1-én a társulás tájékoztatta a tagönkormányzatokat, hogy a társulási 
megállapodás módosítást 2018. november 29-ére az összes önkor-
mányzat elfogadta, így az hatályba lépett. 

A Társulási Megállapodás 28/A) pontjában szerepel, hogy a 
Társulás ellátja 

hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladatot azon 
Tagtelepülések vonatkozásában, amelyek a feladat- és hatáskört a 
Társulásra átruházták. A feladatkör átruházását a korábban csatla-
kozott önkormányzatok már megtették, így már csak a november 
29-én

hatályba lépett Társulási Megállapodással csatlakozott önkor-
mányzatoknak szükséges erről dönteni. A feladat- és hatáskör átru-
házása a gyakorlatban azt jelenti, hogy a későbbiekben a településre 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést már nem az Önkormányzat, 
hanem a DAREH Társulás köti meg a közszolgáltatóval, így az ezzel 
kapcsolatos adminisztratív és egyéb jogszabályi terhek már a Tár-
sulásnál jelentkeznek. A hulladékszállítás körülményeit befolyásoló 
rendelet alkotási hatáskör továbbra is az önkormányzatnál marad

Toldi Balázs 
polgármester

Önkormányzati h í r e k
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November 24-én került megrendezésre a X. Disznótoros és 
Böllérpálinka verseny a Varga Lajos Sportcsarnokban. 

Az idei évben az EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú, „Hu-
mán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban” című 
projekt keretében számos más városi rendezvénnyel együtt került 
támogatásra, melynek fő célja a közösségfejlesztés, közösség épí-
tése a teljes lakosság körében. A rendezvényen 17 csapat mérte 
össze tudását a magyaros, paprikás sült kolbász és egyéb disznó-
toros étel kategóriában. A 11 helyi baráti és munkahelyi közösség 
mellett a romániai Marosludas csapata 3. alkalommal, a szerbiai 
Szenttamás csapata pedig első alkalommal vett részt a rendez-
vényen. Emellett szeghalmi, szarvasi és tiszaugi csapatokat látott 
vendégül városunk. 

A helyszín elfoglalása kora reggeli órákban megtörtént, majd 
még a délelőtt folyamán a hagyományoknak megfelelően látvá-
nyos, hagyományőrző bemutató disznóvágásra került sor Tóth 
Zoltán hentesmester, Dr. Szonda István és Kiszely Istvánnak kö-
szönhetően. 

A rendezvényen színvonalas műsor szórakoztatta a közön-
séget késő éjszakáig. A délelőtti programok között szerepelt 
a:„Körösmenti Táncegyüttes”, Polgár Peti szórakoztató zenés, 
humoros műsora, az ebédhez a zenét Pólus Viktor szolgáltatta. A 
délutáni eredményhirdetést követően Fásy Ádám és zenész társai, 
valamint az Apostol együttes lépett színpadra, akik több órán ke-
resztül játszották az ismert slágereket, a jelenlévők nagy megelé-
gedésére. 

Zsűri tagjai voltak:
Étel kategórában: Szilágyi Gábor mesterszakács, Molnár Mi-

hály, Brindás János, Horváth Ferenc szakácsmesterek, valamint 
Fazekas Erika, Metzker Krisztina.

Pálinka kategóriában:Ignácz Tibor Hármas-Körös Pálinka-
manufaktúra pálinkamester-szakmérnök, Tímár András, Tímár 
János, Árvai Zoltán, Lapatinszky Sándor értékelték a nevezőket.

Helyezések:

Magyaros paprikás sültkolbász
I. Kolbász Team
II. Vadász Söröző
III. Hídknap Faipari Kft .

Egyéb disznótoros étel:
I. Tiszaugi keménymag-sertéspörkölt
II. Körösök Vidéke egyesület
III. ÖNO-kolbásszal töltött szűzpecsenye

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának különdíja: Maroslu-
das-korhelyleves

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának pálinka különdíja: 
Csapó László – birs pálinka

Vándorkupát vihetett haza a Szenttamás csapata
GYÜSZTE különdíj: Kolbász team Szarvas
Szilva pálinka kategória:

I. Szűcs János
II. Jenei Bálint
III. Trepák István

Egyéb gyümölcs kategóriában:
I. Hanyecz Attila - körte
II. Búza Sándor – körte
III. Knapcsek Ádám - birs

Disznótoros és Böllérpálinka verseny városunkban

Sós sütemény:
I. Kóris Klára-Vega tepertős pogácsa
II. Fekete Lajosné-Kolbászos batyu tepertős tésztában
III. Szabó Zsanett-Boros-tepertős pogácsa

Édes sütemény:
I. Terka mama-Téglaház kedvence-Terka mama hájasa
II. Gubucz Béláné-Hájas kifl i
III. Kovács Sándorné-Hájas szilvalekváros papucs

A rendezvényt támogatta: Gyomaendrőd Város Önkormány-
zata, Európai Szociális Alap, Szenttamási Citadella Egyesület, Ag-
rármarketing centrum

Lehóczkiné Tímár Irén
fotók: Zoo Lee és Sztanyik Krisztina
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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

Grócz Béla
(1843-1918)

Kedves Olvasók!
Grócz Béla egykori nagy-

váradi kanonok 1889 és 1900 
között endrődi plébános volt. 
Ez idő alatt sokat tett Endrőd, 
és különösen Kondorostanya 
(a mai Hunya) közösségéért. 
Azonban ennek a fáradhatat-
lan, szent embernek a tevékeny-
sége nem csak őseinkre nézve 
volt áldásos, hanem más Békés 
vármegyei települések, különö-
sen Gyula és Csorvás lakossága 
is megtapasztalhatta emberi 
nagyságát. Az elmúlt 2018-as 
évben volt halálának 100. év-
fordulója. A következőkben 
Grócz Béla kortársa, a gyulai 

Kóhn Dávid által írt személyes hangvételű sorokkal emlékezünk rá.

»Sokkal elevenebb még, hogysem méltó szavakba önt-
hetnők a fájdalmat, — így kezdődik gróf Széchenyi Miklós 
püspök klasszikus búcsúztató főpásztori körlevele — amely 
megszállja szivünket arra a gondolatra, hogy akit a többfelé 
igénybe vett és soknemü gonddal terhelt főpásztori kormány-
zás részesévé tettünk, akit mindnyájunk osztatlan szeretető 
környezett: Grócz Béla apostoli protonotárius, nagyváradi lat. 
szert, székesegyházi nagyprépost, püspöki általános helynök 
és ügyhallgató, számos társaság és egylet tagja, aranymisés 
áldozópap, áldásos életének a 76-ik, áldozó-papságának az 
53-ik évében, folyó hó 8-án a betegek szentségének fölvétele 
után jobblétre szenderült. Lehunyta jóságos szemeit, szóza-
tos ajkai elnémultak, nemesen érző szive megszűnt dobog-
ni és bár kihűlt keze nem oszthatja többé bőséges adomá-
nyait: jótéteményeit halála után is sokan fogják még érezni«. 
A váradi káptalant és egyházmegyét sújtó nagy veszteség és 
mélységes gyászban szive mélyéig osztozik, sőt abból orosz-
lánrészt követel magának Békésvármegye, főleg Gyula, Csor-
vás és Endrőd — hitfelekezeti s társadalmi különbség nélküli 
— közönsége. Hiszen Grócz Bélának 53 esztendőre terjedő 
lelkipásztorkodásából a nagyobbik harminc esztendő Békés-
vármegyére esik, amely harminc esztendő alatt annyira ösz-
szeforrott itteni híveivel, hogy elválása s közel két évtizedre 
terjedő távolléte sem tudta az iránta táplált hódoló tiszteletet, 
szivbeli szeretetet, amit különben ő is mindig érzett és nemes 
tetteivel annyiszor demonstrált — még csak meg is lazítani. 
Grócz Béla, mint emlitém, 30 esztendeig lakott Békésvárme-
gyében. 1870-től 1874-ig Gyulán mint magyar káplán mű-
ködött. Ez a négy esztendő nagyon mozgalmas volt a gyulai 
parochia krónikájában. Jóemlékü Neumann József plébános 
halála ez időre, 1873 tavaszára esik. Ő volt a kolerajárványnak 

első áldozata. A plebánosi székben a feledhetlen áldott emlé-
kű Göndöcs Benedek apát követte. A plebánosi szék betöltése 
hónapokig szünetelt és ez idő alatt borzalmasan grasszált a 
szörnyű kolerajárvány. Voltak napok, amikor 40-50 halott és 
ugyanannyi temetés volt. Gyula város lakossága arányához 
képest a róm. kath. vallásuakra esett a megbetegülések és 
halottak nagyobb fele. A magyar káplán Grócz Béla s a né-
met káplán Csaponyi Ignácz (most váradi kanonok) hónapo-
kon keresztül hajnaltól késő éjszakáig látták el a haldoklókat 
az utolsó szentséggel és temették az elhunytakat. De ha nagy 
későn pihenésre hajtották is elcsigázott testüket, ritka éjszaka 
volt, hogy az alvásra szánt pár óra alatt is ne kellett legyen 
felkelniük, olyan emberekhez hívták ki őket, akiket még este 
jó egészségben láttak s a kolera pár óra alatt végzett velük. 
Rettenetes idegölő hónapok voltak azok s Grócz Béla mély-
séges hitbuzgósága, páratlan emberszeretete, könyörületes 
szive diadalmasan küzdötte le gyönge fizikai szervezetének 
emberfölötti fáradalmait.

Nem ösmertem papot, aki a cura pastoralist (lelkipásztori 
gondoskodást) nagyobb ügybuzgalommal teljesítette volna 
Grócz Bélánál, hozzáfogható sikerrel pedig talán senki más. 
Nagy igazság az, amit — hogy újra citáljak — a püspöki körle-
vél róla elmond: „Nem volt szegény, aki alamizsna, nem volt 
szenvedő, aki vigasztalás nélkül távozott volna tőle. Jóbbal 
mondhatta: megszabadítottam a kiáltó szegényt és az árvát, 
kiknek nem volt segítője... Szeme voltam a vaknak és lába a 
sántának. Anyjok voltam a szegényeknek…“

Grócz Béla nemcsak egyházi, hanem világi tudományok-
ban is képzett, nagymüveltségü, fenkölt szellemű, poéti-
kus lelkületű s rendkívül szeretetre méltó úri ember volt. S 
ha distingvált (kifinomult,előkelő) egyénisége mellett arány-
lag igen keveset töltött magas nívójának megfelelő előkelő 
körökben, ennek kizárólagos oka a föld népe iránti szerete-
te volt. A föld népével szeretett legszívesebben foglalkozni, 
melynek ösmerte minden erényét, jó tulajdonságait, egyben 
fogyatékosságait és hibáit is. De nem maradt meg az egy-
szerű észleletnél, a nemes hajtásokat fejlesztette, a silányo-
kat metszegette. Az alatt a négy esztendő alatt, amit Gyu-
lán mint káplán töltött, alig volt a nagymagyarvároson akár 
jómódú gazda, akár szegény zsellérember, akit személyesen 
nem ösmert, egyénisége szerint ne értékelt légyen. E sorok 
írója, midőn alig pár esztendővel ezelőtt Nagyváradon beszélt 
vele és a négy évtizeddel ezelőtt Gyulán szerepelt egyének 
jöttek köztük szóba, meghatottsággal vegyes bámulattal hall-
gatta, hogy az akkori földmivesek egész sorozatát emlegette, 
kegyeletteljesen emlékezve a „nagykalapu“ Stefánovics Ist-
ván, „tejfeles bajuszu“ Góg Mihály, „az ínséges versiró poéta“ 
Beleznai Péter stb. uramék tipikus, becsületes egyéniségéről. 
Ez a tetőtől talpig szivember élete fénykorának azt a tizenöt 
esztendőt tartotta, amelyet pedig a legszerényebb, anyagilag 
legszükösebb viszonyok között a csorvási plébánián töltött el. 
A hitbuzgó Wenckheim grófi család, első sorban Wenckheim 
Géza gróf patronus talán épen az ő kedvéért kreálta 1874 ben 
a még alig 15 éves Csorvás községben a parochiát, amely-
nek Grócz nemcsak első plébánosa, hanem Csorvás község 
megalapozója, konzolidálója (megerősítője, megszilárdítója) 
lön. Nemcsak első lelkésze, hanem első oktatója, tanácsadó-
ja, vezetője, barátja, jóltevője lön a csorvási népnek, amely 
valláskülönbség nélkül tisztelettel szeretettel, ragaszkodással 
vette körül és most halála hírére lelke mélyéből siratta és sirat-
ja őt. Grócz Béla valóságos „conditor urbis“ (alapító) szerepet 
töltött be Csorváson, egyházi, közgazdasági s társadalmi téren 
egyaránt, méltó volna rá, hogy valamint nagytiszteletü tudós 
Baksay Sándor legmagyarabb novella irónk »Pusztai találkozás« 
cimü gyönyörű elbeszélésében megörökítette egy kálvinis-
ta gyülekezet alapításának históriáját, azonképen Baksayhoz 
méltó toll halhatatlanitaná Grócz nem kevésbé magyar Csorvás 
katholikus hitközsége alapításának krónikáját. Gyönyörű théma 
volna ez, de ha nem is lesz neki méltó (folytatás a 6. oldalon)
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Új esztendőben, új szívekkel...
Isten kegyelméből ránk köszöntött a 2019-es esztendő. Az Újév 

mindig Isten nagyszerű ajándéka, amikor új lehetőségek tárháza 
nyílik előttünk: az újonnan megkezdett esztendőben jobbá válni, 
kijavítani azt, amit az előzőben esetleg elrontottunk vagy nem jól 
csináltunk. A hívő keresztény ember pedig eldönti magában: ebben 
az új évben igyekszem még inkább Isten kedvében járni, még in-
kább méltóvá válni a keresztény, vagyis a „krisztusi” névhez.

Régi szokás, hogy az újév a fogadalomtételek napja... Sokan 
fogadkoznak ilyenkor: „Több időt töltök a családommal...”, „Nem 
dohányzom többé...”, „Elkezdem a diétát...”, „Mindennap sportolni 
fogok...”, „Nem nyúlok többé alkoholhoz...”, „”Odafi gyelek az egész-
ségemre...” Ilyen és ehhez hasonló fogadalmak seregét halljuk, lát-
juk magunk körül ilyenkor, esetleg fogadkozunk mi magunk is, az-
tán pár nap múlva lelohad az újévi fogadkozó-kedv, s füstbe megy a 
tervünk, mint nagy költőnk esetében...

Azt gondolom, szükségtelenek is ezek a fogadalmak. A jó fel-
tételeinket nem újév napjához kell kötnünk, hanem az állhata-
tosságunkhoz és kitartásunkhoz. Egyet azonban mégis meg kell 
fogadnunk, mint keresztény emberek: az új esztendőben is igyek-
szünk Istennek hűséges gyermekei lenni és Hozzá méltóvá válni. 
Igyekszünk erényeket gyűjtögetni. Jézus szava fi gyelmeztet: „Ne 
gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly 
megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek 
magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly 
meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lop-
ják.”

És ezen mennyei kincsgyűjtés elkezdésének csodálatos alkalma 
az újesztendő. Elhatározom, hogy ebben az évben jobban odafi -
gyelek a lelkem állapotára, többet imádkozom, buzgóbban járok a 
templomba, gyakorlom az irgalmasság cselekedeteit és a Jézustól 
tanult szeretet-parancs jegyében próbálok élni. És mindez egy-egy 
kincs, egy-egy drágakő lesz a tarsolyomban, amit senki el nem ve-
het tőlem és az örök boldogságot, az örök üdvösséget kapom értük 
cserébe a jó Istentől.

Erről elmélkedve John Schlatter tanítómeséje jut eszembe. A 
címe: „A varázskavicsok.” Hadd mondjam el:

„Egy este egy csapat nomád lovas épp lefekvéshez készülő-
dött, amikor hirtelen vakító fényesség vette őket körül. Tudták, 
hogy valami mennyei lény jelent meg nekik. Felcsigázva várták 
az égi üzenetet, amely biztosan különleges értelemmel bír majd. 
Végül így szólt a hang: 

- Gyűjtsetek össze annyi kavicsot, amennyit csak bír-
tok! Tegyétek a nyeregtáskába, azután menjetek tovább uta-
tokon, és holnap este örültök és bánkódtok majd egyszerre.
Miután eltűnt a jelenés, a lovasok csalódottan néztek egy-
másra. Arra számítottak, hogy a lét örök titkai tárulnak föl 
előttük, melyek révén gazdagságot, egészséget és célt adhat-
nak a világnak. Ehelyett valami értelmetlen, lélektelen mun-
kát bíztak rájuk. A káprázatos ragyogás emléke mindazonál-
tal arra sarkallta őket, hogy lehajoljanak néhány kavicsért, és 
bedugják a nyeregtáskájukba, miközben dühösen morgolódtak.
Egy napi vándorlás után tábort ütöttek, s ahogy benyúltak a nye-
regtáskájukba, felfedezték, hogy valamennyi felszedett kavics gyé-
mánttá változott. Örültek a drágaköveknek, és bánkódtak, hogy 
nem gyűjtöttek több kavicsot.”

Eddig tart a mese. Rövidke történet, de rólunk szól. Mi vagyunk 

a történetbeli nomád lovasok, az előttük megjelenő nagy fényesség 
pedig maga Jézus, akinek születését a közelmúltban, karácsony szép 
ünnepén ültük meg. Ő az, aki a mennyei kincsek gyűjtögetésére 
buzdít bennünket ebben a most elkezdődő új esztendőben.

Adja Isten mindannyiunknak, hogy egy év múlva, az esztendő 
végén ne bánkódnunk kelljen az elmulasztott lehetőségeink miatt, 
hanem boldogan és hálatelt szívvel tudjunk visszatekinteni a 2019-
es évre, mint eredményes és lelkiekben gazdag esztendőre.

Ezzel a jókívánsággal zárom soraimat, -és mindannyiuknak, 
szeretteiknek, családjaiknak Istentől megáldott, egészségben, bé-
kességben, szeretetben bővelkedő új esztendőt kívánok!

Czank Gábor, endrődi plébános

krónikása, maga az alapítás is megörökíti Grócz Béla halhatat-
lan emlékét „aere perennius“ (az ércnél is maradandóbban)! 
Mint emlitém, Grócz Béla kivételes egyéniségének, min-
den ékesszóló epithetonnál (dísznél) jellemzőbb bizonyíté-
ka, hogy ő élete fénypontjának azt a 15 esztendőt tartotta, 
melyet boglya - kemencés szegényes kunyhószerü paplaká-
ban Csorváson töltött el és kimondhatatlan fáradsággal lé-
tesítette az uj hitközség templomát, iskoláit. Esztendőkön 
keresztül hallani se akart róla, hogy — amivel pedig gyak-
ran unszolták — nagyjövedelmü, fényesebb pozicziót nyújtó 
paróchiát vállaljon. És 1889-ben is nem saját kedvtelésből, 
hanem a püspök kategorikus parancsszavára, sírva vállalta 
el az egyházmegye legnagyobb parochiáját Endrődöt. Ka-
tegorikus parancsszóra, mert a püspök kötelességérzésére 
apellált és a püspöknek igaza is volt. Grócz tizenegy eszten-
dei plebánosi működésével ugyanis fényesen bebizonyítot-
ta, hogy Endrődön is missiót kellett és lehetett teljesítenie. 
1908-ban egyik egyházmegyei stallumra kanonoknak, 
Belopotoczky halála után pedig nagyprépostnak lépett elő. 
E minőségben kifejtett működésének méltatása már e lap 
szűk keretén kívül esik, csupán annyit, hogy Grócz úgy is 
mint kanonok, úgy is mint fényes javadalmazásu nagypré-
post, épen olyan egyszerű, aszkéta életmódot folytatott 
mint káplán, vagy csorvási szegény plébános korában. Ket-
tős javadalmából nem jutott annyi, hogy a nagypréposti fé-
nyes lakást bebutorozhassa s ott maradt szerény bútoraival 
kanonoki lakásában. Jövedelmét nemcsak évről évre, hanem 
mondhatni hétről-hétre, sőt napról-napra egyházi, hazafiui 
s jótékonycélokra költötte el, úgy hogy alig maradt utána 
100 000 K. Olyan szerény, sőt szegényes életmód mellett 
mint az övé, alig van erre példa paptársai életkrónikájában. 
Ebből a vagyonból is — végrendelet szerint — az oroszlán 
rész békésmegyei alapítványokul van szánva. Legtekintélye-
sebb summa 22 000 K a gyulai főgimnázium tápintézetének, 
— a csorvási plébánia javadalma részére vásárlandó földre 10 
000 K, a kondorostanyai (hunyai) plébánia javadalma részére 
vásárlandó földre szintén 10 000 K, a csorvási tanítónői alapra 
11 400 K és a kondorostanyai (hunyai) lelkészalapra 14 000 K. 
Az Istenben boldogult apostoli lelkületű, csupa szív em-
ber és igazi pap, április 8-án bekövetkezett halála s egyben 
megdicsőülése mélységes részvétet keltett az egész egyház-
megyében, de sehol sem fájdalmasabbat, mint bennünk… 
Soha meg nem szűnő hálás kegyeletünk virraszt halhatatlan 
szép emléke, örök álma fölött!

Írta:
Kóhn Dávid
Közreadta:

Hegedűs Bence

IN MEMORIAM: GRÓCZ BÉLA
Folytatás az 5. oldalról
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A gyomaendrődi „Élet Másokért” Egyesület 2018. december 
15-én rendezte meg az immár hagyományosnak tekinthető „Segít-
sünk a rászoruló gyermekeken” elnevezésű jótékonysági célú ada-
kozási ünnepséget.

Ez az ünnepség XVII. alkalommal került megrendezésre, mely-
nek keretében olyan 25 gyomaendrődi családot ajándékoztunk 
meg, ahol tartósan beteg gyermeket, gyermekeket nevelnek.

Az ünnepségünk fővédnöke Prof. Dr. Kásler Miklós emberi 
erőforrások minisztere, védnöke Zalai Mihály a Békés megyei Köz-
gyűlés elnöke.

Miniszter Úr hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni, 
de karácsonyi gondolatait Sziszák Katalin a Békés Megyei Gyer-
mekvédelmi Szakszolgálat igazgató asszonya tolmácsolta.

A gyermekek ajándékcsomagjaiba tartós élelmiszerek, édessé-
gek, gyümölcsök, játékok kerültek.

A csomagok tartalma jó szándékú adakozók felajánlásaiból va-
lósulhatott meg, mely igen értékesre és hasznosra, tartalmasra si-
került.

A megajándékozott szülök nevében Fülöpné Kiss Erzsébet 
mondott köszönetet.

Gyertyagyújtás, közös éneklés után az ajándékok átadásával zá-
rult ez a meghitt ünnepségünk.

Köszönet az adományozóknak, a segítőknek, azoknak, akik lé-
lekben velünk voltak.

Adományozók

Ünnepség a tartósan beteg gyerekeknek

Balog Péter
Békés megyei Önkormányzat
Binges Etelka
Bocsárdi Alpár
Czinó Erika és családja
Dr. Dobó Katalin
Dr. Lévai Mihályné
Dr. Pacsika György
Dr. Smiri Sándor és felesége
Farkasinszki Zsuzsanna
Hangya Balázs és felesége
Hangya Lajosné
Hornok Erika
Hunya Elek és családja
Hunyai Karitasz
Ipacs Tibor
Iványi Elekné
Iványi Lajosné és családja

Iványi László
Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztály
Kónya István és családja- Kónya 

Zöldséges
Molnáré Beinschróth Ágnes
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Nagy László- Rostélyos Húsbolt
Nagyné Czikkely Beáta
Névtelen adakozók
Pápai Zsuzsanna és családja
Papp István és családja
Potoczki Pálné
Szabó Balázsné
Tom Markett gyomai üzlete
Tóth Zsuzsa
Uhrin Emese

Miért alacsonyítaná le magát Isten?
Élt egy ember, aki nem hitt Istenben és soha nem habozott, 

hogy mások tudtára adja, mit gondol az Istenbe vetett hitről és a 
vallási ünnepekről, köztük természetesen a Karácsonnyal. Felesége 
viszont hívő volt és gyerekeit is Istenbe és Jézusba vetett hit szerint 
nevelte, férje rendszeres bántó megjegyzései ellenére. Egy havas 
Karácsony estén a feleség és a gyerekek a falusi gyülekezet karácso-
nyi Istentiszteletére készülődtek. Hívták az apát, de ő persze hallani 
sem akart arról, hogy elkísérje őket.

- Ez a történet csak egy mese - mondta - miért alacsonyítaná le 
magát Isten, hogy emberként jöjjön a Földre? Teljesen nevetséges! 
Hogyan hihetnek ebben ennyien?!

A feleség és a gyerekek így nélküle indultak útnak. Kint esett 
már a hó.

Kicsit később felerősödött a szél és a hóesésből hóvihar lett. A 
férfi  az ablakon kinézve csak vakító fehérséget látott. Leült a kan-
dalló elé és elégedetten nézte a csendesen égő tüzet. Néhány perc 
elteltével egy nagy puff anást hallott odakintről. Valami nekiment 
az ablaknak. A hang megismétlődött. Kinézett, de még egy méterre 
is alig lehetett ellátni. Amikor a vihar alábbhagyott egy kicsit, ki-
merészkedett, hogy megnézze mi adhatta a furcsa hangot az ablak 
közelében. A ház melletti mezőn egy csapat vadludat látott. A jelek 
szerint a ludak délre igyekezhettek a téli hideg elől, de a hóvihar mi-
att nem tudták folytatni útjukat. Eltévedtek és végül a farmon kö-
töttek ki, étel és menedék nélkül. Ijedten csapkodtak szárnyaikkal, 
körbe-körbe repkedve a mező felett, vakon és céltalanul. Bizonyára 
némelyik madár nekirepült az ablaknak. Ezt hallhatta korábban.

A férfi  megsajnálta az állatokat és segíteni akart rajtuk. Az istál-
ló tökéletes hely lenne nekik, gondolta. Meleg és biztonságos. Ott 
tölthetnék az éjszakát és biztonságban megvárhatnák a vihar végét. 
Miután ezt kigondolta, odament az istállóhoz és tágra nyitotta az 
ajtaját. Megállt és fi gyelt, azt remélve, hogy a madarak észreveszik 
az istállót és bemennek. A ludak azonban csak ide-oda repkedtek 
céltalanul és úgy tűnt, egyáltalán nem vették észre az istállót, illetve, 
hogy mit jelenthet az épület számukra. A férfi  megpróbálta magára 
terelni a madarak fi gyelmét, de ettől csak megijedtek és messzebbre 
húzódtak. Ekkor bement a házba egy kis kenyérért. Morzsává szag-
gatta és egy csíkban elszórta a bejáratig. Még mindig nem értették 
meg, mit akar. Most már kezdett elfogyni a türelme. A madarak 
mögé lopódzott és megpróbálta az istálló felé terelni őket, de csak 
még jobban megijedtek és a szélrózsa minden irányába repültek, 
csak éppen az istálló felé nem. Akármit tett, egyszerűen nem tudta 
elérni, hogy az istállóba terelje őket, ahol melegben és biztonságban 
lehettek volna.

- Miért nem követnek engem? - morfondírozott magában türel-
metlenül. - Nem látják, hogy ez az egyetlen hely, ahol átvészelhetik 
a vihart?”

Addig törte a fejét, míg rájött, hogy a madarak soha nem követ-
nének egy embert.

- Ha én is lúd lennék, meg tudnám menteni az életüket. -  mond-
ta ki hangosan. Ekkor eszébe jutott valami. Bement az istállóba és 
kihozta egyik saját libáját és óvatosan a vadlúdcsapat mögé ment 
vele. Amikor elengedte, saját libája átrepült a madárcsapaton, egye-
nesen be a meleg épületbe. A vadludak egyenként követték.

A férfi  megállt és hirtelen eszébe ötlöttek néhány perccel ko-
rábban kimondott saját szavai: „Ha én is lúd lennék, meg tudnám 
menteni az életüket!” Azután a feleségére és a köztük korábban 
lezajlott párbeszédre gondolt. ,,Miért akarna Isten olyanná válni, 
mint mi? Ez nevetséges!” Hirtelen minden világos lett. Pontosan 
ezt tette Isten. Mi emberek vagyunk a vadlibák. Vakon bolyong-
va, elveszetten bukdácsolunk a halál felé. Isten olyanná tette a Fiát, 
mint mi, hogy megmutassa az utat és megmentsen. Mikor ezt felis-
merte, hangos zokogás tört fel belőle. Térdre esett a friss hóban és 
elmondta élete első imáját:

- Köszönöm Istenem, hogy emberként eljöttél, hogy kivezess a 
viharból!

Ahogy a szél és a hóvihar csendesedni kezdett, úgy csendesedett 
és nyugodott meg lelke is, miközben ezeket a csodálatos gondola-
tokat forgatta fejében. Végre rájött, hogy miről szól a Karácsony és 
miért jött el Krisztus. Hosszú évek kételyei és hitetlensége, mint a 
múló vihar, szertefoszlottak egy pillanat alatt.

Ismeretlen szerző
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Megyei h í r a d ó

Nemzetiségek napja

A Békés Megyei Önkormányzat a nemzetiségek napja al-
kalmából tartandó díszünnepségét idén Békésen tartotta. A 
rendezvényen Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség Egyházi és 
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi 
Főosztályának főosztályvezetője is részt vett.

A Békés Megyei Önkormányzat minden évben a december 
18-ai nemzetiségek napjához kapcsolódóan díszünnepséget 
szervez, ezen esemény keretében vehetik át az arra érdemesek 
a közgyűlés által alapított Nemzetiségi díjat. Az elismerés létre-
hozásával a megyei önkormányzat célja az volt, hogy a soknem-
zetiségű Békés megyében a nemzetiségek kultúrájának, nyelvé-
nek, identitásának megőrzésében és fejlesztésében kiemelkedő 
tevékenységet végző, különböző nemzetiségű személyek elis-
merésre kerüljenek. Ebben az évben öten részesültek a kitün-
tetésben, akiknek Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség Egyházi és 
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi 
Főosztályának főosztályvezetője, Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és Mucsi András, a megyei 
közgyűlés Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke adta át 
a díjjal járó oklevelet és plakettet.

A román nemzetiség javaslata alapján a Békés Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlése Nemzetiségi díjat adományozott Csobai 
Lászlónénak a román nemzetiség történeti, néprajzi hagyomá-
nyainak megőrzéséért. A szlovák nemzetiség javaslata alapján 
elismerést vett át Eperjesiné Cséff ai Csilla Zita a szlovák nyelvi 
óvodai nevelés érdekében végzett erőfeszítéseiért. A roma nyelv 
ápolásáért, a roma kulturális és zenei értékek megőrzéséért 
Nemzetiségi díjat kapott Éri Lajos, a szerb nemzetiség érdeké-
ben végzett erőfeszítéseiért, a szerb kulturális és zenei értékek 
megőrzéséért elismerésben részesült Ljubomir Vujcin. A német 
nemzetiség javaslata alapján Rau Mihály a német nemzetiség ér-
dekében végzett erőfeszítéseiért vehette át az elismerést.

A díszünnepség hagyományaihoz híven a kitüntetések át-
adása után kulturális műsor keretében mutatkoztak be a nem-
zetiségek. Színpadra léptek a békési Dr. Hepp Ferenc Általános 
Iskola 2.d osztályának tanulói, a battonyai Suferini Szerb Nép-
tánccsoport gyerekcsoportja, a Belencéres Néptáncegyüttes 
szólistái és utánpótlás csoportja, a Reményhír Intézmény cso-
portja valamint a Harangos Néptáncegyüttes szólistái.

ÚJ ÉRTÉKEK A BÉKÉS MEGYEI ÉRTÉKTÁRBAN

A magyar országgyűlés 2012. április 2-án elfogadta a magyar 
nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvényt, mely-
nek célja számba venni és dokumentálni nemzeti értékeinket, 
és ebből külön adatbázist alkotni. Emellett a törvény célja, hogy 
elősegítse a nemzeti értékek és hungarikumok fennmaradását 
és védelmét, ezzel is erősítve a nemzeti tudatot. Az értékeket az 
alábbi kategóriák szerint rendszerezik: agrár- és élelmiszergaz-
daság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki 
megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, tu-
rizmus és vendéglátás. Az egyes kategóriákban rendszerbe vett 
értékek hozzájárulnak a turizmus megalapozásához, a gazdaság 
fejlesztéséhez.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének határozta ér-
telmében 2013 őszén Békés megyében is megalakult az értéktár 
bizottság. Feladata, hogy a megye területén lévő nemzeti érté-
keket a törvény által megszabott kategóriák szerint azonosítsa 
és nyilvántartásba vegye. Bárki kezdeményezheti nemzeti érték-
nek a Békés Megyei Értéktárba történő felvételét, a kezdeménye-
zés ingyenes és önkéntes alapon történik.

A Békés Megyei Értéktárban 2014 őszéig 13 megyei értéket 
vettek lajstromba, mostanáig 52 érték kapott helyet, melyek kö-
zül kettő – a csabai és a gyulai kolbász – hungarikum is, a Csabai 
Kolbászfesztivál és a Békés-Tarhosi Énekiskola pedig bekerült a 
Nemzeti Értéktárba.

Az évek alatt – köszönhetően a megyei értéktár bizottság 
ösztönző munkájának - sok településen jött létre értéktár, jelen-
leg 52 települési értéktár működik, melyekben 1078 értéket tar-
tanak nyilván. A települések szívesen kapcsolódnak be az érték-
gyűjtésbe, ezzel hozzájárulnak kincseik megőrzéséhez és a helyi 
identitás erősítéséhez.

A Békés Megyei Önkormányzat által hagyományteremtő cél-
lal létrehozott rendezvényen, a Megyenapon is kiemelt fi gyel-
met kapnak az értékek. A harmadik Megyenapon a Békés Megyei 
Értéktárban szereplő tételek mellett már a települési értéktárak 
is felvonultatták kincseiket. 32 helyi értéktár ismertette meg az 
érdeklődőkkel mindazokat az értékeket, melyek fontosak életük-
ben, és amelyeket szeretnének megőrizni.

A Békés Megyei Értéktár Bizottság legutóbbi ülésén 15 érté-
ket vett lajstromba, ezeket a megyei értéktár bizottság elnöke, 
Zalai Mihály közgyűlési elnök mutatta be a sajtó képviselőinek 
a Megyeházán.
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Civil sarok
Tisztelt Olvasó! 

Az új közigazgatási rendszer 2013. január 1-jétől kezdte meg 
működését 198 járási (és fővárosi kerületi) hivatallal. Az átalakítás 
alapvetően két szempont szem előtt tartásával történt. Az egyik a 
hatékonyság, a másik pedig a vele kapcsolatba kerülő állampolgár 
életének egyszerűbbé tétele. A Gyomaendrődi Járási Hivatal illetékes-
ségi területe öt település közigazgatási területére terjed ki, úgymint 
Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya, Csárdaszállás, Gyomaendrőd. Az 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ezzel szem-
ben, ügynevezett különös illetékesség alapján, a gyomaendrődi, a 
szarvasi és a szeghalmi járások teljes területén összesen 18 település 
közigazgatási területén látja el az élelmiszerlánc-biztonsági, élelmi-
szerminőség-ellenőrzési, takarmány-ellenőrzési, állategészségügyi, 
illetve állatvédelmi feladatokat.

A mai beszélgetőpartnerem Dr. Laczó Pál, aki ezt az osztályt ve-
zeti a Gyomaendrődi Járási Hivatalában.

Doktor Úr! Mióta 
irányítja az osztályt, 
aminek már a neve 
is hosszú, illetve ho-
gyan került Gyoma-
endrődre, mivel tud-
tommal, nem itt él?

- Valóban, Békés-
csabán születtem és 
jelenleg körösladányi 
illetékességű vagyok. 
Az osztály, ebben a 
formában nem túl 
régen alakult a terü-
leti adottságokhoz 
igazodva. Valójában 
„megörököltem” saját 
magamtól ennek az 
osztálynak vezetését. 
2003. január 1-jén 
kezdte meg Dévavá-
nyán a Kerületi Állat-
egészségügyi Hivatal 

a munkáját, ez volt a központunk, ahol helyettesként dolgoztam. Az 
akkori vezető váratlan és tragikus halála után lettem először meg-
bízott, majd 2004. május 1-jétől kinevezett kerületi főállatorvos. 
Korábban hatósági állatorvosként tevékenykedtem. 2016. január 
1-jén beintegrálódtunk a járásba, ugyanis eddig az időpontig a já-
rás alatt, mint önálló hatóság tevékenykedtünk. Ez egy igen speci-
ális osztálya a Járási Hivatalnak, mondhatom különös területe. A 
megye egyharmada tartozik hozzánk, így érthetően sok a feladat, 
mivel sok embert kell kiszolgálni. Azt azonban elmondhatom, 
hogy ennek ellenére egyre tisztább, egyre átláthatóbb a szervezet 
működése. 2017-ben megvalósult az egyközpontú hivatal, és akkor 
költözött át az osztályunk Gyomaendrődre.

Végzettségét tekintve Ön állatorvos. Hol végzett, kérem, be-
széljen egy kicsit önmagáról, családjáról.

- Az állatorvosi diplomámat Budapesten az Állatorvos Tudo-
mányi Egyetemen szereztem 1984-ben, Körösladányba tanulmá-
nyi szerződéssel kerültem, mint üzemi állatorvos. Egy idő múlva 
hatósági állatorvosként folytattam tevékenységemet úgy, hogy 
mellette gyógyító-megelőző munkát is végeztem.

Járványügyi és igazgatási szakállatorvosi diplomát 2014-ben 
a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán szereztem, 

de időközben elvégeztem a Kormányablak ügyintézői képzést is, 
mivel így a közigazgatásra nagyobb rálátásra tehettem szert, ami a 
jelenlegi munkakörömnél szinte elengedhetetlen.

1989-ben megnősültem. Házasságunkból két gyermekünk szü-
letett. 1990-ben egy leány, ő dietetikus diplomát szerzett, illetve 
1992-ben megszületett a fi am, aki a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemen a mesterképzést is elvégezve általános 
gépész fejlesztőmérnök lett. Gyermekeim jelenleg külföldön dol-
goznak.

Nagyon elfoglalt lehet, hiszen hosszabb időbe került, hogy 
a személyes találkozás megvalósuljon. A naptára szinte teljesen 
tele van előre tervezett feladatokkal. Kérem, mutassa be az olva-
sónak az osztályt, milyen esetekben tud Ön és munkatársai az 
ügyfelek szolgálatára állni?

Feladatunk kettős. A teljes élelmiszerlánc élelmiszerlánc-biz-
tonsági felügyeletét látjuk el. Egészen pontosan egyrészt az élelmi-
szerek, a zöldség, a gyümölcs, a takarmányok termesztésének táro-
lásának, forgalomba hozatalának hatósági felügyeletével, másrészt 
az állatok tartásának, szállításának, vágásának állat-egészségügyi, 
állatvédelmi vonatkozásai is hozzánk tartoznak. Ellenőrizzük az ál-
lati eredetű melléktermékek kezelését, gyűjtését, tárolását, szállítá-
sának módját, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásá-
nak biztonságosságát. Ezen kívül kivizsgáljuk az élelmiszer eredetű 
megbetegedéseket, megkeressük, feltárjuk az élelmiszerláncban az 
eredetük okait. Hatóságilag mi igazoljuk a területünkön az élelmi-
szerlánccal kapcsolatos valamennyi tevékenység biztonságosságát, 
megfelelőségét. Aktív szerepet kell vállalnunk az élelmiszer hami-
sítások visszaszorításában is. Három járásban tartunk fenn irodát, 
Gyomaendrődön, Szeghalmon és Szarvason, de egyszer egy héten, 
Dévaványán is biztosítunk fogadóórát a lakosoknak. A feladataink-
nak megfelelően állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági irányba 
szakosodott a szakember gárdánk is.

A jövőre nézve milyen célokat tűz ki maga elé a munkájával 
kapcsolatban?

Azt szeretném elérni, vagy legalább is azért dolgozom - és ezt 
várom el valamennyi munkatársamtól is -, hogy a jövőben a szakte-
rületünkön folyó hatósági munka még precízebben és gyorsabban 
menjen, hogy az ügyfeleink kéréseit, azok érdekeit szem előtt tart-
va, az adott keretek között egyre gyorsabban és rugalmasan tudjuk 
kiszolgálni, hogy hatóságunk szolgáltató jellege egyre inkább lát-
ható legyen. Persze ehhez az ügyfeleink konstruktív együttműkö-
désére is szükség van.

Elfoglaltsága ellenére van-e valamilyen hobbija, ami a feltöl-
tődését segíti elő? 

- Inkább az aktív pihenést díjazom. Szabadidőmben szeretek 
kertészkedni, dísznövényekkel, díszállatokkal bíbelődni (akvári-
um, terrárium). Az utazás is beletartozik az érdeklődési körömbe, 
de ma már egyre ritkábban szánom rá magam. Ilyenkor inkább 
gyermekeinket látogatjuk meg feleségemmel.

Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy elfoglaltsága elle-
nére időt szakított arra, hogy bemutassuk az Ön által irányított 
osztályt. Mit üzen az olvasónak?

- Minden olyan üggyel kapcsolatban, amiben a fent nevezett te-
rületeken problémát észlelnek, hivatali időben bátran forduljanak 
osztályunkhoz.

Lejegyezte:
Lehóczkiné Timár Irén

Dr. Laczó Pál
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Adventi dallamok a járási hivatalban
A Gyomaendrődi Járási Hivatal és a Gyomaendrődi Zenebarátok 

Kamarakórus közös szervezéssel, Adventi Dallamok koncerttel köszön-
tötte a járási önkormányzatok, intézmények, szervezetek és vállalkozók 
képviselőit, valamint a zenekedvelő érdeklődőket 2018. december 5. 
napján a hivatal Dísztermében.

Dr. Pacsika György hivatalvezető úr köszöntő gondolatait követően 
felcsendültek azok az ismert dallamok és a kórus életéről szóló anekdo-
ták, melyek az ünnepi készülődés hangulatát színesítették. 

A koncerten szólót énekelt Gecsei Lilla, Ladányi Sára, Nagy Ildikó 
Szelei Gabriella, Papp Lilla. Zongorán kísért Dinya Milán és Vozár Már-
ton Krisztián.

A rendezvény zárásakor hivatalvezető úr békés boldog ünnepeket 
kívánt a résztvevőknek és a Bohák Ildikó hivatali dolgozó által készített 
ajándékokat – gravírozott emléklapot és horgolt angyalkákat - átadta a 
színvonalas rendezvény köszöneteként Gecseiné Sárhegyi Nóra kórus-
vezető és a kórus tagok részére. 

Adományok átadása a 
Vöröskeresztnek

2018. december 6. nap-
ján, azaz Mikulás napján a 
Gyomaendrődi Járási Hi-
vatal képviseletében dr. 
Smiri Sándor hivatalveze-
tő-helyettes közel 60 kg 
tartós élelmiszert adott át 
Pljesovszki Ágnesnek, a Ma-
gyar Vöröskereszt Szarvasi 
Területi Szervezete vezető-
jének, a felajánlások rászo-
rulók részére történő szét-
osztása céljából.

A járási hivatal dolgo-
zói által összegyűjtött ado-
mányok átadására a Békés 
Megyei Kormányhivatal és a 
Magyar Vöröskereszt Békés 
Megyei Szervezete között 
a közelmúltban megkötött 
stratégiai együttműködési 
megállapodás keretében 
került sor.  Az ünnepek és 

a hideg téli idő közeledtével a rászoruló családok számára különösen 
fontos segítséget nyújthatnak az ilyen, és ehhez hasonló adományok.

A X. Disznótoros és Böllérpálinka Versenyen a járási hivatal
A közelmúltban a gyomaendrődi Varga Lajos Sportcsarnokban 

rendezték meg a X. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka 
Versenyt. A gasztrokulturális rendezvényen a Gyomaendrődi Járási 

Hivatal csapata is gyúrta a kolbászhúst.
Délelőtt Gera Krisztián, a főszervező Gyomaendrődi Üdültetési Szövet-

ség Turisztikai Egyesület elnöke köszöntötte az esemény résztvevőit, majd 
Toldi Balázs, Gyomaendrőd város polgármestere nyitotta meg a versenyt.
A rendezvényen részt vett dr. Pacsika György, a Gyomaendrődi Já-
rási Hivatal hivatalvezetője és a járási hivatal kolbászkészítő csapa-
ta is, amelynek tagjai a hivatal osztályvezetői voltak. A sportcsar-
nokban 17 csapat gyúrta a kolbászba valót, míg a csarnok előtt 
látványos hagyományőrző disznóvágást rendeztek. A járási hiva-
tal csapata „magyaros paprikás sült kolbász” kategóriában verseny-
zett. A nap folyamán a kulináris élmények mellett tombolasorso-
lás, és különböző szórakoztató programok fokozták a hangulatot.
A talpalávalóról többek között a Fásy Ádám által vezetett Zeneexpressz, 
valamint a Körösmenti Táncegyüttes gondoskodott.

Ismét életmentési ismereteket kaphattak a járási dolgozók 
Az ügyfélközpontú közigazgatás jegyében 2018 végén ismét élet-

mentési ismeretek átadására került sor a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
székhelyén a járási hivatal dolgozói részére. 

Rávai Béla, a Gyomaendrődi Mentőállomás vezetője immár második 
alkalommal tekintette át a legszükségesebb elsősegélynyújtási ismere-
teket a hivatali dolgozókkal. A járási hivatal dísztermében gyakorlati 
bemutatóval szemléltetve látta el hasznos információkkal a hivatal álla-
mi tisztviselőit és munkavállalóit. Az általános életmentési ismereteken 
belül elsősorban az újraélesztő-készülék használatára helyezett nagy 
hangsúlyt az oktató.

Az oktatáson részt vett dolgozók, a hivatalban észlelt rosszullétek 
esetén már az életmentésre is felkészülve várják az ügyeiket intézni vá-
gyókat.

Adventi dallamok

Életmentési ismeretek

X. disznótoros
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„Azzal rontjuk el az életünket,

hogy nem ismerjük,
mert nem akarjuk ismerni,

egymást.”
(Móra Ferenc)

Esszéféle az ismeretlen parasztról
A minap kezembe került a szegedi Rotary Club kiadványa. 

1932-ben készült, az Alföld gondjairól és jövőjéről szóló előadá-
sokat tartalmazta. A club Móra Ferencet kérte fel, hogy tartson 
előadást a magyar parasztról. „De kit érdekel Magyarországon a 
magyar paraszt?” – kérdezte az előadó, majd így folytatta: „… ahol 
az emberek, és társadalmi osztályok egymás felé fordított tüskékkel 
nézik egymást, mint vadgesztenyék az ágon.”

Tényleg! Kit érdekel? Egyáltalán ismerem-e a magyar parasz-
tot, pontosabban fogalmazva, a mai magyar parasztot? Eszembe 
jut H. J. bácsi, a kertszomszédom. Van egy „búvóhelyem” a város 
szélén, egy fás-füves kert , ahol a nagy fehér farkasommal (ő amúgy 
kuvasz, és Szultán volt a neve) napoztunk, írtunk, olvasgattunk, 
meditáltunk, és megbeszéltük a világ dolgait. Néha találkoztunk 
J. bácsival. Előttem van magas, szikár alakja. Keveset beszélt, de a 
szeméből láttam, megértette mit keresek én a kertben. Tekintetében 
nem volt sajnálkozás, gúny, hanem a másik embert látta bennem. 
Szerette a világot, úgy, ahogy van. Intelligens parasztember volt, el-
lentétben sok első nemzedékbeli diplomással, aki a kertet csak „pa-
rasztkert”-nek tudta elképzelni az otthonról hozott minták alapján. 
J. bácsi rokonszenves volt. Erre még mondhatnánk, hogy két ember 
kölcsönösen rokonszenves egymásnak, ha fejükben a homály foka 
azonos, de hát annyira még sem ismerhettük egymást!

Amúgy nekem is van némi közöm a parasztsághoz.  – Tudom, 
hogy apai dédapám gazda volt, egy takarékszövetkezet pénztárnok-
nak is megválasztotta, nagyapám hátaslovakat tenyésztett a hadse-
regnek, 36 éves korában halt meg a nagy háborúban, de öccse ke-
reskedelmi iskolát végzett Aradon és Szolnokon, majd könyv, papír 
és írószer árusításával foglalkozott, Budapesten volt üzlete az Aréna 
úton. Anyai nagyapám díjnyertes állataiban lelte örömét, a debrece-
ni agráregyetem patronálta. Az 1929-es válság idején „tönkrement”. 
Nem gazdálkodott többé. Mobilizálta vagyonát, és annak haszna-
iból élt. Anyám testvére leérettségizett a Rudolf gimnáziumban, 
majd a tisztiiskolai kudarcok után könyvárus és amatőr fotós lett, 
így érte el a nyugdíjas kort. Apám nyugdíjas állatorvos, 1935-1975 
között volt aktív. Hatan vagyunk testvérek. Gyermekkorunkban jól 
éltünk. Azt tanult tovább, amit akart. Négyen vagyunk diplomá-
sok. Ahol életem első 18 évét töltöttem, Gyoma városa. 1830-tól 
kismezőváros, 1877-től járási székhely. A XIX/XX. század fordu-
lójától kezdve a Kner-család híressé tette a könyvbarátok körében. 
Lakói azonban többnyire cívisek, és az őstermelésből élnek. Ennyi 
közöm tehát nekem is van a parasztsághoz. Akárcsak a mai magyar 
társadalom jelentős hányadának, hiszen 1949-ben még minden 
második ember a mezőgazdaságból élt hazánkban.

Azonban nem ez a kötődés erősebb bennem, hanem az ember 
iránti szeretet, amelyet ugyanúgy érzék, akárkit látok is, bár nem 
egyformán. Akkor hát ki is, vagy mi is a paraszt? A paraszt egy-
szerűt jelent, magyarul közönségest, átlagost, német jövevényszóval 
pórt. Durvább változata a fogalomnak: bugris, szintén német jöve-
vényszó. Átlagember vagy tömegember minden társadalmi réteg-
ben van. A tömegember lélektani fogalom! Olyan, aki elvesztette, 
vagy ki sem alakította az autonóm személyiségét, kívülről irányított, 
nincs otthonról hozott modellje, vagy ha van, az is már beépített 
elem, panel. Az őstermelő is paraszt, mert a tradicionális társada-
lom a szokások bilincsében él és konzervatív, nem az intelligenci-

ája, hanem a mentalitása miatt. Az intelligencia genetikai kérdés, 
biológiai örökség, és a szociokulturális környezet élteti vagy elsor-
vasztja. A parasztsiratók és parasztgyalázók fáradozásai dacára az 
őstermelők társadalma a modern korban megszűnik, de a tömeg-
ember marad, újra termelődik. Szomorúan olvasom Czeizel doktor 
írásait a magyarság genetikájáról. Összehasonlították a magyar és a 
német társadalmat az értelmi szint alakulásának szempontjából. A 
magyar diák, ha befejezi tanulmányait, rohamosan csökken az ér-
telmi szintje, korán kezd leépülni. Miért? Mert a munkában sokkal 
kevesebb gondolkodást, ismeretet követelnek tőle. Hasonló a hely-
zet a magyar értelmiségiek jelentős részével is. Értelmiségi létével 
nem tud mit kezdeni. Nagy kihívásokra lenne szüksége! Németh 
László írt a minőség forradalmáról. Olvassuk el újra, fi gyelmeseb-
ben! Talán jobban boldogulunk az életben.

Kit érdekel a paraszt? Ne érdekeljen senkit, de ismerje meg ön-
magát! Akarja megismerni a „másfélét”, akkor nem kell szobrot ál-
lítani az ismeretlen parasztnak sem. (Ez lenne az egyetlen szobor, 
amelyiknek nem lenne fi zikai valósága.)

Epilógus:

„Sem nem szükséges, sem nem fontos, hogy egy társadalmi 
egész részei azonos vágyakat tápláljanak, azonos eszményeket kö-
vessenek: szükséges és fontos ellenben, hogy mindegyikük ismerje 
és valamiképp meg is élje a többi rész vágyait és eszményeit. 

Máskülönben az osztály vagy céh – amit a gerincvelő bizonyos 
betegségeiben fordul elő – elveszíti tapintóképességét: már nem 
érzi azt a nyomást, amelyet a többi osztály és céh gyakorol rá, így 
hát azt hiszi, hogy csak ő létezik, hogy ő a minden, hogy ő az egész.”

Ortega y Gasset

Írta: Cs. Szabó László
Közreadta: Cs. Szabó István

Olvasói levél

2018. nov. 27.
Tisztelt Szerkesztőség!

Kéréssel fordulok Önökhöz!
Szeretném, ha ez a pár sor írásom helyet kapna a „Városunk” 

című Újságban.
/Én is járatom./
Sajnos, 1964 évben a „POLYÁKHALMI” szép kis tanyavilá-

gunk lerombolása miatt sok sorstársammal együtt, mi is elszakad-
tunk szülőfalumtól.

Mai napig nem tudom lelkileg feldolgozni. Szívem, lelkem ott-
hon maradt.

Ezért szeretnék köszönetet mondani Szakálos Tibornénak és a 
többi segítőkész régi iskolatársaimnak, hogy imádott iskolánknál 
újból felújították a kis keresztet.

Tanító nénink ott tanított meg bennünket a szeretetre, becsü-
letre.

Hálával emlékezem rá. 
Áldott karácsonyi ünnepeket, boldog újévet kívánok a Szer-

kesztőség munkatársainak.
Tisztelettel: Kulik Vendelné

5600 Békéscsaba
Báthori u. 90.
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Rovatvezető: Polányi Éva

Öregisten, Nagyisten
nézd, hogy élünk itt lenn
katlanba zárva
csodára várva
csöbörből vöd–örbe magyarok.
Itt élünk se élve se halva
hurrá a vödörben hal van
süthetünk szálkás kis pecsenyét
a friss húst viszi már a fürge menyét
körben a bozótból
ragadozók szeme villog
az elhevert csordákon
áldozati billog.
(csitt, csak csendesen, ne kiálts,
mormold csak, mormold az imát)

Öregisten, Nagyisten
ha Te nem, ki segítsen?
Sovány lakomára
nohabort kínáltak
s akik ezt megitták
bódultakká váltak.
(... csak csendesen, ne siránkozz,
halkan szólj elkábult hazánkhoz)

Öregisten, Nagyisten
érted sóvárog ma minden
akik hortyognak szanaszét
vagy éberen vigyáznak
síkos savas eső alatt
biz egyformán áznak.
(... csak csendesen, mind aki lázad,
báránybőr jelmezben figyelik a házad)

Öregisten, Nagyisten
erősíts a hitben
hogy ami késik
azért el nem múlik
él még a Te nyájad bárha szőre hullik.
(... csak csendesen, nem használ a lárma,
mostohaszülők közt még árvább az árva)

Öregisten, Nagyisten
más remény nincsen
mint igazad, kegyelmed
hogy Te szabj végül rendet
maradék országnak
adj életes kedvet
a lecsonkolt többit
gyógyítgasd ne engedd
önnön gyilkosává válni -
haza kell találni!
(... csak csendesen, mert vád alá vesznek,
jönnek janicsárék, kerék alá tesznek)

Jókai Anna: Ima Magyarországért

Öregisten, Nagyisten
nem hoztak, de vittek
a vak lóra azt hazudták bátor
suba alatt kupec lett a pásztor
műdalokkal altat nejlonfurulyája
dagonyáztat minket langyos pocsolyában.
(... csak csendesen, ne élvezd a táncot,
csörgesd csak, csörgesd a vattázott láncot)
Fájdalomban boldog régi jó Patrónánk
hegyeink elcsórták, eladó a rónánk
fulladunk a füstben a folyónkban cián
sorvasztja a lelkünk a ránk tukmált Isten-hiány

mértékadó értelmiség minden mérték nélkül!
hóhér a halottal cinikusan békül
dús szobákban álparasztok
a búzát égetik ők nem harasztot
melósvezér nyüszít, uszít
munkásember helyben fut itt
a hajléktalant rendőr verte
shoppingcenter országszerte
mocskos pénznek nincsen szaga
gaztól rabolt s gaz lett maga
és a művész? búsan kérded
megvették a tehetséget
sirasd őket Ősi Anya
zsoldospénznek sincsen szaga

(... csak csendesen, hagyd Krisztust ítélni,
végtelen időben mindenkit megtérni)

Öregisten, Nagyisten
kit kövessünk s kit nem?
Érlelj az eszmében de a rögeszmét távoztasd
hisztériát űzz el indulatunk meghagyd
a reánk szabott leckét beteljesíthessük
gőgösek se legyünk kétségbe se essünk
nácitudat, bolsitudat
csak álarc a Szörnynek
egyképp meggyötörtek
lám egymásra törnek
gonosz század elment
nehéz évek jönnek
melegítsd eszünket, okosítsd szívünket,
biztass hogy a testvérharc megszűnhet
göngyöld e földgolyót, írjad köntösébe
édes hazánkat annak is kellős közepébe
a lapulást-alkuvást váltsa már valódi béke...
Annyi gyalázatos koron át
őrizd meg számunkra misztikus koronád.
(csak csendesen, akinek füle van, hallja;
a látónak látható, hasad az Ég alja)

Öregisten, Nagyisten
mit akarjunk s mit nem:
törvényed vezessen
hogy e kis nép oda ne vesszen
át ne lyukadjon helyünkön a térkép
ki ne radírozzon a világi lét végképp
serkentsd fel szolgád, a Magyarok Istenét
kend meg könnyektől elhomálylott szemét
küldd le a magasból újra e véres-veres földre
tartsd köztünk szellemét most és mindörökre.
(A Születés előtt túl hosszú volt az Ádvent
– hiszen az életünk hovatovább ráment -
mielőtt nem késő, Te mondd ki az Áment.) 
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Telelőre vonultak a csapatok

Az év utolsó hónapjának második hétvégéjén, december 
8-án lejátszották az őszi szezon befejező fordulójának mérkő-
zéseit a labdarúgók. A tizenkét résztvevős lebonyolítás miatt 
már hét fordulót a tavaszi szezonból is lejátszottak a csapatok. 
Tavasszal a rövid alapszakasz befejezése után a rájátszással foly-
tatódik a bajnokság. A Gyomaendrődi FC tetemes előnyt adott 
a mezőnynek az alapszakasz első fordulóiban. A második kör 
kezdetére azonban megérkeztek a bajnokságba, nagyszerűen 
összeálltak, odahaza és vidéken egyaránt a csoport legerősebb 
csapataival is felvették a versenyt, nem volt egyszerű legyőzni 
őket, a nehezebb erőpróbák többségét is sikerrel hozták le.

A lejátszott mérkőzések eredményei:     
 
2018. 11. 24. Békésszentandrási HMSE - Gyomaendrődi FC 5 : 1
G.: Kun Cs.         
Jól indult a mérkőzés a vendégek számára a hazai környe-

zetben mindenkire veszélyes Szentandrás otthonában, már a 
hetedik percben megszerezték a vezetést. Ezt követően fokoza-
tosan lendült bele a hazai gárda, de csak a harmincötödik perc-
ben sikerült az egyenlítés, közben a vendégek emberhátrányba 
is kerültek. A szünetben rendezte sorait a HMSE, a második fél-
időben be is indult a hazai gólgyártás, négy találatig meg sem 
álltak. Hátrányból fordítva a második félidei jó teljesítményének 
köszönhetően magabiztos győzelmet aratott a Szentandrás. Az 
utóbbi hetekben jó passzba kerültek a vendégek, összeállt a csa-
patuk, de még annyira nem acélosak, hogy egy félidőn keresztül 
tíz emberrel játszva is partiban maradjanak a jó képességű haza-
iakkal szemben.

2018. 12. 02.   Gyomaendrődi FC – Sarkadi Kinizsi LE     2 : 0
                            G.: Kun Cs., Békési N.    
A Kinizsi köztudottan ”hazai csapat” idegenben nem tudott 

pontokat szerezni ebben a bajnokságban. A mérkőzésen is ha-
mar hátrányba kerültek a jól kezdő hazaiakkal szemben, hiszen a 
tízedik és a huszonharmadik percben is kapituláltak, gólt kaptak. 
A félidőben továbbra is lendületben maradt a Gyomaendrőd, de 
csak helyzetekig jutott több gólt már nem szerzett. A második 
félidőre talán túlságosan is megnyugodtak a hazaiak a magabiz-
tos előny tudatában, nem tudták folytatni első félidei jó játéku-
kat. A vendégek sem tudtak jelentősen feljavulni így aztán ez a 
félidő kissé unalmasan mederben zajlott végig. A Kinizsi nem ha-
zudtolta meg magát idegenben, ismét pont nélkül maradt, míg a 
hazaiak győzelemmel búcsúztak a hazai pályától és közönségtől.

 
2018. 12. 08.     Mezőmegyer SE – Gyomaendrődi FC     3 : 3
                             G.: Toldi B.(2), Timár K.    
A megyerieket mindössze egyetlen pont választotta el a ki-

eső helytől, ezért számukra egyetlen mérkőzés sem lehetett 
közömbös, hogy gyarapítani tudják pontjaik számát. Ennek 
megfelelően indult a mérkőzés, a félidő közepére magabiztos 
kétgólos előnyre tettek szert. A félidő végén azonban sikerült 
a vendégeknek egy szépítő találattal csökkenteni a hátrányt. A 
második félidőre sem változott a játék képe, a hazaiak negyedóra 
után ismét gólt szereztek, megint kettővel vezettek. Ennek ismét 
csak öt percig örülhettek, mert ismét jött a vendégek szépítő ta-
lálata. Az utolsó percekben pedig egy kapu előtti kavarodás után 
a hazaiak nem tudtak felszabadítani és jött az újabb vendég gól. 
A Megyer nyert helyzetből adott el pontokat a fi gyelmetlensége 
miatt, a vendégek pedig ebből a mérkőzésből kihozták a maxi-
mumot.

Fülöp Zoltán

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának hírei

Békés Megyei Cigányságért díj
2018. december 5.

A Békés Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
minden évben, így az ideiben 
is elismerő oklevéllel és egy 
arany pecsétgyűrűvel jutal-
mazza azt a cigányembert, 
aki nem csak a saját telepü-
lésén, hanem megyei, illetve 
régiós szinten is igyekszik a 
cigányság életkörülményein 
javítani. 2018-ban ajánlások 
alapján Szécsi Zsoltra esett a 
választás, aki a településünk 
roma vezetője. 

Részlet a méltatásból:

Szécsi Zsolt 1981. december 22-én született a Békés megyei 
Gyoma községben, 3 gyermekes család legidősebb tagjaként.

Iskolai éveit Gyomaendrődön és Nyíregyházán végezte. Jelen 
pillanatban főiskolai hallgató.

Házasságából két fi úgyermek született, akiket párjával 
együtt, közösen nevelnek.

2002 óta aktívan részt vesz a kisebbségi politikában, 2002 - 
2010 között tagja volt a Gyomaendrődi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzatnak, majd ezt követően a mai napig elnöke. 

2011-ben többedmagával megalapította a Roma Polgárjogi 
Szövetséget, melynek azóta is ő az elnöke.

2014- es választásokon a Roma Polgárjogi Szövetség színé-
ben másodmagával tagja lett a Békés megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatnak.

Zsolt tevékenysége során fontos feladatának tekintette a 
roma közösségek összetartását. Mindig a szívén viselte a hal-
mozottan hátrányos helyzetű emberek sorsát. Egyesülete révén 
nemcsak Gyomaendrődön, hanem több településen is élelmi-
szer- és ruhaadományokat vitt az arra rászoruló családoknak.

Hisz abban, hogy a cigányság felemelkedéséhez a munka-
helyteremtés és a képzés a legfontosabb tényezők.

Több ízben foglalkoztatott kimondottan roma származá-
sú embereket, továbbá olyan képzéseket szervezett, amelyeket 
a részt vevők hasznosítani tudnak az életükben, és nem utolsó 
sorban a tanfolyamok elvégzéséhez a megélhetési támogatás is 
biztosított volt.

Az egyik élharcosa a roma kultúra és a hagyományok ápolá-
sának, melyet különböző kulturális rendezvények és kiadványok 
is alátámasztanak.

Kiáll, és felemeli a szavát a roma társadalmat ért atrocitások 
ellen.

Nagy hangsúlyt fektet az önkéntes munkára, hiszen szívvel-
lélekkel szolgálni a romák ügyét csak így lehet.

 Ráczné Sz. Rita
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Az úszás kedvező élettani hatásairól

Az úszás javítja a szív-érrendszer, a légzőrendszer, az anyag-
csere és az egész szervezet működését, így javul a szövetek vér-és 
oxigén ellátása. Az úszás az edzőteremben végzett sportnál 12-szer 
hatékonyabb, mert megmozgatja az összes izmot és fejleszti az álló-
képességet. Az úszás során fokozódik az éhségérzet és a telítettség 
érzés később alakul ki. Óránként 500-700 kalóriát éget egy úszó, 
így ez a sportág rendszeresen, a mindennapok edzésprogramjába 
illesztve, a fogyókúrázóknak is ajánlható. A megfelelően végzett 
úszás során a fej a vízbe merül, így a gerinc nem terhelődik, hanem 
a gerinc melletti izmok erősödésével stabilizálódik a gerinc. Csont-
ritkulásos betegek esetén az ideg-izom koordináció fejlesztésével a 
csonttörések megelőzésében lehet fontos. Mivel úszás során hat a 
felhajtóerő és az ízületek tehermentessé válnak, ezért ez az egyet-
len mozgásforma, mely a kopásos ízületi betegségek kialakulásakor 
ajánlott. Az úszás nyugtat és a kedélyállapotot is előnyösen befolyá-
solja, ezért a depresszió kezelésében is előnyös lehet. Ez a sport fo-
kozza a szellemi teljesítményt, mely főképp az iskolai teljesítmény-
re van kedvező hatással. A cukorbetegek esetén a rendszeres úszás 
előnyösen befolyásolja a szervezet anyagcseréjét. Az úszás nemhez, 
korhoz nem kötött sportág, bármely életkorban elsajátítható moz-
gásforma, ajánlott bármely korosztály számára. A sportsérülések 
bekövetkezésének úszás közben kevés a valószínűsége.

A télies idők egyik kedvelt gyógynövénye: a gyömbér 
(Zingiber offi  cinale)

A gyömbér Indiából származó, ősidők óta használt, fűszeres 
illatú, nyersen kissé csípős gyógy-és fűszernövény. Egy ősi kínai 
orvosi könyv gyógynövényként való használatát írja kb. 3000 évvel 
ezelőtt. A gyömbér a trópusokon honos, gumós gyökerű évelő nö-
vény, gyógyászati célból a növény gyökerét használjuk. Fűszerként 
vált ismertté, majd felismerték betegségeket gyógyító hatását; ma 
már több európai ország gyógyszerkönyvében említett gyógynö-
vény. Európába a Selyemúton, majd később az arab kereskedők 
útvonalán jutott el. 

A gyömbérgyökér nagyobb mennyiségben tartalmaz A, C, E-és 
B-komplex vitaminokat, az ásványi anyagok közül: magnéziumot, 
foszfort, vasat, cinket, kalciumot, és említésre méltó az illóolaj tar-
talma. A gyömbér fogyasztása történhet friss, szárított-őrölt for-
mában, ivóléként vagy olaj formátumában, külsőlegesen.

A gyömbérgyökérből készült tea hányinger csillapító, gyomor-
nyugtató, gyulladáscsökkentő, görcsoldó és mikróba ellenes hatá-
sú. 

A gyömbérgyökér rendszeres fogyasztása révén csökken a vér-
cukorszint az inzulinhatás felerősítése miatt; csökken a vérzsírszint 
és a vizelet fehérjeszintje is. A gyógynövény szélhajtó, puff adás-
csökkentő, gyomorégést csökkentő hatású, oldja a bélgörcsöket és 
hasmenés kezelésében is hatékony. A gyömbér koleszterinszintet 
csökkentő és vérrögképződést gátló, szív-és érrendszert védő tulaj-
donságú. Erősíti az immunrendszert, használható infl uenza, felső 
légúti hurutok kiegészítő kezelésére, mert teája izzasztó-, gyulla-
dáscsökkentő-, köhögéscsillapító hatású és gyorsítja a gyógyulást. 
A gyömbérgyökér daganatellenes hatóanyagokat tartalmaz, így 
szerepe lehet a petefészek-, a végbél-, a tüdő,- a bőr-és a prosztata-
rák megelőzésében. Csökkenti az ízületi gyulladást és a fájdalmat. 
A gyógynövény fokozza a máj-és az epehólyag működését, enyhíti 
a csontritkulás okozta fájdalmakat. A gyömbér teája koncentrációt 
fokozó és nyugtató hatással is rendelkezik. 

A gyömbér alkalmazásai:
A teához egy evőkanál gyömbérgyökeret fél liter vízzel leforrá-

zunk, 20 perc állás után leszűrjük, mézzel, citrommal ízesítjük és 
melegen fogyasztjuk. 

A tinktúra készítéséhez 1 rész gyömbérgyökeret 4 rész alko-
holban meleg helyen áztatunk 3 hétig, majd sötét színű üvegbe 
szűrjük. Utazási betegség esetén az utazás előtt fél órával 20 csepp 
tinktúrát kevés vízzel beveszünk. 

Az alkoholos kivonat készítésénél a gyógynövény és alkohol 1:1 
arányú elegyét használjuk, külsőleg fájdalomcsillapításra, bedör-
zsölőként alkalmazzuk. 

A gyömbérgyökér szárított, őrölt porából szükség esetén 1 kés-
hegynyit fogyasztunk. 

Fekete áfonya (Vaccinium myrtillus)

A fekete áfonya az északi féltekén honos, erdőszéleken, kö-
zéphegységekben vadon élő cserje. Az észak-amerikai indiánok 
használták fel először, majd az európai gyarmatosítók révén vált 
ismertté. Európában a növény kereskedelmi célú termesztése a XX. 
és XXI. századra tehető. 

A fekete áfonya termése magas antioxidáns és fl avonoid tartal-
mú, ezért erősíti a hajszálerek falát, csökkenti azok áteresztő ké-
pességét és javítja a mikrokeringést. A fekete áfonya használható 
időskori macula degenarációban, cukorbetegség okozta retinaká-
rosodásban, szürkehályog és farkasvakság kialakulásakor. Szív-és 
érrendszert védő hatással bír a növény, gátolja a kalcium érfalra 
lerakódását, csökkenti a vérrögképződést, véd az érelmeszesedés-
től. Enyhe vérnyomás-és vércukorszint csökkentő hatása is van. A 
fekete áfonya magas antioxidáns és fl avonoid tartalma révén daga-
natellenes, gyulladáscsökkentő, öregedésgátló, sejtvédő tulajdon-
ságú. Ajánlott fogyasztása visszeresség és aranyér kialakulásakor, 
terhesség idején is. Enyhe hasmenést csökkent és gyomorfekély 
esetén kedvező lehet alkalmazása. 

A fekete áfonya levél (Myrtilli folium) tartalmaz nagyobb 
mennyiségben csersavakat, tannint, fl avonoidokat és különbö-
ző nyomelemeket. A levélből készült tea vérzsír-és vércukorszint 
csökkentő hatású. Legfőképpen szél-és vizelethajtó, bél-, gyomor-
és hólyaghurutot csökkentő tulajdonságú. A levélből készült tea 
fokozza a veseműködést és erősíti az erek falát, lassítja a szervezet 
öregedését, védi a központi idegrendszert. 

A fekete áfonya szárított leveléből veszünk 1 teáskanállal, le-
forrázzuk 2,5 deciliter forró vízzel. 10 percig hagyjuk állni, majd 
leszűrjük, mézzel ízesítve fogyasztjuk. 

dr. Macsári Judit
Források: 
https://mitsportoljak.hu/uszas-hatasai/
https://szimpatika.hu/cikkek/5757/a_gyomber_10_gyogyhatasa
nepgyogyaszat.com/nepgyogyaszat-gyogyirei/fekete-afonya.html

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

Sokaknak a nagy aszály 
idején jut eszébe, hogy mit is 
kellene tenni, holott az öntözés 
ennél sokkal átfogóbb gondo-
latokat igényel. Többször el-
hangzik, hogy a föld népessége 
évről évre nő ezért több élel-
miszert kell termelni, valamint 
szó esik a regionális és globális 
felmelegedésről is. Magyar-
ország kiváló mezőgazdasági 
adottságokkal bíró ország, a 
saját népesség kétszeresét is 
képes ellátni élelmiszerrel, de 
vannak olyan vélemények is, 
hogy a népesség háromszoro-
sának is meg tudnánk termelni 
az élelmet. Több területen kell 
változtatni, de egy fontos kitö-
rési pont mindenekelőtt az ön-
tözés. 2018-ban sok fórumon 
lehetett erről hallani a köztár-
sasági elnöktől úrtól kezdve az 
agrárium több szereplője szólt 
ennek a termés meghatározó 
műveletnek a fontosságáról. Az 
agrártárca új vezetője, Dr. Nagy 
István miniszter úr a Debreceni 
Agrárexpón, megnyitó beszé-
dében kimondta a jelszót „ön-
tözni, öntözni, öntözni!” Ott és 
más alkalommal is halhattuk, 
hogy 81ezer ha területet öntöz-
tek 2018-ban, míg 200ezer ha a 
berendezett, csatornával ellátott 
terület az optimális öntözött 
terület pedig 400ezer ha lenne. 
Nagy jelentőségű esemény volt 
2018. szeptember 22-én Szar-
vason, ahol intézményi formá-
ban a Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központon (NAIK) 
belül megtörtént az Öntözé-
si és Vízgazdálkodási Kutató 
Intézet avatása. Itt Dr. Nagy 
István agrárminiszter szintén 
kiemelte az öntözés fontosságát 
és fejlesztési szükségszerűségét, 
Dr. Gyuricza Csaba a NAIK 
főigazgatója pedig szólt a hazai 
rizstermesztés fontosságáról is. 
Jelentős stratégiai kérdés tehát 
az öntözés, melyhez a források 
is biztosítva lesznek. 2020-tól 
10 éven át évi 17 milliárd fo-
rint áll majd rendelkezésre. A 
mezőgazdaság termelési szer-

kezete leegyszerűsödött, az 
úgynevezett tőzsdenövények 
termelési technológiája magas 
szintű ugyan, de a továbblépés 
az, ha minél nagyobb hozzá-
adott értéket termel a vidék. A 
jó minőségű hátsági területe-
ken biztonsággal lehet öntözött 
körülmények között termelni a 
szántóföldi zöldségnövényeket. 
Ezek helyi feldolgozása munka-
lehetőséget teremthet. Nagyobb 
kukoricahozamok érhetők el és 
nőhet a hazai szójatermelés is. 
Egy gondolattal még visszatérve 
a rizsre. A magyar rizs a trópu-
soktól eltérően csak egyszer ter-
meszthető egy esztendőben, de 
jó minőségű és termesztésével 
létrejön egy ökológiai szem-
pontból fontos vizes élőhely is.

Ennyi gondolat az öntözés-
ről a teljesség igénye nélkül, és 
a továbbiakban arról, hogyan 
gondolkodjunk mindezekről itt, 
Gyomaendrődön. Legtöbben, 
ha megkérdeznek bennünket, 
miért szeretjük városunkat, a 
vizeket jelöljük elsőként. Szép 
a Hármas- Körös és gyönyör-
ködtető a 16 holtág is. Sokan 
pihennek a vízparton vagy hor-
gásznak, de sajnos a vizeket, 
mint öntözési lehetőséget nem 
használjuk ki. Városunk hatá-
rában egy éven belül előfordul 
a káros belvíz, de ugyanabban 
az évben aszály is károsíthatja 
a vidéket. Bánnunk kell tehát 
vizeinkkel, gondoskodni szük-
séges nemcsak a belterületen, 
hanem a külterületeken is a bel-
vizek elvezetéséről és lehetőség 
szerint növelni kell a víztározók 
kapacitását, nyáron pedig ön-
tözni kell. A volt rizsföldek a 
rosszabb minőségű területeken 
voltak, ahová ismét, ha nem is 
a valamikori nagyságrendben 
visszakerülhet ez a növény. A 
város ugyanakkor rendelkezik 
egy öntözésfejlesztési tervvel, 
amely Keselyősi és Peresi jó 
minőségű területek öntözését 
tenné lehetővé. A vízkivétel a 
Fűzfás zugi holtágból történne. 
A településhez közeli területe-

ken intenzív gyümölcstermesz-
tésre nyílna lehetőség, a hátsági 
löszön pedig csemegekukoricát, 
vetőmagkukoricát és zöldségfé-
léket lehetne termelni. A pénz-
ügyi forrásokhoz biztos pályá-
zat útján lehet majd hozzájutni, 
fel kell tehát időben készülni és 
megváltoztatható lesz egy jelen-
tős beruházással a város képe és 
az itt élők megélhetése.

Valóban sok szó esett az 
elmúlt évben a vízről, és nem 
kívánom kihagyni, hogy a kis-
kerttulajdonosoknak ne tegyek 
említést az esővízről. Az elmúlt 
15 évben Gyomaendrőd már 
több mint 1 milliárd forintot 
költött a belvízvédelemre. Nőt-
tek a belterületen lévő holtágak 
befogadókapacitásai, és sok 
utcán betonelemekkel bélelt 
csatornákon fut a víz. Ez biz-

tonságossá teszi az épületeket, 
de még a csatornák melletti fák 
sem jutnak aszályos időben elég 
nedvességhez. Van tehát egy le-
hetőség az esővíz felfogása. Ter-
mészetesen ezt korábban már 
sokan megtették, sőt a jó lágy 
vízben mostak, a lányok a ha-
jukat is esővízben mosták, de az 
esővízgyűjtés háttérbe szorult 
a vezetékes víz megjelenésével. 
A magas vízdíjak miatt ismét 
többen gyűjtik. Ha jelentősebb 
mennyiséget gyűjtünk egy-egy 
kerti növényünk kritikus idő-
ben történő öntözésével kiküsz-
öbölhetjük az aszály kedvezőt-
len hatását.

Ki gondol télen az öntözés-
re? Gondoljunk rá kicsiben és 
nagyban már jó előre!

Várfi  András
agrármérnök

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület az Agrárminiszté-

rium 2017. évi tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és 
fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására 
elnevezésű Tanyafejlesztési Program keretében – 89,5 %-os tá-
mogatási intenzitással – megvalósuló a Tanyák a Körösök körül 
- Tanyasi tanösvény és nyitott tanyagazdaságok hálózatának 
kialakítása c. projektje 2 657 180, - Ft támogatásban részesült. 

Az egyesület hosszú távú célja egyrészt hozzájárulni a ta-
nyák, mint az Alföld egy jellegzetes tájképének megőrzéséhez, 
másrészt célja, a tanyagazdaságok támogatása és segítése a tevé-
kenységeik diverzifi kációja során. Erre ad lehetőséget jelen pályá-
zat is, mely keretében a Körösök Völgye Natúrpark területén ta-
nyasi tanösvény, valamint nyitott tanyagazdaságok hálózatának 
kialakítására kerül sor. 

Az Egyesület 2018. tavaszán indította el a fent nevezett pro-
jektet, melynek eredményeként létrejött a Tanyák a Körösök kö-
rül tanyagazdahálózat, melyhez 17 tanya csatlakozott mint-
egy 10 településről. A Tanyasi Tanösvény - amely a Tanyák a 
Körösök Körül hálózat szerves részét képezi – Szarvastól egé-
szen Tarhosig mutatja be a Natúrpark és egyben Békés megye 
tanyavilágának jelenét, múltját és jövőbeni elképzeléseit, fejlő-
dési útjait. A Tanösvényhez 10 településről 15 tanya csatlako-
zott. A megállópontok között tudhatunk több évtizedes múlt-
tal rendelkező tanyagazdaságokat, tanyasi közösségi tereket, a 
falusi szálláshely és a falus vendégasztal szolgáltatásban jártas 
tanyákat. A tanösvény egyes állomásain megismerkedhetnek a 
tanyára látogatók a tanyasi élet mindennapjaival, a tanyasi élet-
mód összetettségével és szépségeivel. A nyitott tanyagazdasá-
gok hálózatához 8 településről 13 tanya csatlakozott. A nyitott 
tanyagazdaságok célja, egyrészt a tanyasi életmód hagyomá-
nyainak, értékeinek bemutatásán túl a helyi lakosok és a tér-
ségbe látogató turisták számára megmutatni egy tanyagazdaság 
mindennapjait a XXI. században. 

Jelen projekt zárására, valamint a tanyagazda hálózat be-
mutatására 2018. december 13-án 10:00 órai kezdettel került 
sor Békéscsabán a Körösök Völgye Látogatóközpontban.

Kitörési pontok a mezőgazdaságban, az öntözés
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Országos Bolyai Anyanyelvi Versenyen

2018. december 8-án a Kis Bálint Általános Iskola 5. a osztályából 
négy tanuló: Kiszely Kitti, Varjú Zétény, Gyuricza Tamás, Szilágyi 
Péter, valamint felkészítő tanáruk Hunya Jolán és két kísérő szülő Bu-
dapestre utazott a Baár-Madas Református Gimnáziumba, hogy az or-
szágos anyanyelvi verseny döntőjében részt vegyenek, miután a me-
gye 48 csapatából az első helyen végeztek! Az egy órás írásbeli feladat 
megírása után, pici lélegzetvételnyi ebédszünet következett, majd egy 
jelenetet is kötelező volt bemutatniuk a csapatoknak. A Nyelvelő Név-
elők, vagyis a gyomaendrődi csapat a karácsonyi ünnepkörből válasz-
tott, egy Lucázást mutattak be. Ez is jól sikerült, még kellékeket is vittek 
magukkal, hogy minél életszerűbb legyen a játék.  A verseny országos 
eredményhirdetésekor a 16. helyre sorolta a tisztelt zsűri a Békés me-
gyeieket, maguk mögött hagyva tíz csoportot, illetve a megyéből 47 
csapatot előztek meg tudásukkal, felkészültségükkel. Az egész ország 
diákságát megmozgatta ez a nagyszerű verseny, mert összesen 9000 
diák töltötte ki a fordulók anyanyelvi feladatlapját. Nagy gratuláció a Kis 
Bálint Általános Iskola csapatának, felkészítő tanárának!

Erzsébet Karácsony  

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 46 diákja és 4 pedagó-
gusa 2018. december 20-án a Papp László Sportarénában egy felejthe-
tetlen karácsonyi koncerten vehetett részt, ahol neves előadók szín-
vonalas produkcióit tekinthették meg. Erzsébet a Kárpát -medencei 
Gyermekekért Alapítvány felhívására „Varázslatos Karácsony” címmel 
nyújtott be az intézmény sikeres pályázatot, amelyet megnyert! 

Rénszarvas Kupa - rém jó buli

Iskolánk közösségi életében az egyik legizgalmasabb program a 
Rénszarvas Kupa. A gyerekek már az idén is tűkön ülve várták a rendez-

vény napját, hisz mindenkinek jó mulatság ez az esemény. A verseny-
zők kipróbálhatják magukat az érdekes feladatokban, a többiek pedig 
a lelátóról szurkolnak a csapatoknak. A szervező pedagógusok különö-
sen kitettek az idén magukért, hiszen a kupa napjára gyönyörű, fehér 
hótakarót intéztek nekünk.

Bemutató irodalomóra

2018. december 6-án került sor Hunya Jolán tanárnő bemutató 
irodalom órájára az 5.a osztályban. Az óra témája Petőfi  Sándor Já-
nos vitéz című művének részösszefoglalása volt. Az óra elején a ta-
nulóknak a mű részleteit ábrázoló képeket kellett kirakniuk, ezzel a 
feladattal ki is alakították a csoportokat, amikben ezután dolgoztak. 
Pókháló-módszerrel felidézték eddigi ismereteiket Petőfi ről és a mű-
ről. Közös megbeszélés során összegyűjtötték a válaszokat a táblán 
is. Hat tanuló bemutatta a memoriterként megtanult részleteket. 
Verstani tudásukat is próbára tették: idézetek alapján kellett a költői 
eszközöket felismerni, illetve a vers ritmusát, rímelését megállapítani. 
A tanulók aktívan, fegyelmezetten dolgoztak az órán, az eddig tanult 
fogalmakat, ismereteket ügyesen alkalmazták, a mű történetének ed-
dig megismert részeit magabiztosan, pontosan idézték fel.

„Menő Menza” - Az Orvostörténeti Múzeumban jártunk

A „Menő Menza” program keretében 43 diák és 4 kísérő utazott 2018. 
december 3-án Budapestre. Utunk először az Erzsébet híd közelében 
lévő Orvostörténeti Múzeumba vezetett. Megtudtuk, hogy az épület 
Semmelweis Ignác szülőháza, akit az anyák megmentőjeként ismerhe-
tünk. Először az egészséges táplálkozással kapcsolatos előadáson vet-
tünk részt, majd gyakorlati foglalkozás következett. Kiszámoltuk, hogy 
a napi cukorszükségletet fél liter kóla már túl is lépi. Az egészségünk 
megőrzése érdekében sokkal tudatosabban kell odafi gyelni a táplálko-
zásunkra. Természetesen megtekintettük a múzeum orvoslással, gyó-
gyítással foglalkozó kiállításait is, érdeklődéssel hallgattuk a tárlatveze-
tő történeteit. Ezután egy egészséges, de fi nom ebédet fogyasztottunk 
el a közeli Rudas étteremben. Kirándulásunk végén, a Vörösmarty téren 
jártunk, ahol az adventi vásár színes kínálatát csodálhattuk meg. A gyö-
nyörű dekoráció elbűvölt mindenkit, s jobban átéreztük a séta közben, 
hogy nemsoká itt a karácsony, a szeretet ünnepe.

Jubileumi ünneplés

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
2018.12.07-én ünnepelte megalakulásának XX. évfordulóját. Az ünne-
pi műsorra iskolánk német nemzetiségi nyelvoktató programban részt 
vevő tanulói táncos, zenés produkciókkal készültek. A 7. a és 8.a osztá-
lyos diákok tradicionális sváb táncot mutattak be, míg iskolánk alsó ta-
gozatos növendékei közül a 4.a osztályosok vidám hangulatú cowboy 
táncot adtak elő. A 3.a és 4.a osztályban tanuló gyermekek a közelgő 
ünnepek alkalmából karácsonyi dallal zárták a rendezvényt.

Felkészítő tanáraik: Domokos Anikó, Kovácsné Bácsi Ilona, Vaszkán 
Gabriella.
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Ízes Ízek
Január

Vagdalthús konzerv - ebédre

A konzerv vagdalthúst összegyúrjuk tejbe áztatott zsemlével, tojással, apró-
ra vágott hagymával, petrezselyemzölddel, sóval, borssal. A masszából diónyi 
golyókat készítünk, kizsírozott tepsibe tesszük és vékonyra szelt füstölt szalon-
nából kis fedőt teszünk rájuk. Kevés vizet töltünk alája, és előmelegített sütőbe 
tesszük, időnként saját levével locsolgatjuk. Amikor a szalonna megpirult, tálal-
hatjuk burgonyapürével, savanyúsággal.

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!
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Sírhelymegváltási lehetőség Endrőd 
katolikus temetőiben!

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

meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá-
járultak!

Ádám Sándorné Papp Katalin, aki 
1939. június 8-án Endrődön született, 
megtért Égi Urához.

Hunya Péter László, aki Endrődön 
született1934. december 22-én, az Égi Ha-
zába költözött 2018. december 13-án.

Kiszely Sándor hunyai lakos - életének 
90. évében elment az Atya Házába. Végső 
búcsúztatása: 2018. 12. 08-án volt Hunyán.

Tímár László hunyai lakos, volt postás 
és egyházközségi képviselő, 80. évében hir-
telen megtért Égi Atyjához 2018. 12. 26-án. 
Temetése 2019. 01. 05-én volt.

özv. Varjú Bálintné Hornok Mária, aki 
1927-ben Endrődön született, visszaadta 
lelkét Teremtőjének, 2018. december10-én.

„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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„Karácsonynak ünnepe lépeget a fák közt”

Ismét el-
telt egy újabb 
esztendő, ka-
rácsonyra ké-
szültünk. Gim-
náziumunkban 
a december hó-
nap a legszebb 
ü n n e p ü n k r e 
való hangoló-
dásról szólt. Az 
adventi időszak-
ban hétfőnként 
a gyertyagyújtá-
sok alkalmával, 
az iskola folyo-
sóján összegyűl-
ve hallhattunk 
gondolatokat, 
hogy lélekben 
is felkészülhes-

sünk. Ezekre az 
alkalmakra eljött 

hozzánk Czank 
Gábor katolikus 
plébános, Fülöp 
Mónika evan-
gélikus lelkész 
és Papp Tibor 
református lel-
kész. 

D e c e m b e r 
közepén a DÖK 
szervezésében 
sütivásárt tar-
tottunk. Finom 
házi édessége-
ket vehettek a 
tanulók és pe-
dagógusok jel-
képes összegért, 
ezzel támogatva 
a DÖK munká-
ját. Ezúton is 
köszönjük a se-

gítséget.
Karácsonyhoz 

közeledvén pályázati támogatással minden osztály ké-
szíthetett adventi koszorút és ehhez kapcsolódott a DÖK 
szervezésében a karácsonyi dekorációs verseny. Idén a 
fűszerek kerültek a középpontba. Sorsolással az osztályok 
egy-egy fűszernevet pl. ánizs, fahéj, szegfűszeg húztak és 
ennek felhasználásával kellett az osztálytermet feldíszíte-
ni, süteményt sütni és tablót készíteni. A munkálatok köz-
ben készült képeket feltöltötték az iskola facebook oldalá-
ra és like-gyűjtés következett. 

Tanulóink nagyon aktívan és lelkesen készültek a meg-
mérettetésre. A DÖK munkáját Rudner Anett és Vitaris Ró-
bert segítette.

Végül elérkezett a téli szünet előtti utolsó tanítási nap, 
december 21-e. A harmadik óra után meggyújtottuk az 
utolsó gyertyát is az iskolai adventi koszorún. Hagyomá-
nyainknak megfelelően a 9. évfolyamos diákok készültek 
ünnepi műsorral. Idén egy nem szokványos betlehemi 
történettel leptek meg minket, amely mégis szorosan kap-
csolódott a karácsony ünnepéhez. 

Címe: A legkisebb angyal és a karácsonyi csillag. Az 
osztályok saját illusztrációval egészítették ki a jelenetet és 
zárásként előadtak közösen egy dalt. Felkészítő tanáraik: 
Rovnyik Katalin, Salyné Buza Hajnalka, Györff y Miklós és 
Halász Valéria. Az ünnepségen a helyi egyházak képviselői 
Czank Gábor katolikus plébános, Fülöp Mónika evangéli-
kus lelkész és Pap Tibor református lelkész is megjelentek 
és elmondták ünnepi gondolataikat.

Végül a DÖK képviselői kihirdették a karácsonyi deko-
rációs verseny eredményeit. A programot Tóth Ferenc in-
tézményvezető úr ünnepi gondolatai zárták.

Ezúton szeretnénk minden kedves olvasónak bol-

dog új esztendőt kívánni!

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei

Adventi koszorúkészítés

Adventi gyertyagyújtás

Karácsonyi műsor
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Az EFOP-4.1.3.-17-2017-00416 jelű, a Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola és Kollégium tanulást segítő tereinek infra-
strukturális fejlesztése című projekt kivitelezése befejeződött.

Az iskola a közel 60 millió Ft támogatásnak köszönhetően 
felújításra került. A beruházás során belső felújítások történtek, 
így például a folyosók és tantermek burkolatait cserélték ki, de 
megtörtént a tornaterem padlóburkolatának cseréje is. A torna-
teremben ezen felül az öltözők és vizesblokkok is felújításra ke-
rültek. Új burkolatot kapott a zsibongó és az összekötő folyosó. A 
felújított belső tereket színes bútorokkal, esztétikus dekorációval, 
társasjátékokkal tettük valódi közösségi térré, ahol szívesen tar-
tózkodnak a gyerekek. Mindezek mellett új nyelvi labort is kiala-
kítottak, ahol korszerű eszközök, berendezések segítik a tanulást.

Az Önkormányzat támogatásával az alsó tagozat néhány tan-
termében is felújították a parkettát és térkővel rakták ki beton 
udvar balesetveszélyes területét.

Az átadási ünnepségen beszédet mondott Teleki-Szávai 
Krisztina, a Gyulai tankerületi Központ igazgatója, Toldi Balázs 
polgármester és Dankó Béla, a település országgyűlési képvise-
lője.

A vendégeket Farkas Zoltánné intézményvezető köszöntötte, 
az iskola tanulói verssel, az énekkar dalokkal szerepelt a rendez-
vényen.

Adventi projekttel készültünk a karácsonyra

Hagyományaink szerint ismét megrendezésre került a há-
rom hetet meghaladó Advent–karácsony projekt. A színes prog-
ramkínálat mellett az adventi időszakban minden héten meg-
gyújtottunk egy-egy gyertyát a hatalmas adventi koszorún. A 
gyertyagyújtásokra a hetedik osztályosok verses, dalos műsorral 
készültek. December 6-án minden alsós osztályt meglátogatott a 
Mikulás, 10-én kezdődött a hangulatos, izgalmas karácsonyi vá-
sár. Korcsolyatúrát szerveztünk Békéscsabára és az utolsó napon 
közös karácsonyi ünnepséget tartottunk egy hatalmas fenyőfa 
körül. Az adventi projektnek kiemelt célja, hogy bővítse a gye-
rekek ismereteit a téli ünnepkörrel kapcsolatosan. Bízunk benne, 
hogy az élményekkel teli advent után felkészülten várják a csa-
ládjaikban a karácsonyt.

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

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
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Tisztelt vásárlóim!

Téli ajánlataim: 

• Kályhák, kandallók, üstházak, zom. üstök
• Kályhacsövek, szeneskannák
• Műanyaghordók, kannák, műa. rekeszek
• Befőttes üvegek, üvegtetők
• Őszi virághagymák (tulipánok, jácintok, stb.)
• Virágcserepek, virágföldek, tápanyagok
• Növényvédőszerek, őszi lemosószerek
• Rágcsálóirtók, csapdák, ragasztók
• Fejszék, balták, fűrészek
• Kéziszerszámok, szegek, csavarok
• Láncfűrészek, fúrók, sarokcsiszolók
• Munkavédelmi bakancsok, kesztyűk, ruhák, 

gumicsizmák
• Mécsesek, gyertyák
• Festékek, hígítók, ecsetek, stb.
• Kutya, macska eledelek, nyakörvek, 

pórázok
• Takarófóliák, agroszövet

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

FÉSZEK 
Panzió és Étterem

5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 6.

Egész évben várjuk kedves 
vendégeinket klimatizált, 
termálvizes szobáinkban. 
Vállaljuk baráti, üzleti, csa-
ládi rendezvények le-bo-
nyolítását klimatizált étter-
münkben 70 főig.

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

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

HÍDFŐ étterem
5502 Gyomaendrőd, 
Hídfő u. 2.

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

Karácsony’18 templomainkban 

fotók: Kis-Turcsányi Andrea (endrődi képek) és Soczó Géza 

Endrőd Endrőd

Gyoma Hunya


