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Magyar agárérdekek képviselete 
az Európai Parlamentben10.

Emlékezzünk elhunyt 
szeretteinkre!6.

50 éves találkozó17.

Két Anyák Házát is átadtak 
Békés megyében9.

A tartalomból: Magyarok vére
Választás 2019.3.

1956. október 23.

A legázolt bilincsbe vert 
Magyarország többet tett a 
szabadságért és igazságért, 
mint bármelyik nép a világon 
az elmúlt húsz esztendőben. 
Ahhoz, hogy ezt a történelmi 
leckét megértse a fülét betö-
mő, szemét eltakaró nyugati 
társadalom, sok magyar vérnek 
kellett elhullnia – s ez a 
vérfolyam most már alvad az 
emlékezetben.

A magára maradt Európában, 
csak úgy maradhatunk hívek 
Magyarországhoz, ha soha és 
sehol el nem áruljuk, amiért 
a magyar harcosok életüket 
adták, és soha, sehol, -- még 
közvetve sem – igazoljuk a 
gyilkosokat.

Nehéz minékünk méltónak 
lenni ennyi áldozatra. De 
meg kell kísérelnünk, feled-
ve vitáinkat, revideálva té-
vedéseinket, megsokszorozva 
erőfeszítéseinket, szolida-
ritásunkat egy végre egyesülő 
Európában. Hisszük, hogy va-

lami bontakozik a világban, 
párhuzamosan az ellentmondás 
és halál erőivel, amelyek el-
homályosítják a történelmet, 
-- bontakozik az élet és meg-
győzés ereje, az emberi fel-
emelkedés hatalmas mozgalma, 
melyet kultúrának nevezzünk, 
és amely a szabad alkotás és 
szabad munka terméke.

A magyar munkások és ér-
telmiségiek, akik mellett 
annyi tehetetlen bánattal ál-
lunk ma, tudják mindezt, s ők 
azok, akik mindennek mélyebb 
értelmét velünk megértették. 
Ezért, ha szerencsétlensé-
gükben osztoztunk, -- miénk 
a reményük is. Nyomorúságuk, 
láncaik és száműzöttségük 
ellenére királyi örökséget 
hagytak ránk, melyet ki kell 
érdemelnünk: a szabadságot, 
amelyet ők nem nyertek el de 
egyetlen nap alatt visszaad-
tak nekünk!

(Albert Camus: A magyarok 
vére, 1957 októbere, Párizs)
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Iskolaavató és tanévnyitó a Gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskolában

A Gyulai Tankerületi központ, Gyomaendrőd Város Ön-
kormányzata és a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 
közös tanévnyitóját szeptember 1-jén, 15 órai kezdettel tartot-
ták az intézmény Fő úti épületének udvarán.

Az ünnepi műsor a „kisbálintos” hagyományokat követve az 
elsősök és nyolcadikosok bevonulásával kezdődött, majd a Him-
nusz közös eléneklése után a kisdiákok verssel köszöntötték a 
vendégeket, iskolástársaikat. Tanévnyitó beszédet mondott Ágos-
tonné Farkas Mária intézményvezetőnő, aki újabb öt évre szóló 
kinevezését a napokban vette át Budapesten, Dr. Kásler Miklós 
miniszter úrtól. Az iskola életében először az új munkatársakat is 
hasonlóan köszöntötték, mint az elsős kisdiákokat. Csőke Zsolt, 
Ilyés Zoltán és Lakatos Tibor kollégák kék nyakkendőjét Teleki 
Szávai Krisztina igazgató asszony, Kepenyes András irodaveze-
tő úr és Ágostonné Farkas Mária igazgatónő adta át a pedagó-
gusoknak. Az ünnepi beszédet Professzor Dr. Latorcai János úr, 
a Parlament alelnöke, Gyomaendrőd díszpolgára mondta el. Az 
iskolai fejlesztéseket Zalai Mihály a Békés Megyei Önkormányzat 
elnöke és Toldi Balázs Gyomaendrőd polgármestere méltatta. Az 

intézményvezető 
asszony az iskola 
közössége nevé-
ben egy a fejlesz-
tést összefoglaló 
Emléktablót vett 
át, amelyet Teleki 
Szávai Krisztina 
Gyulai Tanker-
ületi igazgatónő 
és Dankó Béla or-
szággyűlési kép-
viselő úr adott át 
az EFOP � 4.1.3-
17 infrastruk-
turális fejlesztés 
2 0 1 8 / 2 0 1 9 - e s 
tanévben történő 
sikeres befejezé-
sének emlékére. 
A Szózat dallamai 
után a vendé-
gek és a diákok, 
osz tá ly főnöke-
ik kíséretében 
megtekintették 
a felújított isko-

laépületet. Ezt követően a Körös Látogató Központba sétáltak a 
meghívott vendégek és pedagógusok, ahol az Aranka Játékbaba 
Múzeum újabb ötven szépséges babával bővült, az adományozó 
Dr. Latorcai - Ujházi Aranka jóvoltából. Toldi Balázs Gyoma-
endrőd polgármestere köszöntötte az adományozót és az érdek-
lődőket, majd Dr. Latorcai - Ujházi Aranka mondta el, hogyan 
gyűjtötte, szépítette, öltöztette a múzeum kedves babáit, amelyek 
nagyon szívéhez nőttek, de oly annyira sok összegyűlt belőlük, 
hogy 2016-ban a városnak ajándékozta. Ezt követően az érdeklő-
dők körbesétáltak a múzeumban, és megcsodálhatták a szebbnél 
szebb babákat. A jól sikerült, tartalmas délután állófogadással, 
beszélgetéssel zárult, ahol Dankó Béla országgyűlési képviselő úr 
mondott pohárköszöntőt. Örüljünk együtt a várva várt fejleszté-
seknek, a megújult Fő úti iskolaépületnek! Eredményes, sikeres 
tanévet kívánunk diákoknak, pedagógusoknak egyaránt!

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Jókai úton, a Baba Múzeum udvarán
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Önkormányzati h í r e k
Tisztelt Olvasó! Ismét eltelt egy ciklus és a Képviselő-testület 

október 12-én visszaadja mandátumát, hogy október 13-án Önök, 
véleményüket kinyilvánítva egy újabb testületnek szavazzanak bi-
zalmat. 

Szeptember 26-án a szokott időpontban hívta össze a Polgár-
mester a Képviselőket és a pártok által delegált külsős bizottsági 
tagokat, hogy megköszönje munkájukat, amit a város fejlődésének 
érdekében tettek. Néhány halaszthatatlan ügyben született ugyan 
döntés, de az előterjesztések nagy részében beszámolókat fogadtak 
el, amelyeket az intézmények vezetői készítettek el és terjesztettek 
be. 

A köznevelési szerződés 5. pontjában foglaltak szerint a megbí-
zott intézmény vezetői kötelesek írásbeli beszámolót készíteni min-
den tanévben az ellátás folyamatosságáráról, a működés biztonsá-
gáról, a pénzügyi fi nanszírozás helyzetéről. Az alábbi, szerződésben 
működő óvodák szakmai beszámolóit olvashatták a Képviselők az 
előterjesztés mellékletében:

Vásártéri Bölcsőde 
és óvoda

Szivárvány Gyermekkert Nonprofi t 
Kiemelten Közhasznú Kft .
Képviselője: Varjú Judit

Selyem úti Óvoda és 
Bölcsőde

Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofi t 
Kft .
Képviselője: Szabó Istvánné

Tulipános Óvoda és 
Családi Napközi

Tulipános Óvodai Oktató Nonprofi t Kft 
Képviselője: Giricz Ilona

Mindegyik intézményről elmondható, hogy a pedagógusok 
és vezetők mindent megtesznek azért, hogy a gyermekek a lehető 
legjobb ellátásban részesüljenek. Pedagógiai programjaik változa-
tosak, egyéni arculatot mutatnak, így a szülők ezeket is fi gyelem-
be véve választhatják meg gyermekeiknek, a számukra leginkább 
megfelelő óvodát.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő 2019. augusztus 29-én nyílt pályázat ke-
retében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulóját hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fi atalok felsőoktatási tanulmányai-
nak támogatására. A csatlakozást követően az önkormányzatok ok-
tóber 4-ig kiírják a pályázatot, melyet csak elektronikus úton lehet 
benyújtani a WWW.emet.gov.hu rendszerben, előzetes regisztráció 
után. A pályázatok benyújtásának határideje 2019. november 5.

A támogatást kizárólag szociális rászorultság esetén lehet elér-
ni, a felsőoktatásba felvett, illetve a középiskola utolsó évében. Az 
ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő félév!

 Városunk Önkormányzata döntött arról, hogy önként vál-
lalt feladatként a nyári szünetben napközi ellátást biztosít iskolás 
gyermekeknek, ezért szerződést kötött a „Jelen és a Jövő Gyerme-
keiért Alapítvánnyal”. Helyszínül a Fő út 42. szám alatti épületet je-
lölte ki. Az önkormányzat a nyári napközi megszervezéséhez 5000 
Ft/ gyermek, de maximum 400.000 Ft-ot jelölt ki. 

Az alapítvány elkészítette a beszámolót, melynek elfogadását 
kéri a Képviselő-testülettől.

 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a 2014-2019-es önkormányzati ciklusban több mint 3 milli-
árd Ft összegben valósíthatott meg fejlesztéseket a városban a pá-
lyázati lehetőségeknek köszönhetően az alábbi felosztásban:

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 1. kör
-Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja, 

mely tartalmazta a Hősök tere, illetve Damjanich utcai tornaterem 
felújítását. 

A projekt összköltsége:204.685.811 Ft
Elnyert támogatás: 199.570.365 Ft
Önerő:5.115.446 Ft
Projektzárás:2018. 12. 31.
-Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön
Mind a gyomai, mind az endrődi városrészen történtek fej-

lesztések: Szent István, Bethlen Gábor, valamint a szélső utcák 

szakaszai, Kenderáztató, Apponyi Albert, Sugár, Selyem, Korányi 
Frigyes, Dózsa György, Blaha Lujza, Egressy Béni, Juhász Gyula, 
Toronyi, Fő út, Kárász, Táncsics Mihály, Dankó Pista, Körös, Va-
dász, Halász, Bányász utcák.

Elnyert támogatás: 263.248.521 Ft
Önerő:0 Ft
Projektzárás:2018. 11.30.
-Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal komplex felújí-

tása
A projekt összköltsége: 190.448.696 Ft
Önerő: 6.222.411 Ft
A projekt zárása: 2018. 12. 31.
Településfejlesztési Operatív Program (ITOP) 2. kör
-A gyomai piactér korszerűsítése keretében piaccsarnok építés, 

parkolóhelyek kialakítása.
A projekt összköltsége: 93. 626. 710 Ft
Elnyer támogatás: 73. 846.000 Ft
Önerő: 19.780.710. Ft
A projekt zárása: 2019.12. 31
-Óvodai szolgáltatás minőségének fejlesztése a Blaha úton lévő 

Csemetekert Óvodában.
Tornaszoba építése, külső és padlástér szigetelés, kazáncsere, 

akadálymentes parkoló, kerékpártároló
A projekt összköltsége: 61. 387.967 Ft
Elnyert támogatás: 45.000.000 Ft
Önerő: 16.387.967 Ft
Projekt zárása: 2019.11.30
-Gyomaendrőd gyomai városrész központjának rehabilitációja 
A beruházás keretében megújul a Szabadság tér és Hősök útja 

párhuzamos szakaszának burkolata, környező zöldfelületei, Erzsé-
bet-ligeti játszótér, Városi Sportcsarnokban vendéglátó egység ki-
alakítása. Sok eleme segíti a környezettudatos nevelést, szemlélet-
formálást, oktatást. 

A projekt összköltsége: 257.123.638 Ft
Elnyert támogatás: 250.000.000 Ft
Önerő: 7.123.638 Ft
A projekt zárása: 2020. 10.31.
-Belvízrendezés a Kodály Zoltán és a Hídfő utca között
A projekt összköltsége: 88.892.745 Ft
Elnyert támogatás: 70.000.000 Ft
Önerő: 18.892.745 Ft
A projekt zárása: 2019. 10. 31.
-Csókási-zugi áteresz felújítása
A projekt összköltsége: 75.000.000 Ft
Elnyert támogatás: 75.000.000 Ft
Önerő: 0 Ft
Projekt zárása: 2019.08.31.
-Fűzfás-zugi áteresz felújítása
A projekt összköltsége: 95.000.000 Ft
Elnyert támogatás: 95.000.000 Ft
Önerő: 0 Ft
Projekt zárása:2019.08.31.
-Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Kodály Zoltán Hídfő 

utca között:
A projekt összköltsége: 138.021.184 Ft
Elnyert támogatás: 107.920.000 Ft
Önerő: 30.101.184 Ft
Projekt zárása: 2019.10.31.
-Kis Bálint Általános Iskola telephelyének energetikai korsze-

rűsítése: nyílászáró csere, utólagos hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, 
napelem rendszer kiépítése, akadálymentesítés

A projekt összköltsége: 138.008.098 Ft
Elnyert támogatás: 90.994.310 Ft
Önerő: b4.013.788 Ft
Projekt zárása: b2018.12.31.
-Endrődi háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése Fő út 

3/1.
Nyílászáró csere, utólagos hőszigetelés, fűtés korszerűsítése, 

napelem rendszer kiépítése, akadálymentesítés
A projekt összköltsége: 42.511.244 Ft
Elnyert támogatás: 42.511.244 Ft
Önerő: 0 Ft
Projekt zárása: 2019.106.30.  
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-Gyomai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése Pikó 
Béla u.3 (közbeszerzési eljárás folyamatban)

Nyílászáró csere, utólagos hőszigetelés, fűtés korszerűsítése, 
napelem rendszer kiépítése, akadálymentesítés

A projekt összköltsége: 38.317.824 Ft
Elnyert támogatás: 35.665.989 Ft
Önerő: 2.651.835 Ft
Projekt zárása: 2020.104.30.
-PAKTUM, helyi foglalkoztatási együttműködés a Gyomaend-

rődi Járási Hivatallal
A projekt összköltsége: 300.000.000 Ft Gyomaendrődre eső 

rész: 13.906.000 Ft
Elnyert támogatás
Önerő: 0 Ft
Projekt zárása: 2019.106.30.
Emberi Erőforrás Fejlesztési operatív Program (EFOP) pá-

lyázatok
-Humán Szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban.
Hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci helyzetének ja-

vítása
A projekt összköltsége: 478.636.737 Ft, Gyomaendrődre eső ré-

sze: 246.526.141 Ft
Elnyert támogatás: 478.636.737 Ft, Gyomaendrődre eső része: 

246.526.141 Ft
Önerő: 0 Ft
Projekt zárása: 2020.02.29.
-Élethosszig tartó tanulás Gyomaendrődön
Pályázat célja: inaktív réteg bevonása a tanulásba
A projekt összköltsége: 40.000.000 Ft
Elnyert támogatás: 40.000.000 Ft
Önerő: 0 Ft
Projekt zárása: 2019.04.08.
-Tanórán kívüli kulturális programok támogatása a köznevelés 

eredményességéért, óvodás és iskolás korosztály részvételével
A projekt összköltsége: 25.000.000 Ft
Elnyert támogatás:2 5.000.000 Ft
Önerő: 0 Ft
Projekt zárása: 2019. 09.30.
Közigazgatás fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)
-Az ASP központhoz való csatlakozás támogatásából eszközök 

beszerzése
A projekt összköltsége: 8.999.351 Ft
Elnyert támogatás: 8.999.351 Ft
Önerő: 0 Ft
Projekt zárása: 2019. 06.30.
Államigazgatás fejlesztési Operatív program (ÁROP)
-Esélyegyenlőség, felzárkóztatás elősegítése 
A projekt összköltsége: 22.000.000 Ft
Elnyert támogatás: 22.000.000 Ft
Önerő: 0 Ft
Projekt zárása: 2015. 11.30.
Közlekedési operatív program (KÖZOP)
-A 46-os Fő út mentén, az Olajosok útjáig kerékpárút építése
A projekt összköltsége: 199.923.410 Ft
Elnyert támogatás: 199.923.410 Ft
Önerő: 0 Ft
Projekt zárása: 2015. 11.30.
Vidékfejlesztési Program (VP) pályázat
-Öregszőlői külterületi út építése, eszközbeszerzés 8 db. mező-

gazdasági bekötőút felújítása
A projekt összköltsége: 137.706.998 Ft
Elszámolható költség: 120.898.991 Ft
Elnyert támogatás: 108.809.080 Ft
Önerő: 28.897.918 Ft
Projekt zárása: 2015. 11.30.
Benyújtott hazai pályázatok keretében került felújításra, 

vagy valósult meg:
-Endrődi Tájház konyha enteriőr 1.200.000 Ft értékben
-Az Erzsébet ligeti sporttelep fejlesztése révén 150 fős lelátó és 

kerítés épült 4.254.500 Ft –ból 1.276.350 Ft önerővel.
-Megújultak az I. Világháborús emlékművek 1.004.957 Ft
Elnyert támogatás 2.000.000 Ft
Önerő: 4.957 Ft
-Hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformá-

lás, melynek költsége: 2.476.100 Ft
-Közösségi közlekedés támogatására 3.549 000 Ft-ot pályázott 

és nyert a város az 5 év alatt
-Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyén Sportudvar 

kialakítása
Bekerülési költség: 22.998.767 Ft
Elnyert támogatás: 19.548.951 Ft
Önerő: 3.449.816 Ft
-Konyhafejlesztési pályázat, mely a Térségi Szociális Gondo-

zási Központ által működtetett Központi Konyha fejlesztése érde-
kében lett benyújtva:

Elnyert támogatás: 28.550.938 Ft
Vállalt önerő: 2.993.900 Ft
A projekt összköltsége:  31.544.838 FT
-Szent Antal Népház külső homlokzatának rendbetételére pá-

lyázat benyújtása
Elnyert támogatás:1.707.000 Ft
Vállalt önerő: 1.500.000 Ft
A projekt összköltsége: 3.207.000 Ft
Megvalósulás: 2017. 12. 31.
-Kállai Ferenc Kulturális Központ technikai fejlesztése
Elnyert támogatás: 950.000 Ft
Vállalt önerő: 368.000 Ft
A projekt összköltsége: 1.318.000 Ft
-Testvérvárosi találkozó Nagyenyeddel 650.000 Ft
-Ovi Sport Program keretében ovi focipálya kialakítása a Kos-

suth úton
Elnyert támogatás: 6.819.800 Ft
Vállalt önerő: 2.985.000 Ft
Összköltség: 9.804.800 Ft
Megvalósítás: 2017. 12. 31.
-Műfüves Focipálya Erzsébet liget
Pályázat összköltsége 32.512.000 Ft
Elnyert támogatás: 22.758.400 FT
Önerő: 9 753.600 Ft
Projekt zárása 2016.
-Tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése
Pályázat összköltsége: 9.274.000 Ft
Elnyert támogatás: 7.253.504 Ft
Önerő: 948.586 Ft
Projekt zárása: 2015.
-A Rózsakert Idősek Otthonában vizesblokk felújítása
A pályázat összköltsége: 18.966.397 Ft
Elnyert támogatás: 18. 017.811 Ft
Önerő: 948.586 Ft
Projekt zárása 2015.
-Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztés (CLLD)
Gyomaendrődi Helyi Közösség a települési kultúra fejlesztésé-

ért
A projekt összköltsége: 37. 500.000 Ft
Elnyert támogatás 37.500.000 Ft
Önerő: 0 Ft
A helyi felhívások kiírásra kerültek, (5db) a projekt során 

212.500.000 Ft pályázati forrás lehívására adódik lehetőség. 
-Megvalósulhat a Kállai Ferenc Kulturális Központ 

multifunkciós közösségi térré alakítása, az épület felújítása, mely-
nek költsége 80.000.000 Ft lesz. 

Befejezés: 2020 01. 31.
-Új játszótér kialakítására kerül sor a Határ Győző téren, mely-

nek összköltsége 15.000.000 Ft
Benyújtott, elbírálás alatt álló pályázat:
Tipegő Kert 28 férőhelyes bölcsőde. 
A projekt összköltsége: 219.999.998 Ft

A Képviselő-testület elfogadta a beszámolókat.

Lehóczkiné Timár Irén
Alpolgármester

Önkormányzati hírek
folytatás a 3. oldalról
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Az október 13-án sorra kerülő helyhatósági választásra a Helyi Vá-
lasztási Bizottság jóváhagyta és nyilvántartásba vette a gyomaendrődi 
polgármester- és képviselőjelölteket. Polgármesterjelölt lett Toldi Balázs 
jelenlegi polgármester, függetlenként, és kihívója Márjalaki József szin-
tén függetlenként.

 Nyolc egyéni választókörzetben két-két jelölt indul, kivéve a 3-ast, 
ahol három és az 5-ös körzetet, ahol négy. Ez jóval kevesebb, mint öt 
évvel ezelőtt és jelzi azt is, hogy a lakosság zöme elégedett az elmúlt öt 
év munkájával, nincs váltóhangulat, nincs annyi önjelölt és jelölt. 

 A kormánypártok (Fidesz-KDNP) a fentiekkel összhangban 
saját polgármesterjelöltet nem állítottak, a képviselőtestület minőségi 
munkájának javítása és a város további fejlesztése a fő cél, ami csapat-
munka.

 A „Hittel, összefogással Gyomaendrődért” című program megvaló-
sítását a kormánypártok az alábbi képviselőjelöltekkel kívánják megva-
lósítani: 

1. számú választókörzet: Hencz Gyula 
2. sz. vk.: Hegedűs Bence 
3. sz. vk: Ágostonné Farkas Mária
4. sz. vk: Papp István 
5. sz. vk: Kalmárné Tallár Mária 
6. sz. vk: Farkas Zoltán Illésné
7. sz. vk: Lehoczkiné Timár Irén 
8. sz. vk: Betkó József 

Képviselőik bizonyították az elmúlt öt évben, hogy a város érdeké-
ben együtt tudnak dolgozni a polgármesterrel, képviselőtársaikkal. A 
kormánypártok támogatásának köszönhetően Dankó Béla országgyű-
lési képviselővel közösen, általuk számos felújítás és fejlesztés valósul-
hatott meg Gyomaendrődön. Ezt a közös munkát szeretnénk folytatni 
a jövőben is. Nagyon fontos, hogy a képviselő-testületbe a városért 
együttműködésre elkötelezett képviselőket válasszunk. Vegyünk részt 
minél többen a szavazáson október 13-án, és mindenki szavazzon, hogy 
később számon is kérhesse a képviselőket. Ez a helyi demokrácia alap-
köve. 

Dr. Varjú László 

VÁLASZTÁS 2019.
Hittel, összefogással Gyomaendrődért!

Tisztelt Gyomaendrődiek!
A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt Gyomaendrőd mind 

a nyolc egyéni választókerületében indít képviselőjelöltet és listát is 
állít. Az öt évvel ezelőtt elkezdett városfejlesztési program folytatását 
tűztük ki legfontosabb célként.  A város működtetése, fejlesztése csa-
patmunka, ezért fontos, hogy a Képviselő-testületbe a városért tenni 
akaró együttműködésre elkötelezett képviselőket válasszunk. Kérjük az 
október 13-i választáson szavazzanak a folyamatos építőmunkára, kép-
viselőjelöltjeinkre. 

Köszönjük bizalmukat! 

Fidesz-KDNP programtervezet: 

1. MUNKABIZTONSÁG ERŐSÍTÉSE: 
 – Közös célunk a munkahelyek teremtésének támogatása. 

2. TURIZMUS FEJLESZTÉSE: 
 – Liget Fürdő profi ljának kialakítása, kempingfejlesztés, fürdő fej-

lesztés,
 – A gyomai szabadstrand problémájának megoldása,
 – A holtágakhoz vezető utak karbantartásának támogatása a pá-

lyázható alapokon keresztül, 
 – A Látogatóközpontok működésének javítása, 
 – Az endrődi Népliget fejlesztése,
 – A víziturizmus/horgászturizmus fejlesztése.

3. A KÖZBIZTONSÁG ERŐSÍTÉSE: 
 – További köztéri kamerák kiépítése a városban, 
 – A rendőrség, a polgárőrség közbiztonságot javító tevékenységé-

nek erősítése.

4. A SZOCIÁLIS ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS JAVÍTÁSA: 

V á l a s z t á s  2 0 1 9 .
 – Az Idősek megbecsülése, Idősek Otthona férőhely bővítése,
 – Bérlakás program kidolgozása,
 – Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, 
 – Támogatóprogram kidolgozása a fi atalok helyben tartása érdeké-

ben.

5. AZ UTAK, JÁRDÁK, KERÉKPÁRUTAK MEGÚJÍTÁSA, A TEREK FELÚJÍ-
TÁSA: 

 – Az öregszőlői útépítés folytatása, és az odavezető kerékpárút fel-
újítása,

 – Modern, központi játszótér (Gyoma) építése, a játszóterek bővíté-
se, virágosítás folytatása,

 – Az Ipari Park összekötése közúttal déli irányból, és iparvágány fej-
lesztése, 

 – A Mirhói tér rendezése,
 – A belvíz program folytatása,
 – A Fő út, Bajcsy út, Kossuth utca, Hősök útja állapotának kiemelt 

fi gyelmet kell fordítani, 
 – A hídon való gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságának 

megvalósítása, 
 – A 46-os út mellett kerékpárút építése Nagylaposig, 
 – Az utak aszfaltozása, javítása,
 – A hulladék szállítás problémájának megoldása,
 – A Vízi színpad és környezetének rendezése, 
 – A Kossuth utca fejlesztése a Hősök úttól, a Hősök útja fejlesztése a 

gimnázium és az egészségügyi intézmény közötti szakaszon,
 – Az elhagyott, elhanyagolt ingatlanok és környékük, temetők ren-

dezése.

AZ OKTATÁS FEJLESZTÉSE: 
 – A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és tornatermének energe-

tikai fejlesztése,
 – Az óvodai ellátás továbbfejlesztése, 
 – Kétéves, felsőfokú képzés kialakításának támogatása.



VÁROSUNK 2019. október6

Október vége felé mindenütt elkezdődik a készület a meg-
holtjainkra való emlékezésre: koszorúkat, virágokat, mécseseket 
vásárolunk, rendbe tesszük halottaink sírját, -a messzebb nyugvó 
szeretteink sírhelyét már korábban, az ünnep előtt meglátogatjuk; 
november elsején délután a temetők élettel telnek meg: a sírok 
pompás virágdíszbe öltöztetve, mécsesek és gyertyák fénye világítja 
meg mindenhol a márványba, fába vésett neveket, a sírok mellett 
emlékező, imádkozó emberek mindenfelé. A halottakra való em-
lékezés napja ez, Mindenszentek estéje. Másnap, halottak napján a 
templomokban szentmiséket tartunk az elhunytak lelkiüdvéért, és 
lehetőség szerint ezen a napon is kimegyünk a temetőbe egy-egy 
csendes imádságra. Aztán az ünnep elmúltával újra a csend veszi át 
az uralmat a holtak országában: egyre kevesebb a temetőlátogató, 
pár nap után hervadni kezdenek az emlékezés virágjai, az üvegmé-
csesek megtelnek esővízzel, s lassan a még helytálló virágok is az 
első őszi fagyok áldozataivá válnak...

Szívünkben azonban továbbra is őriznünk kell elment szerette-
ink emlékét. Naponta kötelességünk imádkozni a megholtakért, de 
november hónap különösen is a megholtakra való emlékezés hava. 
Sokfelé szokás, hogy novemberi estéken vagy magánházaknál jön-
nek össze fájdalmas rózsafüzért imádkozni a megholtakért, vagy a 
templomokban gyűlnek össze, úgy, mint májusban és októberben, 
és a halottakért tartanak ájtatosságot, közös imádságot.

Ilyenkor elsősorban a Tisztítótűzben szenvedő lelkekért imád-
kozunk: azokért a megholtakért, akiknek még szenvedniük, tisz-
tulniuk kell bocsánatos bűneiktől, mielőtt az örök boldogságra 
beléphetnének. Ezek között lehetnek családtagjaink, szeretteink, 
ismerőseink, de még több az olyan lélek, akiért senki sem imádko-
zik, vagy senki sem szokott szentmisét mondatni. Az ő szenvedé-
seik idejét rövidíti az értük mondott imádságunk vagy a felajánlott 
szentmiseáldozataink.

Nekünk, keresztényeknek tehát kötelességeink közé tartozik, 
hogy a megholtak lelkéért imádkozzunk. Nem elég megsiratnunk 
őket, nem elég fekete ruhában gyászolni őket vagy pompás síremlé-
ket emelni sírhalmuk fölé. Mert ez legfeljebb a szeretetünk jele, -se 
segíteni mit sem segítünk ezzel a lelkükön...

Egy történet a fent említettek megértéséhez:
Börtönben sínylődik egy szegény ember. A börtön ablakához 

odamegy három jóbarátja. Azt mondja az egyik: „Ó te szegény, 
mennyire pórul jártál! Nem győzök sajnálkozni szomorú sorsod fe-
lett, hogy ki tudja, hány esztendeig itt kell sínylődnöd!” Azt mondja 
a másik: „Istenem, milyen sanyarú a sorod ebben a nyirkos töm-
löcben... No, ne félj: küldök neked néhány jó meleg pokrócot, hogy 
amíg raboskodnod kell, legalább jó melegen be tudj takarózni!” Végül 
megszólal a harmadik barát: „Elmegyek a királyhoz, és addig kö-
nyörgök számodra a kegyelemért, amíg ki nem enged téged innen! 
Ha kell, dolgozom, robotolok érted, de előbb-utóbb kijárom neked a 
szabadulást!”

Ha csak síránkozuk a halottaink elvesztése felett, és csak a sír-
jaik, síremlékeik rendben tartása az egyetlen gondunk, akkor a két 
előbbi baráthoz hasonlítunk. De ha imádságainkban könyörgünk 
értük az Istenhez, ha az értük mondatott szentmisékkel, azt értük 

Emlékezzünk elhunyt szeretteinkre!

MINDENSZENTEK 
ÉS HALOTTAK NAPJA

ünnepi mise- és szertartás rendje
November 1. péntek. MINDENSZENTEK

8.30:    Szentmise Gyomán
10.00:  Szentmise Endrődön

14.00:  szertartás a gyomai Köztemetőben
15.00:  szertartás az endrődi Szarvasvégi Temetőben
16.00:  szertartás az endrődi Központi Temetőben

November 2. szombat. HALOTTAK NAPJA

10.00:   ünnepélyes gyászmise Endrődön, az összes meghol-
takért

12.30:   ünnepélyes gyászmise Ecsegfalván, az összes meg-
holtakért

16.00:   ünnepélyes gyászmise Dévaványán, az összes meg-
holtakért

Czank Gábor plébános

Halottak napjának a szertartásrendje Hunyán
November 1-én Mindenszentek ünnepe lesz, mely paran-

csolt ünnep! A szentmise Hunyán a templomban 11:30- órakor 
kezdődik. A hunyai temetőben 15:00 órakor megemlékezünk 
és imádkozunk az elhunytakról. Az imádság után lehető-
ség lesz sírszentelést kérni.

November 2-a, szombat Halottak napja lesz. A szentmise 
Hunyán a templomban 16:00- órakor kezdődik.

November hónapban Hunyán minden szerdán este a szent-
misén úgynevezett borítékos misét végzünk elhunyt szerettein-
kért. Akik szeretnék, hogy elhunyt hozzátartozóikról megemlé-
kezzünk, azok a hunyai templomban kihelyezett borítékokban 
lévő lapokra írják fel elhunytjaik keresztnevét, és a szentmisékre 
szánt adományokkal együtt adják le a hunyai sekrestyében. Kö-
szönjük adományaikat!

Jakab Zoltán Tibor plébániai kormányzó

felajánlott böjtöléseinkkel, jó cselekedeteinkkel, búcsúnyerési le-
hetőségeinkkel közbenjárunk értük, akkor hozzájárulunk ahhoz, 
hogy a tisztítótűz béli szenvedésünk rövidüljön, és mihamarabb 
bejussanak az óhajtott örök boldogságba.

November hónapban tehát különösen is imádkozzunk egyéni-
leg vagy közösségben a megholtakért!    Czank Gábor plébános

Rózsafűzér a tisztítótűzben szenvedő lelkekért
Hagyományos, öt tizedes olvasón imádkozzuk.

Bevezetése a szokott módon: Hiszekegy, Miatyánk, három Üd-
vözlégy, Dicsőség.

Nagy szemekre: Adj Uram örök nyugodalmat a megholt hívek-
nek, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Minden megholt hí-
vek lelkei Isten irgalmasságából békességben nyugodjanak! Amen.

Kis szemekre: Üdvözlégy Mária, szenvedő lelkek Királynője, 
könyörögj a Tisztítótűzben szenvedő lelkekért, és Szeplőtelen Szí-
ved érdemei által dicsőítsd meg Istent, minden lélek üdvözítéséért! 
Amen.

ENDRŐDI TEMPLOMBÚCSÚ
Az endrődi Szent Imre templom búcsúünnepe november 

9-én szombaton lesz. Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor 
kezdődik és szentségi körmenet zárja. A búcsúi mise után a 
templomkertben szeretetvendégséggel várjuk kedves vendége-
inket.

Szeretettel várunk templombúcsúnkra mindenkit: helyieket, 
elszármazottakat és a környékbelieket!
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium hírei - gimnáziumi egység

Szent Gellért napi események

Szeptember a tanévkezdés mellett kilencedikeseink beavatá-
sának időszaka is egyben. Végzős osztályunk osztályfőnökükkel 
együtt újabb és újabb izgalmas feladatokat találnak ki a „kicsik” 
számára, melyeket aztán a Fecskehét alkalmával az iskola többi 
tanulója, munkatársai előtt bemutatnak. Az idei tanévben ismét 
két kilencedikes osztályunk kápráztathatta el ügyességével, ösz-
szefogásával, kreativitásával a „nagyobbakat”, hogy végül az es-
küt letéve hivatalosan is „szentgellértes” diákokká válhassanak. 
A hét minden napján megfelelő öltözékben kellett megjelen-
niük, a nagyszünetekben ügyességi feladatokat oldottak meg, 
osztályzászlót, osztályindulót alkottak, egy előre megadott ze-
neszámra koreográfi át készítettek. Ez utóbbiakat a Fecskehét 
zárónapján mutatták be. Szeptember 24-én a Szent Gellért nap 
tiszteletére tartott mise után került sor a rendezvényre a Városi 
Sportcsarnokban. Igazi csapatmunkát igénylő feladatokat kap-
tak a kilencedikesek, melyeket remek hangulatban diáktársaik 
hangos bíztatása mellett oldottak meg.

Idén is megszerveztük a Szent Gellért Labdarúgó Tornát, 
melyen egy-egy győztes csapat Vándorkupát vehet át a Szeged-
Csanád Egyházmegye középiskolái közül. A Városi Sportcsar-
nokban megrendezett teremlabdarúgó tornán gimnáziumunk 
2 csapata mellett további 4 középiskola vett részt a küzdelmek-
ben: Karácsonyi János Katolikus Gimnázium, Göndöcs Benedek 
Középiskola, Grosics Akadémia (Gyula), Árpád Fejedelem Katoli-
kus Gimnázium és Szakközépiskola (Kistelek). A sorsolást követő-
en körmérkőzéses rendszerben zajlottak a mérkőzések, melynek 
végén a kupát a Göndöcs csapata vihette haza, iskolánk piros 
csapata a harmadik helyen végzett, valamint Soczó Szabolcs 9. 
A osztályos tanulónk vehette át a legjobb kapusnak járó díjat.

Szeptember 21-én, a gyomai Kiss Lajos Gimnáziumban 1974-ben érettségizett 4/A osztály egykori diákjaiként 
ismét találkoztunk a 45 éves évforduló alakalmából.
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Egészségnapot tartottak 

a Gyomaendrődi Járási Hivatalban

A Városi Egészségügyi Intézmény és a Gyomaendrődi Já-
rási Hivatal közös szerevezésében egészségügyi szűrővizsgá-
laton vehettek részt a kormánytisztviselők. A Gyomaendrődi 
Járási Hivatalban lehetőség volt vérnyomás, vércukor-, test-
zsír és csontsűrűség mérésre, valamint általános egészség-
ügyi tesztfelmérésre. A szakemberek – dr. Magyar Hajnalka 
irányításával – szemészeti vizsgálatokat és allergiateszteket is 
végeztek. A járási hivatal dolgozóinak több mint fele igénybe 
vette az ingyenes állapotfelmérést, amely során az eredmé-
nyek kiértékeléséhez egyéni tanácsadás keretében szakmai 
segítséget is kérhettek.

Újabb képzés indul Gyomaendrődön

A Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző képzést szerve-
zett, amelyre mintegy 20 személy jelentkezett. Felmérve a 
munkaerőpiaci igényeket és a kereslet-kínálat alakulását a 

járási hivatal folyamatosan indít kihelyezett képzéseket, így 
a foglalkoztatási osztályon regisztrált álláskeresők számára 
nemcsak Békéscsabán, hanem helyben is lehetőség nyílik a 
tanulásra. A „Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző” kur-
zusra érettségivel rendelkező, szállítmányozási területen 
elhelyezkedni vágyók jelentkezhettek. A nyolc hónapos in-
tenzív képzés hétfőtől péntekig tart, és az elméleti, valamint 
a gyakorlati ismereteket is elsajátítják a résztvevők. A foglal-
koztatási osztály az ősz folyamán még raktáros, édesipari ter-
mékgyártó, illetve alapkompetenciákat fejlesztő tanfolyamot 
is szervez.

Tovább egyszerűsödik 

a mozgáskorlátozott parkolási igazolvány igénylése

A kormány eltökélt szándéka, hogy tovább egyszerűsítse 
a közigazgatást: az emberek minél kevesebb hivatalos ügyet 
intézzenek, és azt minél rövidebb idő alatt tehessék meg. En-
nek kapcsán október 1-jétől, valamint 2020. január 1-jétől a 
kormány tovább egyszerűsíti a mozgáskorlátozott személyek 
parkolási igazolvány igénylésével kapcsolatos eljárásokat.

Október 1-jétől, ha a kérelemhez mellékelt igazolás vagy 
szakvélemény kimondja, hogy a mozgásában korlátozott 
személy állapota végleges, akkor az igénylő részére – a járási 
hivatal által – kiállított parkolási igazolvány már állandó lesz. 
Eddig ötéves időtartamra kaphatott parkolási igazolványt 
valamennyi mozgáskorlátozott személy, a jogszabály módo-
sítással azonban a jogalkotó levette ezt a fölöslegesen ismét-
lődő ügyintézési terhet a mozgáskorlátozottak válláról.

2020. január 1-jétől a meghatározott időszakra érvényes 
– tehát nem végleges – mozgáskorlátozott parkolási igazol-
vánnyal rendelkező ügyfelek adminisztrációs kötelezettségét 
is enyhíti a kormány. A közelmúltban elfogadott jogszabály-
módosítás értelmében a járási hivatal a parkolókártya lejárata 
előtt 90 nappal köteles értesíteni az ügyfelet, így csökken az 
esélye annak, hogy lejárt parkolási igazolványt használjanak.
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KÉT ANYÁK HÁZÁT IS ÁTADTAK 
BÉKÉS MEGYÉBEN!

Budapest, 2019. szeptember 30. – A mai napon a Békés Megyei Köz-
ponti Kórház békéscsabai, és gyulai tagintézményében is anyaszál-
lást adtak át. Az 5.000.000 forintos adományból a Pándy Kálmán 
Tagkórházának Koraszülött Intenzív Centrumában, valamint a Dr. 
Réthy Pál Tagkórház Gyermekosztályán található anyaszoba felújí-
tását valósították meg. Ezzel lezárult az Országos Anyák Háza Prog-
ram, amely a kórházban lábadozó gyermekek melletti édesanyák 
méltó elhelyezését tűzte ki célul.

AZ ANYÁK HÁZÁRÓL

Az Anyák Háza Program létrehozását még 2011-ben a Bethesda 
Kórház Alapítvány kezdeményezte, az ország különböző pontjairól 
érkező Égéscentrumban kezelt gyermekek hozzátartozóinak méltó el-
helyezésére. Pár évvel később, 2015 novemberében létrejött az ország 
első Anyák Háza a Bethesda Gyermekkórházban az Essity Hungary 
Kft. támogatásával. A közel 60 millió forintos beruházás megvalósu-
lásában sok vállalat és magánadakozó adománya is segített. Az Anyák 
Háza nemcsak a szülők kórházban gyógyuló gyermekük melletti el-
helyezését valósítja meg, a legnehezebb helyzetben lévőknek lelki és 
anyagi támogatást is nyújt. A program eddig 200-nál is több családnak 
könnyítette meg a gyermek betegsége okozta krízis megoldását.

A MOST ÁTADÁSRA KERÜLT UTOLSÓ ANYÁK HÁZA

Az Anyák Háza pályázat másik különdíját a Békés Megyei Köz-
ponti Kórház nyerte el. A szintúgy 5.000.000 Ft értékű adományból a 
kórház két tagintézményében is anyaszállás kialakítására, ill. felújításá-
ra került sor. A Gyulán lévő Pándy Kálmán Tagkórház PIC részlegben 
(Perinatális Intenzív Centrumában (Koraszülött Intenzív Centrum) és a 
gyermek intenzív részlegen a szülők kényelmesebb elszállásolását va-
lósították meg, relax fotelek, ülőgarnitúrák, zuhanykabinok, beépített 
bútorzat elhelyezésével, függönyök- és karnisok cserével. A pályázat-
nak köszönhetően a veszélyeztetett, koraszülött csecsemők szülei és az 
intenzív osztályon ápolt gyermekek családtagjai immár megfelelően 
kialakított kulturált térben tudnak várakozni és pihenni a gyermekük 
klinikai tartózkodási ideje alatt. 

A békéscsabai Dr. Réthy Pál Tagkórházban lévő anyaszoba is fel-
újításra került, többek között a bútorzat lecserélésével és a helyiség 
klimatizálásával. A felújításnak köszönhetően a Gyermekosztályon ellá-
tást kapó újszülöttek esetében a szoptatások közötti időkben az édes-
anyák megfelelő környezetben tudnak pihenni, regenerálódni. 

Ezzel 2019-re már hat Anyák Háza biztosítja országszerte a szülők 
komfortos, méltó körülmények közötti tartózkodását lábadozó gyer-
mekei mellett az említett gyermekkorházakban. 

Az Anyák Háza Országos Program célja - hogy a társadalom fi gyel-
mét a problémára irányítva és összefogást létrehozva kívánt segítséget 
nyújtani - mára széleskörű támogatottságot és odafi gyelést teremtett. 
Ennek eredményeként az EMMI a méltó elhelyezést szavatoló mi-
nimumstandardok szakmai irányelvben való megfogalmazását, 
költségvetési fedezetének megteremtését szorgalmazza a problé-
ma központi megoldására.

Vidor Eszter
VM.komm Kommunikációs Tanácsadó iroda

Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség 
Turisztikai Egyesület –Szezonértékelés

Az idei előszezonban nagy örömünkre szolgált, hogy város-
unkban került megrendezésre 2019. április 11-14 között a 30. Or-
szágos Diákszínjátszó Találkozó. 

A több napos jubileumi találkozóra az ország számos pontjá-
ról érkeztek fi atal színész palánták és szakemberek, melynek nagy 
visszhangja volt városunkban is, ugyanis számos pozitív visszajel-
zés érkezett hozzánk a találkozót illetően. Bízunk benne, hogy a 
következő évben is városunk adhat otthont a színvonalas találko-
zónak. 

Egész évben nagy hangsúlyt fektettünk a horgászturizmusra. 
Júliusban kitelepültünk a Fűzfás-zugi holtág versenypályáján 

megrendezésre került Országos Női bajnokságra, azon túl, hogy 
népszerűsítettük városunkat, és helyi termékek széles választéká-
ból válogathattak a látogatók, a versenyzőknek is kedveskedtünk 
ajándékcsomagokkal. Turisztikailag egyesületünk számára is fon-
tos szereppel bír a pálya létrehozása és a további holtágakban rej-
lő lehetőségek kiaknázását is magunkénak érezzük, így segítve a 
KHESZ munkáját, útirányjelző idegenforgalmi táblák kihelyezésé-
vel megkönnyítettük a tájékozódást az érkező versenyzőknek és lá-
togatóknak a pályához való lejutáshoz, mely bízunk benne hasznos 
lesz a továbbiakban is: 2 db tábla a versenypályát jelöli, további 2 db 
tábla pedig magát a holtágat. További négy holtág (Félhalmi holtág; 
Danzug; Német-zug; Endrődi Rév-zug) kitáblázása terveink sze-
rint az év végéig megvalósul. 

Mindemellett évről évre egyre többen keresik fel irodánkat a 
turista állami horgászjegy megváltásának céljából. Idén júliustól 
a korábban NÉBIH-hez tartozó jegyváltó rendszert a MOHOSZ 
(Magyar Országos Horgász Szövetség) vette át. 2019. január 1-jétől 
ahhoz, hogy Magyarország vizein horgászni lehessen, horgász re-
gisztráció szükséges. A regisztráció része a Magyar Horgászkártya 
igénylése, mely a korábbi papíralapú horgász igazolvány helyébe 
lép. Azok, akik nem rendszeres horgászók, nem rendelkeznek ál-
lami jeggyel, azoknak tökéletes a 90 napig érvényes turista állami 
horgászjegy, mely egy rövid regisztrációt követően és egy online 
vizsgapróba után könnyedén megszerezhető, a horgászkártya 
igénylése nélkül is. Idén számtalan román turistát segítettünk hoz-
zá a turista horgászjegyhez, de az ország számos pontjáról érkeztek 
új és visszatérő vendégek is. (Tatabánya, Esztergom, Budapest stb.) 
A vizsga könnyedén, otthonról is elvégezhető, de aki segítséget igé-
nyel, azoknak készségesen álltunk idén is rendelkezésére. 

Évről évre igyekszünk bővíteni helyi termékeink kínálatát, és 
arra is odafi gyelünk, hogy milyen termékek kerülnek irodánk pol-
cára. Termékeink között szerepelnek vászontáskák, melyen Gyo-
maendrőd a Körösök ölelése logó látható, és igen nagy sikert arat 
vendégeink körében. 

Az idei szezonban még intenzívebben kampányolunk a mű-
anyagmentesség mellett, csatlakoztunk a műanyagmentes július 
elnevezésű kampányhoz is, aminek a lényege, hogy törekedjünk 
az egyszer használatos műanyagok elkerülésére, és helyettük tartó-
sabb, környezetbarát alternatívákat használjunk. Tovább gondolva 
az egyszeri, havi kampányokat, melyek ugyan hatékony fi gyelem-
felhívással bírnak, egyesületünk elindított egy kampányt ÖKOS 
döntés névvel, melynek első részében az egyszer használatos mű-
anyag szívószálak megszüntetését, avagy környezetkímélő alterna-
tívákra való cserélését szorgalmaztuk kifejezetten helyi vendéglá-
tósokat megcélozva. 

Egész évben aktív facebook tevékenységünknek (www.
facebook.com/Gyoma.Endre) köszönhetően hatékonyan jutnak el 
az információk a potenciális vendégekhez. Több mint 3500 követőt 
és több tízezres bejegyzés eléréseket tudhatunk magunk mögött. 
Az általunk végezett marketingtevékenységből nem csak az egye-
sület tagjai profi táltak, hanem a város összes turisztikai szolgálta-
tója.

Jelenleg egyesületünk a novemberben megrendezésre kerülő 
XI. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny szerve-
zésén dolgozik.
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Európai parlamenti képviselőként az EP Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési, valamint Halászati szakbizottságaiban harcosan védtem a 
magyar érdekeket és számos sikert értem el a magyar vidék, benne a 
gazdák, a haltenyésztők és a kisvállalkozások számára. Békés megyé-
ből, egy vidéki és hagyományosan mezőgazdasági területről érkeztem 
az Európai Parlamentbe, így tudatában voltam annak, hogy a magyar 
vidék fejlődése mennyire függ, az EP-ben hozott uniós döntésektől, az 
ott elfogadott jogszabályoktól. A célom végig az aktív politizálás és a 
harcos képviselet volt, így az ötéves ciklus alatt több mint kétszázöt-
venszer szólaltam fel a szakbizottságokban és a Parlament plenáris ülé-
sén, s több mint 1000 képviselői módosító indítványt nyújtottam be. 
Komoly magyar sikereket értünk el, én az alábbiakat emelném ki.

A méhészekről, valamint a méz és a méhek védelméről 
szóló parlamenti határozat

Az Európai Parlament tavaly március 1-jén fogadta el a méhészetről, 
valamint a méz és a méhek védelméről szóló határozatát. Mezőgazda-
sági és vidékpolitikai szempontból fontos volt, hogy magyar politikus 
vállalja ezt a munkát, hiszen hazánk valódi méznagyhatalom, a harma-
dik legnagyobb termelő Európában. Így nagy megtiszteltetés volt, hogy 
engem kértek fel a határozat jelentéstevőjének. A jelentés a hazai, a va-
lódi mézet termelő ágazat erőteljesebb uniós támogatását és a hami-
sított importmézzel szembeni megvédését követeli. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy az EP teljes mértékben – 560 igen szavazattal, 27 ellené-
ben, és 28 tartózkodással – a határozat mögé állt. Az egyik legfonto-
sabb eredmény, hogy a nektáros üvegeken jelöljék meg a méz pontos 
származását, így könnyen ki lehet szűrni az EU-ba évente behozott 100 
ezer tonna kínai mézet. Ezenfelül a méhész ágazat támogatására biz-
tosított évi 36 millió eurós összeget évi 54 millióra kívánta megemelni. 
A határozat eredményeként az új hétéves uniós agrárpolitikáról szóló 
EP-álláspontban külön fejezet szól a méhészek támogatásáról, kötele-
ző lesz nemzeti méhészeti programokat kiírni, a jogszerűtlen import 
elleni védelmét szolgáló forgalmazási előírások közé felvettük a mézet 
és a méhészeti termékeket (pl. méhviasz vagy a méhpempő), valamint 
évente 60 millió eurós uniós forrást biztosítanánk a méhészeti ágazat 
támogatására. Harmadrészt, a méhek egészségi állapotát vizsgáló 
nemzeti hálózatok létrehozása és/vagy fejlesztése egy új támogatási 
jogcím lesz a méhészeti programokon belül. Ez magyar javaslat volt, 
hiszen mi jó példát tudunk felmutatni, a nemzeti méhegészségügyi há-
lózatot, de erre uniós támogatást is kellett találni. Negyedrészt, sokat 
harcoltunk azért, hogy legyen külön támogatási lehetőség a fi atal és az 
újonnan belépő méhészek számára. A szakma elöregedése ellen itthon 
is fel kell lépnünk. Ez sikerült, a méhészeti programokon belül lesz pénz 
a fi atalok számára. Végül, betiltanánk a méhekre egyértelműen káros 
neonikotinoid hatóanyagú növényvédő szereket. Ezt az Unió – egyér-
telműen a parlamenti határozatban kiütköző világos politikai akarattól 
vezérelve – a közelmúltban meg is tette.

A magyar haltenyésztés jövőbeni fejlődését segítő 
parlamenti álláspont az új halászati politikáról

Ami a hazai haltenyésztést illeti, óriási lépést sikerült megten-
nünk, hiszen a következő hétéves uniós halászati politikában sikerült 
külön fejezetet írnunk a tengeri és édesvízi haltenyésztés számára. A 
legnagyobb áttörés, hogy az EU mostantól kulcságazatként tekint az 
akvakultúrára, hiszen felvette a pénzalap elnevezésébe az ’akvakultúra’ 
szót, sőt külön nevesíti a magyar vidéknek fontos édesvízi haltenyész-
tést. Az akvakultúra támogatásáról szóló 114 módosító indítványom-
ból 106-ot beemeltek a parlamenti álláspont szövegébe, amely a jelen-
téstevővel folytatott kiváló együttműködésünk eredménye. Így az EP 
felvette a politika célkitűzései közé a fenntartható akvakultúra ágazat 
előmozdítását, valamint a halászati és akvakultúra ágazatok piacainak 
és a feldolgozóiparnak a megerősítését, stabilizálását. Másodszor, 10 
%-kal, folyó árakon számolva 7,74 milliárd euróra, emelnénk meg a je-
lenlegi halászati uniós költségvetést, amely jelentős fordulat az Európai 
Bizottság eredeti, 4,5 %-os csökkentéséhez képest. Harmadszor, az ál-
talános tilalomtól eltérően a fi atal halászra és a fi atal haltenyésztőre át-
adott gazdaság átadásának az ösztönzését is lehet majd segíteni uniós 
forrásból. Negyedszer, a Parlament megszavazott jelentése tiltja azon 
génmódosított halak tenyésztését, amelyek károsíthatják a természeti 
környezetet. Az is jelentős előrelépés, hogy az Európai Bizottság szán-
dékával ellentétben bekerült a parlamenti szövegbe az akvakultúra 

termelő és élelmiszeripari beruházásoknál a vissza nem térítendő tá-
mogatások megőrzése.

Okos szavazás a jövőbeni uniós agrárpolitikáról szóló 
EP-álláspontról

Ami a következő hétéves uniós közös agrárpolitika kidolgozását 
illeti, elsősorban három jelentős lépést tettünk meg. Először is, a Parla-
ment kimondja, hogy hogy elvárja a jelenlegi agrárbüdzsé megőrzését, 
hiszen az Európai Bizottság által javasolt jelentős – hazánk vonatko-
zásában kb. 25 százalékos: 16 %-os a területalapú támogatásoknál, s 
26 %-os a vidékfejlesztésnél – csökkenést nem fogadja el. Az EP tehát 
nyíltan kiáll a Magyarországon lefolyt aláírásgyűjtés célja, az agrárkölt-
ségvetés megőrzése mellett. Másodszor, jelentősen átírtuk a Bizottság 
által kigondolt új teljesítési modell szabályait, hogy a nemzeti straté-
giai tervek ne vegyék ki az Unió kezéből az irányítást, s politika végre-
hajtása ne váljon ellenőrizetlenné, hiszen ekkor e közös uniós politika 
eljelentéktelenedne, amely gyorsan elvezetne az agrártámogatások le-
építéséhez. Kivettük a gazdák támogatási feltételrendszerét a Bizottság 
kezéből, s még a részletszabályokat is mi, parlamenti képviselők fogal-
maztuk meg. Meghatároztuk az aktív, a fi atal és az új gazda, valamint 
az állandó legelőterület fogalmát. Harmadszor, az agrárbiztos és több 
európai parlamenti politikai szereplő akarata ellenére elértük, hogy az 
EP plenáris ülése ne szavazzon az agrárreformról. Amíg nem tudjuk 
a leendő agrárköltségvetést – jelen állás szerint a következő hétéves 
uniós keretköltségvetésről legkorábban jövő tavasszal dönthetnek –, 
a gazdálkodás részletes szabályait sem határozhatjuk meg. Továbbá a 
társbizottságként működő Környezetvédelmi szakbizottság a terület-
alapú támogatások drasztikus megvágását, irreálisan szigorú és vég-
rehajthatatlan gazdálkodási szabályok előírását, s a termeléshez kötött 
támogatások megfelezését javasolta, amely homlokegyenest szemben 
áll a magyar nemzeti érdekekkel. Ezt a zöld (ki)forgatókönyvet le tudtuk 
így állítani.

Mit értünk el tartalmi szempontból az agrárpolitikában? Először 
is, a területalapú támogatásért megkövetelt kölcsönös megfeleltetési 
szabályoknál az eredetileg javasolt sok kötelezettség helyett sikerült 
a többlet uniós támogatással való ösztönzés felé elmozdulni. Például 
a legproblémásabb javaslatot, a tápanyaggazdálkodási terv kötelező 
elkészítését a javaslatomra törölte el a Parlament Agrárbizottsága. Má-
sodszor, az öntözésfejlesztési uniós támogatásoknál előírtuk, hogy új 
öntözőberendezés telepítésének a támogatását csak akkor tilthatják 
meg, ha egy terület kizárólag a vízhiány miatt van rossz minőségűként 
nyilvántartva, s nem olyan kémiai, biológiai tulajdonságok miatt, ame-
lyeknek az öntözhetőséghez semmi közük. Harmadszor, az agrárpoliti-
kai pillérek, tehát a közvetlen támogatások és a vidékfejlesztés közötti 
átcsoportosításnál elértük, hogy a vidékfejlesztésből a közvetlen támo-
gatásokhoz történő átcsoportosításra a javasolt 5 % helyett kivételesen 
a jelenlegi, 15 % legyen a felső küszöb 4 tagállam számára. Ezek között 
van Magyarország is. A közvetlen támogatásoktól a vidékfejlesztésre 
átcsoportosítható források aránya maradt a 15 %. Negyedszer, bekerült 
az EP Agrárbizottsága álláspontjába a jelenlegi aktív gazda fogalma, 
úgy, hogy ezt a tagállamoknak kell megállapítaniuk a stratégiai tervük-
ben. A magyar kormány az uniós támogatásokat így teljes mértékben 
össze tudja majd hangolni a földforgalmi törvény rendelkezéseivel (eb-
ben benne van a ’földműves’ fogalma). Ötödször, sikerült elérni, hogy 

A magyar agrárérdekek képviselete az Európai Parlamentben
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a közvetlen támogatási nemzeti boríték 3 %-áig terjedő mértékben le-
hessen támogatást adni olyan mezőgazdasági ágazatoknak (pl. juh és 
kecske), amelyekre nincs külön specifi kus támogatási program a KAP-
ban. Külön biztonságot nyújt, hogy ezt a támogatást csak termelői szer-
vezetek vehetik fel. Végül, a vidékfejlesztési beruházásoknál sikerült két 
új beruházási célt beemelni. Az egyik, a gazdákat az okos és folyamatos 
fejlesztés irányába ösztönző, a digitális technológiák beszerzésének, a 
precíziós gazdálkodás megvalósításának a támogatása kiemelt uniós 
társfi nanszírozással. A másik a vidéki (társ)gazdálkodó nők választható 
egyedi támogatása, amely elsősorban a családok vidéken történő ma-
radása miatt fontos.

Véget vettetünk a beszállító gazdák áruházláncok általi 
kizsákmányolásának

Nemrég lépett hatályba a tisztességtelen forgalmazói magatartás-
ról szóló európai uniós irányelv, amely valamennyi magyar és európai 
mezőgazdasági termelő, valamint az élelmiszeripari vállalatok döntő 
többsége számára száz százalékos védelmet nyújt az EU a jóhiszemű 
és tisztességes forgalmazói magatartással ellentétes gyakorlatokkal 
szemben. Ez jelentős európai lépésünk volt, hiszen a hazai gazdák is 
sokat szenvedtek, mivel a nemzetközi kiskereskedelmi láncok sok eset-
ben visszaéltek az erőfölényükkel és tisztességtelen szerződéseket 
kényszerítettek a beszállító termelőkre. Egy közelmúltban végzett, EU-
szintű közvélemény-kutatás szerint a válaszadók 88 százaléka úgy véli, 
fontos erősíteni a mezőgazdasági termelők élelmiszer-kereskedelmen 
belüli szerepét, míg a válaszolók 96 százaléka kérte a mezőgazdasá-
gi termelők piaci helyzete javításának az EU közös agrárpolitikájának 
célkitűzései között történő szerepeltetését. Ez utóbbit sikerült bele-
tennünk az új uniós agrárpolitikáról szóló agrárbizottsági álláspontba, 
melyet más tagállami képviselők mellett én is indítványoztam. Mik a 
védelem részletszabályai?

Először is, az új európai jogszabály 16 olyan tisztességtelen forgal-
mazói gyakorlatot tilt be, amelyet az egyik kereskedelmi partner egy-
oldalúan alkalmaz egy másik kereskedelmi partnerrel szemben. Ez az 
első alkalom, hogy uniós szintű jogszabály születik ezen a területen. 
Az új irányelv felhatalmazza a tagállamokat az új szabályok érvénye-
sítésére, megállapított jogsértések esetén pedig szankciók kiszabásá-
ra. Másodszor, a jogszabály minden olyan vállalkozásra alkalmazandó 
lesz, amelynek éves árbevétele eléri a 111,3 milliárd forintot (350 mil-
lió eurót), míg az e küszöbérték alatti vállalkozások diff erenciált szintű 
védelemben fognak részesülni. Az új szabályok hatálya kiterjed majd 
a kiskereskedőkre, az élelmiszer-feldolgozókra, a nagykereskedőkre, a 
szövetkezetekre és a termelői szervezetekre, illetve azokra az egyéni 
termelőkre, akik az azonosított tisztességtelen forgalmazói gyakorla-
tok bármelyikétől szenvedtek. Harmadszor, az irányelv egyértelműen 
tisztességtelen magatartási gyakorlatokat tilt be, mint a romlandó 
élelmiszerek késedelmes kifi zetését, a megrendelésektől való utolsó 
pillanatban történő elállást vagy a beszállítónak a hulladéknak minő-
sülő élelmiszerek visszavásárlására történő kényszerítését. Emellett, 
más gyakorlatokra, mint például a vevő által folytatott promóciós, 
reklám- vagy értékesítési kampány költségeinek a beszállítóra történő 
terhelése, csak a felek közötti előzetes és egyértelmű megállapodás 
esetén lesz mód. Negyedszer, jó eredmény, hogy a jogszabály irányelv 
formájában született meg. A magyar kormány akár ennél szigorúbb 
szabályokat is elfogadhat és magasabb szintű védelmet is nyújthat a 
beszállító gazdáknak az élelmiszermultik túlkapásaival szemben. Ötöd-
ször, az irányelv Magyarországra bízza, hogy mely hatóságot jelöli majd 
ki a bírságok kiszabására és a vizsgálatoknak panaszok alapján történő 
megindítására. Az irányelv magyar jogba történő átültetésére másfél 
éve lesz a kormánynak.

Elértük, hogy jogilag fel lehessen lépni 
a kettős élelmiszer-minőség ellen

Több mint két éve került fókuszba a kettős minőségű élelmiszerek 
és más termékek ügye. Az első pillanattól kezdve felléptünk az ellen 
a csalárd gyakorlat ellen, hogy multinacionális vállalatok Nyugat-Eu-
rópában ugyanazon címke alatt jobb minőségű és jobb összetevőjű 
élelmiszereket és más termékeket forgalmaztak, mint Közép-Kelet-Eu-
rópában. A kezdetektől tehát közösen álltunk ki a magyar fogyasztók 
mellett, együtt a magyar kormánnyal és az ágazati szereplőkkel: az 
Agrárminisztérium az Agrárminiszterek tanácsában, az Agrárkamara a 
COPA-COGECA-nál és az agrárbiztosnál, mi meg az Európai Parlament 
Agrárbizottságában és plenáris ülésein. Több magyar, szlovák, cseh, 

bolgár, lengyel és horvát termékvizsgálat is bizonyította a jelenség lé-
tezését, amelyet végül elismert az Európai Bizottság, és annak elnöke 
Jean-Claude Juncker is. A V4-országok és más közép-európai tagálla-
mok összefogása mellett sikeres volt tehát a közép-kelet-európai par-
lamenti képviselők szervezkedése – mely munkában oroszlánrészem 
volt –, mert közösen elértük, hogy módosította az Európai Bizottság a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról, vagyis a fogyasztóvédelmi 
szempontból tiltott tevékenységekről szóló irányelvet, mely lehetővé 
teszi a termékek kettős mércéjével szembeni fellépést. Az Európai Par-
lament áprilisban hagyta jóvá a megállapodást a termékek kettős mi-
nőségével szembeni fellépést lehetővé tevő előírásokról. A részletekre 
rátérve, először is, az emberek megtévesztésének minősül a jelentősen 
eltérő összetételű vagy jellemzővel rendelkező termékek azonosként 
való forgalomba hozatala a különböző tagállamokban. Emellett előír-
ják, hogy a vásárlót tájékoztatni kell a termékek közötti, legitim és ob-
jektív okokon alapuló különbségekről is. Ennek minősülhet a nemzeti 
jogszabály, az alapanyagok elérhetősége vagy szezonalitása, az egész-
séges étkezés elősegítését célzó önkéntes stratégiák, és az előállítók 
azon joga, hogy ugyanazon márkájú terméket eltérő tömegű/térfogatú 
kiszerelésben hozhassa forgalomba. Amennyiben jól ültetjük majd át a 
magyar jogba az irányelv-módosítást, alapvetően biztosíthatjuk, hogy 
a magyar családok biztonságos, jó minőségű, az egészség megőrzését 
támogató élelmiszerekhez jussanak hozzá.

A juh-kecske ágazat segítéséről szóló parlamenti határozat

Tavaly májusban nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament 
az EU juh-kecske ágazata előtt álló kihívásokról szóló határozatot. Ebbe 
a jelentésbe sikerült belefoglalnunk szinte minden magyar javaslatot. 
Az ágazat vidéki, különösen elmaradott térségbeli foglalkoztatásban 
betöltött kiemelt szerepe, valamint a természeti környezet és a magyar 
táj megőrzésében nyújtott jelentős hozzáadott értéke miatt mindenkor 
szükség van a juh- és kecsketartók és más külterjes kiskérődző tartók 
helyzetének a javítására. A magyar Juh Terméktanáccsal, az Agrármi-
nisztériummal és az Agrárkamarával – amelyek segítségét nagyra ér-
tékelem – közösen kidolgozott javaslataim a tenyésztők tevékenysé-
gének a könnyítését, a felesleges adminisztratív akadályok lebontását 
és a juh- és kecske ágazat célirányosabb támogatását célozták. A par-
lamenti jelentéstevő, a spanyol néppárti Esther Herranz Garcia egyes 
javaslatainkat már a kezdetektől fogva beépítette a jelentés szövegébe, 
mint a termeléshez kötött támogatások megőrzését és egy külön ösz-
szegnek a juh- kecske ágazatra történő elkülönítését az agrár-marke-
ting forrásokból. Mit sikerült elérni? Az egyik fő siker, hogy a Parlament 
felkéri a tagállamokat, hogy a Tejágazati csomag pénzügyi támogatását 
mostantól a juh- és kecsketejre is terjesszék ki. Továbbá, sikerült elér-
nünk, hogy a Magyarországon jellemző száraz és rossz minőségű füves 
területek kapcsán az ökológiai jelentőségű területeken engedélyezzék 
a kiskérődzők legeltetését. Harmadszor, nagy öröm, hogy a jelentés el-
ismeri a juh- és kecske ágazatot segítő, termeléshez kötött támogatá-
sokat, amelyek megtartása rendkívül fontos a tenyésztők termelékeny-
ségének, versenyképességének, valamint a termékek minőségének, 
és a juh- és kecskehús-ellátás biztosításának a szempontjából. Ennek 
is köszönhetően elértük, hogy az anyajuh tartására rendelkezésre álló 
termeléshez kötött támogatás megmarad a következő hét esztendő-
ben is, az EP-nek a jövő agrárpolitikájáról szóló álláspontjába bekerült. 
Szintén siker, hogy a jelentés felszólítja a tagállamokat, hogy az agrár-
környezetvédelmi kifi zetéseket a juh és kecske által használt legelő-
területekre is terjesszék ki. Ötödször, tekintettel kellett lenni az EU és 
harmadik országok közötti szabadkereskedelmi megállapodások egyes 
közvetett hatásaira is. Hosszú tárgyalások során sikerült elérnünk, hogy 
a jelentés emelje ki azt a tényt, míg az Európai Unióban a bárányokat 6 
vagy 9 hónapos korban hozzák általában forgalomba, addig ez az élet-
kori határ Ausztráliában és Új-Zélandon – amely országok jelenleg az 
EU legnagyobb juhhús beszállítói, és amelyekkel az EU a szabadkeres-
kedelmi tárgyalásokat hamarosan megkezdi – 12 hónap. Ezzel kapcso-
latban az új agrárpolitika tárgyalásai során annyit léptünk előre, hogy 
végre lett forgalmazási előírás – vagyis uniós defi níció, amelyeknek 
mind a hazai, mind az importált (pl. ausztrál, új-zélandi) termékeknek 
meg kell felelniük – a bárányhúsra is, amelyet egységesen 12 hónap-
ban határoztak meg. Hatodszor, az indítványomra a jelentés kiemeli a 
juhász-társadalom és a szakma elöregedése elleni intézkedések, köztük 
a vidékfejlesztési támogatásoknak a fi atalításra is történő felhasználá-
sa, fontosságát. Ide kívánkozik az a javaslatunk, amely a pásztorkutyák 
képzésének az uniós támogatására vonatkozott, amely szintén bekerült 
a parlamenti határozat szövegébe. 
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Rovatvezető: Polányi Éva

Tündérkert - Erdély

Áprily Lajos
Tetőn
Kós Károlynak

Ősz nem sodort még annyi árva lombot,
annyi riadt szót: „Minden összeomlott…”

Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem,
vasárnap reggel a hegyekre mentem.

Ott lenn: sötét ködöt kavart a katlan.
Itt fenn: a vén hegy állott mozdulatlan.

Időkbe látó, meztelen tetőjén
tisztást vetett a bujdosó verőfény.

Ott lenn: zsibongott még a völgy a láztól.
Itt fenn: fehér sajttal kínált a pásztor.

És békességes szót ejtett a szája,
és békességgel várt az esztenája.

Távol, hol már a hó királya hódít,
az ég lengette örök lobogóit.

Tekintetem szárnyat repesve bontott,
átöleltem a hullám-horizontot

s tetőit, többet száznál és ezernél –
s titokzatos szót mondtam akkor: Erdély…
1923.

Reményik Sándor
Petőfihez

Az ország elvétetett tőlünk,
Elvétetett a hatalom,
És a dicsőség is elvétetett,
Felbontatott és eltöröltetett
Közöttünk minden földi kötelék.
Térdig porban és övig hamuban
Mi mégis a te nemzeted maradtunk:
Petőfi nemzete!
Mert megmaradtál Te!
És Benned megmaradt az ország,
És megmaradt a hatalom,
S a dicsőség is, a mi dicsőségünk,
Most és mindörökké.
 
Az ország megmaradt,
Ó nem a földi ország,
A szemfedős, a könnyel áztatott.
Nem az, nem az!
A mi világtól elfordult szemünk
Immár a földi ország égi mását
Tebenned keresi.
Honfoglalónk Te vagy.
Ha őseink csak földet hagytak ránk:
Te reánk hagytál egy darab eget
Egy örökrészt a porló rög felett.
Kisajátíthatatlan birtokot.
Az álmaiddal benépesítettél
Egy új hazát,
Szabadság és szerelem gyarmatát:
Egy magyar csillagot.
 

És megmaradt a hatalom.
Nem a kard élén csillanó erő,
A kard, az eltörött,
Nem az ágyúk torkából ásító,
Az ágyúk hangos torka néma lőn,
Nem tűzben, vérben edzett vértezet,
Nem az, nem az,
Elvette tőlünk azt a végezet.
De mi most Reád szegezzük szemünk,
A páncélunk Te vagy.
Te vagy tűzálló, kemény fedezékünk.
Lelked örvénylő mélységeiben
Adatott nekünk örök menedék.
 És nekünk ez elég.
A vezérünk Te vagy.
Mint verseid, a „rongyos katonák”,
Akiknek éhség, s igazság a bére:
Álljuk seregparádéd sorfalát.
 
És megmaradt a dicsőség is.
Ó nem az oktalan kevélykedés,
Világ színe előtt hetvenkedő!
Nem a cifrálkodó magyarkodás.
Ez más, ez más!
Nagyon nagyot zuhantunk.
De megmaradt a büszke öntudat,
A Te öntudatod,
A mi öntudatunk:
Ha balsorsverten, ha koldusszegényen:
Vagyunk, vagyunk!
És akarunk még lenni!...
 
Az ország elvétetett tőlünk,
Elvétetett a hatalom,
És a dicsőség is elvétetett,
Felbontatott és eltöröltetett
Közöttünk minden földi kötelék.
Térdig porban és övig hamuban,
Mi mégis a Te nemzeted maradtunk:
Petőfi nemzete!
Mert megmaradtál Te!
És benned megmaradt az ország,
És megmaradt a hatalom,
S a dicsőség is, a mi dicsőségünk,
Most - és mindörökké!
 1922. október

Petőfi -emlékmű, FehéregyházaKépen egy erdélyi tájkép Csíksomlyó

Fotók: Polányi Éva
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Áprily Lajos: 
Tavasz a házsongárdi temetőben
Apáczai Csere Jánosné, 
Aletta van der Maet emlékének

A tavasz jött a parttalan időben
s megállt a házsongárdi temetőben.

Én tört kövön és porladó kereszten
Aletta van der Maet nevét kerestem.

Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom,
s tudtam, elmúlt nevét már nem találom.

De a vasárnap délutáni csendben
nagyon dalolt a név zenéje bennem.

S amíg dalolt, a századokba néztem
s a holt professzor szellemét idéztem,

akinek egyszer meleg lett a vére
Aletta van der Maet meleg nevére.

Ha jött a harcok lázadó sötétje,
fénnyel dalolt a név, hogy féltve védje.

S a dallamot karral kisérve halkan,
napsugaras nyugat dalolt a dalban,

hol a sötétség tenger-árja ellen
ragyogó gátat épített a szellem.

Aletta van der Maet nevét susogta,
mikor a béke bús szemét lefogta.

S mikor a hálátlan világ temette,
Aletta búja jajgatott felette,

míg dörgő fenséggel búgott le rája
a kálvinista templom orgonája.

Aztán a dal visszhangját vesztve, félve
belenémult a hervadásba, télbe.

Gyámoltalan nő - szól a régi fáma -
urát keresve, sírba ment utána...

A fényben, fenn a házsongárdi csendben
tovább dalolt a név zenéje bennem.

S nagyon szeretném, hogyha volna könnyem,
egyetlen könny, hogy azt a dallamot
Aletta van der Maet-nak megköszönjem.

Mindenható Isten, fölséges Atyánk,
Téged dicsér minden és téged áld.
    Szívünkből száll minden ének,
    Könyörgés, hála, dicséret
            Hozzád kiált.

Nevedet sem vagyunk méltó kimondani,
Előtted csak dadogva tudunk szólani,
    Csíksomlyón a por is áldott,
    Fölmagasztalt alkotásod
            Ki mondja ki…

Aranyban ragyog Urunk és Apánk a Nap,
Keletről nyugatra jár, rajtunk áthalad,
    Őbenne lakik Máriánk,
    Ő lett a hazánk, pátriánk,
            Tenger s a part.

Ringat, altat, eljátszik velünk Földanyánk,
Téged dicsér mikor ver s amikor megáld,
    Mikor gyümölcs ragyog a fán,
    Amikor elhull a virág
            S hó hull reánk.

Téged dicsér, a téli égről ránk ragyog,
Szerelmünk hívogat, asszonyunk a Hold,
    Feléd emeli arcunkat,
    A szegénynek utat mutat
            És csillagot…

Ahol az a csillag ragyog, ott él Öcsénk
A Szél, bárányfelhőt terelve száll fölénk,
    Áldott légy Uram érte is,
    Rosszaság semmi benne nincs…
            Öleld körénk.

Madonna-kékben tengerárnyi hó pihét,
Adtál nekünk sok Húgocskát, csillag-csibét,
    Tejutat, göncölt, ragyogást,
    Mint szelíd őznek álmodást
            S békés ébredést.

Téged áld Uram a Víz, a mi szép Nénénk,
Tóból, tiszta forrásból tükröt tart elénk
    Végestől a végtelenig,
    Ő visz a kéklő tengerig
            Kegyelmedért.

Kőkertünkben Téged áld a szomorú fűz,
Ha este jön, árnya alatt Bátyánk a Tűz
    Lobogtatja igazságát,
    Megmelegíti az árvát,
            Félelmet űz.

Erdőink alatt medve, farkas, róka jár,
Kezünkre száll pitypang és cinege madár,
    Gyopár, sólyom, tücsök, kökény,
    Téged áld minden teremtmény,
            Tégedet vár.

Ki másoknak megbocsát Téged dicsér,
Téged áld mind, ki tűri a szenvedést,
    A legjobban azt szereted,
    Ki életen át szenvedett
            Szerelmedért.

Laudato si mi singore, áldott légy,
Ha jön a jó halál, ha eljön majd a vég.
    Boldogok, kik Benned múlnak,
    Veled élnek, veled halnak.
            Te vagy a fény.

            Te vagy a fény.

Csíksomlyói Szűzanya

Házsongárdi temető

Ferenczes István
Csíksomlyói Naphimnusz
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A D-vitaminról dióhéjban
A D-vitamin formái: a D2-vitamin vagy másnéven 

ergokalciferol, ami növényi elővitaminból az ergoszterinből kép-
ződik UV-sugárzás hatására, táplálkozás során jut a szervezetbe. 
A D3-vitamin vagy kolekalciferol a koleszterin anyagcsere során a 
7-dehidro-koleszterinből képződik a bőrben UV-B sugárzás hatá-
sára. Gazdag D-vitamin forrást jelentenek a zsíros halak, a halmáj, 
a tojássárgája, a tejtermékek és a margarinok. Megfelelő D-vitamin 
pótlás céljából ajánlott napfényes időben, a szabad levegőn tartóz-
kodás, naponta legalább 15-30 perc időtartamban. A D-vitamin 
elővitaminjai és a szintetikus D-vitamin is zsírban oldódó vitami-
nok, a vékonybélből zsírsavakban oldódva szívódnak fel. A D-vi-
tamin elősegíti a kalcium és a foszfor felszívódását a belekből, a 
csontmátrixba való beépülést, így hozzájárul a csontképződéshez. 
A D-vitamin hiánya gyermekkorban angolkór (rachitis), felnőtt-
korban osteomalacia, csontritkulás (osteoporosis) és fogszuvaso-
dás kialakulásához vezet.

A D-vitamin adagját nemzetközi egységek formájában (NE) 
adják meg, 1 NE 0,025 ug D3-vitaminnak felel meg. A D-vitamin 
ajánlott adagjai különböző életkorokban: 

-csecsemőknél: 400-1000 NE,
-gyermekeknél: 600-1000 NE, 
-serdülőknél: 800-1000 NE, 
-felnőtteknél és várandósoknál: 1500 – 2000 NE. Felnőttek-

nél minden évben: januárban, februárban és márciusban ajánlott 
emelt dózisú: 3000-4000 NE/nap D-vitamin pótlása, mert ezekben 
a téli, kora tavaszi hónapokban legalacsonyabb a D-vitamin szé-
rum szintje. A D-vitamin megfelelő pótlása és más immunerősítő 
hatású, prevenciós célzatú intézkedések hozzásegíthetnek az infl u-
enzás időszak megfázás nélküli átvészeléséhez. 3 éves korig köte-
lező a D-vitamin pótlás; D-vitamin hiánynak fokozottabban kitett 
csoportok a csecsemők, a gyermekek, az idős emberek, a várandós 
és a szoptató kismamák, a nagyvárosokban élők és az éjszakai, vál-
tott műszakban dolgozók. 

A D-vitaminhiány okai lehetnek a fokozott felhasználáson kí-
vül: a felszívódási zavarokat okozó bélbetegségek, pl. különféle étel-
allergiák (lisztérzékenység), antiepileptikumok szedése, csökkent 
veseműködéssel járó betegségek, pl. krónikus veseelégteleneség, 
nefrózis szindróma; pajzsmirigy működési zavarok, mind az alul-
és túlműködés és a kadmium mérgezés.

A D-vitamin-szint magasabb a vérben az antikoagulálásra al-
kalmazott heparin terápia idején, a Boeck sarcoidosis, és tbc esetén 
valamint a vesetranszplantáció után. 

A megfelelő szintű D-vitamin pótlás csökkenti bizonyos tí-
pusú daganatos betegségek kialakulásának valószínűségét (pl. 
emlő, vastagbél és prosztatarák). D-vitamin hiány és magas PSA 
(prosztataspecifi kus antigén) szint mellett a prosztata karcinóma 
kialakulásának rizikója magasabb. A D-vitamin befolyásolja a 
prosztatasejtek növekedését A téli időszakban a depressziós tüne-
tek jelentkezése és a D-vitamin alacsony szintje között összefüggés 
van. A megfelelő D-vitamin pótlás segít az 1-es és a 2-es típusú di-
abetes kialakulásának megelőzésében. Parkinson kóros betegeknél 
alacsonyabb a szérum D-vitamin-szintje. Sclerosis multiplexben, 
szív-érrendszeri betegségekben, magas vérnyomásban is kedvező 
hatású a D-vitamin pótlás. Hashimoto thyreoiditises (autoimmun 
eredetű pajzsmirigy betegség) betegek 82%-a D-vitamin hiányban 
szenved és az alacsonyabb D-vitamin szint magas anti-TPO (anti-
thyreoperoxidáz antitest) szinttel jár. Hashimoto thyreoiditisben 
előnyös a megfelelő D-vitamin pótlás.

A megfelelő D-vitamin szint szükséges a petesejtek éréséhez és 
fejlődéséhez. D-vitamin hiányban a PCO-szindrómás (polycystás 
ovarium szindróma) betegeknél súlyosbodhatnak a tünetek. Jelen-
tős a D-vitamin hiány PCO-szindrómában, „alma” típusú elhízás 
esetén.

A megfelelő D-vitamin pótlás növeli a fogamzóképességet és 
elősegíti a várandóság során a magzat izom-, ideg-és immunrend-
szerének megfelelő fejlődését.

Ha elegendő lenne a lakosság D-vitamin pótlása, akkor a daga-
natos betegségek száma 1/3-dal, a combnyaktöréses esetek száma: 
negyedével, a szív-érrendszeri betegek száma 1/10-del csökkenne; 
a téli időszakban 90%-kal kevesebb lenne az infl uenzás megbete-

gedések száma.
D-vitamin túladagolás csak az ajánlott napi bevitel 100-200-szo-

ros mennyiségének hónapokon át történő bevitele esetén alakulhat 
ki.

Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum)

A vadgesztenye, népies nevén bokrétafa vagy lógesztenye, a 
vadgesztenyefélék családjába tartozik; hazánk parkokban, utak 
mentén megtalálható, kedvelt díszfája. Gyógyászati célra a növény 
magját, virágát, levelét és kérgét hasznosítják. A vadgesztenye fajok 
többsége a mediterrán éghajlatot kedveli, de a közönséges vadgesz-
tenye a Kárpát-medencében is megél. A vadgesztenyefa virágzási 
ideje május-júniusi hónapokban, a termésének gyűjtési ideje ok-
tóberben van.

A vadgesztenye magja eszcint és glikozidokat, a levelek 
fl avonoidokat, cserzőanyagokat és szterolokat tartalmaznak. 

Az eszcin erősíti a vénák falát és érösszehúzó hatású, ezért az 
eszcin tartalmú készítmények alkalmazhatók visszérbántalmak, 
lábszárfekély és vénás keringési elégtelenség kezelésében. A leve-
lekből készült főzetet külsőleg ízületi bántalmak, bőrbetegségek 
enyhítésére, fekélyek kezelésére alkalmazzák. A fa kérgét napfény-
védő szerek, krémek előállítására használják, mert az eszcin elnyeli 
az UV sugarakat. A levélből készült főzet pattanásos, rosaceas bőr 
lemosására, zsíros, korpás haj leöblítésére, ülőfürdő formájában 
aranyeres és ízületi panaszok enyhítésére alkalmazható.

A vadgesztenye szaponin tartalma miatt belsőleg alkalmazva 
emberre mérgező! A vadgesztenyéből készült főzet, tinktúra, pép 
fogyasztása, belsőleges alkalmazása tilos! A vadgesztenye kivona-
tot tartalmazó, belsőleg fogyasztható étrend kiegészítő tablettákat 
kizárólag patikából, drogériákból szerezzük be!

A vadgesztenye állatokra nem mérgező, magját takarmányo-
zásra is hasznosítják; főképp légúti betegségben szenvedő lovaknál 
fi gyeltek meg kedvező hatást.

A vadgesztenye tinktúra borogatás vagy lemosás formájában 
visszeres területek kezelésére alkalmas. Alkohol tartalma miatt 
szárítja a bőrt, ezért a kezelés után körömvirág kenőcs alkalmazása 
javasolt. Készítése: 

A vadgesztenye magját 2 percig forrásban lévő vízbe tesszük, 
majd egy kés segítségével héját lehúzzuk. Ezután a mag belső ré-
szét falvágjuk kis darabokra és egy jól záródó, sötét színű üvegbe 
tesszük. 70%-os alkohollal, házipálinkával vagy vodkával felöntjük 
az üveget, lezárjuk és 3 hétig sötét, meleg helyen érleljük, néhány 
naponként felrázzuk az oldatot. 3-4 hét érlelés után leszűrjük és 
sötét üvegben tároljuk a tinktúrát. Az alkoholos oldat 2 évig eláll.

Vadgesztenye levélből készült főzet készítése:
A főzet készítéséhez szárított és összetört vadgesztenye levelet 

használunk. 2 dl forró vízhez teszünk 1 teáskanál levelet, 10 percig 
állni hagyjuk az oldatot, majd leszűrjük. Külsőleg alkalmazzuk!

Az ülőfürdőhöz készült főzet töményebb: 2 dl forró vízhez 2 
evőkanál levelet adunk és a kapott oldatot leszűrve adjuk a fürdő-
vízhez.  

Forrás: 
https://www.webbeteg.hu a-d-vitamin-jelentosege-

szervezetunkben
https://www.hazipatika.com › Gyógynövénytár

dr. Macsári Judit

Egészségről-betegségről
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Fotó: Balogh 

Az eddig lejátszott mérkőzéseket követően kezd kialakulni az 
erősorrend a megyei II. osztály labdarúgó bajnokság B csoportjá-
ban. Igen örvendetes, hogy a Gyomaendrődi FC csapata meghatá-
rozó szerepet tölt be ebben. Hétről hétre jó eredmények érnek el, 
így vezetik a tabellát a csoportban. 

A lejátszott mérkőzés eredménye:     
2019. 08. 24.     Csorvási SK - Gyomaendrődi FC  2 : 2
                             G.: Kun Cs., Szabó P. 

Mindkét gárda rendezte sorait és jól erősített a nyáron, így az 
idei bajnokságban, a harmadik vonalban potenciális éremesélyes-
nek számítanak. Villámrajtot vettek a csapatok, hiszen a tizedik per-
cig már mindkét csapat bevette ellenfele kapuját. A továbbiakban 
a küzdelem jellemezte a mérkőzést, de újabb gól a félidőig nem 
született. A második félidőben az első negyedórát követően ismét 
egy gyors gólváltás történt, előbb a hazaiak majd a vendégek voltak 
eredményesek. A félidő végéig már újabb gól nem született csak 
egy vendégkiállítás színesítette a mérkőzést. A csorvási rangadón 
sem a hazaiak sem a vendégek nem tudták megszerezni a három 
pontot jelentő harmadik találatukat, így a küzdelmes mérkőzésen 
döntetlen született. A vendégek közelebb álltak a győzelemhez, de 
a gyenge helyzetkihasználásuk miatt nem tudtak nyerni. 

2019. 08. 31.     Gyomaendrődi FC – Battonyai TK     8 : 0
                                    G.: Sebők M., Kun Cs.(4), Csapó P.(2), Kovács Gy. 
A vendég Battonya csapata igen tartalékosan és mindössze ti-

zenegy játékossal érkezett a mérkőzésre. A hazaiak az első félidő-
ben még kissé visszafogottan teljesítettek, két gólt sikerült csak 
szerezniük. A második félidőben aztán beindult a gólgyártás, a 
hazaiak igazi „lőgyakorlatot” tartottak ellenfelük kapujánál és hatig 
meg sem álltak. Ebben igen tevékeny részt vállalt Kun Csaba, aki 

egymaga négy gólt is szerzett. A tartalékos határvárosi alakulat az 
utolsó húsz percre látványosan elfáradt és ezt kihasználva a hazaiak 
leiskolázták ellenfelüket, kiütéses győzelmet arattak.       

2019. 09. 07.  Kardos-Örménykút KSK - Gyomaendrődi FC 2 : 4
                          G.: Csapó P., Hunya K.(2), Öngól 
A hazaiaknak a bajnokság eddigi mérkőzésein kevés sikerél-

mény adatott, míg a vendégek a csoport egyik domináns csapatát 
alkotják. A mérkőzés eleje is ezt igazolta, a hetedik percben már két-
gólos vendégvezetés volt. Hamar magához tért a hazai csapat, a ti-
zenkettedik percben szépített is. A félidő utolsó percében is ők vol-
tak eredményesek, de a gólt saját kapujukba rúgták, így döntetlen 
helyett a vendégek mentek kettővel. A második félidőben egy-egy 
gól született, így a vendégek végig megőrizték előnyüket a mérkő-
zés folyamán. Öt perc rövidzárlat megpecsételte a hazaiak sorsát, 
hiába voltak utána egyenrangú partnerek, a vendégek hozták, ha 
nehezen is a kötelező győzelmet.  

2019. 09. 14.  Gyomaendrődi FC – Újkígyósi Football Club 1 : 0
                          G.: Békési N. 
A mai játéknapig mindkét gárda meggyőzően teljesített, a ve-

retlenség megőrzése volt a cél a csapatoknak a rangadón. A vendé-
gek kicsit álmosan kezdtek, a hazaiak ezt megérezve megnyomták 
a félidő első felét, gólt is szereztek a 22. percben. Ezt követően pe-
dig nyugodtan játszhatták kontrajátékukat. A második félidőre ösz-
szekapták magukat a vendégek és beszorították a hazaiakat. Szinte 
az egész félidőben egykapuztak, de nem tudták feltörni a kiváló-
an védekező hazai védelmet. Végig izgalmasan alakult a kilencven 
perc, de a hazai retesznek köszönhetően elegendő volt egy gól is a 
győzelemhez.  

Fülöp Zoltán

Mérkőzések hétről hétre

Birkózás
Sporteredményekkel Gyomaendrődért!

Az elmúlt negyedévben sikerült néhány említésre méltó eredményt 
elérni senior kategóriában is.

2019. májusban rendezték meg Tamásiban a Combat Wrestling 
Európa Bajnokságot. Hencz Gyula saját korosztályban aranyérmet, a 
tizenöt évvel fi atalabbak között pedig bronzérmet szerzett.

Ezt követően 2019 szeptemberében a miskolci Senior Magyar Baj-
nokságon ismét a dobogó felső fokán jutott hely, ugyanis Hencz Gyula 
szabadfogásban első helyezést ért el, kötött fogásban szintén aranyér-
met szerzett.

Október végén lesz az igazi megmérettetés. Bukarestben kerül sor 
a Combat Wrestling Világbajnokságra, amelyet meg kell nyerni! Ezen 
a megmérettetésen már két bolgár ellenfél készül Gyula ellen, de érke-
zik még máltai, orosz és amerikai versenyző is a kategóriájában. Ho-
gyan lehetséges itt is bajnoknak lenni? A rengeteg felkészülési munka 
mellett kell hozzá elszánt győzni akarás és rendíthetetlen hit - mondja 
Hencz Gyula. Nem gondolok másra: dicsőséget szerezni Magyaror-
szágnak, Gyomaendrődnek, Tanítványaimnak, a kedves Szülőknek és 
a leendő Képviselő- társaimnak!

Szívből köszönöm a sportbarátok fi gyelmét és őszinte biztatását!

   Köszönettel:
  Hencz Gyula

  A Békés Megyei Birkózó Szövetség 
  és a Hencz WSE elnöke
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Ízes Ízek
Október

Hústalan töltött paprika

Apróra vágott gombát hagymával párolunk. Rizst félig puhára főzünk. A rizst 
és a párolt gombát tojással összedolgozzuk, ízesítjük. Ezzel töltjük meg a papri-
kákat. Paradicsom levet készítünk alája, és készre főzzük. Sós burgonyát adunk 
mellé.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

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

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

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

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

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

Sírhelymegváltási lehetőség Endrőd 
katolikus temetőiben!

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

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

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KAL-
MÁR IMRE 2019. július 27. napján, életé-
nek 87. évében elhunyt. Temetése folyó év 
augusztus hó 5. napján volt - a hunyai te-
metőben.

Szomorú szívvel, de az örök élet re-
ménységében tudatjuk, hogy KISZELY 
ANDRÁSNÉ született KÜRI MARGIT 
hunyai lakos 2019. augusztus 14. napján, 
89 éves korában visszaadta lelkét Terem-
tőjének. 2019. augusztus 19-én helyezték 
örök nyugalomra.

KNAPCSEK MIKLÓSNÉ szül.: BA-
LÁZS ETELKA volt gyomaendrődi lakos 
életének 89. évében 2019. szeptember 8-án 
megtért Égi Atyjához!

DÓGI SÁNDOR volt oroszlányi lakos 
életének 67. évében 2019. szeptember 6-án 
visszaadta lelkét Teremtőjének.

VAD IMRÉNÉ szül.: CIPF MÁRIA 
volt gyomaendrődi lakos, életének 69. évé-
ben 2019. szeptember 7-én az Égi Hazába 
költözött.

GAÁL KÁROLY volt gyomaendrődi 
lakos, életének 66. évében 2019. szeptem-
ber 25-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

„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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50 éves találkozó

2019. szeptember 7-én délelőtt 50 éves találkozóra gyűltek 
össze az Endrődi Általános Iskola 1969-ben végzett diákjai.

Osztályfőnökeink voltak: Ricsei Balázs, Paróczai Gergely, 
Wagner József.

A három osztályban összesen 82-en végeztünk, és most 40-
en jöttek el. 19 társunk már sajnos nincs az élők sorában.

6 pedagógus volt jelen a találkozón:
Bálint Katalin, Kulik Istvánné Margit néni, Vincze Lászlóné 

Szabó Edit, Szabó Zoltánné Gizi néni, Wagner Józsefné Jutka 
néni, Wagner József.

A helyszín rendhagyónak számít, hiszen először szerveztünk 
találkozót a Szent Antal Népházba. Köszönjük a lehetőséget Dr. 
Szonda Istvánnak, az intézmény vezetőjének.

Az udvaron alkalmi fotókiállítás mutatta be iskolás korunk 
eseményeit, valamint a tárlókba kihelyezett régi, gyermekkori 
relikviák is segítettek a múltidézésben.  

A Népház földszinti termében fi lmvetítés, majd a hagyomá-
nyos osztályfőnöki óra következett, amit Wagner Jóska bácsi 
vezetett le. 

Fülöp József („Zsefi ”) diáktársunk biztosította a vendéglá-
tást az udvaron. Sátor alatt fogyasztottuk el a helyben főtt fi nom 
marhalábszár pörköltet, és a söntés is rendelkezésre állt egész 
délután. Köszönjük Jóskának ezt a kiváló szolgáltatást. 

Ezen kívül a szomszédos Szent Antal Sütőházban Barna 
Zsuzsa készített számunkra hagyományos endrődi káposztás 
lepényt és lekváros kifl it. Köszönet a gyermekkorunkat idéző 
fi nom süteményekért.

Jól sikerült a találkozónk, de sajnos most is igen rövidnek 
bizonyult az idő. Jó lett volna még többet beszélgetni egymással.

Elhatároztuk, hogy folytatni fogjuk.

Giricz László és Pelyva Imre szervezők

Még egy kép a 20. oldalon!
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Veni Sancte
Szeptember 2-án, hétfőn iskolánk minden tanulója és pedagógusa 

tanévnyitó szentmisére gyűlt össze, hogy Isten áldásával kezdjük a tan-
évet. A hosszú nyári szünet után élményekkel és izgalmakkal telve sora-
koztak a diákok a Szent Imre templom kertjében. A 8. osztályos tanulók 
kézen fogva vezették be az elsősöket a Veni Sancte miséjére.

Mennyei Atyánk! Szerető Istenünk! Téged, mindenek Urát, szólítunk 
meg imádságunkban:

Köszönjük mindazt, amit tőled kaptunk az elmúlt szünidőben: kö-
szönjük a pihenés és a kikapcsolódás lehetőségét. Köszönjük szüleinket, 
családtagjainkat, barátainkat. Hálát adunk, hogy gond nélkül élhetünk, 
sőt még azt is megkaptuk, amire nincs igazán szükségünk. Kérünk, maradj 
velünk akkor is, ha valamiben hiányt kell szenvednünk!

Erőt kérünk most Tőled, mindenható Atyánk! Újra oda kell fi gyelnünk 
az órákon, rendszeres munkára kell szorítanunk magunkat, hogy teljesít-
sük, amit elvárnak tőlünk. Áldd meg tanárainkat jókedvvel, türelemmel, 
hogy szívesen foglalkozzanak velünk, nekünk pedig adj alázatos és enge-
delmes szívet, hogy elfogadjuk tőlük a jót, még akkor is, ha az nem ked-
vünkre való!

Őrizz meg, Urunk, a veszélyektől, a rossz útra csábító kalandoktól! Tégy 
segítőkésszé minket, hogy felfi gyeljünk a rászorulóra, segítsük a bajba ju-
tottat, ne hagyjuk magára, aki elindult a lejtőn!

Urunk, Jézus Krisztus! A Te nevedben kezdjük el ezt a tanévet. Kérünk, 
nyisd meg szívünket, hogy hirdetői és befogadói is lehessünk evangéliu-
modnak!

Szent Gellért Fórum
Intézményünkből közel 50 diák vehetett részt szeptember 8-án, Sze-

geden a Szent Gellért Fórum ünnepélyes megnyitóján. A Szeged-Csanádi 
Egyházmegye kulturális, szabadidős és sportközpontjában ebből az alka-
lomból hat nagy méretű színpadon kulturális programok várták az egy-
házmegye oktatási intézményeiben tanuló diákokat és a plébániák szer-
vezésében érkező családokat.  

Felnőttek és gyermekek egyaránt találhattak érdeklődésüknek, zenei 
ízlésüknek megfelelő programot.  A Koltay Gábor által szervezett kulturális 
kavalkádon fellépett a Kormorán, a 100 Folk Celsius együttes, az Ed Philips 
and the Memphis Patrol, Varga Miklós és Kalapács József, Szűcs Antal Gá-
bor és Gál Péter latin duó, a komáromi Magyarock Dalszínház társulata, va-
lamint a szegedi Molnár Dixieland Band. A két gyermekszínpadon mások 
mellett az Alma és a Kolompos együttes, Csilla és a Banda, valamint a Bab 
Társulat szórakoztatta az egybegyűlteket. A színpadok közötti területeken 
artisták, „utcazenészek”, néptáncosok is gondoskodtak az egész napos jó 
hangulatról. Minden gyermek kipróbálhatta a korszerű játszóteret és a 
szabadtéri sporteszközöket. 

Délután öregfi úk-mérkőzésen szurkolhattunk a Fradi és az egyházme-
gye csapatának focimeccsén. 

A látványos megnyitóünnepségen a száztagú makói Forgatós Tánc-
együttes és más ismert színészek egy misztérium játékon felelevenítették 
az egyházmegye alapításának történetét. 

A nap zárásaként Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspök ün-
nepi szentmisét celebrált.

Megemlékezés Szent Gellértről
Intézményünk diákjai, pedagógusai szeptember 24-én Szent Gellért-

ről, iskolánk védőszentjéről emlékeztek meg. Népünk kereszténnyé vá-
lásának kezdetén vezérelte hozzánk a Mennyei Atya, hogy Imre herceg 
nevelőjeként, püspökként és vértanúként szolgálja Istent és a magyarság 
krisztusi hitre térését. Különösen szerencsés iskolánk, hogy ezen a napon 
nem pusztán névadóját, hanem hite és meggyőződése szerint egyben vé-
dőszentjét is tisztelheti és ünnepelheti. Az önálló arculat kialakítása és az 
iskolához való tartozás egészséges öntudata szempontjából ilyenkor nyil-
vánvalóan adódik az a lehetőség, hogy a névadó védőszent életpéldája 
viszonyítási pont legyen az iskola egész életét érintően. Idén rendhagyó 
módon kiléptünk az iskola falai közül, s egy budapesti zarándokúttal em-
lékeztünk meg Szent Gellértről, ahol az általános iskola minden tanulója 
részt vehetett. Úti célunk Budán, a Gellért-hegy falában található bámu-
latos alkotás, a pálos rend szentélye, a Szent Gellért Sziklatemplom volt. 

Időutazás 
A történelmi olvasmányokból már ismert honfoglalás kori magyar 

nép életmódját, szokásait, viseleteit, művészetét, hitvilágát élhették át 
negyedik osztályos diákjaink. Az Öregszőlőben felépített jurtában és 
az azt körülölelő tanyán megelevenedett a történelem. Az eddig csak 
képekből, olvasmányokból, fi lmekből szerzett ismeret kézzelfoghatóvá 
vált a diákok számára. 

Örökös boldog iskola
Iskolánk a Jobb Veled a Világ Alapítvány által kiírt pályázaton elnyer-

te az ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA címet. A boldog óvoda és iskola prog-
ramjának fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodás-

módon változtatni és a tanulásban egy optimista hozzáállást kialakítani 
a diákok körében. A boldogságórák által a gyermekeknek lehetőségük 
nyílik a fi gyelemre, az odafi gyelésre, a megértésre, az érzelmeknek a 
kifejtésére, megbeszélésére a boldogság összetevőinek a megtapasz-
talására. Hisszük, hogy boldog gyerekekből, boldogabb felnőtteké vál-
hatnak ez által.

Történelmi kalandozások Székelyföldön

A Határtalanul pályázat keretében élményekben, programokban 
gazdag öt napot tölthettek hetedikeseink Székelyföldön 2019 szeptem-
berében. 

Történelmi tájakon vezetett utunk Gyomaendrődtől egészen Hargi-
táig, a Keleti-Kárpátokig. 

Körösfőn megemlékeztünk Vasvári Pálról, aki a „márciusi ifj ak” egyik 
vezéralakja volt. Kincses Kolozsvárott, Mátyás király szülőházánál fel-
idéztük a történelemórákon tanultakat, s azokat a személyeket, akik 
a városhoz kötődtek. A Házsongárdi temetőben Áprily Lajosra, Dsida 
Jenőre, Reményik Sándorra emlékeztünk, s elhangzott Áprily Lajos hí-
res verse, a Tavasz a Házsongárdi temetőben is. Tordán a világhírű só-
bányában töltöttünk izgalmas órákat, megismerve a hely történetét. 
Marosvásárhelyen sétát tettünk, Parajdon, az Áprily Lajos emlékházban 
kis műsorral tisztelegtünk a költő előtt. Ismert versei hangzottak el gyer-
mekeink tolmácsolásában: Vallomás, Vadlúd voltam, A rím, Tavaszodik, s 
együtt mondtuk el a legismertebbet, a Március címűt. Korondon a szé-
kely fazekassággal ismerkedtünk. Farkaslaka nemcsak szálláshelyünk 
volt három napig, de egy órát eltölthettünk a helyi Tamási Áron Álta-
lános Iskola hetedikes diákjaival, ismerkedve velük, mindennapjaikkal. 
Tamási Áron szülőházánál útitársaink, a békésszentandrási Hunyadi Já-
nos Katolikus Általános Iskola hetedikesei adtak irodalmi műsort. Innen 
indultunk Csíkszeredába, Csíksomlyóra, ahol a székelység szent helyein 
mondtunk el egy-egy imát hazánkért, a székelyekért, a világba szétszó-
ródott magyarjainkért, családjainkért. Gyergyószentmiklóson felkeres-
tük az örmények katolikus templomát, míg a Gyilkos-tó partján meg-
tekintettük a méltán híres geológiai képződményt. A Békás-szorosban 
varázslatos természeti környezet fogadott bennünket. Hazaindulásunk 
napján, Fehéregyházán Petőfi  emlékművét koszorúztuk meg, Gyulafe-
hérváron tisztelegtünk a Hunyadiak, az erdélyi fejedelmek előtt. Déván 
Böjte Csaba ferences atya gyermekotthonában jártunk, ismerkedhet-
tünk az ott élő gyermekek életével. Arad belvárosában megkoszorúztuk 
a Szabadság-szobrot, s emlékeztünk vértanúinkra. 

Feledhetetlen napok voltak ezek, melyek közelebb hozták a hatá-
rainkon túl élő székely testvérnépünk múltját és jelenét, megtapasztal-
hattuk vendégszeretetüket, belekóstolhattunk jellegzetes ízvilágukba, 
s megérthettük-megérezhettük a Trianon okozta sebek fájdalmát. 

Köszönjük azoknak, akik mindezt lehetővé tették!
Gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázi-

um 7. osztályos tanulói és osztályfőnökük, Polányi Éva

Mátyás szülőházánál
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A Rózsahegyi Iskola hírei
Tanévnyitó
Augusztus 30-án, pénteken tartottuk a tanévnyitó ünnepséget 

iskolánkban. 45 első osztályos kisdiák kezdi meg a tanévet szept-
ember 2-án. Az iskola tanítói által készített képes, rajzolós füzetet 
és iskolai kitűzőt kaptak ajándékba az évnyitón az első osztályosok. 
Az iskola 362 tanulóval és 41 pedagógussal kezdi a tanévet, a szakos 
ellátottság biztosított.   

Őszi túra - akadályverseny
A diákönkormányzat az idén is megrendezte az évek óta nagy 

sikernek örvendő őszi túrát. A felsős tanulók 7 akadálynál méret-
hették meg tudásukat, ügyességüket, miközben bebarangolták az 
iskola környékét, a ligetet, a gátat és a folyó árterét a csodás, kora 
őszi időben. Az alsósok évfolyamszinten választottak maguknak 
úticélt, feltérképezve így városunk természeti szépségét, környeze-
tét.

Jobb veled a világ-boldogságórák iskolánkban
2019 júniusában iskolánkban került megrendezésre a Boldog-

ságóra akkreditált továbbképzés, melyen 10 pedagógusunk vett 
részt. A nyár folyamán megpályáztuk a ,,Boldog Iskola” címet és a 
2019/20-as tanévben elindítottuk a Boldogságórák programot.

Beépítettük pedagógiai programunkba és vállaltuk, hogy az 
első és ötödik évfolyam 1-1 osztályában a kötelezően előírtak sze-
rint havonta legalább 1 Boldogságórát tartunk. A képzésen tanult 
módszereket minden pedagógus igyekszik beépíteni munkájába. 

Egy témával egy hónapig foglalkozunk, hogy a tanulóknak legyen 
elegendő idejük saját tapasztalatokat gyűjteni és az új ismereteket 
beépíteni a mindennapjaikba.

A 10 hónapon át tartó program a pozitív pszichológia tudomá-
nyos kutatásaira épül és a következő egymással összefüggő témák-
ból áll:

1.  Boldogságfokozó hála 
2.  Optimizmus gyakorlása 
3.  Kapcsolatok ápolása 
4.  Boldogító jócselekedetek 
5.  Célok kitűzése és elérése 
6.  Megküzdési stratégiák 
7.  Apró örömök élvezete 
8.  Megbocsátás 
9.  Testmozgás
10. Fenntartható boldogság 
Az órák lényege:
 - a személyiségfejlesztés,
 - a pozitív életszemléletre való képesség tanítása.

A feladatok játékos, vidám, kreatív formát öltenek, me-
lyek a havi boldogságfokozó témát bontják ki, és gyakorlat-
ban fejlesztik a pozitív gondolkodást, tapasztalati tanulás útján.
Célunk nem az, hogy problémamentes életmodellt állítsunk a gye-
rekek elé, hanem, hogy vezérfonalat adjunk ahhoz, hogy

 - könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal,
 - képesek legyenek hatékonyan megbirkózni a problémákkal,
 - valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanul-

mányozására kapjanak gyakorlati lehetőséget.
Szeptember 18-án a Jobb Veled a Világ Alapítvány szervezett 

címátadó ünnepséget Budapesten a Kongresszusi Központban, 
ahol a programban résztvevő Farkasné Lovas Ágnes és Barnáné 
Bula Judit pedagógusok vették át a Boldog Iskola oklevelet és egy 
szakmai csomagot.

További információk, fotók: www.rozsahegyiiskola.hu



VÁROSUNK 2019. október20

Tisztelt vásárlóim!

Őszi ajánlataim: 

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

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

50 éves találkozó

Szeretettel várjuk a kedves közönséget, a volt mazsorett – 
táncosokat, támogatókat és minden érdeklődőt 2019. november 
9-én 17 órakor a Kállai Ferenc Művelődési Központba. Ha fel-
újítás miatt nem tudunk a művelődési központban lenni, akkor 
a Varga Lajos Sportcsarnokban lesz megtartva a Színfolt Ma-
zsorett Táncegyesület 25 éves jubileumi gálaműsora.  19 órától 
pedig a Körös étteremben vacsora, majd báli mulatsággal foly-
tatódik az ünneplés!

Huszonöt éves a Mazsorett Táncegyesület

Cikk a 17. oldalon!


