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Gyomaendrőd30 éves A betlehemezéstől a háromkirályjárásig

önkormányzat volt, mellette
megjelenik a településen
napjainkban az állam, és
annak szervezete azokon
a területeken, melyek
ellátásáért a jövőben az
állam a felelős - tájékoztatta
szerkesztőségünketdr. Csorba
Csaba jegyző.

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

ténységnek a hagyományából
származik, míg a december
25-e, mint karácsony megün
neplése elsősorban a nyugati
kereszténységben gyökerezik.
A nyugati kereszténység ezt
az időpontot egy évezredek
kel korábbi hagyományból
emelte át, hiszen Szíriában,
Felső-Egyiptomban ünne
pelték december 25-én a nap
születését. Ez egy napfordulós
ünnep volt a kereszténység előtt

és ennek nyomait még a mai
népi kultúra is őrzi.

ki, ezt követték a sarkalatos
törvények, majd a további
törvények és a végrehajtást
részletesen szabályozó
kormány és miniszteri
rendeletek. A feladatellátásért
felelős szervezetek már a
megváltozott jogszabályi
keretek között kezdik meg
működésüket,és legkésőbb

az első negyedév végéig
befejeződik a személyi és
tárgyi feltételek feladatellátás
szerinti felosztása. Ennek
az új alapokon nyugvó
társadalomszervezésnek
egyik eleme az önkormányzati
igazgatás megváltozása, mely
párhuzamosan zajlik az
államigazgatás, az oktatás,
és egészségügyi igazgatás
átszervezésével. Ezek a
folyamatok mind hatással
vannak az önkormányzatra.
A korábbiakban a települési
igazgatás fellegvára az

hiába hallunk esetleg más tar
talmakat. Karácsony ebben a
fonnában semmi másnak, mint
Jézus Krisztus születésének ün
nepe. A karácsony, mint ünnep,
a liturgia története szerint a 4.
századtól datálható. A Krisztus
után a háromszázas évekből
vannak az első történelmi ada
tok arról, hogy Jézus Krisztus
születését kezdték megünne
pelni. A vízkereszt is ettől az
időponttól datálható. A kettő

között van egy szoros kapcso
lat és van egy kis különbség
is. A vízkereszt, a január 6-a
elsősorban a keleti keresz-

2013 januárjában új
helyen és más keretek
között kezdi meg működését

a polgármesteri hivatal,
melynek nem csak helye
és neve változik meg.
Januártól a Szabadság tér l.
sz. alatti épületben elkezdi
működését a járási hivatal,
és a tankerületi központ. Ez
az első olyan változás, mely
településünk polgárainak
mindennapjait közvetlenül
érinti, és a társadalmunkat
átható közigazgatási reform
kézzelfogható eredménye. A
folyamatot az a cél mozgatja,
hogy világosan meg kell
határozni az állami és
önkormányzati feladatokat, és
ehhez a megfelelő forrásokat
hozzá kell rendelni. Ennek
első lépése a jogszabályi
környezet megváltoztatása
volt. A feladatellátás alapvető

irányait az Alaptörvény jelölte

Új helyen az önkormányzati hivatal

Az advent időszaka, a
karácsony és a vízkereszt
egy egységes szellemiségű

ünnepkört alkot. Ezt az
ünnepkört a néprajzban a
karácsonyi ünnepkörnek
nevezzük. A kereszténység
második legnagyobb ünnepi
időszaka.

A karácsonyi ünnepkör
András napjától kezdve egészen
vízkeresztig tart. Ez a hathetes
időszak zsúfolt ünnepek és jeles
napok tekintetében. Néprajzi és
vallási szempontból legalább
egy tucat olyan alkalom van
ebben az időszakban, amelyik
említésre méltó. Ezek között
vannak, amelyek kifejezetten a
karácsony ünnepéhez tartoznak
még akkor is, ha a karácsonyt
időben megelőzik. A vízke
reszti ünnephez tartozók jól
behatárolhatók, hiszen ezek az
Úrjelenése, január 6-a és annak
közvetlen környezetére esnek.
De vannak olyan ünnepek,je
les napok is ezen időszakban,

amelyeknek valójában semmi
köziik sincs sem a karácsony
hoz, sem a vízkereszthez. Ilyen
például a Borbála nap, amelyik
nem karácsonyi ünnep, még
csak az adventhez sem kötődik.

Ha azt próbáljuk átgondolni,
hogy a karácsony lényegéhez
mi tartozik, akkor itt kétféle
módon engedhetjük szabadjára
gondolatainkat. Az egyik, hogy
mit ünneplünk tulajdonképpen
karácsonykor? A válasz erre
nagyon egyszerű: a Megváltó
születését és a megtestesülés
misztériumát ünnepeljük kará
csonykor. Semmi más ünnepről

ezen alkalommal nincsen szó, .

- Folytatódik a vasúti be
ruházás,jelenleg a Gyoma és
Békéscsaba közötti szakasz fel
újítása zajlile Ez a beruházás
a városnak is hasznot jelent,
hiszen jelentős iparűzési adó
növekménnyel isjár. A vasút
felújítással egy időben meg
kezdődik az aluUáró építése is.
A20l3-as évben megépül az
elkerülő útszakasz, 2014-ben
p'edig elkészül a vasúti aluljáró.
Ugy gondolom, hogy az aluljáró
átadásával válik igazán eggyé
ez a város. Nem kell majd 5-10
perceket várakozni a sorom
pónál, hanem gyakorlatilag
folyamatos lesz a közlekedés.

Folytatás a 2. oldalon

alapításának 45. évfordulója
alkalmából táncgálát szerve
zett. A Rumba TSE fennállá
sának 40. jubileumát ünne
pi műsorral köszöntötte. A
Színfolt Mazsorett csoport
ebben az évben 18. születés
napját ünnepelte. A Gyoma
endrődiek Világtalálkozója
augusztus 17-18-án került
megrendezésre. A kétnapos
programsorozatra a világ min
den tájáról érkeztek haza az
elszármazottak. A világta
lálkozón megemlékeztünk
a településünkön született
író-költő, Tímár Máté szü
letésének 90. évfordulójáról.
Az alkalomra az Endrődi Táj
ház és Helytörténeti Gyűjte
mény emlékkötetet adott ki
"A Jóisten látta" eimmel. Az
ünnepi év végéhez érkezve
tekintettünk vissza és idéztük
fel, ha csak leltárszerűen is azt
a sok programot és eseményt,
melyeken városunk megszü
letésének 30. évfordulójára
emlékeztünk.

vízprogramjaink, és tervezzük
a mezőgazdasági területeink
öntözhetővé tételét is. Sajnos,
erre a két évre is rányomta
bélyegét a gazdasági válság,
emiatt kevés a befektetői érdek
lődés térségünkben is. Ennek
ellenére minden évben történt
és történik gazdaságfejlesztés
városunkban. Például idén
júliusban két jelentős helyi
cégnél, a Mamutec Hungary
Kft.-nél és a Skylotec Hungary
Kft.-nél kezdték el új üzem
csarnokok építését. Örömteli a
hír, hiszen ezek a fejlesztések
újabb és újabb munkahelyeket
teremtenek. Az ipari parkunk,
ha lassan is, de benépesül. A
közmunka programjainkban
idén több mint 200 embert
tudtunk foglalkoztatni, igaz
minimálbéren, de ez is több
a semminél. Ezzel lehetővé

vált ezeknek a családoknak is
a talpon maradás. Jövőre már
mintegy 300 fő lesz az ilyen
formában foglalkoztatottak
létszáma.

- Szinte mindenkit érintő

probléma a Fő úti vasúti át
járó. Mikor kezdődik az aluljáró
építése?

Turisztikai Egyesület április
29-én fáklyás fe/vonulásra
és látványos vízi bemuta
tóra hívta a lakókat. Még
ezen a napon a 30 év tör
ténéseiről, a város életének
fontos eseményeiről és saját
élményeikrőlszámoltak be a
település korábbi vezetői és
Vádi András polgármester.
Emléktáblát avattunk ~r.

Tóth Elek endrődi születé
sű szilvanemesítőemlékére
áprilisban, majd a 9. tudo
mányos néprajzi konferencia
napján táblát helyeztünk el az
endrődi ispotályra emlékezve
a Népház falán. Márvány
tábla került a Katona József
Művelődési Ház falára is a
híres gyomai néptánc pedagó
gus, Nagy Albert tiszteletére.
Augusztusban avattuk fel a
városháza falán elhelyezett
márványtáblát, mely a gyomai
származású író-politikusra,
Kovács Imrére emlékezik. A
jubileumi évben civil szer
vezeteink is ünnepeltek. A
Körösmenti Néptánc Együttes

- Gyomaendrődjanuár l-től

járás i székhely lesz. Hónapok
óta ez a leggyakrabban emle
getet~ hír a sajtóban. ..

- Ugy gondolom, hogy az
elmúlt két év legfontosabb
történése, hogy Gyomaendrőd
ismétjárási székhely lesz. Az
idei esztendőben ezzel az ügy
gyel foglalkoztam leginkább.
Ezzel kapcsolatban fontos
megjegyezni, hogyajárási
hivatal a jelenlegi városháza
épületébe költözik, a városháza,
a polgármesteri hivatal pedig a
Selyem útra, a volt ipari iskola
épületébe költözik. Ezzel egy
harminc évvel ezelőtti ígéret
válik valóra, miszerint a város
háza az egyesült két település
közepén helyezkedjen el. Je
lenleg egyébként nagy erők

kel folyik a leendő városháza
épületének belső átalakítása. A
jövőben pedig majd kitűzhetjük
azokat a célokat, hogy egy új
városközpontot is kialakítsunk
ezen a részen.

- Bár a gazdasági válság
senkinek nem kedvez, még
is történt néhány említésre
méltó fejlesztés a városban.
- Tovább folytatódtak a bel-

Interjú Várfi András polgármesterrel

2012-ben ünnepli, ün
nepelte születésének 30.
évfordulóját városunk. Az
1982-ben egyesült Gyoma
és Endrőd együttműködése

nem volt egyszerű, hiszen
a különböző kulturális ha
gyományok és a közgondol
kodás sokszor egymás ellen
fordította a két települést.
Mégis az 1982-es időpont

mérföldkő a Körös-menti
település életében. A korábbi
gazdasági és közigazgatási
kapcsolatok egy településsé
formálták a lassan összeépü
lő községeket. A jubileum
megerősítette ezt a mára
már feloldhatatlan köteléket
is a két településrész között.

A helyi civil szervezetek
bevonásával készült el az ün
nepi év programjainak sora.
Pályázat indult képzőművé
szet, irodalom, fotó és moz
gógép terén, hogy az alkotók
művein keresztül jelenítsék
meg Gyomaendrődöt,a vá
ros értékeit, aszülőhelyhez
való ragaszkodást. Iskoláink
a várostörténeti vetélkedőn, a
Rózsahegyi- és a Kis Bálint
napokon emlékeztek meg a 30
éves jubileumról. A Határ
Győző Városi könyvtár író
olvasó találkozóin és egyéb
rendezvényein mutatták be
a városból elinduló írók-köl
tők műveit. A Gyomaend
rődi Üdültetési Szövetség

------------- ---------------'-
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Uj helyen az önkormányzati hivatal

és az önkormányzati
intézményhálózat egységei.
A fejlesztés eredményeként
az önkormányzati igazgatást
szolgáló infokommunikációs
rendszer megbízhatóbbá,
költséghatékonyabbá válik,
és alkalmas lett további
szolgáltatások telepítésére.
A kistérségi informatikai
rendszer alkalmazásával
biztosított azon informatikai
programok alkalmazása a
községeknél, melyek már most
átszövik hivatalunk munkáját,
így a közös hivatalon belül
lehetővé válik esetükben is
a hatékony önkormányzati
igazgatás feltételeinek
megteremtése.

A fejlesztések
eredményeként megnyílt
a lehetősége, hogy a
kormányzati ablak mintájára
kialakításra kerüljön az
önkormányzati ablak, mely
lehetővé teszi a korszerű,

gyors ügyfél fogadást,
és a kérelmek szakszerű

feldolgozását. Az alsó szinten
kerültek kialakításra az
ügyfélfogadási pontok, adó,
szociális, városüzemeltetési,
építéshatósági, birtokvédelmi,
kereskedelmi igazgatási ügyek
kapcsán. Itt nyert elhelyezést
az anyakönyvi és hagyatéki
ügyintézés, házi pénztár,
a közterület-felügyelet,
és a mezei őrszolgálat. A
kérelmek feldolgozása,
a képviselő-testületek

munkájának kiszolgálása
az emeleti szinten történik.
Az ügyfélfogadást segíti az
ügyfélhívó rendszer, valamint
lehetőség nyílik az előzetes

időpontfoglalásra is. Az
átköltözéssel párhuzamosan
átszervezésre kerül a helyi
közlekedés, a helyi járatok a
kialakított megállókat érintve
közlekednek a településen.

A fizikai feltételek
biztosítása megteremti
a keretét a korszerű

önkormányzati igazgatásnak.
Ezzel párhuzamosan indul
a dolgozók képzése, melyre
pályázat keretében kerül sor.

"Városunkban az
önkormányzati igazgatás
feltételeinek megteremtésével
sikerült a közigazgatás
terü letén jelentősen előrelépn i.
Járási székhellyé válással
megteremtődötta lehetősége,

hogy az állami igazgatás is
megfelelő körülmények közzé
kerüljön, és minél gyorsabban
a térség polgárainak érdekében
végezhesse munkáját. Az
önkormányzati és az állami
igazgatás bár más területeken
látnak el feladatokat, egy
ország közigazgatásának
szerves részei, melyek
egymásra épülnek,
egyikük hiányában, nem
lehet korszerű és hatékony
igazgatást működtetni. Az
átszervezéssel, járó feladatok
új kihívások elé állítanak
mindenkit, de bízunk
benne, hogy a település
igazgatása hatékonyabbá,
költségtakarékosabbá válik,
ehhez kérjük türelmüket, és
segítségüket!" - tájékoztatta
szerkesztőségünket

Gyomaendrődjegyzője.

A Selyem út 124. sz. alatti
volt iskolaépületben több
munkát kell elvégezni, hogy
alkalmas legyen a korszerű

és hatékony önkormányzati
igazgatási feladatok ellátására.
Ezek a munkák jelenleg
folynak és előreláthatólag

december 20-ra befejeződnek.

A polgármesteri hivatal
december 27-29-én átköltözik
az átalakított épületbe.
Az épületen a volt kezelő

elvégezteti azokat a munkákat,
mely abból adódik, hogy
hosszú időszakonkeresztül

a rendszeres karbantartásra
és állagmegóvásra nem
fordítottak. Igy kerül sor
a nyílászárók, beépített
szekrények, burkolatok,
vizes blokkok, tetőszerkezet
sérült részeinek javítására
és szükséges átalakítására.
Megtörtént az épület festése,
és a tantermek átalakítása.
Mindezek eredményeként az
épület alkalmassá vált a közös
hivatal fogadására. Méretei
miatt a volt iskola alkalmas
arra, hogy más önkormányzati
feladat ellátásának is helyet
adjon, így kerül elhelyezésre
az alsó szinten a könyvtár.
A felső szint ad helyet a
közmunka irányítására
hivatott munkacsoportnak,
a berendezett és erre a célra
kialakított helyiségben a
közmunka program keretében
munkaruha varrása történik
majd rövid időn belül. Az
átalakítási munkákhoz az
önkormányzat 5 millió
Ft-tal járul hozzá. 2013
február végéig az épület
minden részét birtokba
veszi az önkormányzat, és
lehetővé válik, hogy további
ingatlanokat szabadítson
fel, csökkentse a működési

kiadásokat.
Az építkezési munkák

- melyek hosszú időszakon

keresztül elmaradtak
került sor az épületben
az infokommunikációs
alapinfrastruktúra kiépítésére,
mely biztosítja a XXI.
század követelményeinek
való megfelelést. Ennek
keretében történt meg
a digitális strukturált
kábelezés kiépítése. Ez a
megfelelő (legalább gigabit)
sávszélességű kábelhálózat
biztosítja a helyi számítógépes
hálózat, valamint az IP
telefonrendszer alapját,
mellyel csökkenthetők a
fenntartási és üzemeltetési
költségek, az ingyenes
hívások és beszélgetések
körébe bevonhatók a közös
hivatalt alapító községek,

-------------

"A változások két irányban
jelentettek kihívást a helyi
döntéshozóknak, egyrészt
tegyenek meg mindent
annak érdekében, hogy a
település járási székhellyé
váljon, másrészt teremtsék
meg a feltételét a korszerű

és hatékony önkormányzati
igazgatásnak, hogy az
hosszabb távon biztosítsa
a költségek megtakarítását,
és javuljon a feladatellátás
színvonala. Gyomaendrőd

2013. január l-től járási
székhely.

Az önkormányzati
igazgatás feltételeinek
biztosítása során több
szempontot kellett mérlegelni
a döntés meghozatalához,
így pl. a hely kijelölésénél
nem lehetett figyelmen
kívül hagyni az elmúlt
évtizedek ígéreteit, a más
típusú feladatok személyi
és eszközigényét, a csökkenő

költségvetési lehetőségeket,
a környező települések felé
teljesítendő feladatokat.
További lényeges szempont,
hogy az önkormányzati
igazgatási központot úgy
kell kialakítani, hogy
abban több feladat ellátása
legyen biztosított, melyek
egymást nem zavarják, az
integráció hatékonyabbá
teszi avagyongazdálkodást,
és biztosított legyen a
korszerű igazgatás-szervezési
ismeretek alkalmazása" -'
jelentette ki dr. Csorba Csaba.

2013. január l-től a 2000
fő alatti településeken
megszűnnek az önálló
polgármesteri hivatalok,
feladataikat vagy közösen
alapított hivatalok, vagy a
városok veszik át, amennyiben
ezt a települések kérik. Hunya
és Csárdaszállás községek
önkormányzatai kérték a
feladatellátást, esetükben
a képviselő-testületi

döntések előkészítését, a
döntések végrehajtását,
és az önkormányzatnál
maradó hatósági feladatok
ellátását is a gyomaendrődi

székhelyű hivatal látja
el. Elnevezése a törvény
~Fejénél fogva Gyomaendrődi

Onkormányzati Közös
Hivatal. A községekben
kirendeltségek működnek,

melyek tárgyi feltételeit a
községi önkormányzatok
biztosítják. A személyi
feltételekhez szükséges
anyagiak részben az állami
költségvetésből részben a
községi önkormányzatok
költségvetésébőlteremtődik

meg.

-t-

jelentkezőnkis van. Gyakorla
tilag, tehát ahogy leköszönnek
az idős háziorvosaink, úgy
máris sikerül helyükre fiatal
orvosokat állítani, akiknek
lakást is tudunk biztosítani.
Helyesen döntött az önkor
mányzat, amikor megvásároita
azt az öt lakásos társasházat a
magtárlaposi részen, melynek
belső befejezése a végéhez kö
zeledik, s itt tudjuk fogadni az
új egészségügyi dolgozókat
mondta végül a Szó-Beszédnek
Várfi András polgármester.

••

••

hivatott megcélozni, a másik
pedig a Liget Fürdő további
fejlesztése. Mindkét témában
pályázatot nyújtottunk be, s
várjuk ezek kedvező elbírálását.

- A nyugdíjba vonuló há
ziorvosok miatt nagy volt az
aggodalom. Sokan kételkedtek
abban, hogy Gyomaendrőd

refiatal orvosokat lehet majd
csábítani...

- Úgy tűnik sikerül ezt a
problémát is megoldani, hiszen
már két fiatal háziorvos érkezett
városunkba, sőt, még két újabb

•

"A világot szeretet hozta létre, sZf}J'ietettel és a szeretet kedvéért.

Így hát a szeretet az egyetlen inflítéM, 'ClZ egyedüli erő, ami képes

előbbre vinni a világot. Mon'éinti1..aán'K, a szeretet hiánya olyan,

minthafény nélküljárnánk a köd homályában, melyben elvész az

ösvény, mely démoni árnyakat sejtet és ami a semmibe visz.

Dankó·BélaV 'Gyomaendrőd országgyűlési képviselője

Interjú Várfi András polgármesterrel

",
ÁIZ;dott,béRé,s ~arácsony'i ünnepeket és reményekben. . ..

és:sikerekben-gazd~rg;aúj.esztendőtkívánok
• •
mind~n kedves ~yomaendrődi la~osn~.k! •

•

- Gyomaendrődfejlődése

kapcsán sokszor esik szó a tu
rizmusról. A gazdasági válság
ezt az ágazatot sem kímélte.
Van-e elgondolás az idegen-
forgalom fejlesztésére?

- Az elmúlt két évben to
vábbfejlődött a város turiszti
kája. Egyre többen gondolják
azt, hogy ebből meg lehet élni.
Jelenleg két idegenforgalmi fej
lesztést tervezünk. Az egyik
a Lélekkel a Körösök mentén
címet kapta, amely az ökotu
rizmust és a vallási turizmust

Ha van okunk, ho~ a kar~lffa gyertyáit meggy~ljtsuk" a~ csak az

lehet, hogy emlekeztgssuK magunkat a szeretetfontossagara az

b . l ' b A T .. • 'fi' k ' k '1em en et en. szeJ'ietetre, amz ragyogo eny ent mun a a

bennünket körülvevősotétben, ahol ez a mi világunk telve van az
'- .

ember kitalálta rémek'ijesztőarnyaival, melyek a gyűlölködés és a

szenvedés egyazon tengelye ~ognak.
•Ezek a karácsonyi fények kelj, emlékeztessetJek bennünket,

I • •lega ább e~sze,. 'él~évfjen» hogy nincs más kiút ebből a.
v~gzetes örvé~yből, mint a sz.eretet. "

• -;-~Wass~,fber.t;...KarácsOlJY iga! történetei
•

_L- _



• ---------------------JiiPmoYf"f16 ••
Nincs adóssága a kormányhivatalnak Fekécs László vezeti a járási tankerületet

A betlehemezéstől a háromkirályjárásig

seken élő tanulók számára is
ugyanolyan feltételeket biz
tosítsanak, mint a nagyobb
városokban élő társaiknak.
A háromezer lélekszámnál
kisebb településeken az ál
lam működtetiaz iskolákat,
a háromezer lakos felettiek
esetében pedig lehetőség van
arra, hogy szükség esetén az
önkormányzatok kérelmezzék
a működtetés i hozzájárulá
suk alóli mentesítésüket. A
Gyomaendrőd és Környéke
Járási Tankerületi Központ
vezetői tisztségét Fekécs
László, gazdasági mérnök
tanár tölti be. A városházán
megtartott bemutatkozójában
néhány mondatban felvázolta
a több mint 20 éves pedagógiai
tevékenységét: pályafutását
szakoktatóként és nevelőta

nárként kezdte, ismereteit ha
zai és külföldi felsőoktatási

intézményekben folyamatosan
bővítette. Mint mondta, pe
dagógusi képesítését a Sze
gedi Tudományegyetemen
szerezte.

éremig meneteit. Az orszá
gos bajnokságokon minden
éremből és helyezésbőljutott

a klubunknak. Kiemelendő,
hogy az idei évben sérülés
miatt alig versenyző Siroki
Ibolya eredményeit a fiata
lok igyekeztek pótolni, ami
nagyon biztató a következő

időszakokra nézve. Csinci az
év végére teljesen felépült és
a válogatott kerettel is elkezd
te a munkát. Formája egyre
jobb, ami a következő évre
ismét szép eredményeket vetít
előre. Nagy küzdelmet vívott,
hogyamankótól ismét el
jusson versenyszőnyegigés
jelen pillanatban úgy néz ki,
hogy igazi bajnokhoz mé]tóan
ismét a csúcs felé tart. Ösz
szességében a sok nehézséggel
megküzdve (anyagi problé
mák, sérülések) kijelenthetem,
hogy elégedett vagyok azzal,
amit idén sikerült elérni. per
sze van hiányérzetem, hiszen
voltak versenyek, ahol jobb
eredmény is benne volt a
pakliban, de a judo érdekes
sport..., egy pillanat alatt el
dőlhet egy mérkőzés, s így
természetesen nem mindigjön
össze az eltervezett eredmény.
Minden sportolóm nyugodt
lelkiismerettel zárhatja Ie a
versenyszezont, mert ilyen
eredményeket produkálni
csak a kiemelkedő versenyzők

tudnak!

fenntartásba kerülnek, amely
alapvetően szakmai irányí
tástjelent. A bemutatkozás
sal egybekötött tájékoztatón
Erdős Norbert országgyűlési
képviselő,kormánymegbízott
hangsúlyozta, az átalakítá
sokra azért van szükség,
hogyaközoktatás terén az
elmúlt két évtizedben kiala
kult pénzügyi egyenlőtlensé
geket megszüntessék. A cél
az, hogy a kisebb települé-

bilitációban, majd a felépülés
követően mutatott példát fiatal
követőinek akaraterőben és
elszántságban. Ennek meg
is lett az eredménye, hiszen
a felnőtt országos bajnok
ságon a 4. helyen végzett,
majd a "Slovak Open"-ről

hozott ezüstérmet. Idén is
több program színesítette a
gyomaendrődi judokák életét,
hiszen két regionális versenyt
is rendezett a klub és a ver
senyszezon zárásaként ismét
megrendezésre került a már
hagyományosnak mondható
Gyomaendrődi Judo Gála,
ahol jelentős fölénnyel bi
zonyultak jobbnak a hazai
versenyzőka vendégeknél. A
sportpolitikában is igyekezett
jeleskedni a klub, a Közép
magyarországi Regionális
Judo Szövetség tisztújító
közgyűlésén Varga Istvánt
alelnöknek választották meg.

A klub edzője kérdésünkre
elmondta: az év sikerességé
hez nem fér kétség, hiszen
a judóban a legnagyobb je
lentőséggel bíró országos
bajnokságról és az országos
diákolimpiákról is számta
lan érmet hoztak sportolóim.
Kiemelkedett az idei évben
Hidasi Tamás, aki a három
hivatalos minősítő versenyen
aranyérmet szerzett. Verse
nyezni kezdtek új, kiemelkedő
tehetségek, mint Csernyeczki
Liliána, aki élete első országos
bajnokságán mindjárt ezüst-

Ahogy azt már megszok
hattuk az idei év is sikerek
ben bővelkedett a Gyoma
endrődi Judo Klub számára:
15 versenyen 25 arany-, 12
ezüst- és 17 bronzérmet
nyertek a sportolók. Idén
is volt országos bajnok az
egyesületben és az országos
diákolimpiáról is aranyér
mekkel térhettek haza.

Ebben az évben több alka
lommal is elmondhattuk, bogy
igazi bajnokok nevelkednek az
egyesületben. A diák kOl·osz
tály országos diákolimpiáján
két aranyérmet is nyertek a
versenyzők (Hidasi Tamás és
Nagy Zoltán), valamint új, or
szágos szinten is eredményes
sé vált sportoló kezdte meg
ezen a szinten a szereplését, .
hiszen Csernyeczki Liliána
bronzérmet szerzett. Az or
szágos bajnokságon Hidasi
Tamás a dobogó legfelső

fokára állhatott és Liliána
is döntőt vívott. Az idősebb

korosztályban sem vallottak
szégyent a klub sportolói, hi
szen Zsombok Fanni ajunio
rok között, míg Nyitrai Sándor
a felnőtt I. osztályban végzett
az ötödik helyen. 2012-ben
szintén nagy győztesnek

tekinthetjük Siroki Ibolyát
(Európa-bajnoki 5. helyezett,
4-szeres országos bajnok), aki
márciusban komoly térdműté

ten esett át és fél év kihagyás
ra ítélték az orvosok. Csinci
nagy küzdő és először a reha-

2012. november 22-én Er
dős Norbert országgyűlési
képviselő,kormánymegbí
zott bemutatta a Gyoma
endrőd Város és vidéke il
letékességi területtel, 2013.
január l. napjától munkáját
megkezdő új járási tanker
ületi vezetőt, Fekécs Lászlót.

2013. január elsejétől a
közoktatási intézmények 
kivételt képeznek az egyházi
és alapítványi iskolák - állami

Nyugodt lelkiismerettel zárhatjáka szezont

dologi kiadás. A bevételekből a
saját jogon beszedett illetékek,
bírságok és egyéb eUárási bevé
telek összege 20l2-ben 1,2-1,3
milliárd forint körül várható,
a többi központi költségvetési
forrás.

sékben, istentiszteletekben,
másrészt a betlehemes játé
kokban valósul meg. Per
sze a mai média világában
megjelenik a sajtóban és
az elektronikus médiákban
is. Korábban a betlehemes
játékban előadták azt, amit
verbálisan a templomban is
lehetett hallani, amiről az
ünnep szólt. A betlehemes
játék nem magától jött létre.
Magyarországon a 17. század
ból vannak az első adatok, de
Európában közel egy évez
rede ismertek a betlehemes
játékok. Egy középkori mű
fajról van szó, amit először

templomokban játszottak.
A templomi szertartások,
a templomi rítus része volt.
Majd a templom falai közül,
bekerült a családok a körébe, a
lakóházak falai közé. Vigyáz
zunk ezekre az értékeinkre,
hiszen a karácsonynak ezek
a lényegi mondanivalójához
tartoznak. Sokféle más és
egyéb felhangja is lehet az
ünnepnek, másféle érétkeket
is hallunk látunk időnként,

de ha ragaszkodni kívánunk
ahhoz, ami a miénk, ami a sa
ját örökségünk akkor nagyon
helyes ha ezt a hagyományt
követjük, és ezt az utat járjuk.
A karácsony, Jézus Krisztus
születése, a téli napforduló
napja minden ember számára
a szeretet és a család szent
ségének ünnepe. A család a
társadalom alapegysége, régen
és ma is a legfontosabb közeg,
mely minden ember számára
a saját folytonosságának és
gyermekei emberré válásá
nak helyszíne. A karácsony
üzenete a család szentségét
is erősíti.

számok alapján történő hivatali
gazdálkodást, aki az ingatlan
forgalom vártnál is nagyobb
csökkenését hozta fel példaként.
Békés megyében 2012-ben az
illeték bevételek összege hét
száz millió forint körüli lesz,
kétszáz millióval kevesebb a
tervezett 900 millió forintnál.
A kormánymegbízott a dologi
kiadások csökkentésével kap
csolatosan a bérelt ingatlanok
felszámolását emelte ki, Békés
megyében valamennyi szak
igazgatási szerv állami tulaj
donú ingatlanokban működik,

ami éves szinten 150 millió
forint megtakarítást jelent. A
Békés Megyei Kormányhivatal
4,8 miUiárd forint költségvetési
főösszegének a 82 százaléka
bér és járulékköltség, a többi a

hagyományaiban látjuk elő

ször a karácsonyfát. Miket
látunk még karácsonykor?
Látunk gyertyákat. A gyertya
már nagyon fontos eleme az
ünnepnek, hiszen egyrészt
Krisztus szimbólum, világ vi
lágossága, másrészt a gyertya,
mint élő tűz a napfordulós ün
nepek tartozéka. A karácsonyi
ünnep elemei kpzé tartozik az
~ándékozás.Erdekes,hogy

ennek az ünnep jelentőségé

hez semmi köze nincs. Jézus
születéséhez az ajándékozás
csak tartalmilag kapcsolható,
hiszen a betlehemes játékok
ban vannak olyan elemek,
amik arra utalnak, hogy a
pásztorok ajándékot visznek
a kisdednek, az újszülöttnek.
A karácsonyi ajándékozás egy
új jelenség, különösen ebben
a formában, ahogy most a fo
gyasztói társadalom az ünnep
középpontjába állítja. Ami a
karácsonyi ünnepkör lényegi
mondanivalójához tartozik,
azt egy dramatikus hagyo
mány jeleníti meg előttünk, a
betlehemes játék. Mindenféle
társadalomban az ünnepek
alkalmával a megünnepelt ér
ték, a megünnepelt történeti
eseménynek egyfajta rituá
lis megismétlődéről van szó.
Ez történik, amikor politikai
ünnepet vagy egyházi ünne
pet, vallásos ünnepet ülünk.
Mindig előkerülnek azok a
történések, amelyeknek az
emlékére tartjuk az ünnepet.
A karácsony szempontjából
ez a templomi igehirdetésben,
a prédikációkban, a szentmi-

Adósság és szállítói tar
tozás nélkül zárja a Békés
Megyei Kormányhivatal a
2012-es költségvetési évet. A
tervezett főösszeg4,8 milli
árd forint, ebből évközben
57 millió forint központi
elvonás történt és zároltak
további százmillió forintot
tájékoztatott Erdős Norbert
kormánymegbízott.

Erdős Norbert elmondta: a
megyei kormányhivatalok kö
zül Békés megyében maradt
egyensúlyban a kiadási és a be
vételi oldal. A hivatal gazdasági
osztálya folyamatosan követi
a számlára érkező bevételeket,
a kifizetések mögött nem ter
vek szerint várható összegek
állnak. A kormánymegbízott
kockázatosnak nevezte a terv-

A keleti keresztény ha
gyomány nem elsősorban

a testi születésre helyezte a
hangsúlyt január hatodika
alkalmával, hanem Jézus
Krisztus szellemi megszületé
sére, megkeresztelkedésének
az emlékére tartja ezt a napot.
Ez a kettő a hagyományban,
a kultúrtörténetben szorosan
összefonódott annyira, hogya
keleti és nyugati egyház idő

számításában lévő különbsége
nem ebből adódik, hiszen az
egy naptár technikai kérdés
volt. A kettő között sok ösz
szefüggést látunk, hasonló
hagyományokkal találkozunk
karácsonykor és vízkereszt
kor. Időnként a vízkereszti
szokásokban a karácsonyi
dramatikus hagyományból
(pl. a betlehemes játékból)
kiszakadt kisebb jeleneteket,
darabokat adják elő. Minden
esetre két mederben folyó ke
resztény hagyományról van
szó és van egy napfordulós
jelentése is az ünnepnek. A
mai karácsonyi ünnepnek a
középpontjában - legalább
is Európában és a nyugati
kultúra jelentős részében 
a karácsonyfa áll. Erről már
bizonyosan hallottak, hogy
ez nem is egy régi dolog.
Magyarországon a 19. szá
zad elején jelent meg elő

ször a karácsonyfa. Német
nyelvterületen a 16. századtól
kezdve találkozunk a kará
csonyfával, ami nem folklór
hagyományként, hanem egy
polgári szokásként jelent meg.
Magyarországon a kisdedóvók
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hogy 20 méter hiányával a
közutat már megépítették.
Nyilván, ez nekik fokozot
tabb érdekük, de nekünk is
jó lenne. Könnyebb lenne az
áru- és nyersanyagszállítás
és a személyforgalomban is
nagy jelentőséggelbírna, rá
adásul a környezetvédelemben
óriási előrelépést jelentene.
Szép számmal vannak már
olyanok is, akik a román fel
sőoktatásban tanulnak. Most,
amikor ez ügyben nálunk
bizonytalanságok vannak,
a felsőoktatásba pályázók
számár a könnyebb utazás
kihasználható lehetőség le
het. Tovább lehetne sorolni
még az előnyöket, de nem
teszem. Reménykedve váram
a fejleményeket és bízom ben
ne, hogy nem csalnak meg a
reményeim. (Kovács Károly)

Felhasznált irodalom: Dr.
Krajkó Béla: Békés megye
gazdasági földrajza, Békés
megyei Tan. VB., Békéscsa
ba, 1974

Czére Béla: Magyarország
közlekedése a 20. században
1., MAvRt. Vezérigazgatósá
ga, Budapest, 1999.

egy kormányközi tárgyalásról
szóló híradásban hallottam,
hogya két állam 49 határát
kelőt kíván működtetni. Miért
ne lehetne Körösnagyharsány
az egyik? A településen már
erősenkészülnek a lehetőség

re, az ottani iskolaigazgató
érdeklődésemre elmondta,

Panaszkodunk, hogy mindent
a Dunántúlra telepítenek, a
miénk pedig az ország hátsó
udvara. Sem a közút, sem a
vasút nem alkalma arra, hogy
bármelyik idetelepülő cég
könnyen szállítson. A vasút
elsorvasztása a gondolkodás
ban is károkat okozott, meg-

döbbentő élményben volt ré
szem pár évvel ezelőtt, amikor
Budapestről jöttem hazafelé.
Egy kupéba kerültem négy
vésztői éremgyűjtőúrral, akik
valamilyen aukcióróljöttek és
büszkén mutogatták, hogy ki,
milyen értékes érmét tudott
beszerezni. Beszélgetni kezd
tünk, majd megkérdeztem:
mit tudnak róla, hogyan halad
Kaszai János polgármester
vasútvisszaállítási terve? "Fe
lesleges erőlködés" - vagy
valami hasonló volt a válasz,
pedig a gyűjtőszenvedélyük

bőI arra következtettem, hogy
széles látókörű emberek. Ott
is bebizonyosodott, hogy a
Trianon óta eltelt idő a fe
jekben is megtette a hatását.
Nem revízióra gondolok, Isten
őrizz! De arra igen, hogy eb
ben az "elkötött érben" újra
meginduljon a vérkeringés.
Hála annak, hogy mindkét
ország uniós tag, ennek a
lehetősége már megteremtő
dött. Mindkét oldal akarja, az
unió is támogatná, a városunk
önkormányzata is mellette
szavazott. Használjuk ki a
lehetőséget! A közelmúltban

A nagyváradi vasútállomás 1903-ban (forrás: www.arta.lnJ

------------

"... mint testet az erek"

Magyarország vasúti térképe 1918-ban
(forrás: Czére Béla: Magyarország közlekedése a 20. században)

Ha rátekintünk a törté
nelmi Magyarország 1918-as
állapotát bemutató vasúti
térképére, akkor könnyen el
hihetjük, hogy megvalósult
Petőfi álma: "Csináljatok,
csináljatok száz vasutat,
ezeret, hadd fussák be a
világot, mint testet az erek."

A Pest-Vác közötti első

vasútvonal (1846) megépíté
se után 12 évvel már Békés
megye is bekapcsolódott az
országos "vérkeringésbe" a
szajol-aradi fővonal révén. Eb
ben az évben adták át a Püs
pökladány-Nagyvárad vasút
vonalat is. A kiegyezés után
avasútépítés felgyorsult, a
70-es évek elején kiterjedtebb
vonalszakaszt adtak át, mint
a korábbi 25 évben. Amit
ma Gyoma-Nagyvárad vasút
vonalként emlegetünk, abból
mellékvonalként az Össi-Kóti
(ma Kótpuszta) vonal épült
meg. Össi egyébként Nagy
várad határában található. A
mi mai szemléletű fordított
iránynak pedig az a magya
rázata, hogy a nagyváradi
káptalannak jelentős birtokai
voltak Kót-puszta környékén.
1889-ben megépült a gyoma
dévaványa-kisújszállási vonal,
a szeghalmi pedig 189l-ben.
1918-ban a magyar vasutak
üzleti hossza 22 869 km-t tett
ki, ebből a hálózat 93 %-a, 21
258 km normál- (1435 mm-es),
míg a fennmaradó 1611 km
keskeny- (760 és 1000 mm-es)
nyomtávolságú volt. Trianon
után ebből 8705 km maradt.
A határon átmenő forgalom
csak ott maradt meg, ahol a
nemzetközi forgalom ezt meg
követelte. Ezzel a tragédiával
elindult egy sorvadási folya
mat, ami az 1970-es években
felerősödött, ekkor szedték
fel a síneket Körösnagyhar
sány megállóhely és a határ
között, ekkor számolták fel
a vonalakat, egyebek mellett
Békéscsaba-Vésztő,Dévavá
nya-Kisújszállás és Orosháza
Mezőkovácsháza között is.
Amegye vasútvonalainak
hossza mintegy 216 km-re
csökkent, a közelmúltban
leállították a közlekedést
Vésztőtől kifelé is. Ez a fo
lyamat több szempontból
is kárt okozott, először is a
környék gazdasági életében.

feladatunk. Kéri Roland
szerint 2012-ben a negyedik
alkalommal megrendezett
Rózsahegyi Kupa volt az
egyik legfontosabb tornájuk,
ahol egy arany- és két
ezüstérmet gyűjtöttek be a
korosztályos csapataik. A
tréner kiemelte az Interligában
való részvételüket is, ahol a
fiatal labdarúgók szegedi,
békéscsabai, gyulai csapatok
mellett aradi és temesvári
focistákkal is összemérik
tudásukat.

fiatal szakember kifejtette:
célunk az, hogy a fiatalok
részvételével labdarúgó
utánpótlást neveljünk,
megszervezzük a gyermekek
szabadidejének hasznos
eltöltését, rendszeres,játékos
mozgásra szoktassuk őket,

ezen keresztül képességeiket
fejlesszük. Tehetséggondozó
foglalkozások
megszervezésével, a
kiemelkedő adottságú
játékosok tehetségének
kibontakoztatása a

Formálódik az utánpótlás
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ErdősNorbert - országgyíílési képviselő, kormánymegbízott

Sikeres évet tudhat
maga mögött a 2009-ben
alakult Gyomaendrődi

Gyermeklabdarúgó Egyesület
- közölte Kéri Roland. Az edző

érdeklődésünkre elmondta,
hogy négy helyi iskola és
óvoda mellett a kondorosi
Petőfi Sándor Általános
Iskolával is együttműködési

megállapodást kötöttek.
Mint megtudtuk, jelenleg
négy korosztályban (U7,
U9, UlI, U13) 65 labdarúgója
van az egyesületnek. A
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Gimnázium: múlt, jelen, jövő
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keresztül. A testnevelő

tanár generációkat oktatott
atlétikára, tornára, úszásra,
több mint 20 éven keresztül
szervezett túrákat a Körösön.
A névadó özvegyét az a
Tótka Sándor köszöntötte az
eseményen, aki az ifjúsági
olimpiai- és világbajnoki
titulus mellé idén az Európa
bajnoki cimet is besöpörte.
A kajakos a Portugáliában
rendezett korosztályos
kontinensviadalon 500 és 200
m egyesben, valamint 200 m
párosban nyert aranyérmet,
utóbbiban klubtársával, Gellai
Tamással ült egy hajóban. A
gyomaendrődi duó sikerén
többen is meglepődtek,

hiszen úgy indultak neki az
Eb-nek, hogy csak másfél
két hónapja edzettek együtt.
Kovács Gábor, a Körös Kajak
SE vezetőedzője a verseny
után azt mondta: titokban
3 aranyat vártam, de Sanyi
betegsége miatt kételkedtem
benne, hogy egyáltalán végig
tudja-e csinálni az egész hetet.
Sanyi győzelmei után úgy
gondoltam, hogy a páros csak
hab lehet a tortán, ezért most
nagyon boldog vagyok, a fiúk
nagyon jól teljesítettek.

Gellai Tamásnak és Tótka
Sándornak decemberben
sem sok ideje maradt a
pihenésre, hiszen edzőjükkel

a hónap elején téli alapozó
edzőtáborban vettek részt
Dunavarsányban. A magyar
kajak- kenu válogatott U23
as korosztálya egy közös
felmérővel kezdte meg
a felkészülést a jövő évi
nemzetközi versenyekre.
A tábor színvonaláról sokat
elárul, hogy Kozák Danuta
és Szabó Gabriella olimpiai
bajnokok is ott voltak.

és versenyszerű evezőssportok

gyakorlásánál, kenutúrák és
a sárkányhajózás alkalmával.
A beruházás 4 hónap alatt
készült el ~ gyomaendrődi

Tótkaép Epítőipari Kft.
közreműködésével-mondta
Gellai Imre, az egyesület
elnöke.

Erdős Norbert kormány
megbízott kiemelte, a
projekt egyaránt fontos a
gyomaendrődiek és a térség
számára. Mint mondta,
a csónakház átadásával
együtt megindulhat a
turizmus fejlődése, valamint
a beruházás az első lépcsője

lehet egy, ajövőben elkészülő

sport- és kishajó kikötő

számára. Storcz Botond a
megnyitón elismerőenszólt
a Körös Kajak SE sikereiről.

A kajak-kenusok szövetségi
kapitánya kijelentette: az
elmúlt évek munkáját,
teljesítményét látva a klub
megérdemelte az új épületet.
A tavaly elhunyt Halász István
a helyi sportélet meghatározó
szereplője volt évtizedeken

Akajakosok végigverték Európát és
csónakházatavattak

---------------------J:/iPmt/Itf16

Halász Istvánról, a tavaly
elhunyt kiváló testnevelő

tanárról nevezték el azt a
gyomaendrődi csónakházat,
amit november 8-án adtak
át. A Hármas-Köröstől

mintegy 200 méternyire
lévő épület felújítása a
Körös Kajak SE nevéhez
köthető, a klub 7 millió
forintos pályázati pénzből,
valamint önerőbőloldotta
meg a beruházást. A
sportegyesület versenyzői

egyébként idén is kitettek
magukért, a legnagyobb
sikert júliusban érték el,
amikor Tótka Sándor
és Gellai Tamás több
aranyérmet is nyert a
Portugáliában rendezett
ifjúsági és UB-as kajak
kenu Európa-bajnokságon.

- A projekt elsődleges célja
a csónaktárolás lehetőségének

megteremtése volt, közel a
Hármas-Köröshöz, így a
folyó, mint természetes
vízi út lehetőségeit jobban,
gyakrabban kihasználhatják a
sportolni vágyók a szabadidős

Miért? Teszik fel sokan a
kérdést joggal.

1. Az állam "racionalizálja"
a közoktatást, magyarul a
kisebb intézmények jövője

megkérdőjeleződik. 2. Akik
idegenkednek az egyháztól
azoknak a válaszom, hogy az
új köznevelési törvény bevezeti
a hit és erkölcstant. Tehát vagy
hittan órára, vagy etikára jár
a diák. Másrészt az egyház
értékJendjébőlfakadóan rosszat
nem kap a gyerek, nagyon is
szüksége van rá korunknak.
3. Az egyház a kiegészítő

nonnatívából adódóan olyan
kisebb intézmények, kisebb
osztályok működtetését

is felvállalhatja, amely az
államnak nincs szándékában.
4. Miért épp a római katolikus
egyház? A rendszerváltozás
után adott volt a lehetőség az
ökonomikus egyházi általános
iskola beindítására. Ezt a
római katolikusok felvállalták,
működik településünkön
a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola. Óvodája
is van az egyháznak, sőt

Mezőtúron beindította az
állam által bezárt főiskolát.

Csak a gimnázium maradt
eddig ki szűkebb pátriánkban,
most reméljük velünk együtt
teljes lesz a képzési rendszer.
5. Közvetlenül a határon túl
található egy hatalmas város,
majd egy évezreden át régiónk
gazdasági, kulturális központja:
Nagyvárad. Keresztény
Egyeteme lehetőséget

teremthet a magyar tandíjat
vállalni nem tudók számára
a tovább tanulásra. Hát még ha
a vasútállomások felsorolásánál
a végpont Nagyvárad lenne! Ne
csak a mában gondolkozzunk!

Mit jelent a gimnázium
Gyomaendrődnek?

Sorolhatnám a szülői ház
hatását, hogy 14-18 év között
a szülők szeme előtt fejlődik a
gyerek és nem idegenben, tudj
isten milyen hatásoknak kitéve.
Mondhatnám, hogy olcsóbb.
Gyomaendrőd kulturális élete
milyen lenne nélkülünk? A női

kézilabda csapat, akajakosok,
a társastánc, a dzsúdó 
folytathatnám. Ha ezek a
gyerekek nem ide, hanem
vidékre járnának, nem volna
minderre idejük, lehetőségük.
A város szegényebb lenne.
Végül egy adalék. Az
új törvény értelmében a
mostan.i nyolcadikosok
már csak úgy juthatnak be
főiskolára, egyetemre, ha
középfokú nyelvvizsgával
rendelkeznek. Eddig ez a
diploma megszerzésének
feltétele volt. Nem is kapott
diplomát a végzettek 30-40%
a emiatt. Idén érettségizett
osztályunk angol csoportjának
adatai: létszám 21, középfokú
nyelvvizsgája van 18 tanulónak,
közülük 6 tanuló felsőfokú

nyelvvizsgával is rendelkezik.
Vajon miért van az, hogy

Békéscsabán, vagy Szolnokon
tanuló gyomaendrődi

középiskolások a mi "Kneres"
tanárainkhozjárnak tömegesen
magánórára?

Dr. Kovács Béla, aKner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium igazgatója

szorult. A hatosztályos
gimnázium bevezetése
rendkívüli eredményeket
hozott. Azokból az osztályokból
egy-két kivétellel mindenki
tovább tanult. Azonban a
helyi "politika" nem csak
építeni képes, rombolni
mindig könnyebb. Megszünését
követően a "minőségi"

képzés a nyelvi előkészítő

osztályokban folytatódott,
folytatódik. Azok a tanulók is
megtaláUák számításukat, akik
nem egyetemi továbbtanulási
szándékkal jönnek hozzánk. A
rendvédelmi képzés, az utazás
és turizmus fakultáció vonzó
a fiatalok számára. Ezzel a kis
visszatekintéssel elérkeztünk
a mához, a jelen kihívásaihoz.
2013. januárjában valamennyi
korábban önkormányzati
fenntartású oktatási intézmény
az államhoz kerül. Lényegesen
változott a köznevelési, a
felsőoktatási törvény. Ennek
kapcsán lehetne cizelláltan
fogalmazni, de a lényeg az,
hogy az állam pénzt von ki
az oktatásból. A felsőoktatás

keretszámainak csökkentése,
a tandíj bevezetése (nevezzék
azt akánninek) egyértelműen
a tovább tanulni vágyók
lehetőségeinek beszűkitését

jelenti. Az általános iskolákkal
nincs különösebb gond, a
középiskolák "átszervezése"
majd 20J3-ban következik be.
Az elmúlt évben a települések
különböző módon reagáltak
a várható fejleményekre.
Szarvas és Mezőberény az
evangélikus egyháznak adta
gimnáziumát, hogy csak a
legközelebbit említsem. Mi
is kezdeményeztük a Szeged
Csanádi Püspökséghez, a római
katolikus egyházhoz, mint
fenntartóhoz való ketiilésünket.
Ezt a szándékot kinyilvánította
a tantestület, a szülői

közösség, Gyomaendrőd város
képviselő-testülete, a megyei
kormányhivatal, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ,
és a legfontosabb szereplő,

Dr. Kiss-Rigó László püspök
úr sem zárkózott el a 2013
as szeptemberi átvétel elől.

Ezek tennészetesen még
csak szándékok, a részletes
tárgyalások ezután következnek.

A II. világháború után,
l948-ban erőszakos,

diktatórikus átalakulás ment
végbe Magyarországon
is, amit egyszerűsítve ma
szocializmusként emlegetünk,
azon belül Rákosi-rendszerként,
aminek visszaélései,
embernyomorító túlkapásai
az 1956-os forradalom hoz
vezettek. Az utókornak minden
oka megvan arra, hogy ezt a
korszakot megvesse, elítélje.
Azonban a világot nem lehet
egyszerűen csak feketének vagy
fehérnek látni, mint a Jókai
regények figuráit. Az 50-es
évek a magyar közoktatásban
valóban forradalmi
eredményeket produkáltak.
Olyan családok gyermekeinek
százezrei jutottak iskolázási,
továbbtanulási lehetőséghez,

amelyek korábban erről soha
nem is álmodhattak: Gyoma,
Dévaványa, Körösladány,
Szeghalom, Vésztő. Települések
a vasúti szárnyvonal mentén.
Korábban közülük csak
Szeghalomnak voltgimnáziuma
Péter András jóvoltából.
Ekkor mindegyik felsorolt
településen gimnáziumot
létesítettek, melyek közül
a szeghalmit és agyomait
kivéve mind hamarosan
elsorvadt (Dévaványán később

beindították a középfokú
képzést). Megmaradásunk
oka a mindenkori kihívásoknak
való megfelelni akarás,
képesség volt. Kezdettől

fontos volt a kollégiumunk is,
~iszen akkor még Nagylapos,
Oregszőlő mellett a kiterjedt
tanyavilágból is fogadtunk
tanulókat, majd más
településekről is. A gazdaság
szerkezetének változásaira is
reagált az intézmény. Az ENCI
felfejlődésével párhuzamosan
cipőipari szakközépiskolát
működtettünk. Levelező

képzésünk lehetőséget terem
tett a felnőttek számára az
érettségi megszerzéséhez. A
rendszerváltozással összeomlott
a magyar könnyűipar.Persze,
ezzel nem csak a rendszerváltás
okolható, hisz Kína attól
függetlenül nyomul máshol is,
ezért az okok szerteágazóak.
Mindenesetre a korábbi képzési
struktúra nálunk is átgondolásra

•
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Gábor atya: kereszténynek lenni jó dolog

intézmények vezetőivel,

hogy úgy szervezzük meg a
hittanítást, hogy a gyermekek
q megfelelő képzést kapják.
En különösen fontosnak
tartom a gyermekek elérését
az evangéliummal, hogy az
életükben a sok más dolog
között ez hangsúlyossá váljon.
A szervezési kérdésekben
mindenképpen együtt fogunk
működni a római katolikus és
az evangélikus gyülekezettel.
Nagyon remélem, hogy ők

sem zárkóznak el előle."

A közelgő ünnep kapcsán
hozz~fűzte: váljuk együtt
az Ur Jézust, mert nem
hiábavaló öt várni. Megígérte,
hogy visszajön, de nem,
mint gyermyk, hanem mint
dicsőségesUr. Azt kívánom
a gyomaendrődieknek

és minden keresztyény
embernek, hogy így tekintsen
Jézusra, J]1int sL;,abadító,
rpegváltó Urp. S Ot várja,
Ot keresse, Qt fogadja be a
szívébe, és O adjon igazi
ünnepet, igazi karácsonyt.
Szülessen meg mindannyiu0k
életében valóságosan is az Ur,
legyen ez az igazi adventje,
igazi karácsonya ennek a
városnak és minden egyes
embernek.

Eddig szeretetotthonban nem
szolgált, a munkatársakkal
és az adminisztratív
teendőkkelmost ismerkedik.
"A rám váró feladatoktól, a
munkától nem,ijedek meg,
mert amit az Ur Isten és a
gyülekezet rám bízott, azt
nagy örömmel végzem,
legjobb tudásom szerint.
Nagyon hangsúlyos a missziós
feladat, az evangélium
hirdetése. Szeretném a
fiatalokat, a gyermekeket
is elérni. Korábban több
gyermektábort, ifjúsági
tábort szerveztem, szeretném,
ha ezek Gyomaendrődönis
megvalósulnának. De minden
korosztállyai szeretnék
együtt munkálkodni és azt
elérni, hogy Jézus Krisztus
legyen a középpontban.
Tudom, hogy itt a városban
a római katolikus általános
iskolában folyik református
hitoktatás is, ezt szeretném
támogatni, erősíteni. A 2013
as esztendő egy egészen új
korszakot fogjelenteni, hiszen
szeptembertől a hitoktatásra,
a felekezeti hittanra a
hit- és erkölcstan oktatás
keretében lehetőségnyílik a
délelőtti órarendben. Együtt
szeretnék működni az oktatási

Ha a {efftünftegymásfz.oz ér,
az adjá az ünnep igazi értékjt és mefegét.
Ha emef{é szépen terített aszta{társu{,
finom étk.gftk.g{, az emefi természetesen

az ünnepfényét, áe szeretet nHftü{
az anyagi virág értékjefen és

efenyésző h.a{mai Ceszneftcsupán.
(Simon jlnárás)

Szeretné, ha minél többen meghallanák
az evangéliumot

Papp Tibor, a
Gyomaendrődi Református
Gyülekezet gondozását
végzi ez év végétől. A
lelkész elmondta magáról,
hogy gyomai születésű,

de dévaványainak vallja
magát. Kifejtette: 1970
ben születtem, akkor volt
az árvíz és kitelepítettek
bennünket Gyomára. Igy
engem Gyomán kereszteltek
meg, ebben a templomban,
a keresztszüleim itt éltek.
Tehát ehhez a városhoz már
korábban is kötődtem.

A lelkészi pályára
kalandos úton kerültem.
Vegyészmérnök szerettem
volna lenni és a Budapesti
Műszaki Egyetemen
elvégeztem a vegyészmérnöki
szakot. Utána hívott haza a
dévaványai lelkipásztor az
egyházi iskolába tanárnak.
Előszörnapközis tanár lettem,
majd Egerben elvégezve
a tanárképző főiskolát,

matematikát és informatikát
tanítottam. Közben terelgette
Isten az életemet és hallottam
meg az ő hívását, hogy
lelkipásztorké,nt kellene
szolgálnom. Igy kerültem
1995-ben Sárospatakra, a
Sárospataki Református
Teológiára. A teológia mellett
Csobajon, Tiszaladányban,
Tolcsván szolgáltam. 2000
től a Budapest Pestszentlőrinc
Kossuth téri Református
Egyházközségben szolgáltam,
mint segédlelkész, majd 2004
től a gyülekezet megválasztott
lelkipásztora lettem - tudtuk
meg Papp Tibortól.
Mint mondta, szeretné, ha
Gyomendrődön is minél
többen meghallják az
evangéliumot, és egyre
többen megismerjék az Ur
Jézus Krisztust. A feladatok
között hangsúlyos még a
szeretetotthon működtetése is.

szer tudatosan hajtja az embe
reket ebbe az állapotba, hogy
aztán tökéletesen irányítha
tóvá váljanak. Véleményem
szerint egyedül az Istenhez
tartozás felemelő érzése az,
ami ebből kizökkentheti az
embert. Az egyháznak - bár
mely felekezetrőllegyenszó
- ez az elsődleges feladata.
Felkínálni az embereknek a
keresztény közösséget, ahol
mindenki otthon lehet, ahol
leteheti vagy másokkal meg
oszthatja a gondjait, ahol fon
tosnak és értékesnek érezheti
magát, hisz Isten szemében
mindenki egyenlő. Ezt kell,
hogy szolgálja nem csupán a
liturgikus élet, hanem a szo
ciális munka és a keresztény
szellemű oktatás: odafigyel
ni és felkarolni a bajbaju
tott vagy elesett embereket,
egyházi iskoláinkban, pedig
úgy felnevelni a következő

generációt úgy, hogy teljes
értékű keresztény magyar em
berekként mindig, mindenütt
megállhassák a helyüket".

- Gyomaendrőd köztudot
tan vegyes vallású város. A
többséget alkotó katolikus
közösség mellett a református
és evangélikus egyházak is
jelen vannak. Az ökuménia
egy ilyen közösségben vé
leményem szerint magától
értetődő. Hisz gyakran egy
családon belül is két-három
valláshoz tartozó emberek él
nek. Ilyen módon az egyházak
képviselői is egyedül a békés
együttműködés útját választ
hatják, együtt fáradozva azon,
hogy az Istent, a keresztény
értékeket újra az emberek szí
vébe ültessék. A közelgő szép
ünnepünk kapcsán, a sorra
gyúló adventi gyertyák fényé
ben én azt szeretném üzenni
Gyomaendrőd népének: ne
féljen attól, hogy újra felfe
dezze az Istent. Ez a város
mindig híres volt mély val
lásosságáról. Kár lenne most
félretenni az Istent, amikor
talánjobban szükségünk van
rá, mint valaha...

Ennek jegyében szeretettel
hívok és várok mindenkit úgy
az adventi szentmisékre, mint
a kaEácsonyi ünnepi liturgiák
ra. Unnepeljük együtt, hogy
Isten annyira szeretett ben
nünket, hogy apró gyermek
képét magára öltve közénk
szállt, hogy magához öleUen
bennünket, támaszunk, védel
mezőnk, jóbarátunk legyen
- mondta a karácsonnyal
kapcsolatban Gábor atya.

mutatkozását Czank Gábor.
A plébános hozzátette,

hogy feladatai közt érez
minden olyan teendőt, ami
egy pap munkájához tarto
zik: liturgikus ténykedések,
hitoktatás, lelki vezetés, a
plébánia ügyeinek intézése.
Mint mondta, a hitélet terén
sok apró dolgot említhetne, de
kiemeit feladatának tekinti a
mai 21. századi embereket újra
elvezetni az Isten megisme
résére és arra a tudatra, hogy
kereszténynek lennijó dolog.
"Gyakran azt látom, hogya
mai emberek céltalanok, el
keseredettek, pesszimisták.
Nyilván, a mai világ nem egy-

1999-től ugyanezt Szegeden
folytattam. Itt szentelt pappá
2005 júniusában Ft. Gyulay
Endre megyéspüspök. Első

szolgálati helyem itt a kö
zelben, Békésszentandráson
volt, ahol káplánként, azaz
segédlelkészként működtem.
Főnökömmel, Ft. Szurovecz
Vince esperes úrral egész ke
rületet láttunk el: hozzánk
tartozott Békésszentandráson
kívül Szarvas, Csabacsűd,

Örménykút, Kardos, Öcsöd,
Mesterszállás és Mezőhék hí
veinek lelki gondozása, ellá
tása. K~t év múlva plébános
lettem Ujkígyóson és a hozzá
tartozó Szabadkígyóson. 2010
augusztusától Makón voltam
plébános, míg idén augusz
tus ll. óta Endrőd és Gyoma
plébánosa lettem - kezdte be-

Városunkban változás
történt a Szent Imre plé
bánia és a Jézus szíve plébá
nia életében. Augusztustól
mindkét plébánia szolgála
tát Czank Gábor plébános
látja el.

- 1980-ban születtem. Arad
megyei vagyok, a szűkebb

pátriám egy Magyarpécska
nevű mezőváros Arad és a
nagylaki határátkelő között
félúton. Szüleim, rokonságom
ott él ma is. Az Arad megyei
magyarság, bár erőteljesen

szórványosodik, de mélyen
vallásos, és minden büszkeség
nélkül mondom, hogy ebben
a pécskaiak élenjárnak. Hit
gyakorló katolikus családban
nőttem fel, ahol sosem volt
kérdés a hittanra járás vagy
a vasárnapi misehallgatás.

Nyolcéves koromban első

áldozó voltam, és akkortól
kezdve naponta ministráltam.
Tizennégy évesen a temesvári
"Gerhardinum" teológiai kis
szemináriumba felvételiztem,
ahol1998-ban érettségiztem.
Nos, ilyen háttérrel nem volt
nehéz meghallanom Isten hívó
szavát a papi hivatás felé.
Ugyanakkor, kora gyermek
koromtól fogva olyan papjaink
voltak, akik ezt a nehéz, de
mégis szép hivatást vonzóvá
tették számomra életpéldájuk
kal, amelyből máig táplálko
zom. 1998-ban felvételiztem
az erdélyi Gyulafehérváron
a papnevelő intézetbe, majd
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