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A tartalomból:

Gyomai Jézus Szíve búcsú - főpap volt: 
Gyulay Endre ny. püspök20.

Civil sarok: Dinya László - szubjektív 
gondolatok egy temetés alkalmával8.

Önkormányzati hírek3.
IN MEMORIAM  - Gellai Gizella5.

 Ismét szép és tartal-
mas ünnep volt Endrő-
dön június 13-án Szent 
Antal tiszteletére.

Elkészült a Szent 
Antal zarándokház. A 
Népház udvarán állt egy 
épület, igen romos álla-
potban volt.

A Város nyert pályá-
zaton, és így pályázati 
pénzből újították fel. 

Új funkciót is kapott, 
zarándokház lett. A pár 
éve beindult zarándok-
latokat szolgálja olcsó, 
egyszerű, de nagyon 
szép és kulturált szállás-
hellyel. Természetesen 
nemcsak a kifejezetten 
zarándokokat fogja ven-
dégül látni, hanem más 
csoportokat is, melyek 
városunkat felkeresik.

Az ünnepség kere-
tében Dr. Szonda Ist-
ván beszélt a történeti 

háttérről. Toldi Balázs 
polgármester úr szí-
vélyesen köszöntötte a 
szép számban megjelen-
teket, majd Czank Gá-
bor endrődi és Kozovits 
Attila perjámosi plébá-
nos úr megáldották az új 
zarándokházat.

Az ünnepség követ-
kező része volt a Szent 
Antal sütőház megáldá-
sa.

Hosszú éveken ke-
resztül igen mostoha-
sorsú volt ez a kis ház 
a Szent Antal utcában, 
a Népház közelében. 
Hajdanán az egyház 
kenyeret süttetett itt a 
falu szegényeinek. Majd 
állomosították, magán 
kézbe került. Az utóbbi 
években nagyon lerom-
lott, a környezete is a 
környék szégyene volt.

Folytatás az 5. oldalon

Ballagás a Szent Gellértben19.

Szent Antal tiszteletére

Év vége a Rózsahegyi Iskolában2.
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Mesélj Európa! 2015

Idén a 6. a és a 8. b osztály egy–egy  csapata képviselte is-
kolánkat  a Katona József Könyvtár,az Alternatív English School 
és a Europe Direct Információs Hálózat 10. alkalommal meg-
hirdetett Európa Nyelvi Díjat nyert „Mesélj Európa! – Tales from 
Europe”angol nyelvű vetélkedő döntőjén, Kecskeméten.  Csapa-
taink megállták a helyüket az erős mezőnyben, így az 5. és a 6. 
helyet hozták el a Dél-Alföldi régió iskolái közötti versenyben.

Sóczó Rebeka harmadszor is diákolimpiai bajnok

Május 23-án Cegléden rendezték az Országos Diákolimpiát. 
A Gyomaendrődi Judo Klub legeredményesebb versenyzője is 
szőnyegre lépett. Sóczó Rebeka a diák „A” korosztály 50 kg-os 
mezőnyében meggyőző teljesítménnyel már harmadszor lett 
diákolimpiai bajnok. 

Darvas Tibor versillusztrációs verseny

Eredményesen szerepeltek a Kis Bálint Általános Iskola Diák-
önkormányzata által meghirdetett versenyen iskolánk tanulói. A 
versenyen II. helyezett lett Meszlényi Jázmin és Prins Stacey Cas-
sandra, Varga Petra pedig IV.

Farkasinszki Dominika 5. helyen végzett 
az Országos Diákolimpián

Székesfehérváron a Bregyó- közi Sportcentrumban került 
megrendezésre a III. korcsoportos Egyéni Országos Diákolimpia, 
ahol iskolánk tanulója Farkasinszki Dominika 5. helyen végzett 
kislabda hajításban.

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Megyei történelem verseny

Iskolánkat három tanuló képviselte a TIT Körösök Vidéke 
Egyesület által szervezett megyei történelem verseny döntőjén. 
Az 5 internetes feladatlap megoldása után az évfolyamok leg-
jobbjai mérhették össze tudásukat Békéscsabán. A hatodikosok 
közül Gellai Fanni III. helyezést ért el, Parrag Viktória pedig V. lett. 
A nyolcadik osztályosok között Vaszkó Ágnes a képzeletbeli do-
bogó második fokára állt fel. Felkészítő tanáruk Vaszkóné Dinya 
Erzsébet.

Ballagás

Kezdjetek el élni, 
hogy legyen mit mesélni
majd az unokáknak,
mikor körbeállak,
az ágyadon ugrálnak.
Hogy legyen mit mesélni,
kezdjetek el élni! 

Pásztor Anna dalszö-
vegével kezdte a beszédét 
Farkas Zoltánné intézmény-
vezető. 42 rózsahegyis diák-
tól búcsúzott el. Közösségi 
munkájukért, tanulmányi 
és verseny eredményeikért 
sokan kaptak oklevelet, 
könyv- és tárgyjutalmat. 
Gergely Ágnes Kossuth-dí-
jas író, költő, műfordító által 
alapított díjat Vaszkó Ág-
nes és Simon Katalin kapta. 
Vaszkó Ági elnyerte a városi 
„Jó tanuló jó sportoló” díjat 

is. 

Évzáró

Kepenyes András tankerületi igazgató megnyitója után négyszáz 
rózsahegyis diák várta izgalommal a bizonyítványosztást az évzáró 
napján. Közülük 38-an kitűnő eredménnyel végeztek; rajtuk kívül so-
kan kaptak még elismerő oklevelet, könyvet szorgalmukért, közösségi 
munkájukért, sport- és tanulmányi sikereikért.  Jó tanuló, jó sportoló el-
ismerést vehetett át Gellért Zalán Toldi Balázs polgármestertől. A körzet 
sportolója Sóczó Rebeka lett. A Nagylaposi Birkacsárda által meghirde-
tett rajzverseny győztese Paróczai Lili és Szujó Cintia lettek. Az ünnep-
ségen köszönte meg Farkas Zoltánné intézményvezető a nyugdíjba 
vonuló Kovásznainé Mikó Klára iskolatitkár, Kulik Margit, Dobák László-
né Fekécs Imréné takarítónő munkáját, Gellainé Tuboly Zsuzsannának 
pedig pedagógus szolgálati emlékérmet adott át. 

További információk találhatók iskolánkról a www.rozsahegyiiskola.hu oldalon.

Simon Katalin Gergely diák-díjas 
ballagó

A 8.b -t ballagtatja Szedlák Réka

A 8.a-t ballagtatja Vaszkó András

Vaszkó Ági Jó tanuló, jó sportoló és Gergely diák-díjas
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hogy mi történt a képviselő-testület vakációt megelőző ülésén

 - Beszámolót hallottak a képviselők Gyomaendrőd közbizton-
ságának helyzetéről, majd elfogadták a „Lélekkel a Körösök 
mentén” projektmenedzseri beszámolót is. Sor került a 2015. 
évi költségvetés második módosítására, melyet szintén elfo-
gadtak.

 - Nagyobb horderejű kérdés volt az adórendelet felülvizsgálata, 
mely már nagyon időszerűvé vált. Az előkészítő anyagokban 
a belső szerkezet és forma változtatása volt kiemelve a végszá-
mok változatlanul hagyása mellett, pedig - amint a fi deszes 
Betkó József javasolta - a gyomaendrődi polgárok adóterheit 
kellene könnyíteni. A képviselő véleménye szerint például a 
már egyesekre nagy terheket jelentő telekadó könnyítésére és 
egyszerűbbé tételére kellene törekedni. A képviselő javasol-
ta, hogy a telekadó a kommunális adó alsó határával legyen 
megegyező.

 - Beszámoltak az önkormányzati intézmények az év első négy 
hónapjának gazdálkodásáról. Folytatódik a stabil gazdálko-
dás, ami korábban is jellemző volt az intézmények gazdálko-
dására.

 - Erősödik a járásban való gondolkodás. Dévaványa három 
szakorvosi ellátás biztosítását kérte dévaványai telephelyeken, 
melyeknek biztosítását a bizottságok támogatták. Poharelec 
képviselő javaslatára ezt még át kell gondolni, ezért július 
elején rendkívüli testületi ülésre kerül sor.  Az eredeti elgon-
dolás szerint a Városi Egészségügyi Intézmény Dévaványán 
telephelyet létesített volna három szakrendelés - szemészeti, 
bőrgyógyászati és fül- orr- gégegyógyászati ellátására.

 - Nagy horderejű kérdés volt a Határ Győző Városi Könyvtár 
alapító okiratának módosítása és stratégiai tervének jóváha-
gyása. A mellékelt terv gyengébb egyetemeken szakdolgozat-
ként is megfelelne, de ajánlom többeknek az elmentését, mert 
tanulmányaik során hasznosíthatják. Megvalósulása esetén 
valószínű, hogy bekerülünk a könyvtár nagyhatalmak sorába. 
Igaz, az alapító okirat módosítása így kezdődik: kérem, hogy 
az alapító okiratból kerüljön törlésre az „082092 Közművelő-
dés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása.” 

 - A 27 oldalas tanulmány tartalomjegyzékéből néhány kieme-
lés: Küldetésnyilatkozat, jövőkép, SWOT analízis, PGTTJ 
analízis, politikai, gazdasági és egyéb tényezők. Hogy hol le-
gyen az új könyvtár, arra is választ ad a tanulmány: „Új épü-
letek a város történelmi központjaiban, a gyomai településré-
szen a kialakítandó kulturális centrum közelségében.”

 
 - Egyszerűnek tűnt az orvosi rendelők felújításának témája 

is. Ebben az esetben a fő szószóló a város jeles vállalkozója, 
Poharelec László volt. További vizsgálódásra van szükség.

 - Beszámoltak a város tulajdonában lévő társaságok, ahol a fő 
hozzászóló ismét a jeles vállalkozó és mellesleg önkormány-
zati képviselő, Poharelec László volt. Javaslata szerint a jelen-
leg veszteséget mutató Gyomaközszolg és Gyomaszolg Kft -k 
beszámolóját nem elfogadni, csupán megismerni kell.

 - Téma volt a város termőföldjeivel való gazdálkodás, mellyel 
nem fontosságának megfelelően foglalkoztak a képviselők.

 - Hasonlóképpen a kevésbé tárgyalt dolgok között szerepelt 
a holtágak hasznosítása. Gyomaendrőd büszkén említheti, 
hogy határában a Hármas-Körös mellett tizenhat holtága van. 
Ez a nagy vízfelület horgász hatalommá tehetné a várost. Töb-
bek kisszerű gondolkodása ezt mégsem teszi lehetővé. A mai 
döntés is ebbe az irányba ment el.

 - Beszámolót hallottak a képviselők a szennyvíztelep rekonst-
rukciójáról, ahol a saját erő folyamatosan csökken az eredmé-
nyes pályázatok hozományaként.

 - Döntött a Képviselő-testület, hogy hozzájárul kopjafa állítá-
sához, mely az első és második világháborús vitézek emléké-
nek megemlékezéséül szolgál.

 - A bejelentések során Fülöp István (MSZP) javaslattal élt, 

hogy változzon menetrend és egy fontos gyorsvonat a Dacia 
álljon meg Gyoma állomáson. További javaslata volt a képvi-
selő úrnak, hogy változtassuk meg, illetve kérjük az illetéke-
seket, hogy az állomás neve Gyomaendrőd legyen. Megyeri 
László aljegyző más állásponton volt, szerinte, ahogy „End-
rődi híd” úgy „Gyoma vasútállomás”. A megnevezést illetően 
éppen megvolt a többség, ezért akik Gyomából és Endrődből 
Gyomaendrődöt akarunk, még van teendőnk.

Várfi  András

A Békés Megyei Önkormányzat hírei

A Békés Megyei Önkormányzat új programsorozatot indít, 
minden hónapban, változó helyszíneken tart fogadóórát a me-
gyei elnök és alelnökei. A kezdeményezés célja, hogy a települé-
sen élők személyesen mondhassák el gondjaikat, problémáikat, 
észrevételeiket a megye vezetőinek oly módon, hogy ehhez ne 
kelljen beutazniuk Békéscsabára, levelet írniuk vagy felvenniük 
a telefont. A Fogadóóra sorozat Békés megye településeit veszi 
sorra, a program áprilisban indult, Várfi  András alelnök Almás-
kamaráson, Tolnai Péter alelnök Battonyán, Zalai Mihály elnök 
Békésen tartott fogadóórát.

Békés Megye Képviselő-testülete júniusi ülését Szeghalmon 
tartotta. Az ülés első perceiben beszámolót hallgatott meg a 
testület Békés megye közbiztonságának előző évi helyzeté-
ről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 2014. évi tevékenységéről is készült összefoglaló, 
amelyből kiderült, hogy az igazgatóság feladatait megfelelően 
végrehajtotta, a szakmai területek a korábban kitűzött valameny-
nyi céljukat teljesítették. Tájékoztató hangzott el a Békés megyei 
nemzetiségi önkormányzatok munkájáról. Megyénkben négy 
területi nemzetiségi önkormányzat működik, a roma, a román, a 
szlovák és a német.  Meghallgattak a képviselők egy összefogla-
lót Békés megye országos közúthálózatának állapotáról, ebben 
a megyei közúthálózatot érintő fejlesztési ágazati tervek, azok 
megvalósításának ütemezése, a folyamatban lévő 2007-2015 
közötti időszakot érintő fejlesztések megvalósulásának helyzete 
is szerepelt. A közgyűlés végén a Békés Megyei Önkormányzat 
és Szeghalom Város Önkormányzata közötti együttműködéséről 
született döntés.

Már negyedszer tartottak nyílt napot olyan hazai projektek 
helyszínein, amelyek európai uniós fejlesztéssel valósultak meg. 
A programsorozat 2013-ban indult útnak, célja az, hogy a projek-
tek ne csak elvont fogalomként éljenek a köztudatban, hanem a 
nagyközönség közvetlenül is megismerje ezeket. Békés megyé-
ben a lőkösházi Vásárhelyi-Bréda kastély, a gyulai Erkel Ferenc 
Emlékház, a Gyulai Várfürdő AquaPalota és a szarvasi Mini Ma-
gyarország Makettpark, valamint az Arborétum várta a látoga-
tókat.

A megyei önkormányzat egy új kezdeményezést indított út-
jára: minden évben Békés Megye Pálinkája címet adományoz-
za egy megyei kereskedelmi pálinkafőzdének. Kapcsolódva a 
Nemzetközi Kisüsti Pálinkafesztiválhoz, az ennek a keretében 
megrendezett Pálinka Világ Kupa Gyula-Budapest versenyen 
szakavatott zsűri választotta ki az aranyérmes pálinkák közül azt 
a megyei itókát, ami 2015-ben elnyeri a Békés Megye Pálinkája 
címet. A befutó idén a sarkadi Éden-tó Szeszfőzde sajmeggy pá-
linkája lett a befutó.

Sikeres projektről számolt be három közreműködő partner: 
a főpályázó, a Békés Megyei Önkormányzat által alapított Békés 
Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofi t Kft. és két konzor-
ciumi partner, a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása valamint 
a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány. 
„A jövőt gyermekeinkkel építjük” - Komplex területi társadalmi 
aktivitás program a versenyképes Békés megyéért!” című projekt 
keretében megyénkben komplex területi társadalmi aktivitás 
programot kívánnak megvalósítani. 

Sztahovics Zsuzsa kommunikációs referens



VÁROSUNK 2015. július4

Hírek innen-onnan és házunk tájáról

Közigazgatási rezsicsökkentés - A Kormány célul tűzte ki az 
állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fi zetési kötelezett-
ségek enyhítésére irányuló állami rezsicsökkentést.

A Kormány döntött arról, hogy 10 milliárd forint összegű közigaz-
gatási rezsicsökkentést hajt végre, melyet az állampolgárok vélemé-
nyének és javaslatainak felhasználásával kíván megvalósítani. Ennek 
érdekében az állampolgárok és vállalkozások bevonásával konzultációt 
kezdeményez. A konzultációban részt vevők számos hatósági eljárás-
sal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj és illeték megszüntetésével 
összefüggésben fejthetik ki véleményüket, továbbá javaslatot tehetnek 
egy-egy további, általuk fontosnak tartott hatósági eljárás díjmentessé 
tételére.

A konzultáció keretében az állampolgárok és a vállalkozások szá-
mára külön kérdőív került összeállításra, melyek kitöltése önkéntes és 
anonim. A két kérdőíven 9-9 hatósági eljárás díjának vagy illetékének 
csökkentésére, megszüntetésére tehet javaslatot a kitöltő, valamint le-
hetősége van további 1-1 díj vagy illeték csökkentését, megszüntetését 
ajánlani.

A kérdőívek kitöltésére 2015. június 5-től 2015. augusztus 6-ig van 
lehetőség.

A konzultáció lefolytatásának formái:
- Papíralapú konzultáció
Az állampolgároknak lehetőségük van a kérdőíveket papír alapon 

kitölteniük, és leadniuk a Kormányhivatalok ügyfélfogadásra nyitva 
álló helyiségeiben

- Internetalapú konzultáció
A kérdőív kitölthető a www.kormanyhivatal.hu honlapon keresz-

tül is. Az online kérdőívek kitöltésére 2015. augusztus 6-án 24.00 óráig 
nyílik lehetőség.

Kedves Olvasók! A nyári szabadságolások miatt az au-
gusztusi szám előreláthatólag némi késéssel jelenik meg. Szí-
ves megértésüket köszönjük.

Dankó Béla
országgyűlési képviselő
Sajtóközlemény

Megszülettek a 2015. évre vonatkozó egyházi célú egyedi támoga-
tások eredményei

Egyházi célú egyedi támogatásban részesült két 
gyomaendrődi egyházközség

Dankó Béla országgyűlési képviselő Gyomaendrődön tartott 
tájékoztatást arról, hogy nemrégiben döntés született az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának egyházaknak kiírt pályázatában.

Két támogatási forrásra pályázhattak az egyházközségek, 
egyrészt az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházá-
sok támogatása, másrészt az egyházak közösségi célú program-
jainak és beruházásainak elősegítése volt a pályázati kiírásának 
célja.

Dankó Béla elmondta, hogy Békés megyébe összesen 59 
millió Ft támogatás érkezett, melynek 80%-át Békés megye 2. 
számú választókerületének egyházközségei nyertek el. Gyoma-
endrődön a Gyomai Evangélikus Egyházközség, valamint a Jé-
zus Szíve Plébánia részesült a támogatásból. Gyomaendrőd mel-
lett Szarvas, Békés, Mezőberény és Békés településen is nyertek 
támogatást az egyházközségek.

Fülöp Mónika lelkész asszony elmondta, hogy a Gyomai 
Evangélikus Egyházközség a 14,5 millió Ft-os támogatást a 
gyülekezeti terem és parókia épületének felújítására szeretnék 
fordítani a közösség javát szolgálva. Az evangélikus templom 
1862-ben épült, a parókia épülete 1862 és 1872 közötti évek-
ben épülhetett. A templom és az épület műemlék jellegű, helyi 
védettségű. Az egyházközség tervei szerint a gyülekezeti terem 
belső oldalfalainak javítása, szigetelése, illetve festése, illetve az 
épület homlokzatának festése, burkolat javítása a cél. Az épület 
teljes fűtésének kialakítását is el kell végezni, mivel a jelenlegi fali 
gázkonvektorok nem megfelelőek.  Így szükséges egy új kémény 
beépítése, és egy kazánház, vagyis szociális rész kialakítása.

Czank Gábor plébános úr tájékoztatás szerint a gyomai Jézus 
Szíve Templom felújításához engedélyes és kiviteli tervek elké-
szítését valósítják meg az 1,5 millió Ft összegű támogatásból. 
A gyomai templom műemlékként nyilvántartott épület, ezért a 
felújítását kizárólag külön tervek és engedélyek birtokában lehet 
elvégezni. A tervkészítés a tetőszerkezet felújítására, a Templom 
alászigetelésére és a falazat külső klinkertégla és márványlapos 
borításának pótlására, felújítására, továbbá a kerítés felújítására 
terjed ki.

Dankó Béla hangsúlyozta, hogy a Kormány fontos feladatá-
nak tekinti, hogy felújítsák azokat az egyházi épületeket, amelyek 
korábban nem kaptak támogatást. Ezért a kormány rendkívüli 
és évente visszatérő pályázatokkal igyekszik segíteni ezeknek az 
intézményeknek a megújulását. Idén összesen kétmilliárd fo-
rinttal támogatják a különböző egyházi intézményeket: iskolá-
kat, egészségügyi és szociális intézményeket. Ezen felül pedig év 
elején 1,3 milliárd forintnyi támogatást ítéltek oda.

 Gyomaendrőd Város Önkormányzata - SAJTÓKÖZLEMÉNY 
ELKÉSZÜLT A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE, 

MEGTÖRTÉNT A MŰSZAKI ÁTADÁS 

Közel 850 millió forintos beruházás zárásaként megtörtént a mű-
szaki átadás és kezdetét vette az immár korszerű tisztítás-technológiával 
rendelkező szennyvíztisztító telep üzemszerű működése Gyomaendrő-
dön. A KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú, „Gyomaend-
rőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése„ című projekt keretében 
az új technológiával működő tisztító művön kívül a csatornahálózat re-
konstrukcióra is sor került, ami 48 db. lokális, pontszerű hálózati hiba 
kijavítását foglalta magába. Megtörtént a műszaki átadás és immár kor-
szerű tisztítás-technológiával üzemel Gyomaendrőd szennyvíztisztító 
telepe. A fejlesztést megelőzően működő tisztítás-technológia nem volt 
alkalmas a hatósági előírásoknak megfelelő tisztított szennyvíz minő-
ség biztosítására, ez bírságok kiszabását eredményezte. További gondot 
okozott, hogy a meglévő szennyvízcsatorna hálózaton keletkezett meg-
hibásodások miatt a telepre nagy mennyiségű idegenvíz érkezett be. Az 
idegenvíz mennyiség csökkentése érdekében a már csatornázott terü-
leteken a projekt keretében rekonstrukcióra került sor, ami 48 db loká-
lis, pontszerű hálózati hiba kijavítását foglalta magába. Gyomaendrőd 
város Önkormányzata a szennyvíztelep korszerűsítését célzó pályá-
zatát 2011. novemberében nyújtotta be. A projekt támogatási szerző-
dése 2012. április 10-én került aláírásra. A projekt – támogató által 
jóváhagyott – nettó összköltsége: 859.171.000 Ft, támogatási intenzi-
tása pedig 83,097454% volt. A beruházás fi nanszírozásához támogatást 
nyújtott az Európai Unió a Kohéziós Alapokon keresztül és a Magyar 
Állam a Központi Költségvetésből. Ennek mértéke az aláírt Támogatási 
Szerződés alapján 700.270.465 Ft volt. A projekt megvalósítása során 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata fi gyelemmel kísérte az adódó 
lehetőségeket, és önerő alap pályázatok segítségével a támogatási in-
tenzitást 94,796 %-ra, a támogatás összegét pedig 789.526.035 forintra 
tudta növelni. Az engedélyeztetési és tervezési feladatok elvégzése után 
az építési munkák 2013. augusztusában indulhattak el. A meglévő há-
lózat rekonstrukciós munkálatai 2014 márciusában elkészültek. A tisz-
títótelep fejlesztése a meglevő telep területén valósult meg. az építés 
időszakában folyamatosan működött a régi szennyvíztisztítási üzem. 
A projekt során megvalósult szennyvíztisztító telep hidraulikai kapaci-
tása 1.850 m3/nap. Az új technológia bevezetésével a szennyvíztisztító 
telep alkalmassá vált a hatóságok által előírt határértékek betartása. A 
kezelő művek – hat hónap próbaüzemet követő – műszaki átadására 
2015. május 26-án került sor. 

A lakosság az építés során nem tapasztalta a szolgáltatás színvona-
lának romlását.
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felől!
Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-kő...
Isten áldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő!

Tímár Máté

Endrődön született 
1932. augusztus 7-én, 
hatgyermekes családban, 
Gellai János és Gellai Mária 
gyermekeként.

Iskolába itthon járt, a po-
lyákhalmi tanyasi iskolába.

Innen került Pestre, a 
vincés Nővérek zárdaisko-
lájába.

Óvónő szeretett volna 
lenni, de jött a szerzete-
sek szétzavarása, így terve 
megsemmisült.

Előbb a nővérek csákvári 

Gellai Gizella 
Angéla vincés nővér

(1932-2015)

házába került, majd hazajött Endrődre.
Háziiparban, a kötödében helyezkedett el.
Szerzetesrendjéhez való ragaszkodása mindvégig meg-

maradt: fogadalmát titokban évente megújította, és minden 
évben részt vett egy egyhetes lelkigyakorlaton.

Itthon Endrődön a templomot díszítette, vezette a Mária 
Társulatot, bekapcsolódott az egyházközség életébe.

Nagyon lelkiismeretes, emberszerető, barátságos személyt 
ismerhetett benne környezete.

Rokonait, testvérei gyermekeit sajátjaiként szerette.
Édesanyja elápolása után, 2007-ben visszatért a szerzetbe, 

a budapesti rendházba.
2014 karácsonya óta betegeskedett, és 2015. május 7-én, 

Boldog Gizella ünnepén hunyt el.
Élt 82 évet.

Czank Gábor plébános

Gellai Jánosné 100. születésnapját ünnepi a család 2006-ban

Az Önkormányzat visszavásárolta, majd szintén a Lélekkel a 
Körösök mentén c. pályázat keretében teljesen újjá született a kis 
épület. 

Mivel a ház homlokzatáról a Szent Antal szobrot többször is 
ellopták, most Dr. Farkasinszki Lóránt, akinek endrődi kötödései 
vannak, új szobrot ajándékozott a kis háznak. Megszentelés után 

ismét került szobor a ház 
homlokzatára. Reméljük, 
most már tartósan.

Ezután Szent Antal 
ünnepéhez kötődő liliom-
szentelés volt.

Az ünnepség után kör-
menetben a jelenlévők 
kivonultak a Szarvasvégi 
temető ravatalozójából 
kialakított Szent Antal 
kápolnába, ahol ünnepi 
szentmisét mutatott be a 
három lelkipásztor: Czank 
Gábor endrődi, Kozovits 
Attila perjámosi és Iványi 
László tb. kanonok, hunyai 
plébános.

A szentmise után a 
lelkipásztorok felkeresték 
a Szarvasvégi temetőben 
nyugvó papok sírjait és 
imádkoztak fölöttük.

Szent Antal tiszteletére
folytatás a címlapról
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JÚLIUSI MISEREND
Július első két hetében a plébános szabadsága miatt 

hétköznap nincsenek szentmisék!
Vasárnap és szombat este a szokott időpontban 

lesznek a szentmisék.

Endrőd
Hétfőtől péntekig (csütörtök kivételével): reggel fél 8 óra

Szombat este 19 óra: vecsernye és előesti mise.
Vasárnap 9 óra: nagymise.

Gyoma
Pénteken 18 óra: szentmise
Vasárnap 11 óra: nagymise.

Hunya
A júliusi vasárnapokon 16 óra,

hétköznap szerdán és szombaton rózsafüzér 18 órakor.

1. Öltözz rendesen és illendően! A szentmisében maga az Is-
ten jön el közénk. Ezért hacsak teheted, méltó, vasárnapi öltözék-
ben jelenj meg a misén. Nőként ne mutatkozz templomban rövid 
szoknyában, testhez tapadó nadrágban, fedetlen vállal/keblekkel. 
Férfi ak kerüljék a nevetséges színű/szabású rövidnadrágok, tapa-
dós izompólók használatát a szentmisén. Meccsre, horgászni töké-
letesen megfelel, de templomba nem. Különösen ügyeljünk erre a 
templomi környezetben!

2. Férfi ként templomba lépve vedd le a sapkát, kalapot! Ez 
társadalmi szokás, de a templomban is ügyelnünk kell rá, a tiszte-
letadás jeleként.

3. A templomba belépve és onnan kilépve hajts térdet a ta-
bernákulum felé! A térdhajtással az Oltáriszentségben jelen lévő 
Krisztust, a mindenség Királyát köszöntjük. Ne pukedli legyen, ha-
nem a hódolat és imádás gesztusa, amelyben az egyik térd a földet 
érinti. Aki fi zikailag nem tud féltérdre ereszkedni, tiszteletteljes fő-
hajtással köszöntheti Jézust.

4. Érkezéskor és távozáskor szenteltvízzel vess keresztet! E 
mozdulat hitvallás, keresztségünkre emlékeztet, mely által Krisztus 
Egyházának tagjai lettünk. Hálaadással gondolhatsz erre, amikor 
keresztet vetsz.

5. Ne egyél és ne igyál a templomban! Kivételt jelenthet, ha a 
pap vagy egy kórustag diszkréten vizet iszik. Beteg vagy csecsemő 
is kaphat inni. Rágógumit se rágj! Templomban udvariatlanság, és 
nem segíti az imádságos elmélyülést.

6. Rendszeresen elkésni, sőt rendszeresen a mise második fe-
lében érkezni óriási illetlenség. Legalább néhány perccel a mise 
kezdete előtt érkezz. Imádsággal ráhangolódva jobban elő tudsz 

Újságunk új webhelye:   www.varosunkujsag.hu
Az endrődi plébánia új webhelye:   www.endrodiplebania.hu
A gyomai plébánia új webhelye:     www.gyomaiplebania.hu

A hunyai plébánia új webhelye:    www.hunyaiplebania.hu  

JÚLIUSI ÜNNEPEK
  2. csütörtök:  Sarlós Boldogasszony
  3. péntek:  Szent Tamás apostol
  4. szombat:  Portugáliai Szent Erzsébet
  5. vasárnap:  Évközi 14. vasárnap
  6. hétfő:  Goretti Szent Mária szűz és vértanú
  9. csütörtök:  Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap vértanú
11. szombat:  Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje
12. vasárnap:  Évközi 15. vasárnap
13. hétfő:  Szent Henrik
14. kedd:  Lellisi Szent Kamill áldozópap
15. szerda:  Szent Bonaventura püspök és egyháztanító
16. csütörtök:  Kármel-hegyi Boldogasszony
17. péntek:  Szent Zoerárd-András és Benedek remeték
18. szombat:  Szent Hedvig királynő
19. vasárnap:  Évközi 16. vasárnap
20. hétfő:  Szent Apollinaris püspök, vértanú
21. kedd:  Brindisi Szent Lőrinc áldozópap, egyháztanító
22. szerda:  Szent Mária Magdolna
23. csütörtök:  Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje
24. péntek:  Árpád-házi Szent Kinga szűz és szerzetesnő
25. szombat:  Szent Jakab apostol
26. vasárnap:  Évközi 17. vasárnap
27. hétfő:  Szent Charbel Makhlouf áldozópap
29. szerda:  Szent Márta
30. csütörtök:  Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök
31. péntek:  Loyolai Szent Ignác áldozópap

készülni a szentmisére. Ha nem tudsz időben odaérni, hátul keress 
helyet, hogy ne zavard a többieket.

7. A katolikus templomokban nincs „saját hely”!!! Az ortodox 
keresztényeknél igen, ők ugyanis nagy pénzekért megvásárolják a 
templomi ülőhelyeiket. Nálunk ilyen nincs! Tehát azzal felkelteni 
valakit, hogy „ez az én helyem”, orcátlanság a templomban. A fel-
szólított illető pedig ilyen esetben maradjon nyugodtan a helyén. 
Ha a pad szélén ülsz le, udvariatlanság elvárni az utánad érkezőktől, 
hogy átmásszanak rajtad az ülőhelyért. Ilyenkor készségesen hú-
zódj a sor közepe felé, hogy leülhessenek. Még jobb, ha már érke-
zéskor nem a pad szélén, hanem középen ülsz le, hogy mások is 
elférjenek.  Ha pedig tele a templom, alapvető udvariasság a nők, 
idősebbek számára átadni az ülőhelyet.

8. Szentmise közben legyen kikapcsolva a mobiltelefonod! 
Ha rendkívüli szükséghelyzetben mégis használnod kell, diszkré-
ten menj ki a templomból.

9. A templomban őrizd a csendet, ne beszélgess! A mise előtti 
és utáni percek nem társalkodásra, hanem imádságra szolgálnak. 
Ha valamit feltétlenül mondanod kell, halkan és röviden tedd. A 
félhangos beszélgetés zavarja az imádkozókat.

10. Kisgyerekkel a pad szélén vagy hátul ülj le. Ha zajong, mi-
hamarabb menj hátra vele. Nem szégyen, ha csitítod vagy kiviszed 
a templomból; rosszabb, ha zavarja a misét.

11. Mise alatt ne olvass templomi újságot, imakönyvet! Hogy 
esne neked, ha valaki vendégségbe jönne hozzád, és ahelyett, hogy 
veled beszélgetne, nekiállna olvasni? Isten házában te vagy a ven-
dég és téged vár a Házigazda!

12. Ha tiszta énekhangot kaptál Istentől, énekelj a szentmi-
sén! Aki énekel, kétszeresen imádkozik, és aktívan hozzájárul, hogy 
a szertartás még szebb legyen. A túl hangos vagy nem tiszta éneklés 
viszont zavaró a többiek számára, ezért kerülendő. Ha 
pedig tudod, hogy falsul énekelsz, vagy hogy nincs hallá-

TEMPLOMI ETIKETT
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Krisztina Tirusból szárma-
zott. 

Szülei nemes emberek, de 
pogányok voltak. Leánygyer-
meküknek a Krisztina nevet 
adták nem pogány okoskodá-
suk alapján, hanem Isten el-
rendeléséből. Amikor 11 éves 
lett, rendkívüli szépséggel 
rendelkezett. Atyja meg akar-
ta óvni minden káros befolyás-
tól és azért külön lakrészben 
tartotta, a legjobb szolgálókat 

rendelve mellé. Körülvette le-
ányát arany és ezüst bálvány-
szobrokkal és megparancsol-
ta, hogy mindennap mutasson 
be előttük áldozatot. Szépsé-
ge miatt sok kérője akadt, de 
az atya senkinek sem adta őt, 
hanem a pogány bálványok 
szolgálatára akarta rendelni. 
A leány, ablakán kinézve so-
kat gondolkozott az igaz Isten 
felől. Egy angyal, megjelenvén 
neki, kioktatta az igaz hitről, 

de a vértanúságról is. Krisz-
tina buzgóságában összetörte 
az összes bálványszobrot. Po-
gány atyja, Urbán ezért meg-
korbácsoltatta és börtönbe 
vetette. Állhatatosságát sem ő 
sem hivatali utóda nem tudta 
megingatni a keresztény hit-
ben. 

Végül, 12 éves korában 
karddal és lándzsákkal át-
szúrva nyerte el a vértanúsá-
got 300 körül.

SZENT KRISZTINA
ünnepe: július 24.

sod, kerüld az éneklést.

A békeköszöntésnél a kézfogás csak a két, közvetlenül 
melletted, előtted és mögötted ülőkre terjedjen ki. Ne fogj 
kezet nyolc-tíz emberrel, s pláne ne integess a távolabb ülők-
nek! Kézfogáskor nézz a másik ember szemébe, miközben ke-
zet fogsz vele! Udvariatlan, sőt bántó, ha kézfogás közben már 
azt nézed, ki lesz a következő. Szívből mondd: „Béke veled!”
 A szentáldozás előtti percekben zavaró, ha valaki az egész sorral 
kezet akar fogni, vagy pláne, ha vándorútra indul a padtömbök kö-
zött.

Amikor áldozni mész, ne üdvözöld sorra az ismerőseidet! 
Nem a társaslét, hanem a belső összeszedettség pillanatai ezek: a 
végtelen Istennel készülsz találkozni. Krisztus Testét a pap előtt 
vedd magadhoz, majd zárt, mozdulatlan szájjal térj vissza a helyed-
re. A szentostyát nem illik szétrágni.

Szentáldozás. Lehetőleg nyelvre áldozzunk, ez az Oltáriszent-
ség fogadásának legméltóbb módja. De aki mindenképp ragaszko-
dik a kézbeáldozáshoz, szabályosan tegye: két tenyerét egymásra 
helyezze, úgy, hogy a bal tenyér legyen felül, a jobb alul. A bal te-
nyérbe helyezett szentostyát a jobb kezünkkel fogjuk meg, és még a 
pap előtt vegyük magunkhoz! Ne vigyük el a szentostyát a helyünk-
re, és ne útközben a padunk felé áldozzunk meg, hanem a pap előtt.

A szentáldozásnál senkinek sincs elsőbbsége! A szentmisét 
szolgáltató személyt vagy családot sem kell előre engedni. A lát-
ványos megállás, előreengedés eredményezi sokszor, hogy a misét 
mondató személy akkor is megáldozik, ha nem akart. Ilyet ne csi-
náljunk.

15. Csak a záró ének elhangzása után indulj kifelé a temp-
lomból! Előfordulhat, hogy sietned kell, azonban a pap és az asz-
szisztencia kivonulását ilyenkor is illik megvárni. Lehetőleg mégis 
a záró ének végén indulj a kijárat felé, mégpedig csöndben, hogy ne 
zavard a tovább imádkozókat. Az ismerősökkel a templomon kívül 
üdvözölhetitek egymást. Úrnapja Gyomán

Úrnapja Endrődön
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GYOMAENDRŐDI KRÓNIKA - Civil sarok - 
Dinya László

…avagy szubjektív gondolatok egy temetés alkalmával 

Elment az utolsó mohikán. Június 
7-én vasárnap 85 éves korában visszaadta 
földi életét Teremtőjének. Laci bácsi köz-
tiszteletnek örvendett városunkban mint 
a Corvo Bianco tulajdonosa, a Gyoma-
endrődi Önkéntes Tűzoltó Egyesület volt 
elnöke, minden nemes ügy támogatója. 
Az utolsó napokig aktív volt, többször 
találkoztam vele a város különböző pont-
ján. Hiányozni fog mosolygós üdvözlése, 
barátsága. Még részt vett a Sajt- és Túró-
fesztiválon májusban, de már az öregsző-
lői Bográcsnapi rendezvényen június 6-án 
csak lélekben volt velünk. Másnap reggel 
elhunyt. Pedig az általa is támogatott kö-
zösség, a Kereszténydemokrata Néppárt 
Mennyei Ízek Csapata második díjat szer-
zett a főzőversenyen. Mi így búcsúztunk 
tőle, bár akkor még nem tudtuk, hogy bú-
csúzunk…  

Temetésén sokan lerótták tiszteletü-
ket. Laci bácsi messziről indult s messzi-
re jutott, mint megannyian az endrődiek, 
gyomaiak közül, miközben megfordult 
Európa számos nagy városában. Sosem 
felejtette el, honnan indult. Európai volt 
ebben a lehetőségeitől elmaradott kisvá-
rosban.

Ez az a korosztály, amelyik újjáépítette 
az országot a II. Világháború után, átélte 
a személyi kultuszt, 1956 viharát és az azt 
követő nehéz éveket. Mindig újrakezdtek, 
ha kellett... s mindig volt extra erő, ha kel-
lett. Fáradhatatlanul küzdöttek környe-
zetük jobbításáért, amíg bírtak, így adtak 
példát a következő generációnak. 

Laci bácsi sokáig az Enci csapatát erő-
sítette, a német piaci terjeszkedés, az ottani 
sikerek, részben az Ő érdeme is. Majd ami-

kor már sajnos nem volt Enci, magánvál-
lalkozásban próbálta folytatni a megkez-
dett utat. Eközben megmaradt egyszerű 
közvetlen, barátságos, segítőkész ember-
nek. Igazi úriember volt. Űrt hagyott maga 
után. 

Temetésén Czank Gábor plébános úr 
szépen búcsúzott tőle. Miközben szavait 

hallgattam a búcsúz-
tatás alatt, arra gon-
doltam, hogy nagy 
barátjával, Fekécs 
Vencel nagybátyám-
mal - aki sajnos egy 
évvel megelőzte őt 
- már mosolyogva 
integetnek fentről le 
ránk, ahogy ezt tet-
ték életükben is.

Nyugodjék béké-
ben!

Dr. Varju László

Várjuk
 

játékos kedvű fogadóinkat 

lottózó 
Gyomaendrőd, Fő út 56/1 sz.

Oszlácsné Kati

nyitvatartás: 
hétfő, kedd 8-12, 13-17. 
szerda 8-12, 13-18. 
csütörtök 8-12, 13-17.

péntek 8-12, 13-18. 
szombat 8-18. 
vasárnap 9-12

Pedagógusnapi ünnepség

Gyomaendrőd város Önkormányza-
ta és a KLIK Gyomaendrődi Tankerülete 
közösen szervezett ünnepségen köszön-
tötte a város pedagógusait. A Pedagógus-
nap alkalmából Toldi Balázs polgármester 
virággal és emléklappal köszöntötte a 
gyomaendrődi gyermekek és fi atalok ne-
velésében résztvevő intézmények képvi-
selőit.

Átadta a Gyomaendrőd Nevelés-
ügyéért kitüntetést Kereki Irén tanítónő-
nek, a Kis Bálint Általános iskola pedagó-
gusának. Köszöntötte a több évtizeddel 
ezelőtt diplomát szerzett, jubiláló peda-
gógusokat is: óvónőket, tanítókat, taná-
rokat. 

Kepenyes András tankerületi igazgató 
a nevelési évben kiváló munkát végzett 
pedagógusoknak adott át okleveleket. A 
pedagógusoknak műsorral kedveskedtek 
óvodások és iskolások is.

Elismerésben részesületek:
65 éves vas diplomát kapott Fekete 

Lászlóné Rágyánszki Judit óvónő, óvodai 
szakfelügyelő, Balog Bálintné Kondacs 
Etelka tanár.

60 éves gyémánt diplomát kapott 
Bacsa Boldizsárné Harnos Irén tanítónő, 
Puskás Zoltánné Cserép Alice óvónő, 
Hornok Ernőné Németh Piroska tanítónő, 
Giricz Vendel tanító, általános iskolai 
igazgató, Szabó Istvánné Horváth Piros-
ka óvónő, Lázár Sándorné Tímár Mar-
git óvónő, Bábelné Szelei Eszter tanító, 
Wágner Józsefné Urbán Julianna óvónő, 
Szabó Incéné óvónő, Kovács Gábor tanár, 
iskolaigazgató.

50 éves arany diplomát kapott Bá-
tori Gyuláné Kardos Ilona történelem-
testnevelés szakos tanár.

Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért 
elismerő oklevélben részesült Kereki Irén 
tanító – a Gyomaendrődi Kis Bálint Általá-
nos Iskola pedagógusa.

Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont elismerő oklevelében részesültek.
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Is-
kolából: Fekécs Éva matematika-fi zika 
szakos tanár, Uhrin Attiláné testnevelés-
földrajz-hon-és népismeret szakos tanár, 
Baráth Ella tanító, Hornokné Lapatinszki 
Gizella tanító, Kovácsné Bácsi Ilona tanító.
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kol-
légiumból: Takácsné Rojik Gizella tanító, 
Gellai József tanító, Nagy Ildikó tanár, 
Kocsis-Pésó Irma tanár, Molnár Tünde 
tanár, Vaszkóné Dinya Erzsébet tanár.
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Isko-
lából: Kovács Sándor néptánc-tanár, Bor-
bély Miklós szaxofontanár.

A Selyem úti Óvoda vezetőjének fel-
terjesztésére Giricz Klára óvodapedagó-
gus, gyógytestnevelő kapott elismerő 
oklevelet.

www.gyomaendrod.hu
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Immár hagyománynak mondható, hogy 2008-tól minden év-
ben megrendezzük a Falunapot.

Emlékszem, 2007-ben nem tartottunk, mert anyagi lehetősé-
günk nem tette lehetővé azt, hogy Falunapot tartsunk. Márpedig 
a Falunap arról szól, hogy ilyenkor a falu apraja nagyja, jól érezze 
magát, és mindenki megtalálja az éppen kedvére való programot. 
Mindezt költségtérítés mentesen.

Szent Pál apostol azt mondta: „Ne azt keressétek, ami széthúz 
és megoszt benneteket, hanem azt, ami összeköt”. A mi kis fa-
lunk is így gondolkodik. Akkor lehetünk elégedettek, ha nemcsak 
jó szomszédai vagyunk egymásnak, hanem egy közösséget alko-
tunk.

Erre az összetartásra büszkének kell lennünk és meg kell őriz-
nünk. Ezért érdemes és szükséges tennünk a tágabb értelemben 
vett közösségünkért, a településünkért.

A boldogságunk kulcsa a saját kezünkben van, gondolatainkban 
és tetteinkben gyökerezik. Mindenkinek hozzá kell tennie valamit 
képességei és tudása szerint az egyéni és közös boldogulásunkhoz. 
És úgy érzem, mindenki hozzá is teszi a magáét nem csekély mér-
tékben. Itt szeretnék köszönetet mondani támogatóinknak, cégek-
nek és egyéni vállalkozóknak, családoknak, polgárőreinknek a tá-
mogatásukért, azért a nagyvonalú segítségnyújtásért, amely nélkül 
nem tudnának ilyen színvonalon megvalósulni falunapi rendezvé-
nyeink. Végül, de nem utolsó sorban a Képviselő-testület tagjainak, 
akik mint oly sokszor, ezen a napon is szolgálatot teljesítettek.

Mindannyiójuknak köszönöm, hogy a maximumot hozták ki 
magukból. „Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, 
hogy honnan indultunk el” - írta Jókai Mór.

Azt gondolom, a lakosság tudja, honnan indultunk el. Azt is 
tudják, meddig mentünk. De még messzire kell jutnunk együtt, 
karöltve, egymást segítve, hogy megvalósíthassuk, amit célul tűz-
tünk ki magunk elé. Közösséget csak közösség által lehet fejleszte-
ni, ha összetartoznak azok, akik együvé valók. Hiszem, hogy Hu-
nyának van jövője.

Ezen a napon adjuk át a ,,Hunya Községért ’’ kitüntető címet. 
Ebben az évben a BO - TI ZRT. kapta közösségmegtartó képességé-
ért és a település fejlődését elősegítő munkájáért.  Köszönjük, hogy 
településünkön vannak és jelentős Iparűzési Adójukkal hozzájárul-
nak településünk fejlődéséhez.

Remélem, mindenki jól érezte magát a Falunapon, és megtalál-
ta a neki tetsző programot.

Petényi Szilárdné polgármester

BO-Ti  ZRT. kitüntetése

Falunap Hunya A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium hírei

Gimnáziumi egység

Legjobbjaink

Ismét eltelt egy év. Iskolánk tanévzáró ünnepségére 2015. június 
14-én vasárnap került sor az endrődi Szent Imre Katolikus Templom-
ban, ahol ünnepélyes Te Deum misén búcsúztunk az idei tanévtől. 
Másnap, az utolsó tanítási napon kerültek átadásra a legjobbaknak 
járó elismerések. Ebben a tanévben az alsóbb évfolyamok tanulói 
közül Kruchió Adrienn 9. A és Gyuricza Beáta 12. A osztályos tanu-
lók érdemelték ki a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala által 
adományozott „Jó tanuló, jó sportoló” címet. 

Iskolánk nevelőtestülete az alábbi kategóriákban jutalmazta ta-
nulóinkat:

Kiemelkedő tanulmányi munkáért nevelőtestületi dicséret:
Gera Ilona, Illés Veronika, Putnoki Réka 10. A osztályos tanulók
Kiemelkedő közösségi munkáért nevelőtestületi dicséret:
Lancaster James Lucas, Finta Aletta Mária, Burai Éva, Botos Pong-

rác 9. A osztályos tanulók
Gyuricza Zsófi a, Kecse Hermina, Marjai Boglárka 9. B osztályos 

tanulók
Csordás Aliz, Hunya Réka, Kovács Krisztián, Lakatos Nóra, Papp 

Nikolett, Szatmári Fanni, Uhrin Barbara 10. A osztályos tanu-
lók

Gonda Imola Boglárka, Tamás Rebeka, Ungvölgyi Péter, Vári Edi-
na 11. B osztályos tanulók

Sipos Fanni, Kéri Miklós, Győrfi  Anett, Galambos Ákos, Fekécs 
Gergely 12. A osztályos tanulók

Kiemelkedő sporttevékenységért nevelőtestületi dicséret:
Baráth Kitti és Valuska Tamás 10. A osztályos tanulók
Czeglédi Laura Sára 11. B osztályos tanuló
Gönczfalvi Balázs és Putnoki Tamás 12. A osztályos tanulók
Kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkáért nevelőtestületi di-

cséret:
Szujó Róbert 9. A osztályos tanuló
Deli Csenge és Szonda Lili 10. A osztályos tanulók
Uhrin Ágnes és Uhrin Sára 12. A osztályos tanulók
Kiemelkedő tanulmányi munkáért és sporttevékenységért nevelő-

testületi dicséret:
Kruchió Adrienn és Tari Edit 9. A osztályos tanulók
Frolyó Karolina 10. A osztályos tanuló
Csapó Péter 12. A osztályos tanuló
Kiemelkedő tanulmányi, közösségi munkáért és sporttevékenysé-

gért nevelőtestületi dicséret:
Gyuricza Beáta és Virág Andrea 12. A osztályos tanulók
Példamutató templomi szolgálatért elismerés:
Mészáros Gábor 9. A osztályos tanuló
Ungvölgyi Péter 11. B osztályos tanuló

Jelenleg is folynak intézményünkben az érettségi vizsgák, ta-
nulóink a májusban megkezdett írásbelik után most szóban adnak 
számot a megszerzett tudásukról. A 13. A osztály tanulói már „meg-
értek”, a vizsgabizottság Czibulka Alex György és Kun Zsigmond ta-
nulókat az érettségi vizsgán elért kitűnő eredményük alapján általá-
nos dicséretben részesítette. 

Gratulálunk tanulóinknak a tanévben nyújtott eredményes 
munkához!



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Tisztelt Olvasó!
A gyomai és endrődi vitézek 

emlékére a Történelmi Vitézi 
Rend Békés megyei székkapi-
tányságának és a szent György 
lovagrend Békés megyei 
Priorátusának gyomaendrődi 
tagjai egy emlékmű felállítását 
kezdeményezték városunkban. 
Az emlékmű a Polgármesteri 
Hivatal melletti parkban kerül 
felállításra 2015. augusztus 20-
án. A nemes kezdeményezés 
kapcsán vitéz Kiss Sándor ku-
tatást kezdett és több mint fél-
száz vitézi kitüntetésben része-
sült gyomai-endrődi háborús 
hős nevét sikerült felkutatnia. 

A vitézi rend megalakulása 
Horthy Miklós kormányzóhoz 
fűződik. A nemzetgyűlés 1920. március 1-jén Horthy Mik-
lóst kormányzóvá választotta. Kormányzói kinevezését és 
jogkörét az 1920. évi I. törvény szabályozta, amely a király-
ság intézményét érintetlenül hagyta. 1920 augusztusában 
jelent meg a 6650/1920 M. E. sz. rendelet, amely különle-
ges jogi minősítésű ingatlanok, ún. vitézi telkek adományo-
zását rendelte el a magyar állam védelmében kitűnt fedd-
hetetlen férfiak részére, a haza el nem múló hálája jeléül. 
A Vitézi Rend a Miniszterelnökség hatáskörébe tartozott, 
főkapitánya fennállása alatt a kormányzó volt, és ő volt az 
Országos Vitézi Szék elnöke is. Az Országos Vitézi Szék 
tagjai az államfőn mint főkapitányon kívül az érintett minisz-
tériumok (honvédelmi, belügy-, földművelésügyi- és igaz-
ságügyi) egy-egy képviselője, a Magyar Földhitelintézetek 
Országos Szövetségének ügyvezető igazgatója, valamint a 
nyolc törzskapitány voltak. A felvétel szabályai szerint vitéz 
lehetett minden magyar állampolgár, aki a magyar állam vé-
delmében (a világháborúban) kitűnt, és a forradalmak ide-
jén is hűséges maradt a hazához. Ezen túlmenően erkölcsi 
feddhetetlenséget is elvártak a jelentkezőktől. Részletesen 
szabályozták azt is, hogy milyen kitüntetésekkel kellett ren-
delkezniük a kérvényezőknek, különválasztva a tiszteket és 
a legénységi állományúakat. A Vitézi Rend szervezetének 
leírását, a jogokat és kötelességeket mindenre kiterjedő ala-
possággal a Vitézi Rend Kis Kátéja tartalmazta. A felvételért 
folyamodókat, ha megfeleltek a feltételeknek, ünnepélyes 
keretek között, eskütétel után vették fel a rendbe. A hábo-
rúban hősi halált haltak is kaphattak vitézi címet és telket, 
ha felvételüket valamelyik hozzátartozó kezdeményezte. A 
kérelmezők voltak a jogszerzők, az elsőszülöttek viszont 
várományosként örökölhették a telket és a címet. (Forrás: 
Magyar Nemzeti Levéltár Archívum, Szlovikné Berényi Már-
ta: A Vitézi Rend)

Gyoma és Endrőd avatott vitézei.

név lakhely avatás éve  sorolási 
száma

Árvai Imre Endrőd 1925 3579
Balázs Pál Gyoma 1926 5297
Bánfi Antal Endrőd 1929 8334
Baranyai István Endrőd 1936
Biró Endre Gyoma 1928 6689
Bíró Kovács László Endrőd 1940 6689/1
Csapó Albert Gyoma 1938 6305/I

Dani Lajos Gyoma 1942 1312
Dani Lajos Gyoma 1943 12312/1
Désaknai György Endrőd 1929 7310
Gaál Ignác Gyoma 1926 5312
Garai Sándor Gyoma 1926 2568
Győri László Gyoma 1925 3546
Gyimesi János Endrőd 1924 2019
Gyuricza Mátyás Endrőd 1938 9696
Gyuricza Mátyás Endrőd  1941 9696/I
Harmati (Hornok) István Endrőd 1938 9330
Harmati Imre /István Endrőd 1938 9330/I
Dr Haviár Gyula Gyoma 1926 1569
Jákói Imre Endrőd 1925 3667
Juhos József Gyoma 1927 5985
Juhos József Gyoma 1941 5985/I
Katona Sándor (Klimó) Endrőd 1929 7676
Katona László Endrőd 7676/1
Kocsis János Gyoma 1926 5339
Kocsis Sándor Gyoma 1939 5339/I
Kolompár János Endrőd 1926 3548
Kolompár Lajos Endrőd 1943 3548/I
Komoróczi Lajos Endrőd 1925 3690
Kovács József/Mihály Gyoma 1934 1419 ?
Lászlófi Bálint Endrőd 1924 2871
Lévárdi Imre Endrőd 1925 4358
Levente György(Hanyecz) Endrőd 1927 6000
Madaras Gyula Gyoma 1934 3544?
Mernay József Endrőd 1938
Molnár Pál Gyoma 1922 382
Nagy János Gyoma 1924 1854
Nagy János Gyoma 1934 1854/I
Nádudvari Sándor Gyoma 1925 3461
Oláh Imre Gyoma 1925 3488
Oláh János Gyoma 1927 6032
Oláh János Gyoma 1941 6032/1
Pájer Gyula (Priskin) Gyoma 1928 2043
Szabó Imre Gyoma 1928 6951
Szakálos Gergely Endrőd 1925 3920
Tandi László Gyoma 1925 4088
Terenyey György Gyoma 1922 379
Tímár István Endrőd 1934 8777
Tímár János Endrőd 1934 8801
Tímár Péter Endrőd 1938 8801/1
Tímár Lajos Endrőd 1938
Tímár Zs András Endrőd 1939 10112
Tóth István Gyoma 3039
Tóth István Gyoma 6305
Varga Kálmán Gyoma 1927 1794
Varga Kálmán Gyoma 1936 1794/1
Váry József (Wagner) Gyoma 1924 1888
Váry József (Wagner) Gyoma 1937 1888/1

Vitézi Rend gyomai és endrődi emlékei

Felhívás!
A Történelmi Vitézi Rend és a Szent György Lovagrend 

Békés megyei székkapitányságnak tagjai a gyomaendrődi ön-
kormányzat hozzájárulásával emlékművet kíván állítani az 
első világháborúban harcolt gyomai és endrődi vitézek emlé-
kére. Az emlékművet v. l. Füredi Gábor a Vitézi rend székka-
pitánya és a Lovagrend megyei Priorja készíti el. Kiss Sándor 
kigyűjtötte azoknak a vitézi címet kapott személyeknek a ne-
veit, akik vagy gyomai vagy endrődi születésűek, vagy itteni 
lakosok voltak. Kiss Sándor kéri a hozzátartozókat, rokonokat, 
vagy mindazokat, akik 1938-után kaptak vitézi címet, esetleg 
ezen a közzétett listán nem szerepelnek, azok jelentkezzenek 
telefonon 0630/207-3598 számon, vagy a következő e-mail cí-
men: kiss.sandor738@upcmail.hu. Az emlékmű elkészítéséhez a 
gyomaendrődi lakosság anyagi támogatását is kéri a Történelmi 
Vitézi Rend.

A támogatásukat az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 
53200125-35244136 számlaszámra szíveskedjenek befi zetni.
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

„Emlékezzünk régiekrűl, régmult időkrűl”
1717-2017

Gyoma község újratelepülésének 300-ik évfordulójára I.

Eme nevezetes évforduló közeled-
vén veszem a bátorságot és szeretném 
felhívni fi gyelmét immár három évszá-
zados településen élő utódoknak, en-
nek méltó megünneplésére.

Ez alkalomból az eddig ismert hely-
történeti krónikákat felsorolva, a török 
hódoltság utáni úgynevezett „felszaba-
dító harcokban”, a majd az azt követő 
II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem 
által indított szabadságharc idején e 
vidékre is rátörő osztrák szolgálatban 
lévő „vadrác-dúlás”-ok után elpusz-
tult Gyoma község újratelepülésének 
időpontjait kiemelve, különböző forrá-
sokból és családi hagyományokból az 
„alapító családneveket” felsorolva sze-
retnék hozzájárulni egy esetleges „em-
lékkönyv” vagy „tanulmánykötet” kiadá-
sához.

A „helytörténeti krónikák” egy részé-
nek jellemzője, hogy közös forrásuk a 
Dávidházi Bekes Sámuel, Gyomának 
1818-1862 között itt szolgált református 
prédikátora által megírt krónikája. Ám 
mindegyikhez számos új adat, „egyéni 
íz” kapcsolódik és színesíti a korabeli 
állapotokat.

Az évforduló alkalmából talán illen-
dő lenne kiadni fent említett „Dávidházi 
krónikát” teljes terjedelmében egy be-
vezető tanulmánnyal, kiegészítő jegy-
zetekkel. Eredeti kézirat a gyomai ref. 
egyház irattárában található. Így tettek 
a füzesgyarmatiak a maguk „Gacsári 
krónikájával” 2014-ben (ezt a króni-
kát szintén egy helybéli ref. prédikátor 
írta; Gacsári Sámuel). Kiadható len-
ne „Gyoma Helysége Urbáriuma Anno 
1774.” számos adattal, alapító „atyák” 
neveivel. Ezt az eredeti iratot néhai 
Fekete Sándor volt községi hivatalnok 
őrizte, miután 1944-ben megmentette 
az elvakult pusztítástól és hazavitte. 
Édesapám, néhai Dr. Cs. Szabó Albert 
állatorvos és jómagam 1960-as évek 
második felében lemásoltuk – ezt ma-
gam őrzöm -, de ez hiányos, mivel a 40 
oldal országosan egységes hivatalos 
nyomtatott részt nem másoltuk le, csak 
a Gyomára vonatkozó kézzel írott lap-
széli jegyzeteket. Fekete Sándor halála 
után özvegye átadta a község akkori 
tanácselnökének további megőrzésre. 
Édesapám eredménytelenül nyomozott 
utána.

A gyomai ref. egyház legrégibb 
anyakönyvének első oldalán a követ-
kező olvasható: „Ezen földnek az ellen-
ség tudniillik Török s Tatár által lett el-
pusztíttatása miatt lakosi elszélyedvén 

ismét kezdették megülni ezen lakó 
helyet 1717 ik esztendőbe Mind Szent 
havának 8-ik napján” (Mindszent hava 
október hónap). Az I. kötet Presbiteri 
ülések jegyzőkönyve hátsó lapjain kez-
dett el egy fogalmazványt Dávidházi 
Sámuel ahol így írt: „1717-ik év Szent 
Mihály napja előtt két héttel Kisérről 
jővén Nagy István utódai a mai Csath 
Nagyok, Balogh István, Makcsali Ist-
ván (ki innét Czeglédre származott s 
utódai mai is ott vagynak), és Bíró Já-
nos e három maradéki most is Gyomán 
laknak.” Kisér a mai Jászkisér – innen 
a református családokat az egri érsek 
elüldözte -, Makcsaliak maradtak Gyo-
mán is, Szent Mihály napja szeptember 
29. Tehát ezen dokumentumok alapján 
– melyeket Dávidházi 1834-ben írt le 
helybeliek elmondása után – hivatkoz-
hatunk 300 éves évfordulónkra. Ehhez 
csatlakozik még;

Szilágyi Gáborné szül.: Sütő Terézia 
által írott krónika; „Gyomának először 
a meg ülésének ideje vólt az 1717 dik 
esztendő. Amelyben bejöttek egynehá-
nyan ide Kik meg telepedtek November 
8-ik napján ahol most a Révlaposon 
van az őrház. És tavasszal jöttek erről 
a Körözsön.” Figyelembe veendő, hogy 
ekkor nem volt átvágva a Körözs, az 
„őrház” – 1909-ben mikor ez íródott – 
Nagy-Némedi Gábor gátőr őrháza, a 
Révlapos pedig a mai Liget, Liget für-
dő, Tisztviselő telep, Kölcsey utca, stb., 
valamint a fürdő megetti utcák. Hajdan 
itt volt a Községi Gazdasági Iskola, Bi-
kaház, stb.

Szilágyi István 1836-ban írott kró-
nikája is 1717. november 8-ra teszi az 
újra megülést. Barna Dániel 1867-ben 
írott sorai még szívesítik; „Gyoma vá-
ros kezdődött 1705 évben a ráczok el-
pusztították, és lakosai szétszéledtek, 
így volt Gyoma 15 esztendeig, ekkor 
legelső lakosa volt Bíró János és több 
nemzetség.”

További krónikák – így a K. Nagy 
András és Kiss István-féle is e körül az 
időpontok körül emlékeznek meg. Hal-
lomásból és néhány szórvány adatból 
ismert még, hogy volt a Bíró nemzet-
ségnek is terjedelmes krónikája.

Számos családi eredet legendát 
jegyeztem fel arról, hogy melyik nem-
zetség honnan származott ide Gyom-
ára. Sajnos legtöbbje pontos időpontot 
nem őrzött meg. Ezeknek mindegyike 
értékes adatokat hagyott hátra. A ref. 
egyház 1741-től meglévő anyakönyvei 
– sajnos 1760-1780 között hiányosan 
– alapos kutatása után e családi ada-

tok megbízhatóan azonosíthatók. Az 
úgynevezett földrajzi eredetű nevek s 
ragadványnevek is támpontot nyújtanak 
az eredetre vonatkozóan. Kevesen tud-
ják talán, hogy a családnevek végleges 
változata a 19. sz. második felében is 
„alakult”, állandósult. Így lett a Csökmei 
Nagyokból csak Csökmei (Csökmő-
ről jött az ősük). Komádi, Kiss, Komá-
di Varga, Komádi Kruchió – később K. 
Kiss, K. Varga, stb. Kevi Kovács, Turi 
Kiss, Kiséri Kiss, Kiséri Körözsparti 
Szabó (a K. Szabók) Dobozi Kovács és 
hosszan sorolhatnám. Magam nemzet-
sége is úgy tudja az ősöktől, hogy ere-
deti nevünk Galgóczi volt, hogy miért 
Szabó, nem tudni és kisnemesi család 
vala, a Csősz meg onnan jön, hogy a 
Mirhóhát déli részén Vermesháton (a 
gabonásvermek e helyen voltak) voltak 
csőszök, a búzásvermeket őrizték.

Békés vármegye c. kötet (szerk.: 
Márkus György Budapest, én. előszó 
kelt 1936-ban) adattári részében is több 
gyomai család szolgáltat eredet-szár-
mazási adatokat. 536. oldalon ERDEI 
Mihály gazdálkodó, szül. 1872-ben Gyo-
mán, 1898 óta önállóan gazdálkodik, az 
I. világháborúban Mihály és László fi á-
val együtt harcolt, László fi át a megszál-
ló oláhok 1919-ben agyonlőtték, Mihály 
fi át súlyosan bántalmazták, felesége: 
Kiss Juliánna. A családi hagyomány 
szerint elődei erdélyi grófok voltak. 633. 
old. V/atai/. Kovács Endre gazdálkodó, 
1878-ban született Gyomán, 1906-ban 
MÁV szolgálatban lépett, 1908-ban sú-
lyos baleset érte. A hagyomány szerint 
elődei még a török dúlás előtt a község 
területén laktak. 1817-ben, amikor az 
1816 évi január 29-i fergeteg miatt lezu-
hant ref. templomtornyát felújították az 
ünnepi istentiszteleten, a Kovács csa-
ládból egyszerre hét fi út kereszteltek. 
685 old. Cs. Nagy Dániel (Cs. = Cseh 
ősanyjuk Cseh Éva után, szokásban 
volt ősanyja után a nagylétszámú csa-
ládokat megkülönböztetni), gazdálko-
dó. Ősi nemesi család sarja. 81 kh. és 
tanyaföldön gazdálkodik, élénk közéleti 
szereplést vállal, gazdasági tudósító. 
Közismert őslakos gyomaiak részére a 
Gálos, Izsó, Kruchió és Pikó családok 
nemesi származása. S tovább nem is 
részletezem. Meg vagyok arról győződ-
ve, hogy számos család őriz még ilyen 
s ehhez hasonló családi „eredetlegen-
dát”. Írásom II. részében GÁL László 
1870-es években írott iskolai tanköny-
vével folytatom.

Cs. Szabó István
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A szeretet tanítója
Hioszi Tatiosz 

[Hiosz, Kr. e. 368 k. – Hiosz, Kr. e. 289 k.]

Tatiosz Kr. e. 368 körül szü-
letett a török partoknál fekvő 
Hiosz szigetén. Apja, Gallinosz 
szerszámkészítő mester volt – 
írja Kalimonasz a naplójában -, 
aki már gyermekkorában támo-
gatta fia ember- és életszerete-
tét, elmélyülő hajlamát. Tatiosz 
bebarangolta a sziget hegyi fal-
vait, miközben beszélgetett az 
emberekkel. Kérdéseket tett fel 
az ifjaknak:

- Gondoltál-e arra, hogy az 
emberi gondolat a leghatal-
masabb építő és romboló erő? 
– Aki jól válaszolt, annak aján-
dékot adott: egy almát, egy fürt 
szőlőt, egy olajágat, vagy egy 
tengeri csillagot, amelyet ő ho-
zott fel a tenger mélyéről.

Később elajándékozta leg-
nagyobb kincsét: tudását a sze-

retetről, amelyet az élet igazi tudományának tartott:
- Azért élünk, hogy szeressünk és szeressenek. Sokan ké-

sőn, vagy soha nem találnak rá az élet ezen egyszerű és tiszta 
magyarázatára.

- Három kiválóság van, amelyre az ember született: a sze-
retni tudás, a szeretet elfogadása és az élet szeretete.

- Amikor a megértést elneveztük szeretetnek, trónjára 
emeltük az embert.

351-ben, tizenhét évesen Athénba ment, és Platón Aka-
démiáján bölcseletet tanult. Ott ismerte meg későbbi mes-
terét, Arisztotelészt, aki 367-tól 347-ig hallgatta Platón elő-
adásait. Négy esztendő múltán útjaik elváltak. 347-ben Platón 
elhunyt, iskoláját nem Arisztotelészre, hanem unokaöccsére, 
Szpeuszipposzra hagyta. Ennek oka abban keresendő, hogy 
Arisztotelész tanításaiba beépítette a Platón előtti iskolák ter-
mészettudományos (mechanikai és fiziológiai) eredményeit is.

Arisztotelész 347-ben barátja, Hermeiász hívására a 
müsziai Atarneoszba utazott. 345-ben, a perzsa zavargások 
idején Hermeiászt megölték, ekkor védelmébe vette barátja 
unokahúgát, Püthiát, és Mütilénében összeházasodtak. Akko-
riban Tatiosz bölcseletet hallgatott a Szpeuszipposz irányítása 
alatt álló Akadémián. 343-ban Arisztotelész – Philipposz hívá-
sára – Pellába ment, és Nagy Sándor nevelője lett. Tatiosz ha-
zatért Hioszra, és feleségül vette Theiát. Hamarosan két lányuk 
született: Eupalina, az iskolaalapító és Amphissza, a tanító.

335-ben hírét vette a Peripatosz nevű egyetem megala-
pításának. Athénba hajózott, és harminchárom évesen ismét 
tanulni kezdett, ezúttal Arisztotelész iskolájában. Mestere elő-
adásai lenyűgözték:

- Isten oka és kezdete mindennek. Ennek tudása isteni rész-
szé tette szellemünket. (Arisztotelész).

- Vond ki a rosszból a rosszat, máris megtalálod benne a 
jót – mondta Tatiosz 330-ban, már a Peripatosz tanáraként 
hallgatóinak. 

Kalimonasz 328-ban arra kérte, térjen haza:
- Szükségünk van egy olyan tanítóra, akit az istenek meg-

tanítottak gondolkodni és nevetni.
Tatiosz 325-ben végleg hazaköltözött Hioszra, majd meg-

nyitotta iskoláját a Platián. „A Nap fénytengere felnyitotta a 
szemeket” -. Athénből, Tanagrából, Megarából, Epheszoszból 
és a környező szigetekről is érkeztek hallgatók, hogy megis-
merjék a tanításait.

- Akinek célja a helyes élet – annak eszköze az emberség.
- Külön világ minden ember, ami összeköt bennünket egy-

mással – az az emberség.
Tatiosz égi tudás birtokába jutott Athénban – írta 

Kalimonasz.
Te is tudod mindezt, csupán elő kell venned a mélyből – 

válaszolta Tatiosz.
Arisztotelészt 323-ban istentagadás vádjával (eurymedon 

astheia) elmozdították Athénból. Bár Tatioszt sok fontos fel-
adat kötötte otthonához (lánya, Eupalina iskolát nyitott a szi-
get fővárosában a szegények számára), mégis Athénba sietett.

- Az igazság aranyból van, és kiállja az idő próbáját – írta le-
velében Kalimonasznak Athénból. De későn érkezett. Ariszto-
telészt időközben Halkiszba száműzték (kutatói szerint ott élt 
haláláig, 322-ig). Iliadész, Tatiosz kiváló tanítványa azt állítja, 
Arisztotelész nem jutott el halkiszi otthonáig. Az Evia-szigeti 
Euriposz szakadék előtt látták utoljára. Feltételezik, hogy ellen-
ségei a szakadékba lökték.

Tatiosz Kr. e. 325-től élete utolsó napjáig vezette a Szere-
tet Tanításai hioszi iskolát. Jegyzeteit, naplóját, leveleit, írásait 
tanítványára, Kalimonaszra hagyta.

- Annyi szépség, annyi igazság, annyi bölcsesség van ben-
ned, Tatiosz. Engedd meg, hogy követhessünk téged - írta le-
velében Kalimonasz a Mesterének.

- Bennetek rejlik a csoda. Így inkább én követlek titeket, a 
szeretetben és bölcsességben – válaszolta Tatiosz.

SztavroszKarakonsztantinidisz Tatiosz-kutató

Tatiosz: Életművészet

„Elfogadni tudni a boldog napokat, de az örömteleneket 
is. Sem kicsordulni, sem elsivárulni. Sem elcsorbulni, de túl 
sokat sem érni. Sem szónokolni, sem elnémulni. Nem meg-
tenni gyorsan, de nem is késlekedni. Nem hivalkodni, és nem 
tetszelegni: sem az éles kést, sem a díszes cserepet nem kí-
méli az idő. Az előbbi elcsorbul, az utóbbi színét veszti. Utat 
választani, de nem a sikerét, hanem a boldogságét. Az úton 
járni, majd végig menni; a nagyságot az erénnyel, nem a sze-
rencsével mérni. Egyszerűen boldognak lenni – dísz, ragyo-
gás, külcsín nélkül.”

„Élni annyi, mint szeretni Élni annyi, mint szeretni. Szeret-
ni, látni és megmutatni, érezni és érzékeltetni, meghallani és 
meghallgatni, magasba szállni és felröpíteni, kinyílni és felnyit-
ni, megérteni és megértetni, együtt érezni és eggyé olvadni 
- és tudni, hogy a szeretet a legmagasabb rendű alkotás...”

„Légy tudatában esendő pillanataidnak, hiszen ember 
vagy. Ne ítéld el mások gyöngeségét, hiszen már tudod, hogy 
ember vagy. Aki ember, az szeret és megbocsát. A szeretet: 
megbocsátás.”

„A csönd nem csupán a természet hangja, hanem a lélek 
legbenső szükséglete.”

„Amit magadról gondolsz, hozzád tartozik; amit másokról 
gondolsz, az is hozzád tartozik. Amit rólad gondolnak, azzal 
semmi dolgod, ha meg akarod őrizni lelked békéjét.”

„Mikor arra vágysz, hogy észrevegyenek, megértsenek és 
szeressenek, tudd, hogy a többiek is erre vágynak.”

„A beszéd képessége emberi kiváltság, a hallgatni tudás 
emberi kiválóság.”
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Csejt

(Chehte 1391, Cheht 1449, Cheyth 1454, Cyeyt 1558.)

Mező-Túrtól keletre, Endrődtől északra eső s jelenleg End-
rődhöz tartozó puszta, hajdan kis falu.

Nevét első Cseht nevű birtokosától kapta. A Cseht névben 
a „h” hang idővel „j”-re változott, mint az más személy- és hely-
nevekben is előfordul. A hírhedt Csejte vár neve is eredetileg 
Csehte volt.

1449-ben Hunyady János kormányzó csatolta Békésvárme-
gyéhez s azóta, a török uralom idejét nem számítva, mindig ide 
tartozott.

1390-ben 9 lakott és 1 lakatlan telekből állott. Volt 30 eké-
nyi szántóföldje és legelője, 25 kaszás rétje, továbbá a Berettyó 
vizében évenkint 100 forintot jövedelmező halászata. Volt ben-
ne egy kis egyház is, de fedetlenül állott. Földesura volt a Simay 
család.

1454-ben megerősítik birtokában a Simay családot. 1475-
ben az egyik Simaynak, Benedeknek, kúriája itt állott és panaszt 
tett a gazdája, hogy Fancsikay László 100 darab juhot elhajta-
tott csejti birtokáról. Két évvel később e Simay B. 1 népes és 4 
néptelen, Simay János pedig 3 néptelen telket elzálogosított itt 
a Kállai Lőkös családnak. Kitűnik e zálogosításról szóló levélből, 
hogy a már 1454-ben említett Szentmihályegyháza nevű puszta 
Szent-mihályúrteleke néven Csejthez tartozott.

Később az elzálogosított részt a Simayak visszaváltották. 
1526-ban azonban a szomszédok békéjét egy, Csejtről Túrra 
szökött jobbágy ugyancsak megbontotta, mert azt a Simayak az 
1514-iki törvény értelmében visszakövetelték, Lőkös Jánosné, 
Nadányi Krisztina, meg semmi áron sem akarta visszaadni.

Mindamellett, hogy 1508-ban Simai Kún Benedek a maga 
csejti részét Simay Gergely fi ainak adta el, s így azok két részt 
is birtak itt, mégis az 1556-62-iki években már egy Simay sem 
földesúr Csejten. 1556-ban Botos János, Eszes Mihály, Mező Mi-
hály. Veres György és Zalay Albert jobbágyai 2-2, Szedecsi Ba-
lázs jobbágyai pedig 4, összesen 14 kapu után fi zetnek adót. 
1558-ban 20, 1560-ban 13, 1562-ben 9 kapu után kivetett adót 
vesznek meg lakosain. 1564-ben 10 kapu után vetették ki rájuk, 
de hátralékban maradtak. 1562-ben Szedecsi és Eszes már nem 
fordulnak elő a birtokosok között, de említ helyette az adóro-
vó egyszerre 4 más földesurat: Harangi Gáspárt, Lantos Mátét, 
Móré Mátét és özvegy Ragyóczy Kelemennét. Mező Mihály ré-
sze pedig ez évben özv. Mező Lászlóné kezén van.

Egyházi tekintetben Csejt megmaradt az egri egyházmegye 
részének. 1548-ban és 1557-ben még mindig az egri püspök, il-
letőleg az egri vár számára szedik itt a tizedet, s e tekintetben a 
kishevesi kerülethez volt osztva. 1548-ban a tizedszedők 6 job-
bágyot és 7 zsellért, 1557-ben 3 jobbágyot és 6 zsellért számíta-
nak össze benne.

1570-ben, midőn Lantos Máté leányát, Erzsébetet, megerő-
sítik birtokában,114 1578—81-ben, midőn a királyi helytartó 
előbb Báthay Pálnak, utóbb Makó Jánosnak adja egyes részeit, 
még falunak írják Csejtet. Egy pár ember 1623-ban is itt nyomor-
gott, s az ő nevükben is kérik a Simay Gergely fi ainak beiktatásá-
ról szóló, 1516-iki parancsolat átíratását, de nem sokára teljesen 
lakatlanná vált. Ettől kezdve a Túron és Túrkeviben lakó Kecse, 
Törő és Vég családok veszik meg az egyes, régi birtokos családok 
részeit s használják, a mennyire lehet.

A XVIII. század elején a Kecsék rokona, Ványai Szőke János, 
(anyja Kecse leány volt) szerette volna kezére keríteni. Szerzett 
is reá nádori adománylevelet, január 4-én keltezettet. De elké-
sett vele. Mert már előzőleg rátette kezét a kincstár s a gyulai 
uradalomhoz kapcsolta. — Ezzel együtt aztán 1720-ban átad-
ta Harruckernnek. Ezt a körülményt azonban Szőke a nádori 
adomány szerzésekor bölcsen elhallgatta. Hiába kapott aztán 
1731-ben újabb adománylevelet, nem bírta kicsavarni Csejtet 
Harruckernnek jobban mondva a kincstárnak kezéből. 1747-
ben a királyi tábla is elutasítja őt.

A Törőkkel még hamarább elbánt a kincstár. 1727-ben a 
Neoaqustica Commissio elé idézte őket, s mivel birtokjogukat 
igazolni nem tudták, a Commissio 1733-ban a kincstárnak ítélte 
Csejtet.

Ettől kezdve a gyulai uradalom jószágkormányzója Simá-
val együtt (különben is azt fogták rá, hogy Simának határrésze, 
diverticuluma) magánosnak adta bérbe. 1765-ben pedig a szar-
vasi lakosoknak adta át használatra.120 1789-ben azonban már 
megint különálló, s az uradalomnak fenntartott puszta. 1846-55 
években egy kis dohánykertész-telep is volt itt (1855-ben 226 
lakossal). Közigazgatásilag ma Endrődhöz van csatolva. Bírja b. 
Wodianer Albert.

Tölgy

(Teulgh 1418.; Tölgy 1564.)

Endrődtől nyugatra a Hármas-Körözs balpartján állott. Oly 
ritka volt e tájékon a tölgyfa, hogy az itt levő elégséges volt a 
körülötte épült falunak megkülömböztetésére is. 1418-ban egy 
része már Maróthy Jánosé. A Maróthy család kihalása után e rész 
a királyra szállott s 1479-ben Kosár Dénes nevű ide való királyi 
jobbágyot a békésmegyei rendek tolvajságról vádolnak. Másik 
részét 1495-ben Ábránff y Péter Bakócz Tamásnak, az esztergomi 
érseknek, adja el. 1510-ben az egész falut a gyulai uradalomhoz 
számítják; de ez állítás bajosan felelt meg a valóságnak, mert 
1527-ben kétségtelenül az egész falu Dóczy Jánosé volt. I-ső 
Ferdinánd király ez évben Dóczytól, mint Zapolyay-pártitól, el-
vette s Brandenburgi György nagy kérésére neki ajándékozta. 
Természetesen a Zapolyay párt felül kerekedésével Dóczy János 
visszakapta s 1552-dikben az ő testvére, Dóczy Miklós, 1556-64. 
ennek özvegye bírta. 1553. Ócsarovics Demeter tartotta lefog-
lalva.

Lakosai 1552-ben három; 1553-ban öt; 1556-ban nyolcz; 
1560-ban négy; 1562-ben nyolcz s 1564-ben ismét nyolcz kapu 
után fi zettek adót. Hogy miért esett le 1556-tól 60-ig a kapuk 
száma négyre, azt megfejti az 1557-58-iki török defter, mely sze-
rint e kis község hét házból állott, de lakosai elfutottak.

1663-ban Szőllősy Mihály és neje Rácz Erzsébet bírja. Ez idő-
ben négy-öt gazda lakott itt. Utolsó lakosainak egyike Olasz Mi-
hály 1731-ben túri lakos. Lindner 1698-ban azt jegyzi meg róla, 
hogy egészen elégett.68 Határa Endrődbe olvadt bele.

Dr. Karácsonyi János: Békésvármegye története II

Fejezetek a régmúlt időkből VII.

Vásártéri Ltp-en 1 szobás földszinti lakás ELADÓ! Ár meg-
egyezés szerint! Érdeklődni: 06-20/376-4567
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A 2008. évben egyesüléssel 
létrejött gyomaendrődi labdarúgó 
csapat az idei szezon végére több 
évtizede nem látott mélységbe ke-
rült, igaz ez az évek óta tartó leépü-
lési folyamat hozadékaként szinte 
borítékolható volt, csupán az volt 
kérdéses, mikor következik be. Az 
egyesülést nagyon sokan várták és 
akarták, de legalább annyi ellenző-
je is akadt. Volt olyan szponzor, aki 
az addig külön működő csapatot 
támogatta, de a közös csapatot 
már nem, inkább a vidékre távozó 
helyieket szponzorálta hosszú éve-
ken keresztül. 

Az új bajnoki idényre ismét új 
edzővel vágott neki a felnőtt csapat. Sajnos az elmúlt évekre jellemző 
volt, hogy évente új edző került a csapat élére, vagy az eredménytelen-
ség miatt, vagy, mert új csapatnál jobb lehetőség kínálkozott és ezért 
távozott a csapat irányításával megbízott edző. Így azonban nagyon 
nehéz hosszú távon ütőképes csapatot építeni. A játékos állományban 
is szinte minden évben jelentős mozgás volt. Egyre kevesebb helyi fi -
atal vállal szerepet a labdarúgásban, fi atal korosztályok hiányoznak a 
sportból vidéki vagy külföldi munkavállalás miatt, ez az elvándorlás az 
egész városra is jellemző, hiszen a megtartó képesség sajnos egyenlő-
re csökken. Emiatt vidékről volt kénytelen a mindenkori vezetés új já-
tékosokat igazolni. Ezek az igazolások azonban nem minden esetben 
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Az őszi szereplés mindezen 
negatívumok hatására még nem vetítette előre az év végi eredményt. 
Több mérkőzésen is tetszetősen és eredményesen szerepelt a csapat, 
egy kis szerencsével és nagyobb odafi gyeléssel, rutinosabb játékkal, 
öt-hat ponttal is gyarapíthatták volna bajnoki pontjaik számát. Így 
azonban az ősz folyamán az utolsó előttiként zárták a félévet, látszott 
a probléma, de akkor még nem tűnt behozhatatlannak a hátrány. Zárt 
már az előző években is ilyen gyengén ősszel a csapat, de egy jó tava-
szi szereplés helyrehozta a gyengébb őszit.

A téli pihenő során tovább gyülekeztek a viharfelhők az egyesület 
felett. Sajnos január végén az egyesületet irányító elnök, Vass Ignác, 
hosszan tartó súlyos betegség után, életének 66. évében elhunyt. Ezt 
követően a közgyűlés új vezetőséget választott, ahol olyan fi ataloknak 
szavazott bizalmat, akik valamikor játékosként is kötődtek az egyesü-
lethez. Nem ígérkezett könnyű feladatnak számukra a következő félév. 
A csapat szakmai irányításában is változás történt, az őszi edző ismét 
távozott, a vezetőedzőt házon belülről pótolta az új elnökség az elkö-
vetkező félévre. A kispadon két rutinos hazai játékos osztozott, Werle 
Tibor és Farkasinszki László, mint játékos-edzők. Ez akkor jő ötletnek 
ígérkezett, hiszen volt már rá példa, hogy ilyen nehéz helyzetben lévő 
csapatot sikeresen irányított két játékos és eredményes tavaszt produ-
káltak. Sajnos ismét a játékos keretben is jelentős mozgás zajlott, régi-
új labdarúgókat keresett meg az elnökség, akik segítségére lehetnek 
az egyesületnek a nem éppen könnyűnek ígérkező tavaszi idényben. 
A vérfrissítésre szükség volt, mivel távozókból is akadt bőven a tél fo-
lyamán. Az évközi, külföldi munkavállalók pótlására is szükség volt, va-
lamint a távozás gondolatával foglalkozó játékosokat is pótolni kellett. 
Az elképzelés az volt, hogy olyan csapat kerüljön kialakításra, amely a 
nehéz helyzet ellenére képes bennmaradni a megye I. osztályban. A 
téli edzőmérkőzések idején még úgy látszott ez az erőfeszítés sikeres 
lesz. Sajnos a bajnokságban mindez már nem igazolódott be. Már a 
lejátszott mérkőzések felénél látható volt, hogy nem jönnek az ered-
mények, csak a kudarcok egymás után. A sorozatos vereségek után, 
ami időnként még nagyarányú is volt, félő volt, hogy a csapat még 
a bajnokság vége előtt feladja, és el sem utazik egy-egy mérkőzésre, 
mint ahogy ez az ifj úságiaknál be is következett. De a felnőttekben 
volt annyi kitartás, hogy a sorozatos kudarcok ellenére becsületesen 

Visszatekintés a 2014-2015. évi 
szezonra

végigjátszották a bajnokságot még akkor is, amikor már kilátástalan 
volt a helyzet számukra. A szezon közepére kiderült, hogy hosszú év-
tizedek után a Körös-parti település labdarúgó csapata, a Gyomaend-
rődi FC elbúcsúzott a megye-egytől! Sajnos sikerült úgy lejátszani az 
egész tavaszi idényt, hogy minden mérkőzésen vesztesen hagyta el 
a pályát a csapat, egyetlen megszerzett pont nélkül. Hazai közönség 
előtt gólt sem szerzett a csapat, vidéken is mindössze öt alkalommal 
volt eredményes, amit két mérkőzésen jegyeztek. A szezon végére a 
szurkolók is elpártoltak a csapat mellől, úgy látszott Ők hamarabb fel-
adták, mint a játékosok. Igazi mélyrepülés volt a tavasz.

Jelentős változásnak kell bekövetkezni a csapat életében, hogy 
ebből a mélységből talpra tudjon állni Gyomaendrődön a labdarúgás. 
Összefogással azonban nincs lehetetlen vállalkozás.  

Ui.: Az új labdarúgó bajnoki év küszöbén örökös dilemmát okoz 
a szurkolók körében, hogy a megyei bajnokságokban milyen változá-
sok várhatók az előző évi sorozathoz képest. A versenyszabályzat vilá-
gosan fogalmaz a kiesés-feljutás rendjéről, azonban rendre akadnak 
olyan egyesületek, amelyek nem vállalják a magasabb szintű kihívást. 
Az MLSZ megyei igazgatósága munkatársainak minden szezon kez-
dete előtt sok fejtörést okoz mindez, ami alól az idei nyár sem jelent 
kivételt.

Miután a Megye II-ből felkerülő helyen végzett Sarkadi Kinizsi 
LE nem él a jogával, megüresedett egy hely a legfelsőbb - Megyei I. 
osztály - viharsarki szinten. Ahhoz, hogy augusztus 15-én 16 csapat-
tal kezdődhessen el a küzdelem, feltöltésre lesz szükség a nevezési 
határidő július 3-i lezárása után. Mindez a versenyszabályzat 27§ (2) 
aa) pontja értelmében meghatározott hierarchia alapján történik. 
Első számú jelölt az alsóbb bajnokság legjobb fel nem jutott sport-
szervezete, ami jelen esetben a Lőkösháza KSK lenne, de mivel nem 
rendelkezik I. osztályú amatőr licenc- szel, ezért nem kerülhet felké-
résre. A sorban ezután a bajnokság legjobb kiesője, a Gyomaendrődi 
FC következik. Annak eldöntése, hogy felkérés esetén él-e ezen joggal 
az egyesület, az elnökség hatáskörébe tartozik. Nekik kell majd rövid 
időn belül meghatározni, hogy képes lesz-e a csapat egy magasabb 
osztályban szerepelni, vagy évekig a másodosztály marad.  

Fülöp Zoltán

Benke Mária versei
Tavaszi reggel…

Csodaszép a tavaszi reggel
tele van illattal, szerelemmel
a fények a felhőkön áthatolnak
lelkemhez súgva közel hajolnak…

Engedem lebegve ringatni magam
ábrándozva nézem a kis tavam,
rügyeznek a fák, bimbós a barka,
éled a természet, a szívem ezt akarta…

Hófehér felhő pamacsok a kék égen
oly szép ez a reggel, mint már régen
rigófütty trillázik, vadgalamb búg,
forrás e reggel, mint egy öröm kút.

Vecsés, 2013. márc. 1.

Harangszó…

Lélekharang vékony hangja,
száll a légben, s azt sóhajtja:
elment megint egy lélek,
hangjától borzongok, de nem félek…
Kong mély hangján a harang!
Misére hív e zengő hang.
Megnyugtatja a szívemet,
felkészíti a lelkemet…
Imádkozni mennek a népek,
a templomban, szép képek.
Megnyugtató ülni a csendbe’
a harangszó mélyen zeng benne…
A kongó, búgó hang elhalkul,
a szép orgonaszó megújul…
Átszellemülnek a hívek e hangra.
szent énekek zsonganak dalra…
Áhítattal fi gyelik a misét,
ki nem hagynák semmiért…
A mise végén megszólal a harang,
méltóságteljesen zeng-bong, 
giling-galang…
Elvisszük lelkünkben az élményt,
a meghatott felemelő érzést…
Otthonainkba haza érkezünk,
de lelkünkben még zsong énekünk…

Vecsés, 2015. május 15.
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A mákos tészta…
Kedves Gyerekek! 
A kis unokám mindig nagyon szerette – a mai na-

pig is –, ha igaz történeteket meséltem neki. A minap 
eszembe jutott, hogy gyermekkoromban milyen na-
gyon szerettük a mákos tésztát…

… hogy miért jutott eszembe? A városunkban lom-
talanítás volt, és amint az utcán mentem, megláttam 
egy ház előtt halomba dobálva sok régi vacak között 
egy famozsarat, amiben a mákot törtük gyermekko-
romban.

Számtalan sok emlék tolult fel bennem, s elhatároz-
tam, hogy erről mesélek ma nektek.

Az én gyermekkorom is – mint a tiétek – Endrődön 
zajlott, boldog gyermekként éltem a családommal, az 
akkori szerény anyagi lehetőségek között.

A szüleim megtermelték a mákot. Mikor beért, le-
szedték a mákgubókat és kimosták, szelelték, hogy tö-
kéletes állapotban rongyzacskóba tehessék a kamrá-
ba szellős helyre, hogy a következő termésig elálljon.

Történt egyszer, hogy édesanyám azt kérdezte tőlem 
és a bátyámtól, hogy mit szeretnénk ebédre? – Mond-
tuk szinte egyszerre, hogy mákos tésztát…

- Rendben van gyermekeim, akkor azt készítek, de 
nektek is ki kell vennetek a részeteket a munkából.

- Hogyan? – kérdeztük.
- Hát úgy, hogy ti töritek meg a mozsárban a mákot.
- Nem probléma – válaszoltuk.
Anyánk elővette a gyúródeszkát és a nyújtófát, be-

dagasztotta a tésztát, és mikor kellően kidolgozta, nyúj-
tani kezdte, hogy szép vékony legyen. Majd a kinyújtott 
tésztát összetekerte és hosszú metéltet vágott belőle. 

Szétterített egy nagy fehér asztalterítőt az ágy tete-
jén, és arra szórta meglisztezve a tésztát, hogy össze ne 
ragadjon. 

Kicsit szikkadnia kellett, közben elment a kútra, ho-
zott vizet, begyújtott a sparheltba és feltett egy fazék-
kal. Mikor forrni kezdett, beleszórta a tésztát, és figyelt 
rá, hogy egyenletesen megfőjön.

Az édesanyánk munkája ezerszerese volt a mienk-
nek, hiszen nekünk kettőnknek csak a mákot kellett 
megtörtünk a mozsárban.

Emlékszem, egy henger alakú kb. fél méter magas 
famozsárra, amihez egy nehéz fémből készült ütő tar-
tozott. 

Beleszórtuk a mákot és körkörösen ütögetni kezdtük. 
Mikor elfáradt a bátyám, akkor én folytattam, majd 
cseréltünk, így ment ez egy darabig.

Eközben anyánk már végzett a tészta dagasztásá-
val, nyújtásával, a vízhordással, a tűzrakással.

Egyszer csak meglátogatott minket a kamra előtt a 
gangon, ahol nagyon fáradtan és unottan ütögettük 
szegény mákot.

Megörültünk anyánknak, és szinte egymás szavába 
vágva mondtuk, hogy anyuka, kész vagyunk a mák tö-
résével.

Édesanyánk belenyúlt a mozsárba, kivett egy kevés 
mákot, elnevette magát, és azt mondta:

- Ez még nincs kész, majd akkor lesz jó, ha összeáll, 
minden szemből sok lesz. Törjétek még gyermekeim, ha 
20 Miatyánkot 20 Üdvözlégyet mindketten közben el-
mondotok, addigra jó is lesz, és már ebédelhetünk is.

Nagyon „savanyú volt a szőlő”, mi már nem akartuk 
volna tovább törni a mákot. Egymásra néztünk, össze-
súgtunk, többet inkább nem is szeretnénk mákos tésztát 
enni, de persze reklamálni nem mertünk. Tanulság volt 
részünkre, hogy a kitartás milyen fontos mindenben.

Belegondoltam, míg e kis igaz mesémet írtam nek-
tek, hogy mennyit változott köröttünk minden. Ti már 
talán nem is ismeritek ezeket a szép hagyományokat, 
hogy milyen fáradságos munkával készült a legegysze-
rűbb étel is, de említhetném a mosást, vagy bármi más 
munkát.

Ma már egy anyuka bemegy a boltba, megveszi a 
kész tésztát, a darált mákot, hazaviszi, a csapból me-
leg vizet enged a fazékba, bekapcsolja a gáz-, vagy 
villanytűzhely gombját és pillanatok alatt kész a mákos 
tészta.

Ha nem készen veszi darálva a mákot, akkor is az 
elektromos mákdarálóval egy gombnyomásra megda-
rálhatja otthon.

E mesém kapcsán jutottak gyermekkoromból 
eszembe a házi munkák, melyeket a szüleink végeztek, 
derűsen, zokszó nélkül. Soha sem panaszkodtak, mindig 
jókedvűen dolgoztak, végezték a sok és fárasztó mun-
kájukat. 

Hogy hogyan csinálták? – ez számomra ma is rej-
tély…

Volt türelmük, kitartásuk, valószínű abban volt a titok 
nyitja.

Egy-egy mosás mennyi fáradságba és időbe tellett, 
vagy a kenyérdagasztás, sütés, mi gyermekek akkor 
nem is gondoltunk rá, hogy milyen nagyon sokat dol-
goznak jó szüleink, hogy nekünk a szerény anyagi hely-
zetükben mindenünk meglegyen.

A mai életben sokkal több jut a gyermekeknek min-
denből, még sem érzem, hogy jobban és boldogab-
ban élnétek.

A mi gyermekkorunk varázslatos volt, mert mindent 
játékosan, nevelési szándékkal tettek a szüleink, úgy, 
hogy észre sem vettük azt, így nőttünk fel, s ezt próbál-
juk a gyermekeinknek, unokáinknak is átadni…

Benke Mária
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Ízes Ízek

Július
Tengeri hal kapormártással

A felengedett tengeri hal szeleteket kissé megsózzuk, kiolajozott tepsibe 
vagy tűzálló tálba tesszük, és 20 percig sütőben sütjük. Tejfölbe tojássárgáját és 
apróra vágott kaprot keverünk. Ezzel megkenjük a halszeleteket, és a maradékot 
alája öntjük. Kis margarin darabokat teszünk a halra, és még 5 percre visszatesz-
szük a sütőbe. Burgonyapürével tálaljuk.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

 - Tornádó elektromos kerékpárok,
 - gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 

 - csövek, szerelvények.
 - hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, 
 - háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika,
 - szegek, csavarok, zárak, lakatok,
 - fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
 - Júliustól kedvező áron  ZÁRTSZELVÉNYEK, 

TÉRHÁLÓK, ESŐCSATORNÁK is kaphatók!

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

Minden felületen
otthon vagyunk!
Vállaljuk lakásának teljes körű 
felújítását, elképzelései szerint!

Munkáink garanciálisak, 
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető 
legjobb minőség elérése a legmegfi zethetőbb áron!

A felmérésünk, ami az írásos árajánlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

 - festés, mázolás, tapétázás
 - homlokzatszigetelés, hőszigetelő rendszerek
 - gipszkarton falak, álmennyezetek, előtétfalak, boltívek
 - rejtett világítások, gipszkarton díszítések, dobozolások
 - laminált parketta lerakása, parkettacsiszolás
 - fürdők, konyhák burkolása, kőműves munkák
 - tetőterek beépítése, szigetelése
 - nyílászárók, ajtók, ablakok cseréje
 - bontás, sitt elszállítás
 - vizes falak szigetelése
 - házak külső homlokzatának szigetelése, színezése
 - hidegburkolás (csempe, járólap, márvány, gránit lerakása,
 - ill. tégla lerakása)
 - melegburkolás (PVC, linóleum, szalagparketta, laminált 

parketta,
 - padlószőnyeg, dekorpanel rakása és fektetése)
 - állványozás, állványok bérbeadása (gurulós, homlokzati)

LÁTKÓCZKI LÁSZLÓ • Telefon: 06/70/381-4227

Házhoz jön a fodrász!
Szeretettel várom minden kedves régi és új

vendégemet teljes körű női-, férfi  és
gyermek-fodrászatomban.

Igény szerint házhoz is megyek! Hétvégeken is!

Látkóczkiné Erdős Magdolna
GYOMAENDRÕD, SZENT ISTVÁN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá-
járultak!

DINYA LÁSZLÓ gyomaendrődi lakos, 
85 éves korában, június 7-én távozott sze-
rető családja köréből. Gyászolják a család-
tagok, rokonok és ismerősök. Isten őrköd-
jön pihenése felett.

OLÁH MÁTÉNÉ született Oláh Etel-
ka gyomaendrődi lakos, 76 éves korában, 
június 14-én hunyt el. Gyászolják a család-
tagok, rokonok és ismerősök. Isten adjon 
neki örök nyugodalmat.

PELYVA JÁNOS gyomaendrődi lakos, 
85 éves korában, május 31-én, Egyházunk 
Szentségeivel megerősítve távozott az örök-
kévalóságba. Gyászolják a családtagok, ro-
konok és ismerősök. Isten adjon neki örök 
nyugodalmat.

TÍMÁR EDÉNÉ született Nándori Olga 
Mónika gyomaendrődi lakos, 90 éves korá-
ban, május 4-én Egyházunk Szentségeivel 
megerősítve hazatért a Mennyei Atyához. 
Gyászolják a családtagok, rokonok és is-

merősök. Pihenése legyen csendes, emléke 
áldott.

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek;
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csendesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.“

(Juhász Gyula)

Az endrődi katolikus temetők takarí-
tását, karbantartását támogathatják ado-
mányok felajánlásával:

Készpénzbefi zetés az endrődi plébáni-
án hivatali időben (munkanapokon 8-12), 
vagy az Endrődi Szent Imre Egyházközsé-
gért Közhasznú Alapítvány számlájára be-
fi zetéssel vagy átutalással. Számlaszámunk: 
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Ta-
karékszövetkezet.

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

Az endrődi és a hunyai templomban, 
a katolikus szertartás szerint eltemetett 
halottakról 40 évre visszamenőleg, név 
szerint megemlékezünk halálozási évfor-
dulójuk napján.

Szép és üdvös lenne, ha a gyászoló 
család, egy éven belül havonta, egy éven 
túl évente szentmisét ajánlana fel elhunyt 
szeretteikért.

†

Fényképalbum 1999. június 4-én éjszakai villámcsapás következtében le-
égett a hunyai templom. 2000-ben, azaz 15 éve, Szent László 
búcsú napján volt az új templom alapkőletétele, és építettük fel 
új templomunkat.

Békesség haló poraikon, 
fogadja be őket az Úr 
az Ő országába. 
Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük!
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Az idei Kis Bálint Napok első napja - a szokásoshoz híven 
- emlékünnepséggel kezdődött a Hősök úton. A felsős irodal-
mi színpad és énekkar műsora után díjátadás következett. Kis 
Bálint - díjas lett: Koloh Imréné tanítónő, alsós igazgatóhelyet-
tes, a diákok közül: Weigert Csenge 8. a osztályos tanuló, Kiváló 
diák elismerésben részesült: Varjú Dániel 8. b osztályos tanuló, 
Halász István-díjban: Zahalka Renáta 8. a osztályos tanuló, az 
Év diákja címet pedig: Ignácz Kata szintén 8. a osztályos tanuló 
érdemelte ki. Az év tanára: Palicskáné Szegedi Katalin lett, az 
év szülője: Varjúné Kovács Edit. Az Év osztálya címet pedig a 
3. a osztály és osztályfőnöke: Pelyváné Kiszely Edit kapta. Dél-
után rendhagyó órák voltak, iskolai játékok pedagógus cseré-
vel: „Gyere be a körbe, így jutunk előre!” címmel. Este pedig „...
Alma a fájától” gyerek-szülő előadóest megrendezésére került 
sor, immáron második alkalommal. A programsorozat máso-
dik napján Kis Bálint - próba volt Gyomaendrőd utcáin, terein, 

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Legjobb osztályközösség

A felsős énekkar Kis Bálint Napon a kisiskolások

Kis Bálint Napon az irodalmi színpad

Kis Bálint Napokról, avagy mostani mottónk: 
„Játsszunk most együtt, amíg csak lehet...”

majd Diákönkormányzat közgyűlése, késő délutántól pedig 
Családi nap, Meg a sztár gála, este pedig igazi sztárvendég 
zárta a kikapcsolódás és szórakozás óráit: Tóth Gabi énekesnő. 
A kis- és nagy diákok köszönik: Ágostonné Farkas Mária igaz-
gatónőnek, a tantestületnek, a szülőknek, a Gyermekekért Ala-
pítványnak, hogy ez a két nap tanulás nélküli, felhőtlen, szóra-
kozást nyújtó, igazi, játékos, gyereknap volt.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium hírei

Te Deum

2015. június 14-én az endrődi Szent Imre Katolikus Temp-
lomban hálaadó szentmisén vettek részt a Szent Gellért Kato-
likus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai. Czank 
Gábor atya elmondta, hogy van miért hálát adnunk, s azért 
gyűlik össze a diákság minden tanév végén. Fülöp Mónika 
evangélikus lelkészasszony kis történettel példázta, hogy a 
panaszkodás, a negatív hozzáállás mennyire korlátozhatja 
lehetőségeinket, eredményeinket. Fontos a hálaadás, a „jóra 
fi gyelés” attitűdje. A diákok a hosszú, nem egyszer nehéznek 
érzett tanév elteltével megkezdhetik megérdemelt pihenőjü-
ket, melynek idején sem feledkezhetnek meg a templomba 
járásról. A Gondviselés nyáron is velük van.

Ballagás 2015.

2015. június 20-án ballagtak el iskolánk nyolcadikosai. 
Megható műsorban búcsúztak el tanáraiktól, diáktársaiktól, 
az általános iskolás éveiknek helyet adó Szent Gellért Katoli-
kus Általános Iskola falaitól. 

„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, 
mert abból indul ki minden élet.” (Péld 4,23) – fogadta a 
felirat a rendezvényre látogatókat.

Czank Gábor atya, iskolánk lelki vezetője adott útravaló 
jótanácsokat diákjainknak. A tudást, a hitet és a barátságot 
tette képletesen a ballagók tarisznyájába, a hagyomány sze-
rinti só, paprika és pogácsa mellé. Az alsóbb évesek nevében 
Magyar Róbert búcsúzott, Bene Boglárka pedig a 8.-osok ne-
vében köszönt el. A kiemelkedő közösségi élményeket, a vi-
dám együtt töltött eseményeket emelte ki, s azt, hogy jó volt 
szentgellértes diáknak lenni. A közösen énekelt búcsúdal, az 
égnek eresztett léggömbök jelképezték az új út kezdetét, és 
mindkettő jelezte azt is, hogy utoljára vannak így együtt.

Tóth Ferenc igazgató úr méltatta a tanulmányi, közössé-
gi, sportversenyeken kiemelkedően szereplő diákokat, telje-
sítményüket, és kiosztotta az idei év Szent Gellért-díjat. Idén 
két tanuló Bene Boglárka és Nótári Mihály kapták meg az el-
ismerést; oklevélben részesültek: Neibort Tibor, Iványi István, 
Harnos Tímea, Kiss Vivien, Kurilla Virág, Kalmár Lilla tanulók. 

Valamennyi ballagónak sikeres jövőt, kitartást, hitük meg-
tartását és megerősödését kívánjuk. A rendezvényt megtisz-
telte jelenlétével Várfi  András úr, a Békés Megyei Közgyűlés 
alelnöke, Toldi Balázs polgármester úr, Lehóczkiné Tímár Irén 
alpolgármester, Petényi Szilárdné Hunya polgármestere, Ivá-
nyi László tiszteletbeli kanonok, iskolánk alapítója is.

Tudásbajnokság országos döntő 2015.

Mint arról hírt adtunk, iskolánk diákjai közül Kovács Gábor 
6. osztályos tanuló megyei elsőként jutott tovább a Bendegúz 
Tudásbajnokság országos fordulójába természetismeret tan-
tárgyból. Az újabb erőpróbára 2015. május 30-án került sor 
Szegeden. Gábor nagyon szép teljesítménnyel 4. helyezést ért 
el. Beszámolójából idézünk:

„Elérkezett az országos döntő napja. Kora reggel indul-
tunk Szegedre, a Városi Sportcsarnokba anyukámmal és Mar-
cell tanár úrral. 9 órakor kezdődött a megnyitó, ahol beszé-
det mondott a Bajnokság szervezője. Utána mindenki elment 
megírni a feladatokat a számára kijelölt iskolába. Én a Tisza-
parti Általános Iskolában, a C épületben írtam meg a kérdé-
sekre a választ. A verseny után mindenki kapott szendvicset 
és vizet. Amíg arra vártunk, hogy kijavítsák a dolgozatokat, 
addig lehetett műsort nézni, kézműveskedni, könyveket vá-
sárolni. Az eredményhirdetés 15 órakor kezdődött. Először a 
megyei döntő nyereményjátékának győzteseit sorsolták ki, 
akik könyvjutalomban részesültek, ezután került sor a döntő 
helyezettjeinek díjazására. Én a 4. lettem, és ennek is nagyon 
örültem. A felkészítő tanárom – Melis Marcell tanár úr – na-
gyon büszke volt rám. Ha jövőre is megrendezik ezt a ver-
senyt, akkor történelemből szeretnék indulni. 

Nagyon jól éreztem magam ezen a napon.”
Kovács Gábor 6. osztályos tanuló
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Kedves vásárlóim!
Nyári ajánlataim:

• rovar- és gombaölő vegyszerek
• műtrágyák, növénytápok
• virágládák, cserepek, virágföldek
• öntözőszivattyúk, szórófejek
• öntözőtömlők, csatlakozók
• fűnyírók, sövényvágó ollók
• metszőollók, kéziszerszámok
• fóliák, műanyag hálók, kerítésdrótok
• műa. hordók, vödrök, zárak, lakatok
• szegek, csavarok, kapák, lapátok
• munkavédelmi bakancsok, kesztyűk
• festékáruk, ecsetek, hengerek
• purhabok, szilikonok, ragasztók
• állateledelek, nyakörvek, pórázok

Várom vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Egész évben várjuk ked-
ves vendégeinket klimatizált, 
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti, csa-
ládi rendezvények lebonyo-
lítását klimatizált éttermünk-
ben 70 főig.

Az étterem nyitva 
11-21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren-
dezvény lebonyolítását vállal-
juk a teljesen klimatizált Hídfő 
étteremben 160 főig.

FÉSZEK
Panzió és Étterem

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 6.
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240

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

Gyomai Jézus Szíve búcsú (június 13.)


