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A tartalomból:

Karácsony különleges helyet foglal 
el az ünnepek sorában. A szeretet ün-
nepének, az öröm, s a béke napjának 
nevezik, s talán egyetlen ünnepet nem 
ülnek meg az emberek oly féltékenyen, 
otthoniasan zárkózott, meleg ünnep-
léssel, mint ezt.

Miért is olyan boldog ünnep hát a 
karácsony? Mi teszi az öröm napjává 
még azoknál is, akik máskor alig ünne-
pelnek? Vajon csak az-e, hogy e napon 
ajándékokat osztunk és kapunk? Hogy 
ilyenkor meghitt, régi dalokat éneke-
lünk és gyermekeinket a karácsonyfa 
gyertyafényén keresztül az illúziók an-
gyalos világába ringatjuk? Betlehemes 
játék, jászol, angyalok, pásztorok, nap-

keleti bölcsek, éjféli mise, karácsonyfa, 
ajándékok, karácsonyi vakáció és ka-
rácsonyi jutalék — vajon ez a lényeg? 
Avagy ez mind csak járulék és rezonan-
cia, visszhang és jelkép, következmény 
és az ünneplő külső dísze csupán?

A mai emberek szeretnek szekulari-
zálni, minden szentből és nemesből ki-
űzni a lelket s kihagyni az Istent. Mi ne 
engedjük szekularizálni a karácsonyt, 
ne engedjük puszta polgári ünneppé 
zsugorodni, amelyet bárban és loká-
lokban éppúgy meg lehet ülni, mint 
az éjféli misén, pezsgős üvegek és ci-
gányzene mellett éppúgy, mint térdre 
borulva a Jászol előtt…

Folytatás a 3. oldalon!

A háztáji gazdálkodásról13.

Sváb hagyományok7.

Az utóbbi évek egyik legkiegyensúlyozottabb költségvetés tervezete 3. o.

Az utolsó magyar királykoronázás 8. o.

Istentől megáldott, békés, boldog karácsonyt 
kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Endrőd-kóstoló17.
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Általános iskola
Hatvan év távlatából
2016. november 10-én, csütörtökön rendhagyó történelem-

óra kereteiben előadást hallottunk –7. és 8. osztály – az 1956-os 
forradalom és szabadságharcról. Az előadók személyes emlé-
keiket és élményeiket osztották meg velünk, ezzel hozták közel 
az akkori eseményeket. Huszár Endre tízéves volt, amikor Bé-
késcsabán lezajlott a néma forradalom. Gyermekként élte át a 
történteket, hallotta a szovjet tankok házakat megremegtető 
dübörgését. Egykori iskolaalapítónk, Kiss Pál azt tartotta fon-
tosnak elmondani, hogy a fi atalok tájékozódjanak a még élő, de 
már idős szemtanúktól. Ez az óra része volt annak a program-
nak, amit a kerek évforduló alkalmából a Templárius Alapítvány 
szervezett. Ungvölgyi János szavaival ért véget az óra. 

a  8. osztály

Duó dallam nélkül 
A szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvo-

da 2016. november 15-én - immáron negyedik alkalommal - 
adott otthont a Duó dallam nélkül elnevezésű páros versmondó 
versenynek. E nemes vetélkedés különlegessége az, hogy a kivá-
lasztott vers vagy versek párban hangzanak el, teret engedve a 
(szó)játéknak, a vers sajátos szövegfeldolgozásának, a drámajá-
téknak. Iskolánkból három hetedikes és egy nyolcadikos gyer-
mek indult. A IV. korcsoportban (hetedik és nyolcadik osztály) 
kilenc pár jelentkezett, összesen tizennyolc diák. Ötletesen vi-
dám, kreatív, de komoly, fi lozofi kus versfeldolgozásokat is lát-
hattunk-hallhattunk. Négy párt értékelt és jutalmazott a zsűri. 
Wolf Anna és Czibulka Imola Adamis Anna Arra születtem és 
Reményik Sándor Egy lélek állt című verseinek tolmácsolásá-
ért kapott díjat, negyedikként szólították őket színpadra. Fiú 
párosunk (Látkóczki Bence és Farkasinszki István) is remekül 
szerepelt, ők Petőfi  Sándor és Vörös István egy-egy versét adták 
elő. Az izgalmas, de szórakoztató délután hamar eltelt, s a kedves 
vendéglátás, majd eredményhirdetés után élményekkel, jókedv-
vel indultunk haza Szentesről.

Felkészítő tanáruk: Polányi Éva

A vadnyugaton jártunk
2016. november 17-én az alsó tagozatos diákjainkkal elláto-

gattunk a Szent Antal Népházba, ahol egy előadást tekinthettünk 
meg, melynek címe: „Vigyázat Vadnyugat!” volt. Vidám, zenés 
komédiát láthattunk 60 percben, melyet a Szegedi Miniszínház 
művészei adtak elő. Már a díszlet kíváncsivá tette a gyermekeket, 
hisz egy vadnyugati városba csöppentünk bele. Külön élményt 
jelentett tanulóink számára, hogy ők is részesei lehettek a szín-
darabnak, hisz többüket is felhívták a színpadra. A műsor végén 
vastapssal búcsúztunk a művészektől, ebből is látszik, hogy na-
gyon tetszett mindenkinek az előadás. Még másnap is mesélték 
egymásnak a látottakat a gyerekek, melyet rajz formájában pa-
pírra is vetettek. Reméljük hamarosan újra részünk lesz hasonló 
élményben!

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei

köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Pelyva 

Miklós nyomdásznak, aki 1995 februárja és 2016 decem-

bere között újságunk nyomtatási és terjesztési munkáját 

végezte. Köszönjük lelkiismeretes munkáját, és kívánunk 

neki további sok örömet, boldogságot az életben!

Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapítvány

Gimnáziumi egység

Katolikus Ifj úsági Találkozó 

November 19-én iskolánk diákjai hitoktatóikkal vettek 
részt Mezőtúron egy katolikus körzeti ifj úsági találkozón, ahol 
a köszöntéseket és megnyitót követően a Templárius Alapít-
vány tagjai tolmácsolásában a lovagok életével ismerkedhet-
tek meg. Szó volt a lovagi erényekről, kiscsoportos foglalko-
zás keretében különböző kreatív programokon (beöltözés, 
lovagi torna, éneklés, címerkészítés) szerezhettek élményeket 
a megjelentek. Az ebédet követően szentmisével zárult a jó 
hangulatú találkozó. A KIT nem csak a szervező csapatokból 
kovácsol munkaközösséget, hanem a szomszédos települé-
sek fi ataljai is megismerhetik egymást.

Kner sírok ápolása

Iskolánk már több éve tevékenyen közreműködik a gyo-
mai temetőben található Kner-sírok gondozásában. Ebben a 
tanévben - már hagyományosan Varsányi Gyula tanár úr ve-
zetésével - négy 9. A osztályos tanuló vett részt a munkában: 
Kovács Nikolett, Saly Eszter, Ugrai László és Tóth Armand. Di-
ákjaink ezt a tevékenységet az iskolai közösségi szolgálat ke-
retében végezték.

Pakson jártunk

Iskolánk tanulóinak egy kis csapata (38 fő) Tóthné Stibán 
Erika és Salyné Buza Hajnalka tanárnők kíséretében novem-
ber 21-én Paksra utaztak és látogatást tettek az atomerőmű-
ben. Megtekintették a látogatóközpontot, üzemlátogatáson 
vettek részt, végül az atomerőmű múzeumot nézték meg. 
Nagyon sok érdekességet tudtak meg a nap folyamán, sőt a 
múzeumban játszhattak is a kiállított gépekkel, maradandó 
élményekkel tértek haza.
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A karácsony igazi öröme karácsony 
misztériumának, gazdag eszmei tartalmá-
nak megértéséből fakad. Mi is hát a kará-
csony igazi jelentősége?

Mindenekelőtt az, hogy ez a nap hozta 
meg nekünk, embereknek a legnagyobb, 
az elképzelhető legszebb istenközelséget. 
Karácsony által jutott a mi nyomorult kis 
Földünk a legmagasztosabb értelemben 
vett perihéliumba, napközelségbe. Az Is-
ten szállt a szentestén le hozzánk, nem az 
ószövetségi vagy akár a paradicsomkori is-
tenjelenések, theophaniák alakjában, még 
kevésbé a görög s a római mitológia torz 
elképzelései szerint, hanem a hypostaticus 
unió, a megtestesülés útján, az Isten-ember 
alakjában.

Örökre titokzatos, megrázó, vakme-
rően hangzó dogma, amely szűkmellű fi -
lozófusokat, kislelkű embereket megdöb-
bent és szkepszisbe ejt: hogyan lehetséges, 
mondják, hogy mi ennyire naivul s ennyire 
anthropocentrikusan fogjuk fel a világot? 
A mindenható Isten, ez a minden kozmosz 
felett álló örök Hatalmasság majd éppen 
erre a hitvány sártekére száll le! Százmillió 
eddig ismert naprendszer közül az egyik 
legkisebb Napnak egyik legkisebb bolygó-
jára, s itt megszületik ember képében!…

Akik így beszélnek s megütköznek, 
azok nem értik meg s nem tartják észben, 
hogy Isten nem méterrel méri a nagyságot s 
nem is fényév-távolokkal s hogy a lélek neki 
több, mint ezer nap és tízezer tejút.

Karácsonynak ez a legbájosabb angyali 
zenéje, ez a legédesebb titka: hogy az, aki 
milliószor nagyobb a kozmosz minden égő 
s rohanó kolosszusánál, annyira becsült és 
szeretett minket, hogy nem átallotta hoz-
zánk szegődni, törpe kicsinységünk osz-
tályosává lenni, nyomorúságunk köntösét 
felvenni, mikroszkopikus szűkösségünk 
koldusgúnyáját magára ölteni. Mennél na-
gyobb ő s mennél kisebb lett értünk, annál 
kiáltóbban, perdöntőbben bizonyos, hogy 
nagyon szeret minket, hogy végtelenül 
nagyra értékeli a mi ma még kicsiny töm-
löcbe zárt, halhatatlan lelkünket s hogy az 
önkiüresítés és önmegalázás legmegrázóbb 
csodatételeire képes, csakhogy minket is 
szeretetre indítson önmaga iránt!

Királyok nem szoktak paraszti kuny-
hóban lakozni, igaz. De a szeretet le tudja 
csalni a királyfi akat — nemcsak a mesében, 
hanem néha a történelemben is, sőt ezúttal 
a dogmatikában is — a völgybe, a váraljára, 
ahol pórruhás pásztorleánykák laknak. Ez 
a karácsony, testvéreim: az örök Király fi a, 
aki elhagyja a menny kastélyát s a mi lel-
künk szerelméből, a pórleány szeretetéből 
a vár aljára költözik s pórrá, emberré lesz 
velünk!

S nemcsak leszáll hozzánk, hanem fel is 

emel bennünket magához. Mily nagy lett 
az ember karácsony eseménye által! Milyen 
arisztokratikus fönség ragyog azóta a meg-
kereszteltek homlokán! Mi csak hús és vér 
vagyunk; kicsiny halandók, de azért íme: 
egy közülünk — Isten!

A Mindenható — a mi vérrokonunk 
lett, a mi testvérünk, aki a keresztségben 
megosztja velünk istenfi úságának kimond-
hatatlanul magasztos, főnemesi kiváltsága-
it. Mi több, a mi ereinkben az Oltáriszent-
ség révén az ő vére lüktet; a kegyelem révén 
belénk, szegényes venyigékbe, az isteni sző-
lőtő életereje, életnedve, természete ömlik 
át.

Mily szép azóta a föld, hogy Isten Fia 
járt rajta! Mennyivel több, gazdagabb, fé-
nyesebb, ragyogóbb, mint a százezerszer 
nagyobb égitestek, az egész anyagi világ 
káprázatos üveggyöngy-bazárja! Mert ha 
Betlehem csak ezen a picurka bolygón van, 
ha Golgota és Sion csak ezen a sártekén 
van, ha tabernákulum és Úrnap és áldozás 
csak ezen a mi porszem-csillagocskánkon 
van, akkor mégis ez a Föld a világ centru-
ma, temploma, tabernákuluma s akkor a 
csillagok világa csak drapéria, csak dísz, 
csak boltozat s a lakók, a háziurak, a birto-
kosok mi vagyunk!

Ám karácsony nemcsak díszt és nemes-
séget hozott nekünk, hanem ennél többet 
is: megváltást. Karácsony a mi megváltá-
sunk, szabadulásunk kezdete. Mily tragi-
kus az ember, az áteredő bűn átkát nyögő 
ember belső elesettsége, tehetetlensége, 
önmagát megváltani nem-tudása! Ezer baj 
közt vergődik, de a bajokat nemhogy meg-
szüntetni nem tudja, hanem még tetézi is 
mindig újabb, magatépő őrülettel. Mindig 
több bűnnel és szerencsétlenséggel. Nem 
szomorú-e ez az évezredes sopánkodás a 
jobb jövőért, amely csak mindig újabb csa-
lódásokba zuhan?

Hogyan büszkélkedik az ember, hogy 
majd ő így és úgy, nem kell ide más, csak 
humanizmus, és haladás és technika és a 
műveltség növekvése s majd akkor boldog 
eldorádó lesz a föld!

Soha az emberek oly közel nem jutot-
tak egymáshoz, a közlekedés távíró, telefon, 
rádió és repülőgép révén soha oly gyors és 
könnyű nem volt, mint most, és az ered-
mény? Soha még ember az embertársától 
oly távol nem volt, soha annyi gyűlölködés, 
elzárkózás, önzés és magunkba roskadás 
nem volt, soha az emberek közt oly mély 
szakadék nem tátongott, mint ebben a tele-
fonos, rádiós, villanyfényes, motoros, tőkés, 
bölcs és programgazdag világban.

Igen, mert kincs, tudás és vívmány nem 
elég arra, hogy a lelkeket gyógyítsa, meg-
újítsa, megnemesítse s ezzel az életet magát 
valóban szebbé tegye, mert ehhez megvál-

tás kell s azt csak Az tudta hozni, aki az em-
beri lélek mélyének titkait ismerte, elég erős 
volt arra, hogy ezekbe a mélyekbe le tudjon 
szállni s ott új, teremtői erővel jobb, szebb, 
szentebb s istenibb életet tudjon varázsolni.
A Kisded, aki ma született, meg tudta ezt 
tenni. Ő nem villanyfényt hozott, csak a 
betlehemi csillag fényét; nem programbe-
szédeket tartott, hanem evangéliumot hir-
detett; nem anyagi kincseket szórt, hanem 
kegyelme esőjével áztatta fel a lelkek szik-
kadt földjét.

Boldog, aki megérti karácsony e csodás 
örömét s befogadja a szívébe a karácsony 
nagy Vendégét. De sajnos, voltak mindig s 
vannak ma is, akik visszautasítják őt. „Tu-
lajdonába jőve, de övéi őt be nem fogadák” 
(Ján. 1, 11). Mi ne tartozzunk azok közé, 
akik karácsonyt ülnek, de Krisztus nélkül, 
Isten nélkül, lélek nélkül. Ne tartozzunk 
azok közé, akik a szívük ajtaján kopogta-
tó Jézust elkergetik és elűzik: nem kellesz, 
nem akarok hallani rólad, nem érdekelsz 
engem! Fogadjuk a karácsony királyát élő 
hittel, alázatos, hódoló engedelmeskedés-
sel! Tartsuk meg parancsolatait örömmel és 
buzgón, terjesszük országát és ébresszünk 
magunkban szívből fakadó hálát és mélysé-
ges szeretetet iránta.

Kis Jézus, ott a jászol szalmáján: íme 
minden hálánkat, minden szeretetünket 
elébed visszük. Legyen a mi szívünk sze-
rény betlehemi lakocska neked! Trónolj 
benne s kiterjesztve fölénk gyönge karja-
idat, áldj meg minket. Áldd meg gyerme-
keinket, családjainkat; áldd meg a magyar 
hazát, áldd meg az összes népeket! Főleg, 
kis Jézus, áldd meg és vigasztald a szen-
vedőket, akik karácsony szent napján is 
fűtetlen szobában, sőt, dehogy szobában, 
lyukakban, földalatti odúkban laknak. In-
dítsd könyörületre azokat, akik adhatnak és 
segíthetnek!

Ha majd kis karjaid megerősödnek, a 
keresztre visznek téged, kezeidet és lábaidat 
által fogja verni a mi gonoszságunk. Szen-
vedsz érettünk, Jézus, azután feltámadsz 
és a mennybe mész és egy ideig látszólag 
magunkra hagysz bennünket. Azonban 
majd eljön a nap, amikor ismét megjelensz 
köztünk, már nem betlehemi szegénység-
ben, hanem ragyogó mennyei hatalomban, 
fényességben, ítélni eleveneket és holtakat. 
Akkor, ó betlehemi Jézus, azon a napon ta-
lálj minket is azok sorában, akik a te betle-
hemi alázatosságodban felismertek és sze-
rettek téged!

Emlékezzél akkor arra, hogy betlehemi 
szegénységed a mi hűséges szívünkben me-
leg otthonra, puha bölcsőre, vendégszerető 
jászolra talált!

Bangha Béla (1881-1940)
Magyarország „sajtóapostola”

Krisztus Jézus született, örvendezzünk!
Folytatás a címlapról
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Önkormányzati h í r e k Megyei h í r a d ó

Novemberben bizottsági üléseken ismerhették meg a bizottság 
tagjai Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségveté-
si koncepcióját. Egy 2014. évi törvény hatályon kívül helyezte ugyan a 
polgármesterek azon kötelezettségét, ami szerint minden év október 31. 
napjáig be kell mutatni a képviselőknek a következő évi költségvetés ter-
vezetét, mégis célszerűnek látszott a törvényi engedékenység ellenére 
is áttekinteni az alapvető célokat, feladatokat, rendszerezni az ismert és 
tervezett kötelezettségeket, számba venni a 2017. évre várható bevéte-
leket és kiadásokat is. 

Az utóbbi évek egyik legkiegyensúlyozottabb költségvetés terveze-
tét vitathattuk meg, mely egyik oldalon sem tartalmazott hiányt.

Várható bevételek és kiadások alakulása:
Adatok E Ft-ban

Bevételek 2.484.943

Működési bevétel 1.921.451
Felhalmozási bevétel 39.902
Finanszírozási bevétel 523.590
Forrás hiány 0
Kiadások 2.484.943

Működési kiadások 1.999.339
Felhalmozási kiadás 485.604
Finanszírozási kiadások 0

A költségvetési hiány belső fi nanszírozására szolgáló előző évi ma-
radvány E Ft-ban:

Működési célú előző évi maradvány: 94. 544 E Ft. 2017.-ben: 77 888 
E Ft.

Felhalmozási célú előző évi maradvány: 417. 940 E Ft, 2017.-ben 445. 
702 E Ft.

Maradvány összesen:2016. évben 512.484 E Ft, míg 2017. évi terv 
523.560 E Ft-tal számol a koncepció.

A tervezet tartalmazza a 2017. év felújítási tervét is, amely 75.500 E 
Ft, míg a beruházásokra 259.308 E Ft-ot kíván költeni a város. A beruhá-
zások között szerepel pl. a 2016. év folytatásaként az öregszőlői földút 
stabilizáció, parkosítás, parkolók építése, közvilágítási hálózat bővítése, 
kerékpár út vízelvezetése, térfi gyelő kamerarendszer bővítése, játszótér 
építése, óvoda akadálymentesítése, ingatlan vásárlás, fogorvosi rendelő 
kialakítása, stb.

Toldi Balázs polgármester a város 2017. évre vonatkozó költségvetési 
koncepcióját további egyeztetés és elemzés céljából a Képviselő-testület 
elé terjesztette.

A Képviselő-testület javaslata:
 - a végleges tervezet kidolgozása során további vizsgálódás a bevé-

telek növelésének, illetve a kiadások csökkentésének érdekében
 - működési hiányt nem tartalmazhat a költségvetés
 - forrás biztosítása a folyamatban lévő beruházásokra és felújítások-

ra
 - az intézmények költségvetése az intézményvezetők bevonásával 

kerüljön kialakításra

A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület javas-
latot nyújtott be az önkormányzathoz a helyi TDM szervezet támoga-
tására, az együttműködési megállapodás módosítására. A kérésük az 
volt, hogy a helyi idegenforgalmi adó mértéke kerüljön megemelésre 
az eddigi 350 Ft-ról maximum 400 Ft-ra. A befolyt többletbevétel pedig 
kerüljön átadásra a turisztikai szervezet részére, melyet az köteles város-
marketingre fordítani. 

Az emelés mértékét a környező települések idegenforgalmi adó 
mértékéhez igazították, illetve  indoklásként hozták még fel, hogy az 
állami támogatás is a befolyt adóforint után igényelhető. (2017. évben 
minden befi zetett idegenforgalmi adó után 1 Ft.)

Dr. Lemák György intézményvezetői kinevezése (Városi Szakrendelő) 
határozott időre, 1 évre szólt, amely 2017. március 1. napján lejár. Maga-
sabb vezetői feladat ellátására önkormányzatunk pályázatot ír ki. A pá-
lyázat KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:2016. november 28. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2017. január 13.

A LIDL Áruház, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázi-
um, valamint az Önkormányzat nagy forgalma miatt jelentősen megnőtt 
a Selyem úton parkoló gépjárművek száma, amely sok esetben már for-
galom akadályozó tényezőként jelentkezik. Ennek elhárítása érdekében 
született az a Képviselő-testületi döntés, mely szerint mindhárom épület 
környezetére vonatkozóan kerül kihelyezésre a „Megállni tilos!” jelzőtáb-
la. A tábla kihelyezési költsége megközelítőleg bruttó 60.000 Ft, amely az 
utak fenntartására szolgáló szakfeladatra van elkülönítve.

Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester

Észak-Szumátra kormányzója Békés megyében

Magyarországra érkezett T. Erry Nuradi, M.Si. Észak-Szumát-
ra Tartomány kormányzója Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnöke meghívására. Magyarország 60 
évvel ezelőtt létesített diplomáciai kapcsolatot Indonéziával, Békés 
megye pedig 2010-ben kötött testvérmegyei kapcsolatot Észak-
Szumátra Tartománnyal. Ez a megállapodás 2015-ben lejárt, a 
jelenlegi látogatás célja a további lehetséges együttműködés átte-
kintése - kormányzó úr szeretné megújítani a megállapodás. Az ok-
tatás, a cserediák programok, a kultúra, a művészetek, a gazdaság, a 
turizmus területén látják ezt a kapcsolatot tartalommal megtölteni.

A látogatás első részében a megyeházát tekintette meg a kül-
döttség, majd a közös eszmecsere után Békés megye felsőoktatá-
si intézményeinek, valamint a Napsugár Bábszínháznak a vezetői 
mutatták be intézményüket, keresve az együttműködés lehetősége-
it. A H.E. Mme. Wening Esthyprobo, Indonéz Köztársaság magyar-
országi nagykövete, T. Erry Nuradi, M.Si., Észak-Szumátra Tarto-
mány kormányzója és Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke tartotta sajtótájékoztató után a program 
Szarvason, a Halászati és Öntözési Kutatóintézetnél folytatódott, 
majd egy üzletember-találkozóval zárult a Szarvasi Polgármesteri 
Hivatal dísztermében.

A látogatás végeztével T. Erry Nuradi, M.Si. kormányzó meg-
hívta Békés megye küldöttségét Észak-Szumátra Tartományba egy 
viszontlátogatásra.

Megyei közgyűlés

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtartotta idei 
utolsó soros ülését, melyen tájékoztató hangzott el Békés megye 
ár- és belvízhelyzetéről. Bak Sándor, a Körös-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság igazgatója elmondta, hogy a fenntartási, üzemelési és vé-
dekezési feladatok ellátására felkészültek, a Békés megyében élők 
biztonságban tudhatják magukat.

Tájékoztatót tartott dr. Orosz Tivadar elnök a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 2015. évi munkájáról. Széles körben 
taglalja a kamara tevékenységét, melyben tanácsadás, tájékoztatás, 
gazdaság- és kereskedelemfejlesztéssel kapcsolatos feladatellátás, 
információszolgáltatás szerepel.

A közgyűlés Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága húsz civil szer-
vezet, a testület pedig három alapítvány támogatásáról döntött. Bár 
erről kevés szó esik, valamennyi közgyűlésen több támogatásról 
születik döntés, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának ülését kö-
vetően több tucat egyesület kap pozitív választ kérelmére.

 A megyegyűlés bejelentésekkel zárult.
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Varjú Imre endrődi születésű kano-
nokot, nyugalmazott plébánost a Magyar 
Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki 
október 23-án, amit Surján László euró-
pai parlamenti képviselő adott át részére a 
pestszentlőrinci  Mária Szeplőtelen Szíve-
plébániatemplomban. Ezt követően pedig 
november 12-én az Emberi Méltóság Ta-
nácsa (EMT) emberi méltóságért díjjal tün-
tette ki, melyet Lomnici Zoltán, az EMT el-
nöke és Szunai Miklós, a szervezet főtitkára 
adott át részére  Budapesten. A kitüntetése-
ket az 1956-os szabadságharc forradalmá-
rainak odaadó lelki gondozásával induló 
hat évtizedes, rendkívüli elhivatottságban 
megélt papi szolgálatáért, valamint a Buda-
vári Nagyboldogasszony-plébániatemplom 
műemlékvédelmi és szakrális szempontból 
is kivételes rekonstrukciójának létrejötte 
érdekében végzett meghatározó tevékeny-
sége elismeréseként.

Imre atya 1932. november 26-án szü-
letett Endrődön, majd 1956. június 17-én 
szentelték pappá Vácott.

A frissen szentelt lelkipásztor Lomnici 
Zoltán megfogalmazása szerint „nem volt 
pesti srác”, mivel nem vett részt a harcok-
ban. Sőt, a forradalom alatt a Központi Pap-
nevelő Intézetben csendes lelkigyakorlaton 
vett részt, így hosszú ideig nem is tudott a 
harcokról. A lelkigyakorlat végeztével nov-
ember 4-én szentmisére sietett, amikor a 
szeme láttára a szovjetek agyonlőttek egy 
embert, aki ugyancsak a templomba igye-
kezett. „Az ablakból láttam, hogy a Kecske-
méti utcán jön egy ember a templom felé, 
felbukik és elterül. Kimentem, behúztam 
a járda szélére, feloldoztam. Láttam, hogy 
halott. A hétórás misét átadtam egy újmi-
sés papnak, egy marék Oltáriszentséget 
belekötöttem egy oltárkendőbe és a nya-
kamba akasztottam. A Kálvin téren látták 
az oroszok, hogy jön egy reverendás pap. 
Nyakamban volt az Oltáriszentség. Két ka-
tona rám szegezte a géppuskát. Nem féltem, 
hogy meg fogok halni, arra gondoltam: ak-
kor nem tudom bevinni az Oltáriszentséget 
a kórházba, tehát nem halhatok meg. És 
arra, hogy Jézust viszem, ha lelőnek, csak 
fölvisz a mennyországba utána. Elmentem 
a tankok előtt anélkül, hogy lőttek volna.”

Az akkor 24 éves fi atal pap volt az egyet-

len, aki akkor a Kálvin téren életben ma-
radt, mert a szovjet katonák „tiszteletben 
tartották a reverendát”. Ezután épségben a 
Bakács téri kórházba ért, ahol kiszolgáltatta 
a szentségeket, és lelki támasza volt a be-
tegeknek. „Vasárnaptól péntekig a kórház-
ban voltam, át sem öltöztem. Keddig nem 
tudtam lefeküdni sem. Vasárnap és hétfőn 
megállás nélkül hozták be a halottakat és 
a sebesülteket, folyton ment a műtét, hét-
fő estére elfogyott az érzéstelenítő. Ennek 
hiányában a papot keresték az emberek. 
Volt egy ember, akinek érzéstelenítés nél-
kül levágták a lábát térdből: engem hívott, 
erősen belém kapaszkodott, fogta mindkét 
kezem, csupa vér lettem. Nem volt ott hi-
tetlen ember, a katolikusok mind gyóntak 
és áldoztak, a többiek is imádkoztak velünk 
együtt. A koraszülött központból is lehoz-
tak 82 koraszülött újszülöttet, kivették őket 
az inkubátorokból, mert szétlőtték az elekt-
romos központot. Egy pohár vízzel megke-
reszteltem 82 gyereket. A nővér mondta a 
neveket, én háromszor keresztet rajzoltam 
a homlokukra a vízzel. De egy dolgot el-
mulasztottam: nem anyakönyveztem őket. 
Voltak köztük, akik túlélték, és később a 
szüleik az elsőáldozásukra készülve azt 
mondták, hogy a kórházban lettek megke-
resztelve azokban a napokban. „

A forradalmat követően Imre atya él-
ményeit leírta és paptársaival is megosztot-
ta. Minden bizonnyal ezzel hívta fel magára 
az új rezsim fi gyelmét. Az ekkor már péceli 
hitoktatót letartóztatták, majd első fokon 
hét év börtönre ítélték, ezt másodfokon 
négy évre mérsékeltek.

Büntetését Márianosztrán töltötte, papi 
hivatását raboskodása idején is gyakorolta, 
látogatóitól mazsolát és kovásztalan kenye-
ret kért, így misézett. 1959-ben amneszti-
ával szabadult, viszont még évekig megfi -
gyelték.

Ezután három esztendeig káplán-hitok-
tató volt Kiskunhalason, majd újabb három 
évig Újpest-Megyeren szolgált. 1964-től 

plébános, előbb a soroksári főplébánián, 
majd a rákospalotai főplébánián. 1967-től 
borsosberényi, majd 1978-tól, 25 éven át 
a pestszentlőrinci főplébánia plébánosa. 
2003 és 2010 között a Budavári Nagybol-
dogasszony (Mátyás-templom) plébáno-
sa. 2010. augusztus 1-jén nyugállományba 
vonult. Ezt követően Erdő Péter bíboros úr 
javaslatára a pestszentlőrinci Ibolya utcai 
kápolnában végzi lelkipásztori munkáját.

Idén ünnepelte 60 éves papi jubileu-
mát, június 18-án tartotta gyémántmisé-
jét. „Ezüst – arany – gyémánt – vas közül 
a gyémántot választottam, mert az „olyan 
drágakő, amelynek lapjai hajlottak és a drá-
gakövek csiszolására, meg üvegvágásra is 
használják…” írta meghívójában Imre atya. 
Az ünnepélyes szentmisén Bábel Balázs 
kalocsai érsek méltatta Imre atya papi te-
vékenységét, megjegyezve, hogy a gyémánt 
magas hőmérsékleten és – nyomáson kép-
ződik. Ilyen paraméterek jegyében zajlott 
Imre atya papi szolgálata is.

Varjú Imre 1956-ban nem „pesti srác” 
vagy „hőbörgő csuhás” akart lenni, hanem 
csak egyszerűen tette, amit frissen szentelt 
lelkipásztorként kötelességének érzett. A 
börtönben számos alkalommal ébredt arra, 
hogy aznap kivégzés lesz. Ma is emlékszik a 
férfi ra, aki halála előtt hangosan fohászko-
dott: „Isten, áldd meg a magyart”. Szarvas 
Attila XVIII. kerületi alpolgármester szava-
ival élve: „fontos, hogy a mi generációnk és 
az utánunk jövők is megismerjék a titkot, 
ami lehetővé tette 1956 csodáját. Azt, hogy 
Varjú Imre és a hozzá hasonló fi atalok hi-
tük és elveik szerint éltek, kiálltak az igaz-
ságért, becsülettel dolgoztak és vállalták a 
nehézségeket, az áldozatokat is azért, hogy 
hivatásukat teljesítsék. Így váltak ők élő, 
izzó és hiteles példaképekké.”

Hegedűs Bence
Felhasznált források: Magyar Kurír, Magyar 

Idők, Szent István Lovagrend és az Esztergom-Bu-
dapesti Főegyházmegye honlapjai

Képek forrásai: Magyar Kurír, MTI

Civil sarok
Dr. Varjú Imre
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Erdő Péter: A szentév üzenete embertársaink 
kötelezettségen felüli segítése 
Az irgalmasság szentévének üzenete az emberek közötti sze-

retet, megbocsátás, az ellentéteken való felülemelkedés volt, és az 
olyan emberek segítése, akik iránt először úgy gondoljuk, hogy 
nem is vagyunk kötelesek – mondta Erdő Péter bíboros a szentévet 
lezáró vatikáni mise után november 20-án.

Erdő Péter kijelentette, minden szentév saját kora valóságára 
kívánja felhívni a fi gyelmet, arra a közegre, amelyben az egyén és 
az emberiség él.

A bíboros hozzátette, a Ferenc pápa által vezetett rendkívüli 
szentévnek az emberek közötti irgalmas szeretet volt az üzenete, az 
egymás iránti megbocsátás, a régi ellentéteken való    felülemelke-
dés, olyan emberek segítése, akik iránt úgy gondoljuk, hogy nem is 
vagyunk kötelesek, mivel „az irgalmasság a kötelezettségen túlme-
nő segítő szeretet”. 

Ferenc pápa a szentév lezárására a Vatikánba szólította a bíbo-
rosokat, akiket a Szent Péter téren bemutatott mise végén egyen-
ként köszöntött. Közöttük Erdő Péter bíborost is.

„A szentév üzenete az, hogy vegyük észre, létünket és képes-
ségeinket ajándékba kapjuk, ezért a történelemben és a világban 
nem szorongva kell élnünk, hanem bizalommal, azzal a reménnyel, 
hogy Isten jóságos és alkotó szeretete kiterjed a történelemre és a 
mi sorsunkra is” – fogalmazott Erdő Péter.

Kiemelte, a Bibliából ismert ősi jó cselekedetek elmélyítése, ak-
tualizálása volt a szentév üzenete: annak megtalálása, hogy az örök 
útmutatások saját korunkban, saját életünkben milyen konkrét cse-
lekedeteket kívánnak. 

„Mindenkinek vannak az életében emberek, akiktől sérelmet 
szenvedett, aki udvariatlan volt vele szemben, vagy háttérbe szorí-
totta, és úgy érzi, hogy vele igazán nem lehet kedves. Ez az év és a 
következők is alkalmat adnak, hogy ezt átgondoljuk, és próbáljunk 
új életet kezdeni, új lapot nyitni az emberek közötti kapcsolatok-
ban” – mondta a bíboros.

Megjegyezte, a népek között gyakran súlyosabb, mélyebb el-
lentétek léteznek, ezeknek a feldolgozása azonban nem egy ember 
elhatározásán múlik. „Ezeken dolgozni kell, elsősorban neveléssel, 
de azt hiszem, hogy ezek megoldása nemzedékek munkáját kíván-
ja” – nyilatkozta Erdő Péter.

Régi endrődi esti imádság

Lenyugodott immár Isten napja,
Imára hív templomunk harangja, 
Mielőtt csendben pihenni térek,
Bűneimért bocsánatot kérek. 
Mint Úr Jézus gyászos koporsóba,
Íme úgy fekszek most én ágyamba, 
Magam mellé teszem két karomat, 
Mint szent mise mondó két gyertyámat. 
Hét részes olvasó van kezemben, 
Hét angyal őrködik énfelettem, 
Hét csillag ragyog be ablakomon, 
Jézus szent keresztje homlokomon.
Szűzanyám Mária, fehér rózsa, 
Körülveszi angyalok kórusa, 
Magyar hazánk dicső pátrónája, 
Bűnösök oltalma, pártfogója. 
Ezt mondja a Szent Szűz ékes ajka, 
Sűrű könnyhullással csak ezt mondja, 
Szent Fiamat három nap kerestem, 
De nem találtam, bármerre mentem. 
Szent Lukács apostol mondja búsan: 
Szent Fiad elfogták vagy százhúszan, 
Márványkő oszlopnál ostorozzák, 
Fejét vad tövissel koronázzák. 
Kálvária szent hegyére vitték, 
Magas keresztfára feszítették, 
Három csöpp vére a földre hullott, 
Helyén három piros rózsa nyílott. 
Jézus vérét angyalok fölszedték, 
És egy aranykehelybe öntötték, 
Fölvitték Mennyország kapujába, 
Szent Antal házának ablakába. 
Megszólal Jézus a szent kereszten: 
Ádám bűnös fi a, nézd kegyelmem, 
Rézekével szántsd föl a lelkedet, 
Mint magot, vesd bele szent véremet. 
Ez a szent vér hozza üdvösséged, 
Eltörli vétked, áldást hoz néked, 
Ha bűnödet tiszta szívből bánod, 
Néked adom a szép Mennyországot. 
Ki ez imádságot megtanulja, 
És pénteken háromszor elmondja, 
Hét halálos bűnét megbocsátom, 
Menny kapuját előtte kitárom. 
Így hát én lefekszek én ágyamba, 
Mint Jézus a gyászos koporsóba, 
Szűzanyám Mária, fehér rózsa, 
Légy bűnös lelkem vigasztalója. 
Hét szent angyal, őrizzetek engem, 
Egykor Mennybe kísérjetek engem. Amen. 

Uhrin Frigyesné Papp Juliannától lejegyezve, 2012. de-cember 
7-én, Endrődön. Édesapjától tanulta gyermekkorában. Énekelni 
is lehet a „Gyulladozik szívem Szűzanyámért” ének dallamára.

ÜNNEPI MISEREND

December 24. Szenteste

20.00: éjféli mise Hunyán
22.00: éjféli mise Gyomán
00.00: éjféli mise Endrődön

December 25. Karácsony

9.00: ünnepi szentmise Endrődön
11.00: ünnepi szentmise Hunyán
16.00: ünnepi szentmise Gyomán

December 31. Szilveszter

16.00: év végi hálaadás Hunyán
17.00: év végi hálaadás Gyomán
18.00: év végi hálaadás Endrődön

Január 1. Újév

9.00: ünnepi szentmise Endrődön
11.00: ünnepi szentmise Hunyán
16.00: ünnepi szentmise Gyomán
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Református k r ó n i k a Evangélikus h í r e k

„Halál! Hol a te fullánkod?” 
A halottakról református szemmel
Az előző számban kezdtünk el foglalkozni a halottak körüli 

kérdéssel. Láttuk, hogy hiteles és megbízható tanítás a halállal és a 
halál utáni dolgokkal kapcsolatosan csak a Bibliából kapható. Ma 
azt nézzük meg, hogy mit is ért a Szentírás halálon?

A halálról az emberiség többsége azt gondolja, hogy az nem 
más, mint egy természeti törvény, mely velejárója a földi életnek, 
- hogy úgy mondjam, természetes rendje életünknek. Hányan 
mondják, hogy ez így volt, s így is marad örökre: születünk és meg-
halunk. Ezen változtatni nem lehet.

Ennek a vélekedésnek ellentmond az az emberi tapasztalat is, 
hogy a halált, különösképpen a váratlan vagy fi atal korban bekö-
vetkezett meghalást az em ber sem értelmileg, sem érzelmileg nem 
tudja természetesnek elfogadni. Sőt, tiltakozik ellene! Vagyis: min-
den ember érzi szíve és elméje mélyén, hogy a halál mégsem ter-
mészetes velejárója emberi sorsunknak. Mert ha az lenne, megnyu-
godva vennénk tudomásul, mint a születést.

A Biblia világos tanítást ad a halálról, amikor azt mondja: a ha-
lál nem az életnek, hanem a bűnnek a velejárója! Nem az ember-
léttel tartozik össze, ha nem a bűn kísérő jelensége. A bűnt bibliai 
értelemben az Isten és ember kapcsolatában romlást hozó erőnek 
fogjuk fel. Az ember elszakadt Istentől, s ez az állapota a bűn álla-
pota. Ezért bűnös az ember, a ma született gyermek is. S ahol a bűn 
megjelenik, ott vele együtt megjelenik mindig a halál is.

A Bibliában a halál összetett fogalom. Ha ezt a szót olvassuk, 
mindig meg kell vizsgálni az összefüggéseket, az egész mondatot. 
A halál - a Biblia sze rint - elsősorban állapotot jelent. Az embernek 
valamilyen állapotát, melyet legjobban a „szétszakadás” fogalmával 
lehetne visszaadni. Szeretném ezt na gyon aláhúzni: a Biblia halál-
fogalma egy állapotot jelent!

Ez a szétszakadás nem normális. Tragikus, sőt, végzetes lehet. A 
Bibliá ban a halál soha és sehol nem jelent megsemmisülést! Pedig 
a legtöbb ember a halált ennek gondolja. A Szentírásban háromféle 
halál-fogalommal találko zunk.

Az első: a lelki halál. Ez annak az embernek az állapota, aki Is-
tentől el szakadt lelkileg, mert vétkezett. Ilyenbe került Ádám és Éva 
is az Éden kert jében, azonnal a bűn elkövetése után. Ezért mondta 
Isten: „amely napon esztek a fáról, meghaltok.” Nem azt mondta, 
hogy halandókká lesztek, hanem meghaltok, azaz abban a pillanat-
ban, amikor elkövették a tettet. Elszakadtak lélekben Istentől. Ez a 
lelki halál. Ebben az állapotban az embernek nincs többé élő, sze-
mélyes kapcsolata Istennel. A Biblia szerint minden ember lelkileg 
halottnak születik.

A második: a testi halál. Ez azt az állapotot jelenti, amikor a 
szétszakadás nem Isten és ember között jön létre, hanem az ember-
ben megy végbe, a test és lélek között. Biológiai halálnak is szoktuk 
nevezni. 

A harmadik: az örök halál, mely az utolsó ítélet után, a feltá-
madás után következik be azok sorsában, akik földi életük során 
a lelki halálból nem támadtak fel, vagyis nem tértek meg, s nem 
állott helyre az élő kapcsolatuk Istennel. Az örök halálban szintén 
szakadás van. Szétszakad az ember és Is ten, az ember és a világmin-
denség közötti kapcsolat örökre. Ezt a halált azért nevezi a Biblia 
öröknek, mert ez visszafordíthatatlan, s ennek sem lesz soha vége! 

Fontos tudni, hogy Is ten szerint egyik halál sem jelent megsem-
misülést. Az örök halál sem. S eb ben van a legnagyobb ítélete és 
ijesztő valósága is.

Papp Tibor
református lelkész

Ünnepi alkalmak 
a sváb hagyomány fi gyelembe vételével

A Gyomai Evangélikus Egyházközség német gyökerekkel 
rendelkezik. Stockhammer Ferdinánd földesúr telepítette a né-
met ajkúakat az 1800-as évek elején Mezőberényből Gyomára. 
Néhány család Elekről és Soltvadkertről is áttelepült. Telket kap-
tak a templom, az iskola, a parókia és a tanítói lakás részére, vala-
mint ezek fenntartására 70 ha földet, saját anyakönyvet vezettek 
németül. A gyülekezet létszáma a németség ellen irányuló társa-
dalmi megtorlásokat megelőzően közel 1500 főt tett ki. Fontos 
számunkra, hogy gyökereinket megtartsuk és segítsük azokat 
a szülőket, akik fontosnak tartják, hogy gyermekeik nyelvet ta-
nuljanak úgy, hogy az adott nyelv kultúráját is megismerik. Ha 
a Nemzeti Alaptanterv átalakításának következményeképpen 
2020-tól kötelező lesz az egyetemi felvételihez a B2-es nyelvvizs-
ga, a fi ataloknak szükséges lesz elsajátítani egy nyelvet, és ezt ki-
sebb korban érdemes elkezdeni, hogy kevesebb legyen a teher.   

E cél érdekében igyekeztük az idén az adventi programo-
kat összeállítani, amikor a hagyományos istentiszteleteken és 
adventi szeretetvendégségen kívül egy sváb interaktív advent 
nevű gyermekprogramot is szervezünk elsősorban azon gyer-
mekek és családjaik részére, akik németül is tanulnak.  Nemcsak 
a karácsonyi történetet szeretnénk itt feldolgozni, hanem sváb 
ételeket is kóstolunk majd. A táncház és a német szó sem fog 
elmaradni. Szeretnénk az adventben úgy készülni a karácsonyra, 
hogy az testünket és lelkünket is felemelje.  

A következő adventi-karácsonyi és ünnepi alkalmakra Min-
denkit szeretettel várunk fűtött, kibővített és felújított gyüleke-
zeti termünkbe a Fő út 178. szám alá:

November 27. vasárnap 9:00 Advent 1. vasárnapi isten-
tisztelet

December 3. szombat 14:00 Szeretetvendégség Aradi 
András nyugalmazott békéscsabai lelkész áhítatá-
val

December 4. vasárnap 9:00 Advent 2. vasárnapi istentisz-
telet úrvacsoraosztással

December 11. vasárnap 9:00 Advent 3. vasárnapi isten-
tisztelet a Kis Bálint Általános Iskola diákjainak 
szolgálatával

December 17. szombat 13:00 Sváb interaktív advent – 
családi program 7-12 éves gyermekeknek és csa-
ládjuknak

December 18. vasárnap 9:00 Advent 4. vasárnapi isten-
tisztelet 

December 24. szombat 16:00 Szentesti istentisztelet a 
hittanos gyermekek szolgálatával és a betlehemi 
szeretet-láng szétosztásával

December 25. vasárnap 9:00 Karácsony első napi isten-
tisztelet úrvacsorával

December 31. szombat óév utolsó istentisztelete az el-
múlt évet összegző lelkészi beszámolóval 

Karácsony előtt felállítjuk a betlehemi házat a templom mel-
lett, Jézus születésének jelenetét bábokkal szemléltetjük. Meg-
tekintése bárki számára elérhető.

A Mezőtúri Evangélikus Egyházközség ünnepi alkalmai is 
nyitott ajtókkal várják az érdeklődőket. Mindkét gyülekezetünk 
alkalmairól aktuális és részletes tájékoztatást talál hirdetőtáblá-
inkon és az interneten: gyoma.lutheran.hu, mezotur.lutheran.hu

Fülöp Mónika evangélikus lelkész
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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

100 éve volt 
az utolsó magyar királykoronázás

Ferenc József 1916. november 21-i halálát követő-
en az osztrák császári és a magyar királyi trónt unokaöccse, 
Habsburg-Lotharingiai Károly örökölte. Az új uralkodót és fe-
leségét, Bourbon-pármai Zita hercegnőt 1916. december 30-
án koronázták meg a budavári Mátyás templomban.

A királyi pár és fiuk, Ottó herceg aznap reggel huszárok 
sorfala által körülvéve érkeztek meg  a Mátyás templomhoz, 
majd ágyúdörgés és  Budapest összes templomi harangjainak 
zúgása közepette vonultak be a templomba. A ceremónia so-
rán a leendő királyt felkenték a szent olajjal, majd feladták rá a 
koronázási palástot. Ezt követően Csernoch János hercegprí-
más és gróf Tisza István miniszterelnök, mint nádorhelyettes 
Károly fejére helyezték a koronát. A szertartás végén az új 
király a Szentháromság téri szobor előtt letette a királyi es-
küt. Részlet az esküből: „Mi, I. Károly, Isten Kegyelméből 
Ausztria Császára, Csehország Királya stb. és Magyarország 
e néven IV. Apostoli Királya, mint Magyarország s Horvát-, 
Szlavón- és Dalmátországoknak Örökös és Apostoli Királya, 
esküszünk az élő Istenre, boldogságos Szűz Máriára s az Isten-
nek minden szenteire hogy az Isten egyházait, Magyarország 
s Horvát-, Szlavón- és Dalmátországok törvényhatóságait, s 
egyházi és világi minden rendű lakosait jogaikban, kiváltsá-
gaikban, szabadságukban, szabadalmaikban, törvényeikben, 
régi jó és helybenhagyott szokásaikban megtartandjuk, min-
denkinek igazságot szolgáltatunk, Magyarország s Horvát-, 
Szlavón- és Dalmátországok jogait, alkotmányát, törvényes 
függetlenségét és területi épségét, valamint a Magyaror-
szággal egy és ugyanazon állami közösséget képező Horvát-, 
Szlavón és Dalmátországok integritását és országos alkot-
mányát sértetlenül fentartandjuk... Magyarország s Horvát-, 
Szlavón- és Dalmátországok határait és ami ezen országokhoz 
bármi jog és címen tartozik, el nem idegenítjük, se meg nem 
csonkítjuk, sőt amennyire lehet, gyarapítjuk és kiterjesztjük, s 
megteendjük mindazt, amit ezen országaink közjavára, dicső-
ségére és öregbítésére igazságosan megtehetünk. Isten min-
ket úgy segéljen, s annak minden szentjei.”

Az eskü után az ünnepség a Szent György téri koronázási 
dombnál  folytatódott, amit az ország összes megyéjéből ho-
zott földből állt.  A domb tetején az új uralkodó szimboliku-
san kardjával a négy égtáj felé suhintott, így jelképezve, hogy 
az országot minden, bármely irányból érkező fenyegetéstől 
megvédi, majd levágtatott a dombról.

A koronázási ünnepély a királyi palotában adott koronázási 
ebéddel zárult.

A Békés című megyei lap 1917. január 4-i számában a kö-
vetkező sorokkal tudósított az eseményről:

„IV. Károly király koronázása nemzeti hagyományainknak 
és törvényeinknek megfelelő  magasztos  szertartások és ün-
nepségek között folyt le  december 30-án az ország székes-
fővárosában. A rendkívüli idők dacára is gondoskodás történt 
arról, hogy az ország minden részének népei képviselve legye-
nek az ünnepélyen és hogy így közjogunk értelmében valóban 
az egész nemzet koronázza  meg Magyarország  ifjú királyát. A 
törvényhatóságok hivatalos küldöttei a kik között vármegyénk 

részéről Ambrus Sándor  főispán,  dr. Berthóty István főjegyző,  
dr Zöldy János  főorvos szerepeltek az országgyűlés két házá-
nak tagjaival együtt a koronázás minden külön aktusánál úgy 
a koronázó templomban, mint  az eskütételnél és a koronázó 
dombon történt kardvágásnál nemcsak mint nézők, de mint a 
koronázó nemzet képviselői vettek  aktiv részt alkotmányunk 
ezen legnagyobb jelentőségű ünnepén. Jelen volt ezen kívül 
vármegyénkből valamennyi főrend és országgyűlési képviselő  
és a lakosság minden rétegéből mintegy húszan, köztük nyolc 
kisgazda  is. A résztvevők valamennyien a legnagyobb  elra-
gadtatással beszélnek az ünnep feledhetetlen benyomásairól, 
amelynek nemcsak a legpazarabb és más nemzeteknél el nem 
érhető fény és pompa, de  a király  és a királyné  felséges  és  
szivet hóditó  egyénisége iránti lángoló lelkesedés adta meg 
megkapó díszét és tette minden mozzanatában meginditóan 
magasztossá a történelmi nap eseményeit.”

Hegedűs Bence

* FELHÍVÁS *
JÓTÉKONY CÉLÚ ADAKOZÁSRA!

Az Élet Másokért Egyesület megrendezi a

XV. „SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!”

jótékony célú adakozását 
2016. december 16-án (péntek) 14 órakor az

Szent Antal Népházban (Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.)

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

nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően.
Gyűjtünk: az elmúlt évekhez hasonlóan tartós élelmiszert, 

édességet, írószert, játékokat, könyveket, és mindent, ami egy 
gyermek számára örömet jelenthet.

Fővédnök: Dr. Mikola István biztonságpolitikai és nemzetközi 
együttműködésért felelős államtitkár

felajánlásokat a következő címekre várjuk:
Vaszkó Sándorné

 Gyomaendrőd, Kollmann lakótelep 
(volt OTP melletti könyvelőirodán)

Aki anyagilag szeretne segíteni, a következő címen teheti meg:
Számlaszámunk:

Élet Másokért Egyesület
K&H Bank: 10402245-50505148-49571008

Partnerszervezeteink az adománygyűjtésben:
Gyomaendrődi Római Katolikus Egyházközségek,

 Gyomai Evangélikus Egyházközség, Gyomai Református Egyházközség, 
Szent László Zarándoklat szervezői, Gyomaendrődi Kállai Ferenc 

Népfőiskola Alapítvány

Segítségüket és felajánlásaikat előre is köszönjük!
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KARÁCSONYI KALÁCS

KARÁCSONYVÁRÓ A HAGYOMÁNY EREJÉVEL
Emlékszünk a gyerekkori karácsonyi 

kalács illatára? Milyenek a karácsonya-
ink? Rákészülünk-e? Van-e erőnk a glo-
balizálódó, elszemélytelenedő világban 
kalácsmeleget varázsolni közvetlen szeret-
teink és legalább egy körrel tágabban: em-
bertársaink számára?  

Átmentünk-e valamit abból a hagyo-
mányból, ami igazán a mienk? Be tudunk-e 
lopni legalább egy keveset ünnepeinkbe a 
régiek tudásából? Sokfelé tapasztalhatjuk 
a hagyományszakadást és következménye-
it. A vajdasági néprajzkutató, Burány Béla 
szavai igencsak megszívlelendők: „megis-
merés nélkül nem tudhatjuk soha, tegnapi 
kultúránkkal mit veszítettünk, s mit lett 
volna érdemes eltenni belőle a mainál értel-
mesebb holnapokra.”

Érdemes folytatni, újraélni, továbbad-
ni, átmenteni hagyományainkat. Érdemes 
szép, fényes, piros, mosolygós kalácsot 
sütni családtagjainknak, a kisgyerek ke-
zébe kalácsmadarat adni úgy, mint a régi-
ek. Folyamatosan kutatom, mi marad, mi 
menthető át a mai ünnepek gyakorlatába. 
A családi együttlétet anyagiakban ki nem 
fejezhető gazdagsággal ajándékozta meg 
az endrődi szokásrend: „Kalács nélkül nem 
volt karácsony. Ünnepen nem maradha-
tott el. A sütés maga már az ünnep kezdete 
volt.” – mondja édesanyám, Kovács Pálné 
Kovács Gizella. „Minden héten volt kelt 
tészta kalács is. – idézi fel Hanyecz Margit 
nagynéném. E két gondolat mutatja, hogy a 
kelt tészta, a kalács egyrészt hozzátartozott 
a napi élethez, az ünnepeken meg kiemelt 
helye és szerepe volt!

Maga a kelt tészta a paraszti társadalom 
leleménye: hogyan lehet lisztből, tejből, zsi-
radékból/vajból, tojásból – minden otthon 
megvolt! – olyan ételneműt készíteni, ami 
a népes, asztalt körülülő családot jól tudja 
lakatni. „Tartsd jól őköt!” – hallom belül-
ről Véha Imréné Kovács Irén keresztanyám 
hangját, amint arra buzdít engem, hogy bő-
ségesen lássam el szeretteimet.

Gondoljuk meg: hat évszázada étke a 
kalács a magyar embernek! „A kalács hat 
évszázada óta a magyar konyha legrango-
sabb ünnepi tésztaétele” – sűríti egybe a 
Magyar Néprajzi Lexikon a lényeget. 

Látnunk kell, hogy az ünnepivé vará-
zsolás a hétköznapi étek, a kelt tészta ün-
nepivé tétele. Művészei az egykori paraszt-
asszonyok. A „semmiből” is tudtak alkotni! 
Tehát nem a különleges alapanyagok te-
remtik az ünnepi csodát! Az asszonyi tudás, 
lelemény, odaszánt idő és szeretet.

Endrődön karácsonyra édesebbet, hús-
vétra sósabbat készítettek. Természetes ez 
az ízesítés: karácsonykor inkább sütemény-
szerűen fogyasztjuk a kalácsot vajjal, méz-
zel, almával, húsvétkor a sonkás-tojás mel-
lett jobban illik a sós. 

Megelevenítő erővel jelennek meg előt-
tünk régi karácsonyok, ha az Endrődi Fü-
zetek 4., Népszokások Endrődön című és 
7., Édesanyám emlékére… című kötetét 
újraolvassuk. Autentikus forrásból és nagy-
családi hagyományainkból is meríthetünk. 
Van mit tanulnunk a régiektől.

Ha kitekintünk, országszerte, és az 
egész Kárpát-medencében hozzátartozott 
az ünnepekhez a kalács. A kalácssütés. 
Most nincs rá mód még felsorolni sem 
a különböző tájegységek „kalácskölte-
ményeit”, de a legbeszédesebb nevűeket 
hadd említsem meg: Az endrődi fonott 
kalácsnak nincs párja, de igen fi nom még 
a dunaegyházi paprikás kalács, a velemi 
gesztenyés koszorú, a békésszentandrási 
rostélyos kalács, az érsekcsanádi borsos ka-
lács, a porrogszentlászlói kemencés kukori. 
Különösen szépek a kárpátaljai díszített 
kalácsok (kereszt, levél, rózsa, madár) me-
lyeken a díszítményt másfajta tésztából 
készítik, mint az alapkalácsot. Délvidéken 
galamb-, kalász-, sőt, Ádám-Éva-formát is 
készítettek kalácsdíszül. Sőt, a mi endrődi 
kalácstésztánkból készült kismadaraink-
nak is vannak rokonai a Vajdaságban és 
Vendvidéken. Tovább színezi a képet, hogy 

más, és máshogyan készült a húsvéti, a la-
kodalmi kalács – a változatoknak se szeri, 
se száma. (Gyűjtésem, forrásanyagom le-
zárhatatlan, hála az égnek.)

Elismerték egymás munkáját az asz-
szonyok. „Senki olyan kalácsot nem tudott 
sütni, mint Salamon Margit.” Véha Imréné 
Kovács Irén szavai felidézik az otthoni em-
lékeket is: „Az anyuka kalácsa jó puha volt 
és nagyon magos”! Keresztanyám mindig 
így kezdett neki a dagasztásnak: „Uram, 
Jézus, segíts!” Ez a fohász is jelzi, hogy égi 
segítségkéréssel kezdődött az ünnepi ráké-
szülés Endrődön.

Boldog vagyok, hogy van folytatása az 
endrődi asszonyok sütéstudományának! 
Rokonaim, ismerőseim ünnepi asztaláról 
nem maradhat el a házi kalács. Endrődön 
van rendszeres kelt tészta sütés is! Érdemes 
ellátogatni péntekenként a sütőházba, a ke-
mencében sül a fi nom diós, meg a mákos és 
a jó káposztás lepény. Az évtizedekig romos 
Szent Antal-házba „visszatért az élet”, édes-
anyám szavaival. 

Családunkban is van folytatása az 
endrődi hagyománynak. Amikor kalácsot 
sütök, szeretnék megfelelni felmenőim sü-
tési színvonalának. Tiszteletből, szeretetből 
gyűjtöm azokat a gondolatokat, érzéseket, 
mondatokat, amelyeket a Kárpát-medence 
legkülönbözőbb helyein mondtak az asszo-
nyok. Érdemes odafi gyelni rájuk!

Nincs terünk most a nyelvészeti fejte-
getésekre, de fi gyeljünk csak! Él-élet-étel-
eledel-etet, azonos gyökből származnak. A 
kerek kalács – a két szó tövében, gyökében 
is hordozza ősműveltségünket. A kerek vi-
lág – kerek erdő – keres – kering – megke-
rül: a teljességet, az egészet jelentő szógyök-
ből valók. Van min eltöprengenünk…

Kívánom, hogy kalácstól illatozó kará-
csonyünnepet tudjunk teremteni magunk 
körül családunknak, szeretteinknek!

Kissné dr. Kovács Adrienne

Kedves Olvasók!

Ismét eltelt egy év, lassan véget ér a 2016-os esztendő. Remél-
jük, hogy lapszámaink ez évben is elnyerték olvasóink tetszését. 
Szerkesztőségünk Önökért dolgozik! Munkánkért semmilyen 
anyagi juttatást nem veszünk igénybe, nekünk az a legnagyobb 
fi zetség, ha Olvasóink elégedettek. Újságunk továbbra is a ke-
resztény-nemzeti gondolat hírnöke, minden erőnkkel igyekszünk 
megőrizni alapítóink lelkületét. Ezt a lelkületet kívánjuk hónapról 
hónapra közvetíteni Olvasóink szíve felé is. Mert mi nemcsak az 
elméhez, hanem a szívhez is kívánunk szólni!

Újságunk színvonalát a körülményekhez mérten igyekszünk 
folyamatosan fejleszteni, de ehhez stabil anyagi háttérre van szük-
ségünk. Ezért kérünk mindenkit, hogy ne hanyagolják el az újság 
előfi zetését. Akik eddig valamilyen okból nem fi zettek (elfelejtet-
ték, elhanyagolták vagy elmaradásuk van), kérjük pótolni!

Ha valaki lapunkat lemondaná (amit nagyon sajnálnánk), 
akkor kérjük, még decemberben tegye meg! Kérjük továbbá 
azt is jelezni, ha valakinél címváltozás állna be! 

Elkészült lapunk jövő évi költségvetése. Hála Olvasóink 
érdeklődésének és támogatásainak, a jövő évben lapunk el-
adási ára továbbra is csak 220 Ft lesz.

Akik egyben, egy évre kifi zetik, kedvezményben részesülnek:

 - a helyi és hunyai olvasók részére a 2017. évi előfi zetés 
díja továbbra is csak 2.500 Ft/év

 - a postán küldött lapunk előfi zetési díja továbbra is csak 
4.800 Ft/év, mely összeget kérjük a mellékelt csekken 
szíveskedjenek befi zetni.

Akinek anyagi helyzete megengedi, hogy az előfi zetési össze-
gen túl támogassák lapunkat, minden összegű anyagi támogatást 
köszönettel és szeretettel fogadunk, és előre is köszönünk.

Köszönjük kedves olvasóinknak, előfi zetőinknek, hogy az el-
múlt évben is hűségesek maradtak lapunkhoz. Kérjük, lapunkat 
mutassák meg ismerőseiknek, családtagjaiknak! Hívják fel ránk a 
fi atalok fi gyelmét is, hisz írásaink róluk és hozzájuk is szólnak! Kö-
zeleg a Karácsony. Lepjük meg családtagjainkat, barátainkat egy-
egy Városunk újság előfi zetéssel!

Minden kedves Olvasónknak jó egészséget, békés, nyugodt 
éveket kívánunk!
Gyomaendrőd, 2016. december hava

A szerkesztőség nevében:

Hegedűs Bence
főszerkesztő
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Mihály bácsi igen jó szónok volt és 
az 1945-ös választásokon fölényes 
győzelmet aratott Kisgazdapárt ne-
vében gyakran felszólalt, interpellált 
az Országgyűlésben. Egy-két neve-
zetesebb interpellációját szeretném 
megemlíteni, amely nagy visszhangot 
keltett a korabeli jobboldali (Kis Újság) 
és baloldali (Szabad Nép, Népszava) 
sajtóban egyaránt.

Lakos József Szentes város rendőr-
kapitány meggyilkolása

1944. szeptember 8-án a szov-
jet csapatok megszállták Szentest és 
Panow szovjet városparancsnok – a 
belső rend fenntartása és saját paran-
csainak végrehajtása céljából – Lakos 
Józsefet nevezte ki rendőrkapitány-
nak, aki képzett rendőrtiszt volt és a 
Horthy-korszakban, 1941-től a szol-
noki rendőrkapitányságon szolgált. A 
Magyar Kommunista Pártnak ez vég-
képp nem felelt meg, és mert Lakos 
nem volt hajlandó belépni a pártba, 
előbb leváltották, félig agyonverték, 
végül 1946. március 7-én a Szentesi 
Kórházban a kórházi ágyán lelőtték és 
agyonszurkálták, úgymond „ismeretlen 
tettesek”. Mindezt könnyűszerrel meg-
tehették, mivel - szovjet parancsra – a 
belügyminiszteri tárcát 1944 decembe-
rétől folyamatosan a kommunista párt 
birtokolta (Erdei Ferenc, Nagy Imre, 
Rajk László). A Kisgazdapárt nevében 
1946. május 15-én Futó Dezső mondta 
el a Parlamentben az első interpelláci-
ót, a belügyminisztertől kérte a felelős-
ségre vonást.   Mivel ez elmaradt, ezért 
augusztus 7-én és szeptember 18-án 
további interpellációkra került sor. Em-
lékezetem szerint a szeptemberi in-
terpellációt nagybátyám mondotta el. 
Ekkor már Rajk László volt a belügymi-
niszter. Paradox módon a felelősségre 
vonás mégis megtörtént: Rajkot maguk 
a kommunisták akasztották fel 1949-
ben…

Vaszkó Mihály az Országgyűlésben 
interpellál Rákosi Mátyáshoz

1947.augusztusi kékcédulás vá-
lasztásokon sem tudott parlamenti 
többséget szerezni a kommunista párt, 
de ez nem akadályozta meg Rákosi 
Mátyást abban, hogy a párt nagygyű-
lésein állandóan ne a munkásság és 
a dolgozó parasztság nevében szóno-
koljon.

1947 őszén szüleimmel Buda-
pesten a Honvéd Kórházban laktunk 
már, amikor Mihály bácsi meglátoga-
tott minket és hozott nekünk finom 
endrődi csirkét, úgymond a Panni kül-
di a sógorasszonynak. Anyám rögtön 
megcsinálta paprikás csirkének és ott 
tartotta az általa nagyra tisztelt és sze-
retett sógorát, a képviselőt vacsorára.  
Mihály bácsi mondotta, hogy másnap 
a parlamentben fontos beszédet fog 
mondani és ha akarjuk, ő biztosít ne-
künk belépőt.  Apám a gyógyszertári 
szolgálata miatt nem tudott (nem is na-
gyon akart) elmenni, de édesanyám és 
én kapva kaptunk az alkalmon, mivel 
előtte sohasem jártunk a parlament-
ben. Másnap délelőtt, miután futólag 
megcsodáltuk az épület belső szépsé-
geit, beültünk az egyik emeleti vendég 
páholyba. Amikor az elnök megadta 
neki a szót, Mihály bácsi felállt, szép 
fekete parasztruhájában, csizmásan, 
nyakkendő nélküli fehér ingben, kar-
ját felemelve rámutatott Rákosira és 
körülbelül ezeket mondotta harsány 
hangon:

„Kérdezem én Rákosi képviselő 
urat, milyen jogon beszél Ön a munká-
sok, főleg a dolgozó parasztok nevé-
ben?  Hozott-e fel egyetlen csille szenet 
a föld alól, vagy esztergált-e egyetlen 
vasdarabot is valamelyik gyárban, ne-
tán aratott-e a tűző napon egyetlen 
kéve búzát is, kapált-e kukoricát valaha 
is? Ugye nem! Mert ha jól tudom, Ön az 
első világháború előtt Hamburgban és 

Londonban firkászkodott, vagy ki tudja 
mit csinált. Mert én – és itt mellére ütött 
Mihály bácsi – életemben már eddig is 
termeltem sok száz vagon gabonát és 
így beszélhetek a dolgozó parasztság 
nevében. De Ön nem!”

Ezzel Mihály bácsi leült. Az akkor 
még többségben lévő kisgazdáktól ha-
talmas tapsot kapott. Rákosi válasza, 
ha késve is, nem maradt el. Mihály bá-
csit 1949-ben első ízben elhurcolta az 
ÁVO.

Már csak egy parlamenti folyosói 
anekdota (Vörös Vince, volt kisgazda 
képviselő mesélte nekem.

A képviselők a folyosón dohányoz-
nak, Mihály bácsi a szokásos csizmás 
fekete öltözékében. Odajön hozzájuk 
valamelyik nadrágos (értelmiségi) kis-
gazda képviselő és évődve azt mond-
ja: „Milyen dolog az, hogy az Ország 
Házába csizmás parasztok csak úgy 
bejöhetnek?”  Mire Mihály bácsi frap-
pánsan válaszolt: „Na, halljátok, ahol 
ennyi marha van, oda kell gulyás is, aki 
rendet tartson.”

Vaszkó Tamás
Budapest, 2016. szeptember 21.

Személyes emlékek nagybátyámról II.

Vaszkó Mihály (1897-1975)

Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő (1944. december - 1949. március)

Vaszkó Mihály képviselői munkájáról

Mézeskalácsos 
Játszóház

2016. december 10-én 
a Szent Antal Népházban 

(Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.)

Program

- 9-12 óráig Játszóház: mézeskalács-
sütés és díszítés, karácsonyi 
dísz készítés

- 10 órakor A három kismalac karácso-
nya című bábelőadás, a Fény-
sugár Bábegyüttes műsora

Belépő: 250 Ft/fő

Mindenkit szeretettel várunk!
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Dr. Kató József „Krónikás Könyve”, mint korának tükre VI. rész

Az infl ációs idők több költeményre indították Kató Józse-
fet; 

„Két bus magyar a Holler sarkán
Szidták a kormányt s vele Bethlent
Ő az oka, hogy a pénz lement...”

Nem tudjuk, kell-e mondani, ismertetni az idősebbeknek, 
ki volt Gróf Bethlen István m. kir. miniszterelnök? Úgy gon-
doljuk igen! Tudniillik az a nemzedék, aki hallott róla, az a 
nemzedék már „odaát” pihen. A mai „idősebbek” is legfel-
jebb hallottak valamit „harangozni” róla  a „hóttig unalmas” 
történelem órákon. No igen! A „bethleni konszolidáció”, ki-
egyezés a nagyiparos s pénzemberekkel, meghozta a gaz-
dasági fellendülést, a pengő értékállóságát stb. Ez aztán 
úgy sikerült, hogy a gazdagok még gazdagabbak lettek, 
még az 1929-1933-as gazdasági világválságot is átvészel-
ve (érdekes ez, hiszen nemrég is tapasztalhattuk - 2008-10 
táján - hogy ebből a mintha mesterségesen kiváltott gazda-
sági válságokból a gazdagok mindig gazdagabban jönnek 
ki...). A polgároknak meg maradt a dollár kölcsön akkoriban, 
manapság meg a „svájci frank alapú” aljasság... A parasz-
toknak, akik belevágtak a kölcsönfelvételbe esetenként több 
lyukkal kellett a nadrágszíjat beljebb húzni - sőt új lyukat 
is kellett fúrni - s örülhetett, ha nem árverezték el a talpa 
alól az ősi földet, a tanyát, meg a házat, a „nincsteleneknek” 
meg volt a „szükségmunka”, hogy milyen igaz; „nincs új a 
nap alatt...”, most meg „közmunka” néven fut... Az ősfoglaló 
erdélyi magyar nemzetségből leszármazott Bethlen István 
gróf - s nem a Gyomáról leszármazott iktári Bethlen nem-
zetség, a fejedelmi ág - annyit még elért, hogy kicsikarta 
magának és a néhány száz holdas erdélyi mágnásoknak a 
románok által elkobzott földbirtokok utáni kártérítést-kártala-
nítást. Folyósították az úgynevezett „jóvátételi kasszákból”.

Haladjunk tovább kellemes vizekre. Kner Izidor Új Pocosi 
kertje a maga nemében minta volt a gyomai gazdák szemé-
ben is. Látni lehetett, hogy mit lehet kihozni szőlőből, gyü-
mölcsből áldozatos munkával, hozzáértéssel, gazdaságos 
ráfordítással. A szőlő kiemelten fontos terület volt a nyitástól 
a szüretig, a must forrásától a lefejtéséig, s végül a palacko-
zásig. Ez utóbbit olyan minőségben tudta végezni az öreg-
úr, hogy örömmel fogadta akit megajándékozott egy-egy 
évjárattal. Itt a pocosi kertben ismerkedett meg a jó öreg, 
kedvelt és szeretett gyomai parasztjaival, s ma már klasszi-
kus néprajzi értékű. sőt történeti értékű „Agyafúrt alakjaival”. 
Az öreg gazdáknál kedvelt felállás volt, mikor kiöregedett 
a gazdálkodásból, a fi atalok vették át a gazdaság terheit, 
vagy éppen bérbe adta a birtokot, s ő maga csak a neki jutó 
részből „gazdálkodott”. Aztán fi gyelve a piacot ügyeskedett, 
s többnyire jó haszonnal forgatta meg a tőkét, azaz eladta a 
„fejadagon” felüli terményt. A nappalt - napközit meg kint töl-
tötte a kertben. Ez aztán azért is jó volt, mert feltarisznyálva 
elemózsiával, egy borral teli butykossal „menekült” otthon-
ról, mert ezek az asszonyok! - be nem áll a szájuk, mindig 
van valami istenverte bajuk, na szóval az otthoni közérzeti 
zavarokat is ideki a kertbe’  oldani lehetett (gyomaiasan; „na 
annyok, mengyek a ker’be... mennyík csak kend legalább 
nem lesz itt láb alatt a büdös csibukjával együtt a fene ette 
vón, meg valahány bagós van a világon...”). Kner Izidor 
ezekkel az emberekkel tartott nagyon közvetlen kapcsola-
tot. Az itteni beszélgetésekből származtak aztán a „Magyar 

Nyelvőr”-be küldött tudósításai, s még több más néprajzi, 
helytörténeti levelezései. Idős korában, amikor már testilelki 
jóbarátai - különös tekintettel a két nevezetes református lel-
kipásztorra, Garzó Gyulára és Kálmán Farkasra - a Minden-
ható elé távoztak, legtöbb idejét a kertben töltötte. Fogadott, 
szakképzett vincellére végezte, s irányította a munkálatokat. 
A ma múzeumként működő háza mellett ideki is volt egy 
„fi lagóriája” (nyári lak) ahol szívesen látta szakmai-irodal-
mi baráti körének tagjait, no és a helybeli gyomai kedves 
parasztjait. Joggal dicsekedett a kettel és mindennel, ami 
itt látható volt, sok-sok kertes gazdának szolgált mintául, s 
nagy elismeréssel beszéltek róla. Költőnk imígyen írt;

„A gyomai vásár után 
Kunságról fú a szél
S összébb húzzák majd a kabátot,
Ha hull egy-egy levél.

Az első lépés itt az őszbe,
Egy nyarunk ismét elszaladt,
S megint csak emlék, ami halkul,
Ami számunkra megmaradt.

Sárga levél hull kalapunkra,
Kisebb a nap, az éltető,
Öreg, felleges alkonyokon,
Szomorkodik a nádtető.

De lesz cifra uj élet mégis
Nem egyszeres, de sokszoros,
Kerülgeti már Kner a dolgát
S akkor lesz hangos a Pocos.

Jönnek vendégek Finnországból
S megindul Grönland tábora,
Úgy vélik, illik megkóstolni
Milyen lesz most a Kner bora.

Münchenből jön a legfőbb nyomdász,
De az is már repülőgépes,
A Ruhr-vidékről egy pár francia,
Aki persze mindenre képes.

Jönnek álmos nagyhajú népek,
Ripacsok és vidám kobzosok,
Akik esznek és isznak mindig
És nem tudják mi a sok.

Ím így kezdődik az új élet,
Ha őszi szél csapja a fákat,
De minden vendég elszelel,
Ha kezdi az - aforizmákat.
Gyoma, 1923. aug. 12.

„Gyomai törzslakos polgárok olvassátok a jó öreg, ál-
dott emlékű Kner Izidor írásait, hátha ráismertek ük-déd-
nagyapátok viselt dolgaira, s nem lesz haszontalan szóra-
kozásban részetek”.

Közreadja Dr. Cs. Szabó Albert írása alapján: 
Cs. Szabó István
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Rovatvezető: Polányi Éva

Az örömök útján

Böjte Csaba dévai ferences atyát 
mindenki ismeri. Megnyilatkozá-
saiból, jelenlétéből árad a derű, a 
bizalom, az életigenlés. Befogadott 
gyermekeiről, életükről hol megren-
düléstől elcsukló hangon, hol huncut 
csillogással a szemében mesél. Szé-
kely ízzel és humorral, mindent és 
mindenkit átölelő testvéri szeretettel.

Legújabb könyvében egy lehet-
séges utat kínál az olvasónak, me-
lyen bárki elindulhat. Bárki, akiben 
megvan a kellő bátorság és bizalom. 
Bátorság ahhoz, hogy a „széles út” 
helyett – melyen a legtöbb ember jár 
– az általa javasolt ösvényen járjon. 
Bizalom abban a Gondviselőben, 
Atyában, aki valamennyiünk lelké-
ben ott él, s csak megszólításra vár.

Az ÖRÖM útja: béke – egysze-
rűség, a gyermek, a hit-bizalom, a játék, a jóság-szeretet, a létezés, 
a munka-alkotás, az összefogás-összetartozás, tiszta vágyak-álmok, a 
világban és egymásban való gyönyörködés.

Böjte atya ezek mentén, ezeket megélve fogalmaz. Gyógyító 
gondolatai visszavezetnek abba a létállapotba, mely a kicsi gyermek 
sajátja, abba az Egységbe, melyben az ember azonos önmagával, 
Istennel, a másik emberrel, a természettel, s melyre a kiszakítottsága 
(bűne), elfordulása (Istentől) után is szüntelenül vágyik. Csaba atya 
szavai, tettei, élete azt bizonyítják, hogy csak ezen az úton érdemes 
járni, ahol nemcsak összeérhet menny és föld, de meg is teremtőd-
het, „eljöhet” a Miatyánkban oly sokszor mondott „te országod”.

Kívánom, hogy adventben, karácsonyra várva Böjte atya füves-
könyvének választott gondolatai valóban gyógyítsanak, szívünkig-
lelkünkig érjenek. 

*
Isten, adj békét az emberek szívébe, add, hogy a nehézségeket 

elviseljük, és csendes szorgalmas munkánkkal kis világunk gondjait 
megoldjuk! Légy velünk az éjszakában, Istenünk!

*
A szép, teremtett világot nézve hiszek a sokféleség békés együtt-

élésében. Szent Ferenc atyánkkal nekünk is hinnünk kell a kimon-
dott szó, a párbeszéd, a másik iránti őszinte tisztelet hegyeket moz-
gató végtelen erejében. Ezért a kiengesztelődés szentjének szavaival 
így imádkozom: „Uram, tégy engem a béke eszközévé, hogy szere-
tetet vigyek oda, ahol gyűlölet van; hogy megbocsássak, ahol bűn 
van; hogy egyesítsek, ahol széthúzás van; hogy igazságot hozzak, 
ahol tévedés van; hogy hitet vigyek, ahol sötétség van; hogy örömet 
vigyek oda, ahol szenvedés van.

Nem azért, hogy vigasztalódjam, hanem hogy vigasztaljak; 
nem azért, hogy megértsenek, hanem hogy megértsek; nem azért, 
hogy szeressenek, hanem hogy szeressek; csak ez a fontos, mert ami-
kor adunk - kapunk, amikor megbocsátunk - bocsánatot nyerünk, 
amikor meghalunk –  új életre kelünk.”

*
Jézus ma is ugyanazt mondja! „Ne féljetek, a boldogság és az 

emberhez méltó élet mindannyiótok számára elérhető, ti is felépít-
hetitek a magatok egyszerű, szép, a természetbe belesimuló Názáre-
tét, szorgalmas kis családotokat, és boldogok lehettek!”

*
Minden gyermek értékes kincs, és a kallódók felemelése nem 

csupán jótékonykodás, hanem a jövőről való racionális gondoskodás 
is.

*
Szent József nem a test és a vér kívánságából lett apa, hanem 

Isten akaratából! Mennyei Atyánk megkérte, hogy fogadja be a 
gyermek Jézust! Ilyen józsefi értelemben, Isten akaratából lettem én 
is apa! A hosszú évek meggyőztek, hogy az élet szolgálatában ez is 
egy járható út!

*
Olyan jó tudni, hogy van mindannyiunknak egy csodálatos 

mennyei GPS-e! Merjük bekapcsolni! Merjünk az élő hit útjára 
lépni! Nyugodtak lehetünk, mert nem lehet úgy eltévedni, hogy 
gondviselő vezetőm azonnal ne tudná megmutatni a következő he-
lyes lépést! Mindig van tovább!

*
Örömmel látok körvonalazódni egy újabb „éhséghullámot” a 

szívünkben! Vágyódunk egy meghittebb, békés világ után. Vágyó-
dunk arra, hogy szorosabban megfogjuk egymás kezét, de arra is, 
hogy a lelkünk ajtaján kopogtató Istent beengedjük az életünkbe.

*
Hihetetlen nagy kaland találkozni Istennel, neki szeretetben 

munkatársává lenni! A karácsony korokon áthangzó tanítása, hogy 
ez lehetséges: Isten és az ember képes egy asztalhoz ülni! Akár is-
tállóban, barlangok szűk otthonában is képes Isten az emberrel pár-
beszédet folytatni. Uram, alázattal arra kérlek, hogy szólíts meg; ne 
csak kopogtass, hanem zörgess, dörömbölj, hogy meghalljuk hívó 
szavadat! Istenünk, szólíts meg bennünket!

*
Minden szentmise – karácsony éjszakája, minden templom – 

betlehemi barlang, és minden oltár – jászol, mert a lényeg ugyanaz: 
Isten testet ölt, közénk jön, mert nagyon szeret bennünket. Kará-
csony éjszakáján emberré lett, törékeny, esendő kisgyermekké – a 
szentmisében kenyérré, borrá lesz, ugyanaz az Isten jön közénk és 
ölel át élő szeretettel mindannyiunkat.

*
Hihetetlen távlatok vannak az egymás kezét megfogó, Isten 

előtt meghajló, a Végtelennel párbeszédet kezdő emberiség előtt!
*

Ha fényt gyújtunk, még ha parányi kis lángocska is, az már osz-
latja a sötétet. A másik szabad akaratát jóságom nem tudja felülírni, 
de a fényben neki is könnyebb lesz megtalálni a helyes döntést, az 
utat, mely őt is az életre vezeti.

*
Szemmel láthatóan közeledik az az idő, mikor csak egyetlen ha-

talmat fog megtűrni maga felett az emberiség: az őszinte szeretetet, 
a jóságosan szolgáló testvér hatalmát. Hiszem, hogy ez a szolgáló 
hatalom új távlatot nyit az emberiség előtt, hol a boldogság forrása 
nem a birtoklás, a fogyasztás és a nyers hatalom lesz, hanem a sze-
retet és a jóság, az alkotás és a teremtés, a bölcsesség és a szépségek 
előtti örömteli együttléte a testvéreknek. Szívem mélyén remélem, 
hogy egy olyan világ küszöbén állunk, melynek eljöveteléért év-
ezredek óta imádkozunk Krisztus szavaival: „Miatyánk, ki vagy a 
mennyekben, jöjjön el a te országod…”

*
Minden, ami van a Földön, Isten ajándéka. A szép kék ég, a két 

kezünk, az élet maga, minden – minden Isten ajándéka. Olyan jó 
ezzel a hittel nézni a körülöttünk lévő dolgokat, személyeket, min-
dent!

*
 Adjatok hálát mindenért! Tudatosan meg kell tanítani a gye-

rekeket hálát adni, köszönetet mondani. Semmi nem jár ingyen, 
minden ajándék, az élet Isten ajándéka, a mindennapi betevő falat, 
a ruha, amit hordunk, minden, de minden ajándék, és azt illik sze-
retettel megköszönni.

*
Isten a maga végtelen játékos bölcsességében minden emberbe 

más és más értéket rejtett el. Te magad tárnájában olyan ragyogó 
színű drágaköveket találhatsz, amilyeneket soha más nem lelhet a 
maga szívében, mert egyedi, megismételhetetlen vagy, ezért ami 
benned elveszik, örökre elveszett!

*
Azért imádkozom, hogy Teremtőd adta szép hivatásodhoz fel-

nőj, ajándékká válj, két lábon járó áldás légy, őszinte, gyógyító jó 
szó, Isten simogatása ebben a világban!

Áldott, békés karácsonyt kívánunk valamennyi Olvasónknak!
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Az utóbbi időben egyre többször hallani a háztáji és kisegítő 
gazdaságok szerepéről. A helyi közmunkaprogramokból sok he-
lyen sikeres szociális szövetkezetek szerveződtek, melyek képesek 
lehetnek az integrációra, a termelés szervezésére. Egy kis történeti 
áttekintésen nézzük meg mi is volt a háztáji, annak is magyar válto-
zata, mely a vidéki életet gazdaságilag segítette és a saját szükségle-
ten kívül jelentős árutermelést produkált. A második világháborút 
megelőzően Magyarországon még feudális viszonyok uralkodtak 
a termőföld 29,9%-a 1000kh (575,5ha)feletti birtokméretet öltött, 
míg az 5kh (2,9ha) alatti területek az összes 10.1%-át adták. Ezért 
a kis birtokkal vagy a teljes nincstelenségben élő vidéki lakosság 
álma a saját föld, lóval, kocsival és tanyával voltak. Tehát fontos volt 
számára a magántulajdon. Az 1945-ös földosztáskor hozzájutott 
ugyan a földhöz, de megfelelő eszközei nem voltak így a volt zsel-
lérek sokszor összefogtak és egy táblában közösen művelték a föl-
det, ezek voltak a kezdetleges szövetkezetek. A politikai hatalom, a 
kommunisták 1948-ban azonban a szovjet típusú szövetkezeti mo-
dellt akarták. A termelőszövetkezetekbe való belépés nem volt ön-
kéntes, de a közös munka mellett már itt is volt háztáji fél holdnyi 
területtel és a tsz tag 2 hízót 1 tehenet és baromfi kat tarthatott. Erre 
az időszakra volt jellemző a beszolgáltatás, melynek mértéke még 
a családi megélhetést is veszélyeztette. Volt egy két lélegzetvétel-
nyi időszak Nagy Imre kormányra kerülése 1953, majd az 1956-os 
forradalom mikor többen elhagyták a tsz-t és választották az egyé-
ni gazdálkodást. 1961-ben a téeszesítés befejeződött és csak keve-
sen bíztak benne, hogy egyszer vége lesz. A szövetkezeti élet első 
esztendeiben  a háztájira a politikai vezetők úgy gondoltak, mint 
szükséges rosszra a nagyüzemi gazdálkodás mellett, de már a szán-
tóterület 1kateszteri holdra nőtt, ami később a metrikus rendszerre 
való áttérésnél 0,6 ha-ra lett kerekíve. Szabó István a Nádudvari 
Vörös Csillag Termelőszövetkezet volt elnökének elmondása szerin 
három kiváló agrárpolitikus Erdei Ferenc, Fehér Lajos és Dimény 
Imre meggyőzték az akkori pártvezért, hogy a mezőgazdaságnak 
a biztonságos, minőségi hazai szükségletre termelt élelmiszereken 
kívül külpiacra is kell termelni. 1967-től új fordulat következett 
be a háztáji gazdálkodásban az önellátáson kívül az árutermelés. 
A szocialista táboron belül egyedüli ország voltunk, ahol a háztáji 
célja nemcsak az önellátás volt. Jelentős szerepe volt a háztájinak 
a nagy kézi munka igényű kultúrák esetén, mint a fóliás kertészet, 
gyümölcs, a nagy felelősséggel termelhető vetőmagok, különböző 
hibridek és az állattenyésztés terén. Az 1980-as években , mikor 
kilenc millió sertést számoltak az országban az áru 50 %-át a ház-
táji adta. A szövetkezetekben szakemberek irányították az ágaza-
tot, stabilak voltak az árak, lehetett tervezni. A háztáji gazdaságban 
dolgozhatott a háztartásbeli feleség, a főállású férj és a gyermekek 
is. Személyes véleményem, hogy egy-egy jól végzett munka után a 
szövetkezeti paraszt még  a tulajdonlás édes érzését is érezte. Ne-
hogy azt gondolja a Tisztelet Olvasó, hogy nosztalgiázom csupán 
azt szeretném érzékeltetni hogy az akkori korlátok között ameddig 
lehetett elmentünk. Természetesen a szövetkezetekkel megszűnt a 
háztáji gazdálkodás, falvaink lakossága évről évre fogy, de vannak 
akik maradnak és nekik  is kell  biztosítani a megélhetést. A múlt-
ból mindig tanulnunk kell! A sikeres szövetkezeti gazdálkodás esz-
közeit, tapasztalatait fel kell használni! Már 76. OMÉK-EN V. Né-
meth Zsolt kiemelte: „a vidéki településeken, a falvakban a globális 
tömegtermékek helyett ismét a helyben megtermelt zöldséget, gyü-
mölcsöt, tojást, tejet és húst kellene előnyben részesíteni.” Számos 
jó példa van már az országban az üsző, a koca, húsgalamb és nyúl 
kihelyezésétől. Ne a felemlegetett visszásságokra fi gyeljünk, köves-
sük a jót! A magyar mezőgazdaságnak kiváló lehetőségei vannak 
nemcsak a nagyüzemi gazdálkodás terén, éljünk vele!

Irodalom: 
Magyarország a XX. században 
Értékteremtők 2016. Szerző: László Ágnes
Bogár Attila- Féllábú magyar agrármodell, vagy hová tűnt a háztáji?

Gyomaendrőd, 2016. 11.20.                                     Várfi  András

Dombegyháza segítségével újra lehet háztáji Magyarországon

A S Z T A G
A háztáji gazdálkodásról

BELLA JÁNOS KIÁLLÍTÁSA

2016. október 27-én a SZTE JGYPK Rajz – művészettörténet 
Tanszékén nyitották meg Bella János Németországban élő fes-
tőművész kiállítását. Ibos Éva művészettörténész méltatta az 
Endrődről indult művész életútját, és beszélt a kiállított képek-
ről. Közreműködött Vilma Krivaková zongorán, Horváth Ildikó 
hegedűn.

2016 augusztusában jelent meg Backnangban – az 1956-os 
forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójára – az Egy 
disszidens naplójából című kötet Bella János verseivel és rajza-
ival. Szó és kép együtt idézi fel az akkor megélt eseményeket, a 
menekülés, a megváltozott élethelyzet fájdalmát, a megőrzött 
anyanyelv és magyarság határokon átívelő szeretetét.

Vigyázzatok rám csillagok

Hazámban német turistaként
töltök két évből két hetet,
Mióta így és meddig még?
nem számolom az éveket.

Habár a német föld megért,
kenyeret ad, s majd eltemet,
de amíg élek, vert aranyként 
őrzöm az anyanyelvemet!

Mert örülni és verset írni 
és sírni is csak itt tudok.
Csak anyám nyelvén tudom leírni:
Vigyázzatok rám, csillagok!

1972
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ÉRDEKES ÉS HASZNOS TUDNIVALÓK A 
BORSMENTÁRÓL 

(Mentha piperita L.)

A borsmenta Európában és Ázsiában őshonos, évezredek óta 
alkalmazott gyógy-és fűszernövény, az árvacsalánfélék családján 
belül a menta nemzetségbe tartozik. Az ókori egyiptomiak és per-
zsák is felhasználták a gyógyításban. Az ókori görög és római vallá-
si szertartások elengedhetetlen kelléke volt. 

A római mitológia szerint, amikor Plútó szerelmes lett Mentha 
nimfába, felesége féltékenységében megölte a nimfát. Plútó nem 
tudta feléleszteni, hamvait a földbe szórta és ebből nőtt a borsmen-
ta növény. 

A XVIII. században Észak-Amerikában és Európában célzot-
tan, nagy területeken termesztették. Gyógyszerként használták 
bélgörcsök, kóros bélgáz-képződés, savtúltengés, gyomorhurut és 
fejfájás kezelésében. 

A borsmenta fő hatóanyaga a mentol, mely simaizom-és így 
bélgörcs-oldó hatású, fokozza az epeelválasztást. A borsmenta illó-
olaja szájon át fogyasztva epekőoldó hatású lehet. Szélhajtó, étvágy-
fokozó, fokozott bélgáz-képződéskor, krónikus gyomorhurutban, 
savtúltermelésben előnyös a használata. Epe-és gyomorbántalmak-
nál a borsmenta tea édesítése nem ajánlott és az oldat étkezés előtt 
fél órával fogyasztható. 

Epebántalmaknál ajánlott a borsmenta, gyermekláncfű és apró-
bojtorján keverékéből készült tea fogyasztása édesítés nélkül. Reny-
he epeműködésnél ajánlott 1 rész borsmenta, 1 rész aranyvesszőfű, 
½ rész ezerjófű keverékéből készült langyos tea reggel, éhgyomorra 
történő fogyasztása. Fokozott bélgáz-képződésnél főképp kakukk-
fűvel, szurokfűvel, ánizzsal vagy édesköménnyel keverve alkalmaz-
ható a borsmenta.

A borsmenta hideg teája hányinger-csillapító és jó hatású reny-
he emésztés vagy rendszertelen étkezés esetén is, mert megindítja 
az emésztőnedvek termelését és az emésztőrendszer simaizomzatá-
nak működését.

A borsmenta élénkíti és nyugtatja a központi idegrendszert, 
elősegíti a koncentrációt, elősegíti a tiszta és élénk gondolkozást, 
stresszoldó, hangulatjavító hatású. 

Oldja a menstruációs görcsöket, elősegíti a menstruációt; terhes 
nőknek ezért tilos a használata. 3 éven aluli gyerekeknél a bors-
menta illóolaja nehézlégzést, szív-és légzésbénulást okozhat. 3 év 
alatti életkorban mentolos arc-és orrkenőcs, mellkasi bedörzsölő 
sem adható.  

A borsmenta baktériumölő hatású, de hatástalanítja a Herpes 
simplex vírust is, mely az övsömört okozza. Lázcsillapító, alkalmas 
izomláz és izomfájdalmak, duzzanatok kezelésére.

A borsmenta oldata alkalmazható fogíny-gyulladás, fogíny-

Egészségről-betegségről SIR JOHN BOWRING A MAGYAR NYELVRŐL

Sir John Bowring (1792-1872) angol nyelvész sok nyelvet 
beszélt, köztük a magyart is. Több magyar költeményt fordí-
tott angolra, valamint kiadott egy verseskötetet is, - Poetry of 
the Magyar’s – melynek előszavában írta nyelvünkről az aláb-
bi elismerő megállapítást 1830-ban.

„A magyar nyelv messze áll magában. Egész sajátos mó-
don fejlődött és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik 
vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. 
Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, 
amelyben logika van, sőt matézis, az erő, a hangzatok min-
den hajlékonyságával és alakíthatóságával. Az angol ember 
legyen büszke arra, hogy nyelve az emberi történelem epo-
szát tünteti fel. Ki lehet mutatni eredetét, kivehetők, szétvá-
laszthatók benne az idegen rétegek, amelyek különböző né-
pekkel való érintkezés során rávakolódtak. Ezzel szemben a 
magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az 
idők viharai karcolást sem ejtettek. Nem az idők változásától 
függő naptár. Nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem alku-
dozik, nem ad és nem vesz senkitől. E nyelv a nemzeti önálló-
ság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb em-
léke. Amit a tudósok nem tudnak megfejteni, azt mellőzik. Ez 
a nyelvészetben is így van, éppen úgy, mint a régészetben. 
Az egyiptomi régi templomok egyetlen kőből készült padola-
tait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből 
vágták ki e csodálatos tömegeket...

A magyar nyelv eredetisége, még ennél is csodálatosabb 
tünemény. Aki megfejti, az isteni titkot boncoland, annak is az 
első tételét: - Kezdetben vala az Ige, és az Ige az Istennél vala, 
és Isten vala az Ige. –”

Közreadta: Hanyecz Margit

vérzés kezelésére, mivel gyulladáscsökkentő hatású. Alkalmazható 
szájvizek komponenseként is. 

Az élelmiszeripar is felhasználja a borsmentát ételek ízének 
fokozására. Samponok alkotórészeként szabályozza a fejbőr zsíro-
sodását, mivel a borsmenta előnyösen befolyásolja a faggyúmiri-
gyek működését. Csökkenti a rovarcsípés okozta bőrviszketést, a 
napégés okozta fájdalmat és hűsíti a bőrt. Masszázsolajak alkotó-
részeként fokozza a bőr vérkeringését és rugalmasságát. Hajszálér 
összehúzó hatású, csökkenti a megpattant hajszálerek és a visszerek 
körüli vöröses elszíneződést. 

Előnyösen alkalmazható megfázás, orrdugulás esetén is, te-
ája, illóolaja belélegezve nyákoldó hatású. Inhaláláskor 3-5 csepp 
mentaolajat adunk forró vízhez. A menta tiszta illóolaja szívritmus-
zavarokat okozhat.

Mivel a borsmenta érszűkítő hatású, tartós használata rongál-
hatja a szem érhártyájának hajszálereit. A borsmenta tea fogyasztá-
sa miatt, arra érzékeny személyeknél, akut gyomorhurut vagy csa-
lánkiütés jelentkezhet allergiás tünetként. A borsmenta fogyasztása 
ellenjavallott epeúti elzáródás, epehólyag-gyulladás, súlyos májká-
rosodás esetén. Az illóolaj tartós fogyasztása vesegyulladást és ve-
seelégtelenséget válthat ki. 

Legújabb kutatások kimutatták, hogy naponta 2 csésze bors-
menta tea fogyasztása csökkenti a tesztoszteron-szintet, emeli a 
folliculus stimuláló hormon szintjét, ezért kedvező hatású enyhe 
hirsutismus és PCO (polycystas ovarium szindroma) esetén.

Forrás: 
Szabó György, Lopes-Szabó Zsuzsa: A bükki füvesember 

gyógynövényei
Csupor Dezső, Szendrei Kálmán: Gyógynövénytár, Útmutató 

a korszerű gyógynövény-alkalmazáshoz
Internetes forrás: 
gyogynovenykislexikon.blog.hu/2008/10/22/borsmenta

dr. Macsári Judit
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A középmezőnyben zártak
Véget ért a labdarúgó bajnokság őszi szakasza a Megyei II. 

osztályban. A Gyomaendrődi FC jól indult, hazai pályán több ér-
tékes győzelmet is begyűjtött, idegenben azonban, igaz sokszor 
tartalékosan felállva mindössze egy pontot szerezve a tízedik 
helyen végeztek. 

      
A lejátszott mérkőzések eredményei:   
2016. 10. 22.     Gyomaendrődi FC - Atletico Békéscsaba    7 : 1
                            G.: Furka Zs.(4), Kiszely M., Bányai R., Kovács Z.
A pályaválasztói jog megcserélése miatt ismét hazai pályán 

játszott a gyomaendrődi csapat. A mérkőzés elején (7. perc.) lőtt 
hazai gól túlságosan megnyugtatta a csapatot, mert igen elszür-
kült a mérkőzés. Színt csak a játékvezető vitt bele, a félidő utolsó 
percében második sárga miatt kiállította a vendégek védőjét. A 
félidő és a kiállítás felrázta a hazaiakat és a második félidő már jó 
játékot hozott. A játékrész közepén egy sérülés miatt már kettős 
hátrányba került az Atletico, jöttek is a hazai gólok számolatla-
nul, a végére hét lett egy ellenében. Az ismét nagyszerűen játszó 
Furka Zsolt egymaga négyet vállalt a hétből.  

2016. 10. 30.    Lökösháza KSK - Gyomaendrődi FC    3 : 1
                           G.: Gábor V. 
A forduló mérkőzésén fél órán át kiegyenlített csata zajlott, 

de ezt követően egy véleményes büntetővel a hazaiak kerültek 
előnybe. A második félidőben szerzett újabb két hazai találatra a 
vendégek csak az utolsó percben tudtak válaszolni, szintén bün-
tetőből. A mezőnyben magabiztosan adogatott a Gyomaend-
rőd, de helyzeteket csak ritkán tudtak kialakítani, míg a hazaiak 
játéka már kezdett hasonlítani a tavalyi magabiztos bajnoki for-
mára. A Lökös expressz ismét átrobogott Gyomaendrődön.  

2016. 11. 05.     Gyomaendrődi FC - Békési FC    1 : 2
                            G.: Furka Zs.
A hazai pályán eddig veretlen Gyomaendrőd és az idegen-

ben veretlen éllovas összecsapását hozta a mérkőzés. Egyenlő 
erők küzdelme feszült, parázs hangulatú, kilenc sárga lappal tar-
kított mérkőzést hozott. Az első negyedóra végén három perc 
alatt gyors gólváltás, valamint a második félidő közepén szüle-
tett szerencsés vendég gól eldöntötte a rangadót. A döntetlen 
szagú mérkőzésből a Békés jött ki szerencsésebben, így Övék lett 
a győzelem.

2016. 11. 12.    Dobozi SE - Gyomaendrődi FC    5 : 1
                           G.: Furka Zs. 
Az otthonában még veretlen újonchoz látogatott az idegen-

ben ismét tartalékosan felálló Gyomaendrőd. A kedvezőtlen elő-
jelek ellenére a hetvenedik percig jól tartotta magát a vendég 
együttes, csak egy gólt kapott. Ezt követően azonban „góleső” 
érkezett a dobozi pálya fölé. A hazaiak négyszer, míg a vendégek 
csak egyszer voltak eredményesek. A zord időjárásban fényes 
dobozi győzelem született.   

 
2016. 11. 19.     Gyomaendrődi FC - Battonyai TK    2 : 3
                            G.: Putnoki T., Kiszely M.
A hazaiak nagyszerűen kezdtek a 10. és 14. percben lőtt góllal 

már kettővel vezettek és jöttek az újabb helyzetek is, de kimarad-
tak. A félidő végére tért magához a vendég együttes, büntetőből 
szépítettek. A második félidőben a határvárosi egyesület átvette 
a játék irányítását és a félidő közepén történt hazai kiállítás után 
öt perc alatt lőtt két góllal megfordították az eredményt. Több 
volt ebben a mérkőzésben.    

Az újság minden kedves olvasójának és a sportbarátoknak 
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a Gyomaendrődi 
FC vezetősége és valamennyi sportolója.

Fülöp Zoltán

Köszönő levél
A Selyem Úti Óvodáért Alapítvány október 22-én, mint minden 

évben jótékonysági vacsorát rendezett a Bowling Treff  Étteremben.  
A jótékonysági est bevételéből az óvodás és bölcsődés gyermekek ré-
szére Mikulás csomagot készítünk, karácsonyi ajándékot vásárolunk, 
valamint  az óvoda, udvarára tervezzük egy mozgásfejlesztő játék 
beszerzését.

Köszönjük a Szülők támogatását és segítségét, valamint hálásan 
köszönjük támogatóinknak ( vállalkozóknak és magánszemélyeknek) 
az évről évre  nyújtott adományaikat.. 

Ez úton kívánunk mindannyijuknak áldott, békés karácsonyt és 
sikerekben gazdag boldog újévet.

Támogatóink voltak:

Bencsik Attila, Giriczné Farkas  Judit, Polányi Imre, Fekécs Edi-
na, Margó Divat, Endrődi Illatszer, Belvárosi Turi, Szarka Csilla, 
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet,  Andi Divat,  Fülöp Zoltán, 
Fülöp Imréné, Toldi Balázs, Tóth Ferenc, Farkas Zoltánné, Tandi 
Sándor, Edit Reformház, Térségi Gondozási Központ, Farkas Ka-
talin Hornokné Knapcsek Ildikó, Szabó Istvánné, Farkas Máté, 
Szécsi Henrietta, Mesterné Kovács Szilvia, Sallainé Soczó Anikó, 
Gyomahús Kft ., Szujóné Fehér Ildikó, Magyari János, TOP-SHOP 
Üzlet, Gácsi Optika, OMV Benzinkút, Solymosi Edit, Békési 
Burgerház, Gaál-Véha Orsolya, Novák Rita, Farkasné Szabó Ani-
kó, Edina Virágbolt, Gazdi Állateledel bolt, Botosné Feuerwerker 
Ágnes,  Mágus-Comp, CM Méteráru, Kazainé Fekete Ildikó, Szil-
ágyi Krisztina, Porubcsánszki Sándorné, Csákiné Mészáros Anita, 
Nagylaposi Birkacsárda, Sikér Kft ., Endrődi Cipőkellék Kft ., Varga 
Jánosné, Neibort Brigitta, Fitos Barnabás, ÁSZ Fotó, Csőke János-
né, Szabóné Szónya Györgyi, Földesiné Timár Mária, Rácz Csaba, 
Mar-Kom Kft ., Paróczai Zoltánné, Turul Cipő Kft ., Dóra Divat, 
Czeglédi András, Schóberné Sztankó Szilvia, Dávid Imréné, Margó 
Virágbolt, Dinya Zoltán, Gazdabolt, Zsombok Csaba, Dinya Imre, 
Burai Józsefné, Ráczné Ecker Andrea, Schwalm József, Mester 
Levente,  Bajzákné Bukva Anikó, Aranyos Attiláné, Papp István, 
Soczó Mártonné, Barják Imréné, Ambróziné Omiliák Margó, Vág-
ner Szabina, Székely Dénes, Izsó Noémi, Dógi Viktorné, Szabóné 
Varjú Andrea, Dinya Lajos, Benyóné Szabó Mária, Neibort Sándor, 
Babos Eszter, Kiss Nikoletta, Zsoldiné Gonda Zsuzsanna, Zsögön 
Renáta, Patai István, Bela Imréné, Szenmiklósi Alíz, Szabó Ani-
kó, OMART.Könyvesbolt, Gál Mariann, Pavilon Pizzéria, Szarvasi 
Rendőrkapitányság, Tímár Andrea, Darvasi Bernadett, Vaszkóné 
Varga Gizella, Tapír-Papír, SKYLOTEC, Gellainé Tóth Bernadett, 
Solár Nagyker Kft ., ANNA ABC, Bartolák Tímea, Knapcsek La-
jos, Melódia Üzletház, Pápai Andrea, Brezovai Edit, Giricz Klára, 
Wolfné Kereki Tünde, Fegyver Anita, Gálné Knap Mariann, Kovács 
Anikó, Kovács Lászlóné, Csíkné Fazekas Andrea, Fasola Oktatási 
BT., BRAND BUTIK, Alt János,  Ádám Éva, Samu Istvánné, Menkó 
Andrea, Kunné Paróczai Tünde, Hunyáné Balczó Nikoletta, Hoff -
mann Józsefné, Paróczai Józsefné, Rácz Sándorné, Bánlaki Anikó, 
Bán Lászlóné, Fülöp Imre, Megyeriné Oskó Ildikó, Puskej Anita, 
Látkóczkiné Erdős Magdolna

Köszönettel:
A Selyem Úti Alapítvány nevében: 

Szabó Istvánné, a kuratórium elnöke.

A Szülői Munkaközösség nevében: 
Mesterné Kovács Szilvia SZMK elnök.
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Ízes Ízek
December
Sült sárgarépa

A megtisztított sárgarépákat szeletekre vágjuk (vagy vehetünk sárgarépa 
kockát is) és fritőzben megsütjük, mint a szalmakrumplit. Lecsorgatva 
tálra tesszük, meghintjük petrezselyemmel. Tükörtojással tálaljuk, de 
húsételekhez is jól illik.

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

Minden ami fotó
- esküvőfotózás
- rendezvényfotózás
- portré fotók
- baba-mama fotózás
- tabló készítés
- fotóelőhívás
- nagyméretű plakátok készítése
- promóciós és saját képes ajándéktárgyak
- vászonfotók
- reprodukciós felvételek készítése.

Cím:
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 45.

Telefon:
+36 (70) 2212520, Email: info@aszfoto.hu

Weboldal: http://www.aszfoto.hu
a képbe zárt pillanat...
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Sírhelymegváltási lehetőség Endrőd 
katolikus temetőiben!

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

Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá-
járultak!

SZABÓ ZAKARIÁS ERNŐ volt gyo-
mai lakos november 16-án, 85 éves korá-
ban megtért Teremtőjéhez. Gyászolják a 
családtagjai, rokonai, ismerősei. Fogadja 
be lelkét az örök boldogság!

KIS EDÉNÉ GYURICZA ETELKA 
endrődi lakos október 10-én 85 éves korá-
ban távozott szerettei köréből. Gyászolják 
a családtagok, rokonok és ismerősök. Isten 
őrködjön pihenése felett!

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

(Juhász Gyula)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

†

Békesség haló poraikon, 
fogadja be őket az Úr 
az Ő országába. 
Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük!

„Az endrődiek vagy rokonok, vagy sógo-
rok, vagy jó szomszédok, vagy jó barátok”- 
hangzott el az Endrődiek Baráti Köre 2016. 
október 22-i összejövetelén. A már hagyo-
mányosnak mondható, disznóvágással egy-
bekötött közösségi együttléten 33 résztvevő 
kiváló hangulatban, jókedvben, derűben re-
mekül töltötte a napot kora reggeltől kezdve. 
A baráti kör tagjai tudnak jó közös progra-
mot létrehozni, tudják vegyíteni az itthon 
levők közvetlenségét a hazatérők örömével.

A távol élőknek ünnepi alkalom egy-egy 
ilyen találkozó. Érdemes elgondolkodnunk 
azon, hogy az Endrődről elkerülteknek dup-
lán sokat jelent! Az elszármazottak szeren-
csés részének - mi is közéjük tartozunk - él 
rokonuk Endrődön. Van hová betérni, van 
kivel elbeszélgetni. Az egész (nagy)csalá-
dunkban él az Endrőd-tudat. Barátaink is 
vannak Endrődön és Gyomán. Jólesik ellá-
togatni egy-egy közösségi rendezvényre is, 
mint ahogy most sikerült eljutni erre a disz-
nótorra.

A kedves, baráti légkör, a remek hangu-
lat mindvégig jelen volt, és a közös munka 
során a jókedv csak fokozódott. A közösen 
készített ételnek igencsak jó az íze. A tenni-
valókból mindenki kivette a részét. „A kony-
haművészetre is kell időt szentelni” - vallja egyik társunk, és igaza 
van.

A férfi ak az előkészítésben, húsfeldolgozásban, a fűszerezés-
ben, a hurka-kolbász készítésben, a nők a tésztasütésben és a töl-
tött káposzta létrehozásában remekeltek. A hatalmas kondérokban 
sugarasan elrendezett káposztasorokra még ránézni is öröm volt, 
lencsevégre is kaptuk. Az íze? Mikszáth Kálmán szavával élve: fel-
séges!

Sok csínja-bínja van a hájastészta ké-
szítésének is! Csak látva-tapasztalva-együtt 
munkálkodva sajátítható el, mert a legfon-
tosabb mozdulatok egyetlen receptkönyv-
ben sem szerepelnek... Örülök, hogy Fülöp 
Imréné Gyuricza Katika maga mellé vett se-
gíteni, mert, - jóllehet kelt tészta-, kalácssütő 
asszony vagyok magam is -, most megtanul-
hattam a fi nom kifl ik elkészítését.

A nap savát-borsát a jóízű beszélgetések 
is adták, a jóféle nedűk rendelkezésre álltak, 
de módjával fogyott belőlük.

A tartalmas ebéd után, ráadásként, igaz-
ságosan elosztott kiadós kóstoló-porciót 
kapott minden résztvevő a csomagjába. (A 
távolról jöttek, hazatértek családjának külön 
élmény volt a kóstolóból részesülni. Tanúsít-
hatom, jóllakott, elégedett családtagok örül-
tek a hazainak.)

A szombat reggel, dél és koradélután 
azért is telhetett jól, mert a fő szervezők 
szívvel-lélekkel, több nappal előre dolgozva 
várták a baráti kör tagjait.

Köszönet illeti az Endrődiek Baráti Köre 
teljes vezetőségét, és jelen lévő tagjait is. 
Mindent megtettek azért, hogy e nap bará-
ti-családias legyen. A szülőföld vonzása és 
megtartó ereje életünk meghatározó  érzé-

seinek egyik legfontosabbika. Jó találkozni, jó együtt lenni itthoni-
aknak és elkerülteknek egyaránt. Köszönet azoknak, akik e találko-
zásokat fáradhatatlanul létrehozzák.

Rendezvényünk délután hozzákapcsolódott a városi október 
23-i ünnepséghez, így a nap hátralevő részén csatlakozhattunk a 
szép, tartalmas programsorozathoz.

Mindannyian egy örömteli, emlékezetes nap élményével let-
tünk gazdagabbak.

Kissné Kovács Adrienne

„ENDRŐD-KÓSTOLÓ”
Az Endrődiek Baráti Köre rendezvényéről



VÁROSUNK 2016. december18

Pályaválasztási fórum…
Az általános iskolás tanulóknak és szüleiknek lassan- lassan el 

kell dönteniük, hogy melyik középiskolában szeretnék folytatni ta-
nulmányaikat. Ezért a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 
három végzős osztályának, valamint az érdeklődő hetedikeseknek 
pályaválasztási szülői értekezletet tartott az intézmény november 
8-án és 9-én a Hősök úti iskolában. A tét nem kicsi, a sok kínálat 
közül a tanulók érdeklődési körének, képességének megfelelően, 
de mindenképpen felelősen és közösen kell dönteniük a gyerekek-
nek és szüleiknek. Az egyik este a vidéki intézmények közül közel 
húsz középiskola képviselője mutatta be iskoláját. 

A két helyi középiskolának: a Bethlen Gábor Mezőgazdasá-
gi Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumnak, valamint a 
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumnak külön 
estét szentelt iskolánk. Évek óta lehetőséget biztosítunk a két kö-
zépfokú intézménynek arra, hogy részletesen bemutassák iskolá-
jukat, hogy felkeltsék az érdeklődést diákjainkban. Sőt a novem-
ber 14-i héttel kezdődően osztályfőnöki órákon lehetőséget adunk 
arra is, hogy a gimnáziumból mindhárom nyolcadikos osztályba 
ellátogatnak gimis diákok, tanárok, és még személyesebben tudják 
bemutatni az adott középiskola által nyújtott továbbtanulási lehe-
tőségeket. A nyílt napokra pedig szintén az összes nyolcadikos ta-
nulónkat elkísérjük, hogy saját maguk is megtapasztalhassák, mi-
ért jó, ha a helyi két középiskolából választ a gyomaendrődi diák. 
A Kis Bálint Általános Iskola nevelőtestülete támogatja tanulóit 
abban, hogy a helyi középiskolát válasszák a szülők és a diákok!

A Sport Legyen a Tied!
A Nemzeti Sportfejlesztés keretében az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága a Magyar Diák-
sport Szövetséggel (MDSZ), valamint az érintett sportági szövetsé-
gekkel együttműködve 2015 áprilisában elindította: 

A Sport Legyen a Tied!  elnevezésű programot. A tavalyi év 
sikereinek köszönhetően 2016-ban is folytatódik a Program. A 
kezdeményezés fő célja, az iskoláskorú gyerekek sportba történő 
széleskörű bevonása.

A Program keretein belül, 13 sportági szakszövetség összesen 
több mint 1100 intézménybe helyez ki sportág specifi kus eszkö-
zöket, amelyek együttes értéke eléri a fél milliárd forintot. Az esz-
közcsomagban részesülő iskolák közül, országszerte több mint 200 
általános iskolai képzést folytató intézményben kerül megszerve-
zésre sportágakat és sportegyesületeket bemutató esemény, ame-
lyeken a gyermekek számára 2 órás aktív kikapcsolódást és moz-
gási lehetőséget kínálunk. A rendezvények egyik fő célja, hogy a 
diákok megismerjék a lakóhelyük közelében fellelhető, aktív sport-
szervezeteket.

A eseménysorozat újabb állomása november 21-én: a Varga La-
jos Sportcsarnok volt, ahol a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium diák-
jai sportolhattak. Az intézmények ünnepélyes keretek között veszik 
használatba a kapott judo sportági eszközcsomagokat!

Versmondók a Kis Bálintból…
Immáron 16. alkalommal hirdette meg a gyulai Karácsony 

János Katolikus Gimnázium a város híres szülötte, Simonyi Imre 
emlékére és tiszteletére rendezett Emlékversenyt általános iskolás 
diákoknak és középiskolai tanulóknak egyaránt. A versenyzők-
nek három Simonyi – vers közül kellett választaniuk, valamint 
egy szabadon választott költeményt is el kellett mondaniuk. Amíg 
a tisztelt zsűri meghozta a döntést, addig a versenyzők, tanárok 
és szülők is szíves fogadtatásban, megvendégelésben részesültek. 
Nagyon barátságos hangulatban, felszabadult légkörben zajlott az 
egész program. Díjkiosztáskor a Gyomaendrődi Kis Bálint Általá-
nos Iskola két tanulójának neve is elhangzott: Nagy Noémi 8. a osz-
tályos tanuló negyedik helyezett, Szűcs Evelin 8. c osztályos tanuló 
pedig ötödik helyezett lett. Magyartanáruk és egyben felkészítő-
jük: Hunya Jolán. Köszönjük a gimnázium tanári karának, Humán 
Munkaközösségének, hogy évről évre megrendezi ezt a színvona-
las versmondó – és versillusztrációs versenyt!

Diákjaink Békés megye legjobbjai között 
a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola minden évfo-

lyamból indított csapatot a Bolyai Anyanyelvi területi versenyre, 
amelyet november 11- én, Szarvason, a Benka Evangélikus Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola rendezett. A feladatok nagyon 
sokrétűek, összetettek voltak. Széles körű anyanyelvi jártasságot 
igényeltek. Nemcsak helyesírási kérdésekre kellett választ adniuk 
a gyerekeknek, hanem bonyolult titkos írást vagy rovásírást is meg 
kellett fejteniük. Pillanatok alatt dönteniük kellett a nyelvhelyes-
ségi, stilisztikai, irodalmi, nyelvtani kérdésekben. Pár nap múlva 
már olvashattuk az eredményeket. Nagy örömmel és megelégedés-
sel nyugtázta a Humán Munkaközösség, hogy a Kis Bálint Álta-
lános Iskola tanulói az élmezőnyben vannak. Az első tíz legjobb 
csapatba (összesen: 34 - 35 csapat volt) két évfolyamunk verseny-
ző csapata is bekerült! Nagyszerű helyen végeztek a 6. a osztályo-
sok! Név szerint: Pintér Dorka, Vinkovics Ágnes, Varga Vanda, 
Csányi Brigitta, az előkelő: negyedik hely az övék! Felkészítőjük: 
Domokos Anikó tanárnő. A 7. évfolyamosok csapata is remekül 
helyt állt: nyolcadik helyen végeztek: Nándori Viktória, Saly Sára, 
Fekécs Laura és Sztoján Zoltán, felkészítőjük: Hunya Jolán tanár-
nő. A 8. a osztályosokból álló csapat: Cserenyec Orsolya, Kovács 
Dóra, Tímár Csenge, Varjú Gergő egy picivel csúsztak le a tízedik 
helyről, tizenegyedikek lettek, felkészítő tanáruk: Hunya Jolán ma-
gyar szakos pedagógus.  Az ötödikesek egyik csapata: 13. helyezett 
lett, felkészítőjük: Varjúné Farkas Enikő, a másik csapat pedig: 20. 
helyezett, felkészítője: Forgácsné Gyetvai Krisztina. Gratulálunk 
mindenkinek!

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából
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„Itt van az ősz, itt van újra…”

Az idén sem maradt el az Ősz témahét iskolánkban. Ez a téma 
ölelte át a tanítási órákat és a szabadidős tevékenységeket az ok-
tóber 17 -21-ig tartó héten. Az őszi termésekből készült alkotások 
a tantermeket és az iskola folyosóit díszítik. Az alsó tagozatosok 
közkedvelt programja a témahéten a Vitamin nap volt, amikor az 
ebédlőben zöldségből, gyümölcsből készült fi nomságokat kóstol-
hattak a gyerekek. A helyes táplálkozási szokások kialakítása mel-
lett a mozgás is helyet kapott a projekthét csütörtöki napjának dél-
utánján megrendezett vitamin futóversenyen, ahol mindenki nyert, 
aki végigfutotta a korosztályának megfelelő távot. Néhány program 
megvalósításában a szülők segítségére és támogatására is szüksé-
günk volt, amit ezúton is köszönünk. 

 Az Ősz témahét keretein belül az ötödik évfolyam Halloweeni 
vetélkedőt szervezett a felső tagozatos tanulók számára. Remek 
hangulatban telt a délután, mindenki Halloweeni lázban égett, 
sokan kreatív, rémisztő jelmezben jelentek meg. Nyolc osztály 
versenyzett 5 fős csapatokkal. Előzetes feladatként a csapatok 
Halloweeni plakátokat készítettek, majd a délután folyamán vidám 
ügyességi és szellemi feladatok következtek. A feladatok között sze-
repelt Halloweeni quiz és angol nyelvű szókereső, kép kirakás puzz-
le darabokból,   múmia készítés, tökfej rajzolás bekötött szemmel, 
Halloweeni szendvicsek elkészítése, Halloween bácsi testrészeinek 
a felismerése és az angolszász országokból is ismert Apple bobbing. 
Mindenki jól szórakozott ezen a játékos, vidám, vicces délutánon. 
A program zárásaként Halloween bulit rendeztünk, ahol remekül 
szórakoztak a boszorkányok, és a csontvázak.

Rendhagyó történelem óra 1956-ról

A Templárius Alapítvány szervezésében 2016. nov. 10-én isko-
lánk 8. osztályos tanulói rendhagyó történelem órán vehettek részt. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve alkalmából 
megrendezett foglalkozáson az események két szemtanúja, Kiss Pál 
nyugalmazott igazgató és Huszár Endre hiteles beszámolóját hall-
gatták meg a diákok. Különös élmény volt a tanulók számára, olyan 
emberek szájából hallani az eseményeket, akik maguk is szenvedő 
alanyai voltak a Rákosi-korszaknak, s bár gyerekként ugyan, de 
megélték az forradalom helyi történéseit. A rendhagyó óra végén 
Ungvölgyi János, a Templárius Alapítvány kuratóriumának elnöke 
egy kiadványt nyújtott át az iskola igazgatónőjének, melyben Pász-
tor Béla, a Gyomai Nemzeti Bizottmány Intéző Bizottságának tagja 
visszaemlékezése olvasható. A kiadványt minden résztvevő diák 
megkapta.

Színházban voltunk

Október 25-én Szarvasra  látogattak a 2. b, és a 3.b osztály ta-
nulói.   A Gyermekszínház bérletes előadásainak keretén belül a 
Cervinus Teátrumban először a Harlekin Bábszínház

Bambi című bábmusicaljét tekintették meg. A gyerekek nagy 
érdeklődéssel fi gyelték a kedves mesehősük kalandos történetét. A 
jól sikerült előadás után izgalommal várjuk a következő előadást, 
ami november 22-én lesz, a Kecskeméti Katona József Színház elő-
adásában a Micsoda társaság című darabot tekintjük meg.

Megmérettük magunkat a Bolyai csapatversenyen 
matekból és anyanyelvből 

2016. október 14-én Szarvason mérték össze tudásukat a Bolyai 
Matematikai Csapatverseny megyei fordulójának versenyzői. Isko-
lánkat idén 9 csapat 36 tanulója képviselte. A verseny különlegessé-
ge az, hogy a négyfős csapatok együtt, egy óra alatt 13+1 feladatot 
oldanak meg, felhasználva egymás ötleteit, javaslatait.   Legjobban 
szereplő csapat a Négyen a harmadikból nevű 3.b-sek, akik a 9. he-
lyen végezetek (Gombkötő Zsófi a, Papp Máté, Paróczai Lili, Rojik 
Roland). Felkészítő tanítójuk Takács Tímea volt.

2016. november 11-én, Szarvason mérték össze tudásukat a 
magyar nyelv iránt érdeklődő tanulók. Bolyai Anyanyelvi Csapat-
verseny megyei fordulóján iskolánkat 8 csapat 32 tanulója képvisel-
te. Legsikeresebben a 4. a osztály Ás(z)ok ( Gellért Milán, Mikó Pé-
ter, Mikó Zoltán, Hanyecz Nikolett) elnevezésű csapata szerepelt, 
akik ünnepélyes eredményhirdetésen, Békéscsabán kapták meg a 
6. helyért az oklevelet. A gyerekeket tanítójuk, Kónyáné Jakab Ida 
készítette fel a csapatversenyre.

Ifj ú zenebarátok hangversenye

Iskolánk tanulói évek óta lelkesen vesznek részt az „Ifj ú zeneba-
rátok” hangversenyein.  A három előadásból álló koncertsorozaton 
első alkalommal 54 diák hallgatta meg Hegedűs Endre zongoramű-
vész játékát. A művész különböző zenetörténeti korokból szárma-
zó népszerű zongoradarabokkal népszerűsítette a fi atok körében a 
komolyzenét.

Ifj úsági eszmecserén vettek részt 
a Diákönkormányzat küldöttei Békéscsabán

A Nemzeti Művelődési Intézet Békés megyei Irodája és az Új 
Nemzedékek Központ megyei szakembereinek a szervezésében 
5 település bevonásával az ifj úság helyzetével foglalkozó fórumra 
került sor. A program keretében először a fi atalokkal foglalkozó 
szakemberek találkozása valósult meg minden résztvevő települé-
sen, ahol a helyzetkép felvázolásán túl fejlesztési terveket, az ifj úság 
megtartására vonatkozó elképzeléseiket is megfogalmazták a jelen-
lévők. A program folytatásaként a települések fi ataljai szakmai mű-
helyfoglalkozás keretében vitatták meg a megye fi ataljainak helyze-
tét. Iskolánkat Szilágyi Rebeka és Nemes Ágota nyolcadikos diákok 
képviselték. A résztvevők bemutatták a településüket, majd vidám 
„randevú” keretében ismerkedtek egymással. A játékos tréninget 
követően település fejlesztő projektet készítettek. 

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

 Küzdenek a csapatok a feladatokkal

Bolyai anyanyelvi verseny 6. helyezett csapata
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Kedves vásárlóim!
Téli ajánlataim:

• Kandallók, szenes kályhák, füstcsövek
• Üstházak, zománcozott üstök, bográcsok
• Műanyag hordók, vödrök, kannák
• Szúnyoghálók, szúnyogriasztók
• Munkavédelmi bakancsok, cipők
• Munkaruhák, védőkesztyűk, sisakok
• Esőruhák, gumicsizmák
• Szegek, csavarok, lakatok, zárak
• Festékek, hígítók, ecsetek, hengerek
• Virágföldek, virágcserepek, virágtápok
• Fóliák, zsákok, kéziszerszámok
• Őszi virághagymák, rózsatövek, stb.

Várom kedves 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 
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