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A tartalomból:

Hunya község  70 éves9.

Civil sarok: Balog Péter8.

Nagyböjti gondolatok6.

„Pusztaiak, a Pászto-
rok világa” címmel nyílt 
kiállítás Endrőd szülötte, 
a Kossuth-díjas Kunko-
vács László fotóművész 
alkotásaiból a békéscsa-
bai Munkácsy Mihály 
Múzeumban. A kiállítás 
ünnepélyes megnyitóját 
január 22-én, a Magyar 
Kultúra Napján tartot-
ták, melyre Gyomaend-
rődről is sokan elutaztak.

A megjelenteket 
Ando György múzeum-
igazgató köszöntötte, 
majd Szarvas Péter bé-
késcsabai polgármester 
szólt a megjelentekhez. 
Beszédében felhívta a fi -
gyelmet, hogy amikor a 
múltunkra, dédapáinkra, 
vagy dédanyáinkra emlékezünk, akkor 
kicsit már a dédunokáinkra is gondo-
lunk. Majd így folytatta: „Kunkovács 
László képein keresztül a magyar kul-
túra, a magyar történelem olyan érté-
keihez kanyarodunk vissza, amelyeket 
érdemes és fontos ébren tartanunk.”

Ezt követően Dr. Bereczki Ibolya, a 
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múze-
um főigazgató-helyettese méltatta a 
művészt, akinek alkotásai alázattal, fo-
lyamatosan fejlesztett tudással kutat-
ják és örökítik meg a hagyományaiban 
élő, mindig megújuló embert. „Kiváló 
szemmel kiválaszt arcot, pillanatot, 
részletet és egészet.”

Végül Kunkovács László is köszön-
tötte a látogatókat, aki mondandójá-
ban megidézte a pásztorok zárt világát: 
„Ők mindig egyenesek, büszkék, igaz-
mondóak és kevésbeszédűek voltak. 
Számukra a természet diktálta a tem-
pót, az életritmust. Feltekintettek az 
égre és ott volt a csillagos égbolt, az 
ember legelső elementáris vizuális él-
ménye. A nap, hold, a csillagok pedig 
alkotásaikon is megjelentek.”

A jeles eseményen fellépett a Csök-
mői Fonó és a Körösök Völgye Vitézi 
Bandérium is.

A résztvevők lélekben feltöltődve 
térhettek haza.

Hegedűs Bence
Képek a 19. oldalon!

Betlehemezéstől a 
háromkirályjárásig  4.

Szalagavató a gimnáziumban5.

In memoriam Botos János5.

Kunkovács László 
kiállítása Békéscsabán
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Ünnepelj velünk!

Iskolánk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 
meghirdetett NTP-RHTP-15 jelű, ’Ünnepelj velünk’ 

című pályázatával 1.560000 Ft támogatást nyert. Pályá-
zatunk célja a tehetséges hátrányos helyzetű fi atalok 
tehetséggondozása. A program keretein belül külön-
böző érdekes, szórakoztató foglalkozásokat biztosítunk 
tanulóink számára. A programok között szerepel többek 
között: mézeskalács és bodag sütés, gyertyaöntés, szap-
pankészítés, jelmeztervezés, jelmezkészítés, csokigyár 
látogatás, csoki tojás készítés, lovaglás, pécsi kirándulás, 
budapesti színházlátogatás, valamint különböző brit és 
roma kultúrával kapcsolatos foglalkozások.  A progra-
mokat 2015 novemberétől  2016 júniusáig havi rend-
szerességgel kívánjuk megvalósítani.  A foglalkozásokat 
tartják: Szedlák Réka, Takács Tímea, Tóth Magdolna.

Megyei vetélkedő 3. helyezettje lett a csapatunk

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztálya 2015 őszén vetélkedősorozatot hirdetett 
meg a 7. osztályok számára. A 3 fordulóból álló verse-
nyen az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek 
bővítésére nyílt lehetősége tanulóinknak. A feladatok 
megoldása során többek között esszét kellett írniuk a 
gyerekek jogairól, verset a Zenei Világnap alkalmából, 
cukorbeteg étrendet, illetve szívbarát menüt állítottak 
össze, plakátot készítettek. Mindezek természetesen 
hozzájárultak a gyerekek egészségtudatos szemléle-
tének kialakításához. A versenyen iskolánk tanulói 3. 
helyezést értek el. Az eredményhirdetés 2016. január 
14-én volt Békéscsabán. A csapat tagjai: H. Tóth Noel, 
Paróczai Bence, Badari Tímea, Czibi Tamás, Dógi Csen-
ge, Gellai Fanni, Óvári-Tímár Zoé, Sterre Van Boxtel, Süli 
Zsolt. Felkészítő tanár: Nagy Ildikó.

A Reál a nyerő!

A karácsonyi ajándékozás ideje már elmúlt,  iskolánk 5. 
a osztályos tanulóit mégis egy szürke januári napon érte 
óriási meglepetés: százezer forintot nyertek osztálykirán-
dulásra. A Reál Hungária Élelmiszer Kft. évről-évre meg-
hirdeti a Reál Osztálykassza pályázatát, ahol a regisztrált 
osztályoknak olyan termékek csomagolását kell gyűjteni-
ük, amely tartalmazza a Reál logót. Az ötödikesek egyik 
lelkes szülője, Samu Istvánné már korábban is szervezte, 
összefogta a gyűjtést, ám eddig nem állt mellé a szerencse, 
most azonban sikerült az egyik fődíjat elnyernie a gyerekek 
számára. Az osztálykirándulásra készülő gyerekek lelkes 
tervezgetésbe kezdtek.

Szertornás és FitKid sikerek

2015. december 14-én került megrendezésre Békéscsa-
bán a Diákolimpia megyei döntője (szertorna). A Rózsahe-
gyi Kálmán Általános Iskola tanulói I. korcsoportban kép-
viseltették magukat. Az öt lány: Farkas Lara (1.b osztály), 
Farkas Lili, Fekécs Zsófi a (2. b osztály), Sztvorecz Gréti (1. 
a osztály) , valamint Vass-Róza Jázmin (2. b osztály) a 3. 
helyen végeztek. Ezzel lehetőséget kaptak, hogy megmé-
rettessék magukat a 2016. március 12-én, Kecskeméten 
megrendezendő területi versenyen is. Felkészítőjük Ger-
gely Orsolya, aki minden szakmai tudását beleadva segíti 
őket. A lányok több mint egy éve kezdték el a szertornát 
és mellette FitKid versenyen is részt vettek, ahol azonban 
külön korcsoportba esnek. Az I. korcsoport 2. helyezést, a 
II. korcsoport pedig 3. helyezést ért el. 2016. március 20-án 
Budapestre, május 8-án pedig Szegedre készülnek újabb 
FitKid versenyre. Gratulálunk a lányoknak és edzőjüknek! 
További hasonló sikereket kívánunk nekik!   A képen bal-
ról jobbra: Vass-Róza Jázmin, Farkas Lara, Sztvorecz Gréti, 
Fekécs Zsófi a, Farkas Lili, mögöttük Gergely Orsolya.

1 %  - A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány ne-
vében tisztelettel várjuk támogatásukat, felajánlásaikat! 
Adószámunk: 18390162-1-04.  Köszönjük!

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
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Önkormányzati h í r e kMegyei h í r a d ó

Az önkormányzati hivatal 2016. évi módosított munka- és 
ügyfélfogadási rendje -

áthelyezett munka és pihenőnapok

Az áthelyezett munkanapokon a naptári naptól eltérően is ala-
kulhat az ügyfélfogadási rend a lentieknek megfelelően!

2016. március 4. péntek - munkanap, hétfői munka- és ügyfél-
fogadási renddel

2016. március 5., szombat - munkanap, pénteki munka- és ügy-
félfogadási renddel

2016. március 14., hétfő – pihenőnap
2016. október 14. péntek - munkanap, hétfői munka- és ügyfél-

fogadási renddel
2016. október 15., szombat - munkanap, pénteki munka- és 

ügyfélfogadási renddel
2016. október 31., hétfő pihenőnap

Kérjük kedves ügyfeleinket, hogy ügyeik intézése során vegyék 
fi gyelembe a fenti megváltozott munka- és ügyfélfogadási rendet.

Közvilágítási problémákkal kapcsolatos bejelentések

2016. január 1-től Gyomaendrőd közvilágítási rendszerének 
karbantartási munkáit a SISTRADE Kft  végzi, így módosult a köz-
világítási problémák bejelentési módja. 2016. január 1-től a közvi-
lágítási problémákat a www.kozvilhiba.hu internetes oldalon, vagy 
a +36-66-386122 önkormányzati telefonszámon lehet bejelenteni.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
és bizottságainak februári ülésterve

15. Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bi-
zottság

16. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlő-
ségi Bizottság

17. Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszer-
zési Bizottság

25. Képviselő-testület

Soltész Miklós is gratulált a kitüntetetteknek

A Békés Megyei Önkormányzat a Nemzetiségek Napja alkalmá-
ból tartandó díszünnepségét idén Mezőberényben tartotta. A ren-
dezvényen Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 
államtitkára is részt vett.

A Békés Megyei Önkormányzat minden évben a december 
18-i nemzetiségek napjához kapcsolódóan díszünnepséget szervez, 
ezen esemény keretében vehetik át az arra érdemesek a közgyű-
lés által alapított Nemzetiségi Díjat. Az elismerés létrehozásával a 
megyei önkormányzat célja az volt, hogy a soknemzetiségű Békés 
megyében a nemzetiségek kultúrájának, nyelvének, identitásának 
megőrzésében és fejlesztésében kiemelkedő tevékenységet végző, 
különböző nemzetiségű személyek elismerésre kerüljenek. Ebben 
az évben öten részesültek a kitüntetésben, akiknek Zalai Mihály, 
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, és Soltész 
Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért fele-
lős államtitkár adta át a díjjal járó oklevelet és plakettet.

A szlovák nemzetiség javaslata alapján a Békés Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlése Nemzetiségi Díjat adományozott Borgula 
Györgyné részére a szlovák zenei kultúra közvetítéséért, a nemze-
tiségi valláskultúra értékeinek feltárásáért. Elismerésben részesítet-
te a közgyűlés Hack Ferenc Mihálynét a német nemzetiségi nyelv 
ápolásáért, a német hagyományok, kulturális értékek megőrzésé-
ért. Kitüntetést vett át Hevesi József a lengyel-magyar kapcsolatok 
ápolásáért, a lengyel közösség törekvéseinek támogatásáért. Magas 
színvonalú munkájáért, a cigányzene népszerűsítéséért Nemzetisé-
gi Díjat kapott Horváth Rudolf, a román nemzetiségi nyelv ápolásá-
ért, a román kulturális értékek megőrzéséért elismerésben részesült 
Zombai Károlyné. 

Több mint 100 érdeklődő a nyílt napon

Területfejlesztési fórumra hívta a megyei települések polgármeste-
reit, települési vezetőit, területfejlesztési szakembereit a Békés Megyei 
Önkormányzat. A nyílt napon részletek hangzottak el a TOP első 
tíz pályázati felhívásáról, valamint bemutatkoztak a megyei önkor-
mányzat azon kollégái, akik a pályázatokhoz kapcsolódó projektme-
nedzsmentben és egyéb tevékenységek ellátásában közreműködnek a 
jövőben. A 15 fős szervezeti egységben nem csak projektmenedzserek 
és asszisztensek, hanem jogi, pénzügyi valamint kommunikációs fel-
adatokat végző szakember is bemutatkozott.

2015. december 23-án megkezdődött a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program (TOP) pályázati felhívásainak közzététe-
le. A fórum meghirdetésekor tíz, a Békés Megyei Integrált Területi 
Program forrásainak felhasználására vonatkozó pályázati felhívás 
jelent meg, ezeket részletezték a kollégák, próbáltak olyan fontos 
és hasznos információkat megosztani az érdeklődőkkel, amelyek 
általánosságban érintik a településeket, majd a résztvevők részéről 
felmerülő kérdéseket is megválaszolták. A forrásfelhasználás ered-
ményességének és hatékonyságának szempontjából fontos, hogy 
a települések időben hozzájussanak a döntéseik meghozatalához 
szükséges információkhoz, ezért a Békés Megyei Önkormányzati 
Hivatal munkatársai a jövőben is készséggel állnak rendelkezésre a 
már megszokott járási kapcsolattartási rendszerben, illetve az újon-
nan kialakított felhívásonkénti információs/projektmenedzseri be-
osztásban.

A fórum nagy érdeklődés mellett zajlott, a regisztrációk alapján 
több mint száz polgármester és szakember fogadta el a megyei ön-
kormányzat meghívását, és vett részt a nyílt napon.  Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke kiemelte: ak-
kor lennénk elégedettek, ha Békés megye a források lehívásában az 
ország öt legjobb megyéje között szerepelne.

Sztahovics Zsuzsa
sajtóreferens
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról
Betlehemezéstől Háromkirályjárásig

Hagyományőrző rendezvény volt a Szent Antal Nép-
házban 2016. január 9-én. A hagyományőrző program Dr. 
Bartha Elek professzor rövid vízkereszti előadásával kez-
dődött. A Komádi Színjátszó Kompánia bihari betlehemest 
mutatott be, majd a komádi fogyatékos otthon lakóinak 
karácsonyi műsora következett. A Szent Gellért Katoli-
kus Általános Iskola diákjai az endrődi háromkirályjárás 
játékával zárták a rendezvényt. Dr. Dénes Zoltán esperes 
plébános vízkereszti házszentelése után friss kemencés sü-
teményekkel vendégeltük meg a közönséget.

Felhívás!
120 éve, 1896 szeptemberében költözött végleges telkére a 

hunyai Község-sori iskola, ahol egészen 1971-es bezárásáig 
működött. A jeles évfordulóra illő volna - a Pogány iskola példá-
ján felbátorodva - egy maradandó emléket állítani az iskolának, 
ami emlékeztet az itt tanítókra és tanulókra. Ezért jótékony ada-
kozásra hívom fel az iskola még élő tanulóit, hogy 2016 szept-
emberében méltó módon emlékezhessünk az iskolára.

A felajánlott adományokat a hunyai és endrődi plébániá-
kon lehet befi zetni.

Szeretettel:
Hegedűs Bence

Vízkereszti házszentelés

Vízkereszt vagyis Háromkirályok ünnepén, január 6-án, a 
katolikus templomokban elvégzik a vízszentelés szertartását. A 
szentelt vizet az Egyház egész éven át használja különféle áldá-
sok és szentelések alkalmával. Az újonnan megszentelt vízzel a 
pap a hívei otthonát is megszenteli az új esztendőre, ahol ezt 
igényelik. A szentelés során a plébános szenteltvízzel meghinti 
a ház helységeit, a szentelő imádságban pedig egészségért, bol-
dogságért, áldásért könyörög a ház lakói számára. A szentelés 
végén a ház lakói sorra megcsókolják a feszületet (a pap kézi 
keresztjét), majd a pap a ház szemöldökfájára felírja a Három-
királyok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit és 
az új év számát, ily módon: 20+G+M+B+16, - jelezve, hogy ez 
a ház ebben az évben is meg lett szentelve. Ősi szép szokás ka-
tolikus településeken a házszentelés, így a Vízkereszt ünnepét 
követően Gyomaendrődön is megkezdődtek a házszentelések. 
Mintegy húsz család helyezte Isten oltalmába házukat és önma-
gukat az új esztendőre.

Czank Gábor
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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

Botos János
prímás, cigányzenész

1952. július 17. - 2016. január 4.

Elpattant egy húr…

Szomorú esemény volt, amikor Endrőd utolsó prímása ha-
zatért. A halottas kocsi megállt a Bányász utcai családi ház-
nál, hogy mielőtt a temető nyugalmába helyezi halottját, még 
egyszer utoljára hazavigye a családja körébe, ha csak néhány 
percre is. Az autó beállt a ház udvarára és kinyitották a hátsó 
ajtókat, megmutatva a halottat - régi szokás szerint - az otthon 
maradottaknak. A cigány hagyományokat követve, a prímás 
nélkül maradt endrődi banda rákezdett a kedvenc nótákra. A 
hirtelen kinevezett hegedűs Buksi (Rostás József) János hege-
dűjét kapta kölcsön a családtól, s mikor rákezdtek a szomorú 
nótára, elpattant egy húr… Hirtelen csend lett. Botos Jani he-
gedűjének is megszakadt a szíve, nem játszott tovább...

Endrőd híres volt a cigányzenészeiről. A második világ-
háború előtt 21 cigánybanda húzta a talpalávalót a faluban. 
Minden vendéglőnek volt saját zenekara. A Dógi, a Rácz, a Puj 
családok nemzedékeken át zenészek voltak. Botos János anyai 
nagyapja is híres zenész volt. 

Ő már gyerekkorában elkezdett a helyi zenekarokban ját-
szani, mint brácsás. Hegedülni Fülöp Pistától és Csetka Já-
nostól tanult. 16 évesen megnyerte az endrődi kultúrházban 
rendezett Ki mit tud? versenyt. Rendszeresen játszott a híres 
endrődi prímás, Puj Ferenc zenekarában Dógi Gusztival és 
Dógi (Tyúk) Jenővel együtt. 

Általános iskola után kitanulta a cipész szakmát, melyben 
három évig dolgozott az ENCI-ben. 

1975-től már csak a zenélésből élt. Az akkori ÁFÉSZ al-

kalmazásában, mint vendéglői zenész játszott szinte a hét 
minden napján. A Dombszögön (Hídfő étterem) kezdte a 
rendszeres muzsikálást, majd a Pavilonban és a Hollerben (Kö-
rös étterem) szórakoztatta a vendégeket. Tagja volt az ENCI 
zenekarnak. Szinte minden hangszeren tudott játszani. A ci-
gányzenekarokban először mint brácsás, majd pírmás zenélt, 
a szalonzenekarokban gitározott. A rendszerváltás után áttért 
a zongorára és a szintetizátorra. Az 1990-es évek megváltoz-
tatták a cigányzenekarok életét, sok banda feloszlott, mert 
nem tudott megfelelni a hivatalos szabályoknak. Botos János 
viszont letette a vizsgákat és magánzenész lett.

Már gyerekkorában eljárt a Puj cigányzenekarral temeté-
sekre muzsikálni. Megtanulta a modern zeneszámok mellett 
a régi cigány siratókat és archaikus nótákat. Elég volt, ha csak 
megadták a hangot, ő már húzta is a nótát. Nem múlhatott 
el cigány temetés Botos János muzsikája nélkül a környéken. 
Eljárt temetésekre zenélni Békéscsabára, Túrkevére, Körösla-
dányba, Szarvasra. 

Neves előadókat is kísért: Korda Györgyöt, Harangozó Te-
rit, Cserháti Zsuzsát és Solti Károlyt. Túrkevén, a nótaverse-
nyeken ő szolgáltatta a zenei kíséretet. Nem telt el úgy egy 
napja sem, hogy a hegedűjén ne játszott volna el egy nótát. 
Ha a televízióban nótaműsorok voltak, hegedűjével ő is ját-
szotta a nótákat.

Kedves, vidám ember volt. Szerette a társaságot, a jó han-
gulatot, a tréfákat. Hirtelen és hamar ment el, itt hagyva csa-
ládját, szeretteit, barátait.

Azóta csend van a Bányász utcai házban. Magával vitte 
a sírba hatalmas zenei tudását, a nóták kifogyhatatlan tárhá-
zát, a régi cigány folklór zenei hagyományait. Nagy veszteség 
érte nem csak családját, hanem a magyar cigányzenész társa-
dalmat is. Legkedvesebb hangszere, a hegedűje vele együtt 
szállt a sírba.

Az utolsó éjszakán hajnali kettőkor a felesége arra ébredt, 
hogy a szobában lévő hegedűje leengedett… Az összes húr 
meglazult… És reggel jött a hír, hogy kedves jó barátunk, Bo-
tos János január 4-én, hajnali 2 órakor eltávozott az élők so-
rából.

Kedves Jani, nyugodj békében! Emléked szívünkben örök-
ké élni fog.

Szonda István

Szalagavató a gimnáziumban 

2016.január 22-én a Magyar Kultúra Napján szalagavató 
ünnepség volt iskolánkban. Lelkileg 4-5 éve készültünk erre az 
eseményre, de szeptembertől az ötletek, gondolatok már körvo-
nalazódtak. Izgalommal vártuk, milyen lesz ünnepi ruhánk és 
hogy sikerül majd a tánc. Év eleje óta készültünk, hogy elnyerjük 
a parkett ördögei címet. Intézményvezetőnk szép gondolatokkal 
nyitotta meg ezt az ünnepet. Ezt követően a szervező osztályok 
adtak műsort, néhány ember szemébe könnyet csalva. A végzős 
diákok nevében jómagam búcsúztam, nagy gombóccal a torkom-
ban. Hihetetlen számunkra, hogy az itt töltött idők milyen hamar 
elszálltak. A szalagtűzés megható pillanatai után a végzős osztá-
lyok produkciói következtek. Az est zárásaként minden szalagot 
viselő diák felkérte szüleit, hozzátartozóit egy táncra. Végzős di-
áktársaimnak kívánok sikeres érettségi vizsgát és a Jóisten áldását 
további életükre. 

„Indulj az úton: előre nézz,
Nem tántoríthat ezernyi vész.
Életed útját végig kell járni,
És az út végén Jézus fog várni!” 

Ungvölgyi Péter 12/B osztály
Képek a 20. oldalon!
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FEBRUÁRI MISEREND
Endrőd, Szent Imre templom:

- hétköznapokon (csütörtök kivételével) 
reggel 7.30-kor szentmise

- szombatonként 17 órakor vecsernye és előesti mise 17 órakor
- vasárnap 9 órakor nagymise

- a hónap első és harmadik hétfőjén 
este 5 órakor szentségimádás.

- nagyböjt péntekjein este 5-kor keresztút.

Gyoma, Jézus Szíve templom:

- szerdánként 16 órakor szentmise (a plébánia imatermében)
- vasárnap délután 16 órakor nagymise

- a hónap negyedik hétfőjén szentségimádás.
- nagyböjt vasárnapjain du. negyed 4-kor keresztút.

Hunya, Szent László templom:

- kedden és pénteken délután 16 órakor szentmise
- vasárnap 11 órakor nagymise

- a hónap második hétfőjén délután 16 órakor szentségimádás.
- nagyböjt péntekjein du. fél 4-kor keresztút.

„Ima-sarok”
Jézus öt szent sebének rózsafüzére

(A hagyományos, öt tizedes olvasón imádkozzuk)

Keresztvetés, Hiszekegy.
Miatyánk...
Három üdvözlégy az alábbi titkokkal:
- aki bennünk növelje az igaz hitet.
- aki bennünk növelje az erős reményt.
- aki bennünk növelje a tökéletes szeretetet.
Miatyánk... Dicsőség....

Nagy szemekre: Miatyánk.
Kis szemekre: Üdvözlégy, az öt tizedben az alábbi titkokat 

belefűzve:

1. Jézusom, a te jobb kezed szent sebéért és az abból kifolyó 
drága szent véred érdeméért irgalmazz nekünk!

2. Jézusom, a te bal kezed szent sebéért és az abból kifolyó 
drága szent véred érdeméért irgalmazz nekünk!

3. Jézusom, a te jobb lábad szent sebéért és az abból kifolyó 
drága szent véred érdeméért irgalmazz nekünk!

4. Jézusom, a te bal lábad szent sebéért és az abból kifolyó 
drága szent véred érdeméért irgalmazz nekünk!

5. Jézusom, a te Szentséges Szíved mély sebéért és az abból 
kifolyó utolsó csepp véred érdeméért irgalmazz nekünk 
és a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek!

(A rózsafüzér elvégzése után elimádkozhatjuk a „Hozsanna” 
imakönyvből a  Jézus Vére Litániát vagy az Isteni Irgalmasság 
Litániáját.)

„Emlékezzünk: porból lettünk...”
- Nagyböjti gondolatok -

Február 10-én, Hamvazószerdával véget ér az idei farsangi idő-
szak, és kezdetét veszi a negyven napos nagyböjt, a bűnbánat ideje. 
Miután elégetik a tavalyi virágvasárnapi szentelt barkákat, a pap 
ennek hamvával a templomban keresztet rajzol a hívek homlokára 
e szavakkal: „Ember, emlékezzél: porból lettél és porrá leszel!” Köz-
ben a kórus ezt az éneket énekli: Mi gyarló emberek, kik e földön 
élünk, sok nyomorúságot és fájdalmat érzünk, e világnak tengerén 
evezünk, Emlékezzünk: porból lettünk és majd ismét porrá is kell 
lennünk!” Ez az ősi szertartás arra fi gyelmeztet, hogy mulandó a 
földi élet, s legalább a böjt szent napjaiban foglalkozzunk többet a 
lelkünkkel, hisz halálunk után csak ez marad meg nekünk, a földi 
javak a halálos ágyon cserbenhagynak minket.

A nagyböjtben a katolikus ember számára tilos a hangos mulat-
ságokon való részvétel, -ilyenkor már bálakat, lakodalmakat nem 
tartunk.

A nagyböjt első és utolsó napja (hamvazószerda és nagypéntek) 
szigorú böjti nap, ami teljes hústilalom mellett csak napi háromszo-
ri étkezést enged, egyszeri jóllakással. A nagyböjt többi péntekén a 
hústilalom megtartása kötelező. A böjti fegyelem 14-től 60 éves ko-
rig kötelező, ezen kívül csak ajánlatos. A böjt alól felmentést kapnak 
a betegek, utazók, nehéz fi zikai munkát végzők illetve a nem saját 
asztaluknál étkezők.

A nagyböjt során a liturgia színe a lila, a bűnbánat színe, ugyan-
úgy mint adventben. A szentmiséből kimarad a Dicsőség és az Al-
leluja éneklése. Az oltárokat nem virágozzuk.

Nagyböjt péntekein (fi liákban és oldallagosan ellátott plébáni-
ákon a hét más, arra alkalmas napján) keresztúti ájtatosságot vé-
geznek a hívek a pap vezetésével, ami azt jelenti, hogy az előtt a 
tizennégy kép előtt, mely a templomok falain Jézus keresztútjának 
tizennégy jelenetét ábrázolják, elmélkedő imádságot végeznek, a 
bűnök bocsánatáért és a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadí-
tásáért.

E mellett a hívek különféle böjti ájtatosságok és imádságok vég-
zésével (fájdalmas rózsafüzér; Jézus sebeinek tisztelete; Mária hét 
fájdalmának olvasója; Jézus vére litániája, stb) magánúton is imád-
ságossá teszik a böjt szent napjait.

Az imádság és a böjt mellett elengedhetetlen a böjt idején a ke-
resztény jócselekedetek gyakorlása. Különösen ebben az évben, az 
Isteni irgalmasságnak szentelt szentévben fi gyeljünk oda a szegé-
nyekre, nélkülözőkre, magányosokra, és adakozással, betegek láto-
gatásával szenteljük meg a nagyböjt napjait.

Miért tesszük mindezt? Mit szolgál a böjt, az imádság és a jó-
cselekedet? Fölkészíti lelkünket a húsvét szent ünnepére és minden 
végigimádkozott, jócselekedetekkel és böjttel megszentelt nagyböjt 
tökéletesíti lelkünket arra a nagy pillanatra is, amikor az isten ítélő-
széke előtt számot kell adjunk földi életünkről...

Imádságos lelkülettel kezdjük tehát el február 10-én a nagyböj-
töt. Tartsuk meg a böjtöket, vegyünk részt a böjti vasárnapi szent-
miséken és a keresztúti ájtatosságokon és a rászorulókon segítve, 
tartsuk szem előtt Jézus szavát: „Amit a legkisebbek közül egynek 
is tesztek, azt nekem teszitek!”

Czank Gábor
plébános
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Református k r ó n i k a Evangélikus h í r e k

Terveink 2016-ban
Mindenkinek vannak tervei. Egészen kis gyermekektől, az idő-

sekig, s minden közösség készít terveket. Mit is szeretnének elérni, 
teljesíteni a közeli és távoli jövőben?

Ehhez hasonlóan a Gyülekezetünknek is vannak tervei. Így év 
elején átgondoltuk, megbeszéltük a presbiterekkel, hogy mit is sze-
retnénk elvégezni.

Mindenekelőtt fontosnak tartjuk, hogy az igazi célunk: embe-
reket az örök életre elvezetni. A legfontosabb, hogy minél többen 
megismerjék az evangéliumot. Bűnbocsánatot kapjanak, és örök 
életre jussanak. Éppen ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy az 
Egyház céljai és tervei sohasem korlátozódhatnak csupán evilági 
dolgokra. Kapunk eszközöket és lehetőségeket Istentől, amikkel 
ebben a világban kell élnünk, s amiket ebben a világban kell hasz-
nálnunk. De az igazi cél a mennyek országa, s ezt soha nem veszít-
hetjük szemünk elől.

Jézus mondja: „Menjünk el a közel lévő városokba, hogy ott 
is prédikáljak, mert azért jöttem.” (Márk 1,38) Tulajdonképpen 
ezzel megadta az egyház legfontosabb feladatát. Félreérthetetle-
nül mondja: „azért jöttem”, hogy prédikáljak, hogy hirdessem az 
evangéliumot. Sajnos a mai világban annyi mindennel el vannak 
foglalva gyülekezeteink. Annyira rohanunk és meg akarunk felel-
ni az elvárásoknak. Sokszor még egyházi berkekben is felmerül az 
ötlet, hogy a lelkésznek jó menedzsernek, meg pszichológusnak, jó 
ügyintézőnek kell lenni. Ugyanígy a gyülekezeti élet is inkább egy 
jól szervezett evilági rendszer szerint működő valami kell, hogy 
legyen. Csakhogy nem. Az egyház feladata az örök életre vezetés. 
Elképzelhető-e, hogy valaki hitre jusson Isten Igéjének és annak 
magyarázatának meghallása nélkül. Ha igen, akkor nincs igaza a 
Bibliának, mert abban pont az ellenkezőjét olvassuk: „a hit hallás-
ból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” Valamint: „Nincsen senki 
másban üdvösségünk, mert nem adatott MÁS név, aki által kellene 
megtartatnunk, csak Jézus Krisztus.”

Éppen ezért szeretnénk hitet tenni az Ige mellett és minden-
nél jobban bízunk erejében. Valljuk, hogy Istennek van hatalma itt 
Gyomaendrődön is az Ige által újjáteremteni, hitre segíteni embe-
reket. Éppen ezért, amikor terveinkről beszélgettünk a presbitéri-
ummal, akkor ez volt a legfontosabb. Minden alkalmat ragadjunk 
meg az Ige hirdetésére.

Ezért vannak a vasárnapi istentiszteletek. Minél többen halljuk 
meg az Úr Jézus szavát. Ezért vannak a bibliaórák (szerda délután 
fél ötkor a Hősök útja 44-ben), hogy együtt fi gyeljünk Isten be-
szédére. Ezért vannak a hittanórák, hogy gyermekeink, fi ataljaink 
megismerjék Jézus tanítását, s hogy megtérjenek, hitre jussanak, 
hogy örök életük legyen. Ezért tartunk minden alkalmat, hogy 
Isten beszéde megszólaljon. Tervezünk nyári táborokat. Az előző 
évekhez hasonlóan napközist és ha sikerül annyi jelentkezőt szer-
vezni, akkor elutazóst is.

Ezért tervezzük a konfi rmandus találkozót is, aminek már sok 
évtizedes hagyománya van Egyházközségünkben. Nagyszerű lehe-
tőség a most konfi rmálókkal és a valamikor évtizedekkel ezelőtt 
konfi rmáltakkal együtt megállni Isten színe előtt, s hallani az Ő 
szavát. 

S ehhez kapcsolódik egy kérésünk is, hogy akik 30, 40, 50, 60 
esetleg 70 évvel ezelőtt konfi rmáltak, s valamiért nem tartják a kap-
csolatot Gyülekezetünkkel, jelezzék felénk, hogy meghívhassunk 
mindenkit a konfi rmandus találkozóra.

Elérhetőségeink: 66-386-841, 30-639-3967, illetve személyesen 
a Hősök útja 44-ben is lehet jelentkezni. Köszönjük.

Papp Tibor
lelkész

Evangélikusok vagyunk 

A Magyarországi Evangélikus Egyház a harmadik legna-
gyobb történelmi egyház Magyarországon. Hitbeli alapjai a bibliai 
kereszté nysé gig nyú lnak vissza. A gyülekezetek a tagok minden kü-
lönbözőségének ellenére Jézus Krisztushoz tartoznak – a legkisebb 
szórványgyülekezetben éppúgy, mint a tízezres lélekszámot is meg-
haladó egyházközségekben. A Magyarországon élő evangélikusok 
gyülekezeteket (egyházközségeket) alkotnak, amelyek egymással 
is ápolják a közösséget.  Isten ránk bízott igéjét a magyar mellett 
német és szlovák gyökerű gyülekezetek közösségében hirdetik, 
ahol napjainkban is számos helyen három nyelven folyik az isten-
tiszteleti élet.  A történelem megtanította, hogy a különböző nyel-
vek és kultúrák egymást gazdagító forrásokká lehetnek. A Gyomai 
Evangélikus Egyházközség német gyökerekből táplálkozik és bár a 
németek II. világháborút követő tömeges kitelepítése következté-
ben mára jelentősen csökkent a nemzetiségi evangélikusok száma, 
e hagyománynak a megőrzése és ápolása mégis drága örökségünk 
és közös felelősségünk. 

Mit is jelent evangélikusnak lenni?

Azt, hogy a német professzor, Luther Márton egyházújító mun-
kája nyomán olyan keresztény úton járunk, amelyen Isten erőterébe 
kerülhetünk. Azt, hogy a Biblia jelenti az iránytűt és tájékozódási 
pontot. Azt, hogy életünk minden helyzetében Isten gondviselésé-
nek erejében bízunk. Azt, hogy nem csak a saját felekezetünkben 
élőkkel szeretnénk testvéri kapcsolatban élni, hanem mindenkivel. 
Azt, hogy a munka és a hivatás istentiszteletté válhat. Azt, hogy a 
családot Isten különleges ajándékának tartjuk.

Szeretnénk együtt végigjárni az utat!

Ahogyan a feltámadott Jézus tanítványai mellé szegődött, úgy 
szeretnénk mi is embertársaink mellé állva hirdetni a keresztség-
ben, hogy Isten szeretete mindent megelőz. Szeretnénk elmondani 
az esküvőkön, hogy Isten szeretete kifogyhatatlan tartalékot jelent. 
Szeretnénk a sírókkal és a remegő szívűekkel megosztani a bizo-
nyosságot temetéseken, hogy a halál után nem a semmi, hanem 
Isten szeretete vár minket.    Jó lenne együtt tanulni a leleményes 
szeretet titkát és végigjárni utunkat!

És útközben...

Istentiszteleteinken hétről hétre fi gyelünk Isten aktuális szavára.
Hitoktatás területén a rendszerváltást követően számos evangé-

likus oktatási intézményben indult el az oktatás, ahol a gyermeke-
ken kívül a családok is lelki otthonra találhatnak. A Gyomai Evan-
gélikus Egyházközség minden korosztály számára mindegyik helyi 
iskolában felkínálja a lehetőséget a tanulásra hit-és erkölcstan vagy 
fakultatív hittan keretén belül.  A hozzánk legközelebbi evangélikus 
óvoda, gimnázium Mezőberényben van. 

Ifj úsági és/vagy családi alkalmak: A családi napokon, koncer-
teken kötetlenül lehet megélni a gyülekezeti közösség élményét, 
törekszünk ezeknek a programoknak is helyet adni gyülekezeti 
munkatervünkben.

Diakóniai szolgálat: A korai keresztény gyülekezetekben az 
együtt élő gyülekezeti tagok a legnagyobb természetességgel gon-
doskodtak egymásról. A gyülekezet rászoruló tagjait mi is igény 
szerint látogatjuk.

Mindenkit nagy szeretettel várunk vasárnaponként 9-kor kez-
dődő istentiszteleteinkre (Fő út 178) télen a gyülekezeti terem-
be, nyáron a templomba! Aktuális híreinkről és programjainkról 
hirdetőtáblánkon vagy weboldalunkon lehet tájékozódni: gyoma.
lutheran.hu. A facebookon is megtalálnak bennünket: „Gyomai és 
Mezőtúri Evangélikus Egyházközségek” címmel.

Fülöp Mónika 
lelkész
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GYOMAENDRŐDI KRÓNIKA - Civil sarok - 

Balog Péter
Balog Péter az endrődi Szent Imre 

Katolikus Templom sekrestyése immár 24 
éve. Pár év óta a temetőgondnoki felada-
tok is rá hárulnak.  Nem csoda, hogy so-
kan ismerik, s annyian szeretik is, segítő-
kész, csupa szív ember.

Nem volt könnyű vele sem az inter-
jú időpontjának az egyeztetése, mert az 
ősz folyamán nemcsak az egyházközség 
búcsúját kellett előkészíteni, de a Min-
denszentek, Halottak napjára való teme-
tői felkészülés, valamint egyéb teendői 
igencsak lekötötték. A téli hónapok talán 
nyugodtabbak, jut idő egy kis ünneplésre, 
pihenésre is, így ez az interjú is megszüle-
tett. Nemrég a Szent Antal Zarándokház 
étkezőjében jó hangulatú rendezvényen, 
a kereszténydemokraták estjén zártuk az 
évet, s nem sokkal később jutott idő erre a 
beszélgetésre is: hol máshol, mint stíluso-
san a munkahelyén, a templom sekrestyé-
jében, az egyik mise után.

- Első benyomás Rólad, hogy minden-
kihez kedves vagy, s nem lehet véletlen, 
hogy annyian, akik ismernek, kedvelnek 
is. Mit lehet tudni rólad, hogy kezdődött 
életed, mikor születtél? Hogyan telt gyer-
mekkorod?

1969. november 2-án születtem, 
endrődi lakosként láttam meg a napvi-
lágot, szüleim, nagyszüleim is itt éltek. 
Tőlük örököltem génjeimben a munka 
és az emberek tiszteletét, megbecsü-
lését. Egy lánytestvérem van Katalin. 
Óvodába, iskolába Endrődön jártam, a 
ligeti, mai Rózsahegyi Kálmán Általá-
nos Iskolában fejeztem be az általános 
iskolai éveket.

- Hol tanultál középiskolában, hol 
kezdtél dolgozni?

Ezt követően Szarvason jártam 
szakiskolába, kőműves végzettséget 
szereztem1987-ben. Hamar besoroztak 
katonának, akkor még volt sorkatonai 
szolgálat. Kiskunhalason és Biharke-
resztesen voltam katona, 1990 febru-
árjában szereltem le. A dátumokból 
látszik, hogy ez a rendszerváltás idő-
szakára esett, illetve 1989 decemberé-
ben Romániában a Ceausescu diktatúra 
megdöntésének s kivégzésének idejére. 
Így nem volt könnyű a román határ kö-

zelében szolgálni ezekben a hónapok-
ban. Örömmel szereltem le.

- Mi következett ezután? Mikor is-
merkedtetek meg a feleségeddel, mikor 
házasodtatok össze?

Leszerelés után egy darabig Szarva-
son a Magas és Mélyépítő Vállalatnál 
dolgoztam, ez a munka teljes embert 
kívánt. Ekkor ismerkedtem meg felesé-
gemmel Bujdosó Irénnel is, s 1992-ben 
házasságot kötöttünk. Ircsi szeghalmi 
születésű, eredetileg szakács végzett-
sége van. A Szent Gellért egyházi isko-
lában dolgozik 18 éve. 1992 egyébként 
jeles év az életemben, egyfajta sorsfor-
dító is, hiszen ekkor nősültem, s ekkor 
kezdtem jelenlegi munkámat, hivatáso-
mat az egyházközségnél. Jövőre, 2017-
ben lesz mindkettő huszonöt éve.

- Példaértékű, ahogy gyermeketeket, 
Tímeát szeretetben, s főleg szeretetre ne-
velitek. Mondj róla is pár szót!

1993-ban született, egy szem gyer-
mek. Mezőberényben járt középisko-
lába, kéttannyelvű gimnáziumban vég-
zett, német szakon, majd a vendéglátó 
végzettséget is megszerezte. A Timár 
Panzióban dolgozik.

- A sokirányú munkád mellett mire 
jut még időd, van valami hobbid?

Valójában a munkám a hobbim, s 

egyfajta elhivatottság is. Az emberek 
segítése, jócselekedet, nagyon jó érzés-
sel tölt el. Az emberek visszajelzései 
mindennaposak, azon leméred hogy jót 
cselekszel, s ez kimondhatatlan érzés. 
Ilyen volt, s munkáim során feledhetet-
len volt a templom felújítása a kilenc-
venes évek elején, a plébánosi gazdasági 
épület felújítása, melyekben én tevőle-
gesen fi zikálisan is részt vettem. Majd 
később ugyanígy a Szarvasvégi temető 
halottasházának /Szent Antal Kápolna/ 
felújítása 2013-ban, vagy a Központi 
katolikus temető Fájdalmas Mária Ká-
polna felújítása 2015-ben.

Nagyon sok jó szót kaptam érte az 
emberektől. Ezek a visszajelzések erőt 
adnak, tudok belőle erőt meríteni, hogy 
érdemes másnap is ott folytatni ahol ma 
abbahagytad.

Persze szeretek főzni, jókat enni, s 
élvezem a jó társaságot, s a horgászatot 
is. Az is kikapcsol.

- Kívánom, hogy sokáig tudj még dol-
gozni az emberekért, az egyházközségért. 
Mik a közeli újabb tervek?

Terv az mindig van, például idén a 
templom úgynevezett „Iparos sekres-
tyéjét” szeretnénk helyreállítani amint 
lehet, s természetesen jól szolgálni az 
Urat és az embereket..

Úgy legyen.
Dr. Varju László
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Kedves Olvasók! Hunya község 70 éve, 
1946. február 1-i hatállyal alakult meg. A 
község születésnapja január 27-e, ugyan-
is 1946-ban ezen a napon tartották meg a 
községi képviselőtestület alakuló díszközgyű-
lését. E jeles eseményre az ekkor készült jegy-
zőkönyv részleteivel emlékezünk.

„Jegyzőkönyv

Készült 1946.évi január hó 27-én 
Endrődszentlászlón, a községi képviselő-
testület alakuló diszközgyülésén.

Jelen voltak: Dr. Sima István járási fő-
jegyző elnöklete alatt a Belügyminiszter Ur 
101. 328/1945. III. 9. számu rendeletével 
ujonnan alakitott Endrődszentlászló pol-
gárai.

Elnök üdvözölte a megjelenteket s annak 
megállapitása után, hogy a diszközgyülés 
meghivóit szabályszerüen kikézbesitették, 
illetve közhirré tették, a jegyzőkönyv ve-
zetésére Szabó Ignác v. jegyzőt, annak 
hitelesitésére Tóth Imre plebánost és Hu-
nya Ince kirendeltségi birót felkérte, - a 
diszközgyülést megnyitja.

Napirend előtt elnöklő járási főjegyző 
ismertette Endrődszentlászló önálló köz-
séggé alakulásáról szóló 101. 328./ 1945. 
III. 9. B.M. sz. belügyminiszteri rendeletet 
s rövid visszapillantásban az anyaközségtöl 
elszakadás, illetve községgé alakulás tör-
ténetét, - megemlékezvén az alapitó Hu-
nya József áldozatos magatartásáról, Sza-
bó Frigyes és Betuker Ferenc plebánosok, 
Bencze József r. kath. ig. tanitó, Véha La-
jos, Véha Máté, Hunya Ince, Hunya La-
jos, Tímár Á. Imre, Farkas György, Fülöp 
Menyhért, Tímár István és Jantyik József 
endrődszentlászlói lakosok önzetlen, a mai 
nappal eredményessé lett fáradozásaikról, 
valamint Vaszkó Mihály, Rác Lajos magyar 
nemzetgyülési képviselők, Gulácsy György 
belügyi államtitkár jóindulatu támogatá-
sáról. Miután Endrődszentlászló községet 
1946. évi február hó 1-vel megalakultnak 
jelenti ki, inditványozza a diszközgyülés 
fentnevezettek érdemeit jegyzőkönyvben 
örökitse meg.

Bejelentette, hogy... a községben 
müködő Nemzeti Független Frontba tömö-
rült öt párt, a Független Kisgazda, - Polgári, 
- és Demokrata Párt, Nemzeti Paraszt Párt, 
Magyar Kommunista Párt, Szociáldemok-
rata Párt, Polgári Demokrata Párt, valamint 
a Szakszervezet és Parasztszövetség kép-
viselőiből 1946. évi január 25-én alakult 
Nemzeti Bizottság a község önkormány-
zati jogát gyakorló képviselőtestületének 
taglétszámát... 20. képviselőben javasolja 
megállapitani, a következő arányban: Füg-
getlen Kisgazda, - Polgári, - és Demokra-
ta Párt 5, Nemzeti Paraszt Párt 3, Magyar 
Kommunista Párt 3, Szociáldemokrata Párt 
3, Polgári Demokrata Párt 3, Szakszervezet 
3 képviselővel...

1/1946. kgy.
Tárgy: Községi képviselőtestület meg-

alakulása:

Endrődszentlászló község képviselő-
testülete az 1886. évi XXII. t. c. 32. §-a s a 
Nemzeti Bizottság javaslata alapján 20. tag-
gal és 7 póttaggal a pártok között a követke-
ző arányszerint alakult meg:

Független Kisgazda, - Polgári, - és De-
mokrata Párt részéről rendes tagok: Hunya 
Máté, Polányi István, Jantyik József, Kiszely 
Lajos és Kovács Péter, póttagok: Farkas 
György és Kiss Tímár Imre.

Szociáldemokrata Párt részéről rendes 
tagok: Timár István, Véha Imre, Hegedüs 
Alajos, póttag: Farkas Lajos.

Polgári Demokrata Párt részéről rendes 
tagok: Gyurica Imre, Véha Lajos, Hornok 
Imre, póttag: Fülöp Menyhért.

Nemzeti Paraszt Párt részéről rendes ta-
gok: Gellai Imre, Hornok László, Szakálos 
János, póttag: Dinya Elek.

Szakszervezet részéről rendes tagok: 
Dévai László, Maléth József és Cserenyec 
János, póttag: Dévai István.

Elnöklő járási főjegyző rövid üdvözlő 
szavai után az ujonnan alakult képviselőtes-
tület rátér a tárgysorozat következő pontjá-
nak letárgyalására.

2/1946. kgy.
Tárgy: Elöljáróság választása.

Előadó a Nemzeti Bizottsággal folyta-
tott tárgyalásai eredményeként a községi 
elöljáróságot a következöként javasolja 
megszervezni: 1. biró, 1. albiró, 1. pénztá-
ros, 1. közgyám, 1. esküdt.

Bejelenti, hogy az 1886. évi XXII. t. c. 
§-ában foglalt joga alapján a Nemzeti Bi-
zottsággal karöltve a birói állásra Hegedüs 
Gergely, Hunya Péter endrődszentlászlói 
lakosokat jelöli, az elöljárósági állásokra 
pedig a következőket inditványozza jelölni: 
albirói állásra Szakálos Józsefet, pénztár-
noknak Timár Á. Imrét, közgyámi állásra 
Hanyec Imrét s az esküdti állásra Küri Im-
rét.

Miután a képviselőtestület a jelöléseket 
az előadói javaslat szerint megejtette... el-
nöklő járási főjegyző kihirdette a következő

határozatot: Endrődszentlászló választó 
polgársága a községi biróvá Hunya Pétert, 
albirónak Szakálos Józsefet, pénztárnok-
nak: Timár Á. Imrét, közgyámnak: Hanyec 
Imrét és esküdtnek Küri Imrét választotta 

meg.
3/1946. kgy. Tárgy: Község nevének 

megállapitása.
Elnök ismerteti azt az általánosságosan 

megnyilvánult kivánságot, hogy a község 
nevét alapitója után „Hunya”-ra változtas-
sák.

határozat: A képviselőtestület valameny-
nyi jelenvolt igen szavazatával egyhangulag 
elhatározza, hogy Endrődszentlászló köz-
ség nevét a B. M.-től „Hunya”-ra kéri meg-
változtatni...

Indokolás: A község tulajdonképeni 
alapitója Hunya József volt... Tevékeny köz-
életi munkája érdemessé teszi emlékének 
ily módon való megörökitésére.

...
5/1946.kgy. Tárgy: vezetőjegyző és se-

gédszemélyzet helyettesitése.
...
Bejelenti, hogy... a vezetőjegyzői állás-

ra... Szabó Ignác endrődi jegyzőt helyettesiti 
be. Segédjegyzőnek pedig: Kemenes Gézát 
és Timár Tivadart...

határozat: A képviselőtestület... tudo-
másul veszi...

6/1946 kgy. Tárgy: Fülöp József és tsai 
kérelme a községhez való csatlakozás tban.

Elnök bejelenti, hogy az endrődi u. n. 
Peres-dülői határrész birtokosai valameny-
nyien kérik az uj községhez való csatlako-
zásukat, mert az uj község melyhez kiépitett 
műutjuk van, sokkal közelebb van, mint 
Endrőd...

határozat: A képviselőtestület egyhangu 
határozatttak tudomásul veszi Fülöp József 
és trsai csatlakozási szándékukat... s utasitja 
az elöljáróságot, hogy e jegyzőkönyvi kivo-
natot Endrőd község képviselőtestületéhez 
tárgyalás végett tegye át s kérje, hogy kérel-
mezők kivánságát s Hunya község kérelmét 
kedvezően elintézni sziveskedjen.

7/1946. kgy. Tárgy: Rendőrbiztosi állás-
ra való jelölés.

Előadó ismerteti a rendőrség megszer-
vezésére a járási rendőrkapitánysággal s a 
Nemzeti Bizottsággal folytatott tárgyalása-
it, bejelenti, hogy az őrszemélyzetet 4. tag-
gal s egy parancsnokkal a Belügyminiszter 
nevez ki. A képviselőtestületnek jogában 
áll azonban a parancsnoki állásra jelöltet 
állitani. Javasolja, hogy e tisztségre Szonda 
Józsefet jelöljék.

határozat: A képviselőtestület az előadói 
előterjesztést egyhanguan elfogadja...

Jelen diszközgyülés valamennyi határo-
zata közérdekü lévén, 15 napi közszemlére 
kiteendő s közszemlére kitétele után jóvá-
hagyásra felterjesztendő.

A diszközgyülés befejezte előtt Timár 
István, Czigler Lipót, Mészáros Frigyes és 
Hunya Ince köszöntötték az uj községet si-
kert, boldogulást és fejlődést kivánva.-

Több tárgy nem lévén, elnöklő járási fő-
jegyző a diszközgyülést berekesztette.

K. m. f. t.”

Közreadta: Hegedűs Bence

Hunya község 70 éves



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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„Április 12: Délelőtt reggeli előtt ami 
szőlőtábla maradvány még nyitatlan volt, 
azt kinyitottuk, reggeli után pedig 1 felől 
fát hordtunk fel a sajtóház elébe, melyet a 
szőlőoltvány részére a hajtóház melegíté-
sére lett megkészítve. S ennek elvégzése 
után az Olasz-Rizling tábla metszéséhez 
fogtunk, melyet a tőke erejéhez mérten 1 
hosszú és három rövid csapra metszet-
tünk.

Délután pedig az egy éves, de legtöbb 
része három éves fajgyűjtemény tábla 
metszésével foglalkoztunk, melyet szin-
tén olyan művelésre végeztünk mint az 
Olasz-Rizlinget.

Április 13: Délelőtt az intézeti szőlők 
között, a fő utakon, a téli trágyahordás-
sal csinált kerékvágást bekapáltuk és le-
sulykoltuk. S ezek végzésével a pincébe 
mentem, s a hordókat tisztogattuk portól 
és penésztől.

Délután pedig a szálvesszők lekari-
kázását kezdtük meg a furmintba, s in-
nen mentünk az apró szemű bakatorba. 
A szőlők karikázását, úgy végeztük, hogy 
a meghagyott szálvesszőt, a tőke felett 
25-30 cm magasan a karóhoz kötöttük, s 
mikor evvel készen lettem a vesszőt meg-
ropogtatva karikára hajtottam, s  a karika 
felső részét szintén a karóhoz kötöttem és 
úgy igazítottam, hogy a karika első oldala 
a karóhoz mintegy 20-25 cm-re essék, s 
mikor evvel végeztem, a szálvessző leg-
végét szintén alulra a karóhoz kötöttem 
fűz vesszővel úgy, hogy a karikát képező 
szálvesző hátulsó oldala szintén 20-25 
cm-re essék, és megigazítottam, hogy a 
karika kerekded alakot  alkosson. 

Április 14: Délelőtt midőn az apró sze-
mű bakatortábla szálvesszőjét lekarikáz-
tuk, a Semillon vaskaros táblába men-
tünk. A Mustos fehér táblába elvégeztük 
az egész Rizlingig. Innen szintén feljöt-
tünk a sajtóház megetti Kadarka táblába 
s ezt karikáztuk le.

Délután a metszési módokra beosztott 
táblába mentünk metszeni, mely be van 
osztva, rövidcsapos mívelésre, hosszú-
csapos, javított bakmívelet, csercsapos, 
rajnai és ménesi karikás, alacsony guot 
(guyot)1 mívelésre is. 

Rövidcsapos metszést úgy végeztük, 
hogy a tavaly 1 szemescsapra metszett 
vesszőből előtört hajtást 2 szemre met-

1  A combmûvelés (vagy ahogy 
inkább mostanában ismert Guyot-mûvelés) 
nevét arról kapta, hogy a törzsének az alsó 
része vastagabb, mint a felsõ, így kvázi egy 
fordított combra hasonló formát mutat. A 
törzs ennél a mûvelésmódnál nem ágazik 
el. A törzs végén csapos vagy szálves-
szõs metszést folytatnak. A meghagyott 
szálvesszõt (10-12 rügyes) erõsen ívelik, 
és esetleg alatta ugarcsapot hagynak meg. 
(Forrás:Pincefalu.hu)

szettük, a tavalyi 2 szemescsapból előtört 
2 hajtás közül a legfelsőt le, az alsó haj-
tást pedig 1 szemre metszettük meg. 

Hosszúcsapos metszést úgy végez-
tük, hogy a kitermett hosszúcsap lemet-
sződött,  s a tavalyi 1 szemes csapból 
előtört hajtást 2 öt hosszúra metszettük, a 
többit 1 szemre metszettük meg, ügyelvén 
arra, hogy a rövid csapokon hagyandó a 
hosszúcsap, a rövidcsap ugarhajtásból.

Javított bakmetszést úgy végeztük, 
hogy a tavaly  két szemre metszett csap-
ból előtörő két hajtás közül a legfelsőt 
levágtuk, az alsót pedig két szemre meg-
metszettük.

Csercsapos mívelést úgy végeztük, 
hogy a három éves cservesszőt eltávo-
lítottuk a tőből. A kétéves cservessző 
hajtások két szemre metszendők, az a 
termőcservessző. S a tavaly egy szemre 
metszett csapból előtört hajtást hosszú-
csapra megmetsszük, mely jövő évre lesz 
termővessző. S a cservessző és hosz-
szúcsap közt lévő hajtásokat egy szemre 
metsszük meg.

Ménesi és Rajnai karikás mívelés, 
melynek metszését úgy végezzük, hogy a 
hároméves cservesszőn lévő szálvesszőt 
eltávolítottuk, s a kétéves cservessző-
ből eredő hajtások közül a szebbet szál-
vesszőnek meghagyjuk, s a tavaly rövid 
csapra metszett csapon egy hosszú csa-
pot hagyunk, s a többi hajtást egy szemre 
metsszük meg.

Alacsony gujot (guyot) mívelés, me-
lyet irányokkal kell végezni, t.i. a tavaly 
két szemre metszett csapról kihajtott két 
vessző közül a legfelsőt levágni, s az al-
sót két szemre metszeni. Csak közülük 
egyet rövid csapon szálvesszőnek kell 
meghagyni, de csak úgy, ha van mellette 
ugarhajtás biztosítócsapnak.

Alacsony combmívelet, melyet úgy vé-
geztünk mint a javított bakmetszést.

Április 15: Délelőtt a mohás oltványok 
előhajtatásához szükséges ferslógokat2 a 
sajtóháztól lehordtuk a dolgozó szoba elé 
reperálás3 végett, s ezek után az ameri-
kai alanyvesszőket hordtuk a veremből, 
szintén a dolgozó szobába előkészítés 
végett, mert megkezdődik az oltványké-
szítés. Az alanyvesszőket úgy készítettük 
elő, hogy a vesszőkévét magam elé véve 
felvágtam, s 5-6 szálat bal kezembe véve, 
s jobb kezembe az ollóval úgy vágtam el 
az alsó végén hagyott 5 cm hosszú cson-
kot, hogy az olló hegye felém állva, s a 
könyököm előre irányítva legyen. S innen 
az alanyvessző megy  a mezőasztalra. A 

2  Ferslóg: Liszt, gabona stb. 
tartására használt deszkaláda. (Forrás: 
Kálnási Árpád: Debreceni civis szótár)
3  Reperál: javít, jóvátesz, kárpótol 
(Forrás: idegen-szavak-szótára.hu)

mezőasztal egy léczel van hosszában két 
felé zárva, melynek egy oldala 43 cm szé-
les, s az alanyt ehhez mérve, s ha hosz-
szabb akkor még a felső végéből elvágva 
átadódik a kiszemelőknek. A kiszemelők a 
szemeket késsel kivájják és kévébe kötve 
egy kádba állítódik és a kádba annyi vizet 

öntöttem, hogy a kévék félig álljanak a víz-
be. S ezek után moha veréssel, páholás-
sal foglalkoztam.

Április 16: Délelőtt szentmise Méne-
sen.

Délután a metszési módok tanulmá-
nyozásával foglalkoztam. Egyébként va-
sárnapi munkaszünet.”

Smíri Elek csudabalai uradalmi kertész naplójából 
(Íródott1905-ben, a ménesi vincellérképző intézetben)

Ménesi vincellérképző iskola épülete, korabeli 
képeslap

Erdélyi karikás művelésű tőke

Guyot művelésű tőke
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

„Gyoma község belterülete és határa” II.
(Néhai Dr. Szász Lajos nyug. községi főjegyző helytörté-

neti pályázata nyomán)

Folytatva néhai Dr. Szász Lajos főjegyző uram helytör-
téneti írását, s általam hozzáfűzött magyarázatokat, követ-
kezik;

Németzug- „A folyó Körös - a Holt-Körös - vasútvonal 
- Gyoma és Endrőd közötti kövesút határolja ezt a terüle-
tet a vágóhídtól északnyugatra. Ma már csak a Holt-Körös 
melletti körgát és a Holt-Körös közötti hullámtéri részt hívják 
Német-zugnak, mely terület kertjellegű, néhány házzal. Itt 
gyümölcsöt és konyhakerti növényeket termesztenek. (Né-
metzug neve abból ered, hogy az 1830-ban Gyomára telepí-
tett mezőberényi németek kapták meg kaszálónak.)

Besenyszeg „faluszerűen betelepített terület, a vasútvo-
nal - körgát folyó Körözs gátja közötti terület. Az 1920-ban ki-
osztott házhelyeken épült, endődi kövesút melletti lakóháza-
kat eleinte „Zeőke telepnek” nevezték hivatalosan, de a nép 
ajkán nem honosodott meg, együtt említik Besenszeggel. 
(Dr. Zeőke Antal országgyűlési képviselőről elnevezve, ál-
lítólag ő intézte a telekosztást ezen németzugi területen az 
1920. XXXVI. tc. földbirtokreform törvény alapján.) Mái na-
pig nem lehet tudni honnan ered a terület neve. Sem a kö-
zépkorban, sem az újratelepülés utáni időkben nem ismert.

Hantoskert  - beépített terület, szőlő a fi loxera pusz-
tításakor eltűnt, a mai hullámtérbe eső részen találhatók 
elvadult szőlőtövek melyek a fákra felfutnak. Egyidőben 
messzeföldről jártak ide oltvány vesszőért, s helybeliekről is 
tudunk, akik innen szedtek aranyvesszőt. Amikor még kert 
volt, élősövény vette körül. Ma is termesztenek itt gyümölcs-
félét s konyhakerti növényeket. A Hantoskerttől északra eső 
területet, melyet körgát választ el - mivel itt volt kertje, nyara-
lója - hajdani Vidovszky Ferenc községi főjegyzőről, gyomai-
asan Vidóczki kertnek nevezték, még régebbi tulajdonosáról 
Bódvai kertnek ismerték, együtt Bódvai zug a Körös kanyar-
ban. Újabb tulajdonosról Gyebnár kertként is ismert.

Epreskert - a szabályozás előtt eperfák voltak ültetve s 
az idejáró csürhével etették fel a gyümölcsöt, az eredeti cél, 
a selyemhernyó tenyésztés „nem jött be”. Az átvágással, fo-
lyó Körözs gátakkal több részre szakadt s leginkább szán-
tóként művelik.

Cifrakert vagy Újkert. Az 1881. évi nagy árvízig ez is 
szőlő és gyümölcsös kert volt. Ma csak szórványosan van 
kerti művelés, árokkal volt körülvéve s ez ma is jól látszik 
(2015-ben lakótelep). Határai Magtárlapos, gyoma-endrődi 
kövesút, Endrőd község határa, Görbe-kút lapos. Endrőd 
felőli Nyárszög valószínűleg az elpusztult Nyárszeg falura 
utalhat.

Magtárlapos; a gyoma-endrődi kövesút - Cifrakert - fűz-
fás gáti út - abból kiágazó cifrakerti út s vasút közti terület. 
Neve a vasútállomás mellett épült, 1830-ban átadott urasági 
magtárról ered. Hajdan a jobbágyok itt nyomtatták a gabo-
na tizedet. Így aztán a vasúton inneni magtár körüli rész is 
hozzátartozik.

A magtártól keletre Wodiáner bárótól megvásárolt terüle-
ten gyomai gazdák (id. G. Nagy László, id. Papp Zsigmond, 
öreg Csapó János s mások) sertéshizlaló telepet létesítettek 
a 19. sz. végén s vasúton szállították a mangalica hízókat 
budapesti, bécsi vágóhidakra. Nagy területen sárgabarack 
fákat ültettek, egyrészt gyümölcs, másrészt pálinkafőzés, s 
nem utolsó sorban süldőkkel etették fel a hullott gyümölcsöt. 
Ehhez tartozik a Vágóhíd melletti Lógerkert, ide kellett hor-
dani a szénakazlakat, szalmát, tűzvédelmi rend szerint, s itt 
csépelték, nyomtatták a gabonát is.

Aztán itt terült el - még maradványai láthatók - a refor-
mátus Lógerkerti temető, és az evangélikus német teme-
tő. A Körösi Állami Gazdaság hizlalótelepe a vasúton innet 
van a hajdani Papp Zsigmond tanya körül. „Az idevaló nép 
soha sem mond Kőröst, hanem Körözst, csak a betelepültek 
aff ektálásból”. (A Kárpát-medence számos helynevében a 
Kőrös szó nem a mi Körözs folyónkkal kapcsolatos, hanem 
a régi időkben Kőrösfának nevezett Kőrisfáról nevezett.)

Matakert - hajdan szőlőskert, egy volt lakosáról Mata 
Szilágyi Jánosról. Aki kergette az itt kóborló kutyákat s emi-
att később Kutyáskert lett a neve. Nagyobbrészt beépült 
a berényi úttól délre. Itt állt a „Veres malom” mert ilyen 
rőttveresre volt festve. Régebben itt állott a Klein-féle szél-
malom. Aztán az épület volt hereszéna daráló, meg magtár. 
Ez a Matakert is hajdan élő sövénnyel volt körülvéve.

Bánomkert; a gyomai-csárdaszállási-mezőberényi kö-
vesúttól délre, a körgáton túl, a vasúton innen a Keselyősre 
vezető földút között fekszik nagyjából. Nevezik Tokajfalunak 
is egy itteni Tokaji nevű lakójáról. Hajdan szőlő- és gyümöl-
csös kert. Ezt is hajdan mély árok vette körül. A fattyasi le-
gelőn a zömében még magyar marhából (nagyszarvú szür-
ke marha) álló községi gulya legelt s a gulya kártétele ellen 
védte a mély árok.

Fattyasi legelő - az 1920-as-30-as években rendezték, a 
gazdák mezővédő erdősávokat ültettek, szakaszolták a te-
rületet. Idejárt a Felső részi tehéncsorda (hazajáró), a gulya, 
s a gyepmesteri telep mellett lévő apaállat telepről a bikák. A 
berényi kövesút - körgát- régi vagy ócska gát - Gyepüskert 
- Egei telek határolta nagy területből már több parcella szán-
tóművelésbe van. Nagy része a háború alatt német hadi-
reptér volt. Sok lőszer, bomba maradt utánuk s sok halálos 
és csonkulásos baleset volt ezekből. Lőtér is volt itt a mun-
kásőrségnek, a sáncai még megvannak. Csepüskert felőli 
részen volt a Győzelem Tsz. baromfi  telepe.

Pocoskert-Pocos - Öreg Pocos árvízmentes háton, az Új 
Pocos a hajdani Pocos zugban már védett oldalon, a kettőt 
az ócska gát és sárga gát választja el. A csőszházakat már 
lebontották. Itt-ott még vannak szőlők és gyümölcsfák. Az 
Új Pocosba volt Kner Izidor nevezetes kertje, honnan az a 
kis borocska került ki, amit Kálmán Farkas református tisz-
teletes nótás-zsoltáros, hegedűs pappal ízlelgettek, magvas 
gondolatokkal fűszerezve. Vincze Endre doktor úrnak is itt 
volt szép gondozott szőlője.

Közreadja és magyarázatokkal ellátta:
Cs. Szabó István



VÁROSUNK 2016. február12

Nagy Zopán az OMart-ban

2016. január 8-án az OMart 
Kulturális Műhely gyomaendrődi 
közönsége Nagy Zopán író, köl-
tő, fotográfussal találkozhatott. A 
rendhagyó irodalmi estet Cs. Nagy 
Lajos tanár vezette, aki személyes 
történeteken, emlékeken keresztül 
láttatta, szólította meg művész-ba-
rátját. Közben versek hangzottak el 
Cserenyecz Éva, Deli Csenge, Polá-
nyi Éva, s az estet szervező, annak 
helyet adó Oláh Gizella és Molnár 
Albert házaspár tolmácsolásában. 
Minden vers után az előadók vers-
választásukról beszéltek, majd Vo-
zár M. Krisztián zongoraművész 
virtuóz improvizációi adtak különös 

hangulatot a kimondott szavaknak. Az est folyamán valóban „egy-
másba csendül(t) a szín és a hang s az illat”, s a képek (Zopán fotói, 
melyek a könyvesboltban láthatók),  jelképek („jelképek erdején át 
visz az ember útja” - Baudelaire) vártak megfejtésre, mutatták be a 
művész formabontó világát.  

 
Nagy Zopán Gyomán született. 1993-tól publikál irodalmi-mű-

vészeti folyóiratokban (Napút, Bárka, Új Forrás, Ezredvég, Irodalmi 
Jelen, Magyar Műhely, Liget, Pad, Sikoly, Szellemkép). 1996-tól 
rendszeresen kiállít. 

Megjelent kötetei: 
Fotográfiák, Utakon Kulturális Egyesület, 2004; „Skizológia”, 

Patak Képzőművészeti Egyesület, 2008; A kötet címe (A haiku 
jegyében), Fekete Sas Kiadó, 2011;  Próza-Vers-Esszé-Montázs 
(Válogatott írások), Magyar Műhely Kiadó, 2012;  Kísérletek - 
Átfedések (Katalógus Bartus Ferenccel), Block Art, 2013; Kétségek 
(kimaradt írások, 1998-2013); Kökény-kék kőkulcs (Finnegan újabb 
ébredései), Bálint Ádám rajzaival, Magyar Műhely Kiadó, 2015.

„Skizológia” című kötetéről Faludy György ezt írta:
 (…) Persze nagyszerű, ami –feltételezésem szerint – teljesen le-

hetetlen volt. Az asszociációk és félre, sőt negyedre-értések (vagy 
helyenkénti nullára értések), a különféle nyelvi szuggesztiók és 
azok tagadása, az ábécébe rakott utalások, és (utálások), de főként 
a skizoid játékok, sőt játszmák, továbbá a szerző műveltsége és írni 
tudása – nem lehet 22 éves, mint ahogy a szövegben mondja, és 
mindez együtt, ahogy az ember nyakába dobja irgalmatlanul… 
mindez nagy és riasztó gyönyörűség volt, még nem ébredtem fel 
belőle… Legjobban nyelvi fantáziáját dicsérem, soknyevi ügyessé-
gét, ahogy ott is megtalálja a legjobbat, ahol semmi jót nem vél 
találni az ember, és ahogy egyik filozófiából (retorikával definiált, 
azaz definiálhatatlan dolgok meghatározásából) a másikba csap át és 
kitörli az olvasó emlékezetéből úgy az előbbit, mintha sohasem írta 
volna meg – talán ez az egyik legérdekesebb motívum, meg ahogy 
egy antilogika logikájának lehetőségét, nem megvillantja, hanem 
árulná, mint a kofa, elmenőben, már félig ingyenesen. Még így he-
beghetnék-hőböröghetnék sokáig a „Skizológiáról” – magam is csak 
„patkányzsírba főtt kapca” vagyok, ha könyvről próbálkozom szólni. 

Ezer köszönet érte, hogy elküldte nékem (…) 
(Részlet Faludy György leveléből 1995. XI. 2.)
Most néhány verset olvashatnak a tavaly nyáron megjelent 

Kétségek / Kökény-kék kőkulcs c. kötetből, melyet az Írók Boltjá-
ban (Budapesten) 2015. szeptember 8-án mutatott be Szkárosi Endre 
költő, irodalomtörténész.

Elgondolás

Vágyak párás aromája.
Figyelni a nyüzsgő csöndet.
A tükörre kenődött árnyak
leheletnyi tompaságát…

Elgondolás.

Átlépni a kemény felületeken.
Az élesbe könnyedén mozdulni.
Puhán itatódni át a rétegeken.
Egynek lenni a csönd figyelésével.

Elgondolás.

Egynek lenni a csönd figyelésével.
Puhán itatódni át a rétegeken.
Az élesbe könnyedén mozdulni.
Átlépni a kemény felületeken.

Elgondolás.

De egyazon tükörbe
kétszer belépni lehet-e?

Vers helyett

I.
A hőség, 
mint lehetőség:
most írom legszebb verse-
met. – Fülledt helyzet e
tehetség, ami lopva elte-
met…

Befog(ad)hatatlan kifogás,
lefoghatatlan felfogás,
ami ismét rám-rakódik
(elkenődik), majd felnevet. –
Most írom legszebb versemet…

A hőség, 
mint lehetőség:
rám-rakódik
(be-kenődik), s a tehetség
(elfogulatlan) eltemet…

Pedig most írnám legszebb
versemet…

II.

A megfagyás,
mint magatartás:
nem írok immár verse-
ket. – Dermedt felleg e
tehetség, ami égi szerke-
zet…

Felold(hat)atlan rá(m)fogás,
fölöttem álló látomás,
ami durván rám-szakadva:
beszúródik, s szerte-
szed…

Nem írok immár verse-
ket. – A megfagyás,
mint magatartás: be-
szúródik s veszélyeztet 
finom, józan része-
ket…

Ezért (sem) írok 
verseket(?)

Reverzibilis kompozíciók

Semmi sem változatlan,
Minden megrekedhet,
Semmi sem törhetetlen,
Minden átszakadhat.

-Tükörbe mondom – 

Minden átszakadhat.
Semmi sem törhetetlen,
Minden megrekedhet,
Semmi sem változatlan.

*

Minden Változatlan 
Odafelé – Visszafelé

-Mondom tükörbe: ebröküt modnoM -

Visszafelé – Odafelé
Változatlan Minden

k
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A gyümölcstermesztés ökológiai alapjai I.

A különböző gyümölcsfajok és fajták eltérő környezeti adottságokat 
igényelnek a megfelelő növekedés, fejlődés és terméshozam érdekében. 
Igaz, hogy sok gyümölcsfaj jó alkalmazkodó képességgel rendelkezik, de 
kielégítő termést csak azokon a termőhelyeken lehet várni, ahol a környe-
zeti feltételek az optimumot minél inkább megközelítik. Csak ezeken a te-
rületeken valósítható meg az alapvető termelési cél: minél kisebb anyagi 
ráfordítással minél nagyobb jövedelem elérése, hogy az ültetvény létesí-
tésének nagy értékű beruházása minél hamarabb megtérüljön (Gonda-
Vaszily, 2007). Most vegyük sorra, hogy a gyümölcsfajok milyen ökológiai 
feltételeket igényelnek!

Hőmérséklet
Az egyes gyümölcsfajok hőmérsékleti igénye eltérő, sőt egy adott faj 

hőigénye a tenyészidőszak során is változik (Gonda-Vaszily, 2007).
A hőmérséklet elsősorban a biológiai folyamatok sebességét befolyá-

solja.  Minden gyümölcsfajta esetében megállapítható egy optimális hő 
tartomány, más néven hőmérsékleti optimum, amin belül a növény élet-
képes (Anda et al., 2016). Ahogy a hőmérséklet az alsó és felső határérték 
felé közeledik, úgy csökken az életfolyamatok sebessége, az optimumon 
túl pedig a növény elpusztul. Ez a tartomány kb. -25- -30° C, illetve +35- 
+40 C ° közé esik (Gonda-Vaszily, 2007).

A gyümölcsök életfolyamata két részre osztható: a vegetációs időszak 
(növekedés, fejlődés időszaka, kb. márciustól októberig tart) és a mélynyu-
galom időszaka (kb. októbertől áprilisig tart) (Huzsvai, 2005). A vegetációs 
időszak kezdete szintén a hőmérséklettől függ. Ha a hőmérséklet eléri az 
úgynevezett biológiai nullpontot, akkor megindul a növekedés, fejlődés. 
Például a téli alma biológiai nullpontja 6°C, az őszibaracké 9,5°C, a kajszi-
baracké 3°C. (Gonda-Vaszily, 2007).

A gyümölcsök számára káros mind a túl meleg, mind a túl hideg idő-
járás.

+35°C fölött a növény légzése már olyan erős, hogy a tömeggyarapo-
dás helyett a tartalék tápanyagok csökkeni kezdenek, a növény kimerül, 
és a legrosszabb esetben elpusztul. A nagy meleg zavarokat idézhet elő a 
vízháztartásban, a virágrügyek kialakulásában, illetve gyümölcs- és lomb-
hullás kezdődhet (Gonda-Vaszily, 2007).

A hazánkban előforduló -25– -30° C-os fagyok, vagy a hirtelen lehűlé-
sek nagy károkat okozhatnak (Gonda-Vaszily, 2007).

A fagy akkor károsítja leginkább a növényt, ha azt hirtelen éri, ekkor 
ugyanis nincs elegendő idő arra, hogy a növényi szövetekben végbemen-
jenek azok a szénhidrátváltozások, amelyek a fagyellenállóságot növelik. 
A károsító hatás még attól is függ, hogy a gyümölcsfa az ősz folyamán fel 
tudott e készülni a télre. A csapadékos, hűvös, napfényszegény ősz, vala-
mint az egyoldalú nitrogénbőség, és a kártevők, kórokozók negatív hatása 
is késlelteti, vagy megakadályozza a hajtások beérését, így csökkentve a 
növények télállóságát (Gonda-Vaszily, 2007).  

Azok a lehűlések, amelyek nem a mélynyugalmi állapotban találják a 
növényt, szintén nagy károkat okozhatnak. A kora őszi fagyok korai lomb-
hullást és gyümölcsfagyást eredményezhetnek például az almatermésű-
eknél, a késő tavaszi fagyok pedig elsősorban a csonthéjas és héjas gyü-
mölcsűeket károsítják (Gonda-Vaszily, 2007).

Hőigényük alapján a különböző gyümölcsfajokat a következőképp 
csoportosíthatjuk:

Melegigényesek: őszibarack, kajszibarack, mandula. 
Közepesen melegigényesek: körte, birs, cseresznye, meggy, dió és 

gesztenye.
Hőmérséklettel szemben kevésbé érzékenyek a naspolya, szamóca és 

a szeder.
Hűvösebb éghajlaton is termeszthetők: alma, szilva, málna, piros és 

fekete ribiszke, köszméte (Gonda-Vaszily, 2007).
Hegedűs Bence

Forrás:
Anda A. et al. (2016): Agrometorológiai és klimatológiai alapismeretek
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_

Agrometeorologiai_es_klimatologiai_alapismeretek/ch04s03.html
Dr. Gonda I. - Vaszily B. (2007): Gyümölcstermesztés, egyetemi jegyzet, Deb-

receni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar
Huzsvai L. (2005): Az agroökölógia modellezéstechnikája 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/agrookologia/ch04s02.html

ÜNNEPI KALENDÁRIUM
- Január -

Február 2: Gyertyaszentelő Boldogasszony napja
Ezen a napon emlékezik meg az Egyház arról, hogy a 40 napos 

gyermek Jézust szülei elvitték a jeruzsálemi templomba, és ott Mó-
zes törvényei szerint bemutatták az Úrnak.

Ezen a napon a hívek gyertyát visznek a templomba, amit a pap 
az erre előírt áldó szöveggel megszentel. A hívek ezt a szentelt gyer-
tyát hazaviszik otthonaikba, és imádságaik végzésekor vagy vihar 
idején ezt égetik. Szentelt gyertyát gyújtanak a nagybetegek ágya 
mellett, égő szentelt gyertyát adnak a halál beállta pillanatában a 
halott kezébe és ezt égetik a ravatal, koporsó mellett is.

Egy ősi jóslat szerint a világ végén három napig teljes sötétség 
borul majd a földre, és csak a hétszer megszentelt gyertya fog vilá-
gítani.

Gyertyaszentelő Boldogasszony napja ősi időjósló nap is. Úgy 
tartják, ha ezen a napon kisüt a nap, az még hosszas telet jelent: 
„Ha fénylik Gyertyaszentelő, az ízíket vedd elő!” („Ízik” = a kukorica 
fűtésre használt, kévébe kötött szára).

Február 3: Szent Balázs napja
Balázs az őskeresztény vértanúink közé tartozik. Az örmény-

országi Szebaszté város érseke volt, keresztény hitéért halt vérta-
núhalált.

A szent hagyomány szerint Balázs egy alkalommal egy halszál-
kától fuldokló kisgyermek életét megmentette azzal, hogy a torka 
fölött keresztbe tett két szentelt gyertyával áldást adott. Ennek em-
lékére ezen a napon a templomokban a hívek „Balázs-áldásban” 
részesülnek, melytől a torokfájás és egyéb betegségek távol tartását 
remélik.

Február 6: Szent Dorottya napja
Őskeresztény vértanú, akit keresztény hitéért a pogány Teophilus 

római helytartó lefejeztetett. -Szent Katalin, Margit és Borbála mel-
lett egyike a középkorban leginkább tisztelt vértanú szüzeknek. Sok 
helyen szokás, hogy ezen a napon a templomban almát szentelnek, 
amit fejfájás ellen vesznek magukhoz, s fogyasztják el a hívek, Szent 
Dorottya közbenjárását kérve.

Szent Dorottya napja is időjósló: „Ha Dorottya szorítja, Julian-
na tágítja. Ha pediglen Dorottya tágítja, Julianna szorítja.” Azaz: ha 
Dorottya napján fagy lesz, akkor 10 nappal később, Szent Julianna 
napján a fagy felenged. Ha azonban Dorottya napján enyhe idő van, 
Julianna napjára fagy érkezik.

Február 24.: Szent Mátyás apostol napja
Mátyást az apostolok sorshúzással választották maguk közé, az 

áruló Júdás öngyilkossága után.
Mátyás apostolt kezében bárddal szokták ábrázolni, mivel ke-

resztény hitéért bárddal lefejezték. Ereklyéit a németországi Trier 
városának székesegyházában tisztelik. Innen származik a hiede-
lem, hogy Mátyás bárdjával megtöri a jeget, ha napján fagyos idő 
adódik, -ha azonban Mátyás napkor enyhe idő van, még fagyos idő 
várható: „Mátyás megtöri a jeget, ha talál; s ha nem talál, csinál!”

Hamvazószerda
Bár hamvazószerda a Húsvét ünnepe szerint változó időpon-

tú nap, de szinte kivétel nélkül minden évben februárra esik. Az 
előtte való nap, „húshagyó kedd” lezárja a farsangi időszakot, és 
beáll a hét hétig tartó nagyböjt. Hamvazószerdán a templomokban 
az előző évi szentelt barkák elégetéséből származó hamuval „meg-
hamvazzák” a híveket, vagyis a pap a hamuval keresztet rajzol a hí-
vek homlokára e szavakkal: „Ember emlékezzél: porból lettél és porrá 
leszel!”

Ez a szép szertartás a böjt kezdetén az emberi élet mulandósá-
gára emlékeztet, de a néphit úgy tartja, hogy aki részt vesz a ham-
vazáson, azt egész évben elkerüli a fejfájás.
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,,Mindnyájan a saját élményvilágunkkal te-
kintünk erre a titokra” 

Családkonferencia keresztény szemmel

Azt gondoljuk, hogy meg kell mutatnunk a tisztaságban való 
élet szépségét, a keresztény házasság, a család szépségét, a kereszt 
és az áldozat nagy értékét – mondta Ungvölgyi János, a kuratóri-
um elnöke. Ezért szervezett a Templarius Alapítvány a családról, az 
egyház örök tanításáról, a házasságról konferenciát Budapesten és 
Pécsett. A Nemzeti Együttműködési Alap által támogatott konfe-
rencia a Vatikánban zajlott nagy Szinódus idején .

Dr. Beer Miklós püspök atya nyitotta meg a konferenciát, aki 
többek között a következőket mondta: Amikor a családról mi ke-
resztény hittel elmélkedünk, az úr isten örök szeretetét próbáljuk 
megérteni. Aki ránk emberekre bízza az élet szolgálatát, és ránk 
bízza a jövőnek az építését. Mindnyájan a saját élményvilágunk-
kal tekintünk erre a titokra. A saját családunkból, saját gyermek-
korunkból, saját neveltetésünknek az emlékével és ugyanezzel a 
bizalommal és örömmel tekintünk mindazokra a családokra, akik 
ma Európában, és hát itt a mi szeretett magyar hazánkban vállalják 
a családi életnek a hivatását, küldetését. Az Úristen feladatul adja 
nekünk, hogy adjunk példát, reménységet a minket körülvevő vi-
lágnak.

Dr. Surján László előadásában megemlékezett Victor Hugónak 
a Nyomorultak című regényében leírt mondatáról: „Birtokában va-
gyunk az élet hamis céljának, a boldogságnak, és elfeledjük igazi 
célját a kötelességnek.” Ám a házasságot is el lehet rontani, ,,ha a 
házasságban a boldogság úgy jelenik meg, mint a birtoklás, ha nem 
a másikért, hanem a másikból élek”. Mindez összefügg azzal, hogy 
nem foglalkozunk eleget a házasságra való felkészüléssel. Van azért 
már mögötte kormányzati intézkedés: a házasság alkalmával meg-
szerezhető kedvezmények és a gyerekeknek nyújtott kedvezmények 
rendszere.

Julio Augusto Loredo a család európai apokalipsziséről beszélt. 
Az előadás végigtekintette azt az eszme-és társadalomtörténeti fo-
lyamatot, amely a család fogalmának kilúgosításáról / semlegesíté-
séről szól.  Az egyik legújabb mozgalomról, a genderről ezt mondja 
az előadó: ,,Jogom van megalkotni a saját nemi (gender) identitáso-
mat. Jogom van továbbá bármikor ezt megtenni életem során. Úgy 
vélem, a gender-elmélet a történelem eddigi legpusztítóbb hatású 
forradalma, mert ez magát a realitást tagadja. Az Európai Unió az, 
aki élen jár a gender-elmélet, a legújabb forradalmi őrület terjesz-
tésében”.

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita az apa szerepét járta körbe, felvillantotta 

K i t e - k i n t ő
azt, hogy milyen gyönyörűséges is, milyen egyedülálló, milyen pó-
tolhatatlan, milyen nagyszerű a teremtés, amikor apát is teremtett 
a gyermek köré.

,,Szokták mondani a férfi ak, hogy ha már nagyobb lesz, és ak-
kor lehet a gyerekkel beszélni. Ne várjuk ki míg nagyobb lesz” – 
javasolta az előadónk. Nagyon fontos ez egy szerethető és megkö-
zelíthető apa legyen jelen – hívta fel a fi gyelmet pécsi előadónk a 
családban töltött hasznos és értékes idő fogalmára.

Kovács Ervin Gellért atya A felbonthatatlan termékeny szentsé-
gi házasság, mint a boldog családi élet alapja című előadásában ar-
ról beszélt, hogy a szekuláris társadalom, mely elsősorban az egyéni 
szükségleteket törekszik kielégíteni képtelen világos erkölcsi útmu-
tatást adni. A hagyományos értékek válsága, melyet a fogyasztó 
társadalomban észlelünk, a különböző preferenciák közötti ellen-
tétekhez vezet, nem utolsó sorban a családi viszonyok területén is. 

Így a feminizmus az anyaságot, a nő önmegvalósítását akadá-
lyának tekinti. Még másik oldalon a gyermekhez jutás gyakran 
olyan jogban van kikiáltva, melyet bármi áron el kell érni. A csa-
ládot egyre gyakrabban személyek közösségének tekintik, függet-
lenül a személyek nemétől, hiszen az emberi személy megválaszt-
hatja saját nemét személyes preferenciája alapján. Másik oldalon is 
felmerülnek problémák, melyek egyenes hatással bírnak a család 
hagyományos alapjaira. 

A világunkban dúló fegyveres összecsapások, tömeges kiván-
dorláshoz vezetnek. A háború sújtotta vidékről a gazdagabb orszá-
gok irányába. Az emigráció sokszor vezet a családi kötelék fella-
zulásához, ugyanakkor új társadalmi közeget teremtve, melyben 
nemzetek és vallások közötti kapcsolatok létesülnek. Ezek a kihí-
vások és veszélyek minden keresztény egyházat érintenek, melyek 
választ keresnek rájuk, kiindulva a Krisztus által rájuk bízott külde-
tésből, hogy üdvösségre vezessék az emberiséget.

„Kitörési pontok a helyi illetve térségi kommunikációban” 
című előadásában Klacsán Gábor, a konferencia médiapartnere azt 
hangsúlyozta, hogy ,,az itt megfogalmazódó pontos, jó előrevivő és 
értékközpontú üzeneteknek el kell jutniuk oda ahova ezeket szán-
juk”. Hogyan törhetők át a falak? – tehetjük fel a kérdést. Vannak 
olyan kommunikációs csatornák, vannak olyan kommunikációs 
formák, melyek ügyesen és jól használhatók, képesek felvenni a 
versenyt a nagy és mindenre ránehezedő úgynevezett monolitikus 
tömegkommunikációval. Ezek a hatalmas kommunikációs tömbök 
vagy bármilyen tömegű kommunikációs formák meglehetősen las-
san mozognak. Sokkal lassabban mozognak, mint amilyen tempó-
ban változik a világ. A konferencia anyaga ezért egy internet alapú 
kommunikációs rendszerre kerül rá. 

Dr. Szarvák Tibor szociológus az „Értékek ingája: a magyar fi -
atalok kapcsolata a hittel és a családdal” címet adta előadásának. 
Az értékek orientálnak, szabályozzák testi-lelki energiáink felhasz-
nálását, behatároljuk és kifejezik társadalmi hovatartozásunkat, 
társadalmi énünket – hangsúlyozta Kamarás István szociológus 
gondolatát előadónk. Napjainkban sokszor arra kell gondolnunk, 
hogy milyen nehézségekbe ütközik az értékekhez való hozzáférés, 
viszonyulás. Ezért az ilyen beszélgetéseknek, amilyeneket most a 
Templárius Alapítvány szervezésében láttunk és hallunk, nagyon 
fontos szerepe van abban, hogy kikristályosodjon magunkban is 
az inga értékeihez való hozzáállás – mondta az előadó. Lényeges, 
hogy gyerekekkel, diák-önkormányzati vezetőkkel, tehát olyan sze-
mélyekkel is beszélgessünk erről, akik életében éppen kulcsfontos-
ságú, hogy milyenek otthon a szülők, milyen kommunikációban 
vannak egymással, milyen mintát adnak, milyen kirándulásokon 
vesznek részt közösen, mernek-e nemet mondani valamilyen fo-
gyasztási szokásra stb. 

Érsek Barnabásné Vass Beáta a borsodnádasdi Keresztény Csa-
ládok Jövőjéért Alapítványról beszélt. Tudjuk, hogy a halmozottan 
hátrányosság az a családi körülményekből adódik. Van mit ten-
nünk a családokért. 2001-ben a borsodnádasdi Szent 
István Római Katolikus Plébánia alapította ezt az alapít-
ványt néhány család szponzorálta, illetve néhány család  
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A helyzetkihasználással 
akadtak gondok Gyomaendrődön

A Békés Megyei sportéletről tudósító bmsextra.hu internetes 
portál a téli holtszezon alatt a megyei labdarúgó csapatok félévi tel-
jesítményét értékelte. Az itt megjelent írást adom közre.  

„A nyári megye I. osztályú búcsúval veretes fejezet zárult le az 
egykor szebb napokat is megélt gyomaendrődi labdarúgás életé-
ben. A kiesést követően közel húsz saját nevelésű játékos tért haza 
Csárdaszállásról, élükön Kocsis Zsolt edzővel. A szomszédban 
eredményes munkát végző szakvezetőt hosszú éveken át eredmény-
telenül próbálták visszacsalogatni, a „megtisztulásnak” köszönhe-
tően azonban vállalta a kihívást. Félidőben csapata a tabella hete-
dik helyén áll, az igen tömör mezőnyben. Az idény értékelésére a 
csárdaiakkal sikert sikerre halmozó szakembert kértük.

Nehéz lehetett bekalibrálni, mire lehet képes a teljesen átalakí-
tott gárda. Mi volt az elvárás vele szemben?

Mivel teljesen új időszámítás kezdődött Gyomaendrődön, a ve-
zetőség elővigyázatosságból a biztos bennmaradást tűzte ki célul. 
A nyári felkészülés nagy létszám mellett, megfelelő körülmények 
között zajlott, így jó hangulatban vártuk a bajnoki rajtot. Ez meg 
is látszódott a bajnokság első részében, viszont az idény második 
felében már nem tudtunk megfelelő létszámban edzeni, és pályánk 
sem volt használható. A kevés gyakorlás pedig rányomta a bélyegét 
az utolsó hetekre, ami kissé lerontotta a szezont.

Egyénileg azért akadtak említésre méltó produktumok?
Nem kívánnék kiemelni senkit, ettől függetlenül azért voltak, 

akiknek több mérkőzésen is sikerült jó teljesítményt nyújtaniuk. 
Úgy láttam, hogy mindenki próbálta kiadni magából a legjobb tel-
jesítményt, még ha nem is mindig sikerült.

Az összteljesítményt elemezve, mivel lehetett elégedett, és mi 
az, amiben elmaradásuk van?

A pozitívum az lehetett, hogy rengeteg helyzetet tudtunk kiala-
kítani, bármelyik ellenfelünkkel szemben, azonban ezek nagy ré-
szét ki is hagytuk. A legjobban a kunágotai mérkőzés tetszett, ott 
remekül játszott a csapat. Sajnos több olyan meccsünk volt hazai 
pályán, amit azt hittem gólokkal fogunk megnyerni, de annyi lehe-
tőséget elhibáztunk, hogy néha már saját szememnek sem akartam 
hinni. Szintén javulnia kell a védőmunkánknak a pontrúgásoknál, 
mivel a kapott góljaink kilencven százalékát kaptuk így. Az első há-
rom csapat nem véletlenül vezeti a mezőnyt. Ami megkülönböz-
teti őket a többiektől, hogy ők képesek kapott gól nélkül lehozni a 
mérkőzéseiket, és vannak olyan képességű játékosaik, akik döntő 
pillanatokban nem hibáznak.

A vezető trió tehát kimagaslik, de mi a helyzet a többi riválissal?
A tabella élén álló hármas lehetőségei minden tekintetben job-

bak, mint a többieké. A negyediktől az utolsó előtti helyen állóig 
egymás között viszont bármi történhet. Itt már az dönt, kinek hogy 
érnek rá a játékosai hétvégén, esetleg nincs-e sok sérült a csapatban. 
Sajnos a munka és az iskolai elfoglaltságok nagyban befolyásolják 
az eredményeket és az eredményességet.

Mikor kezdik meg a téli munkát?
Január 16-án a helyi rendezésű Harang Kupa jelenti majd az 

első összejövetelt. Ebben a hónapban három hétvégi termi rendez-
vényen is részt veszünk, februártól viszont teljes egészében átállunk 
a kinti munkára. A hétközi tréningek mellett, szombatonként négy 
tesztmérkőzést játszunk környező ellenfelekkel. Remélhetőleg a 
játékosaink minél nagyobb létszámban tudnak majd részt venni a 
foglalkozásokon, mert ennek a csapatnak sok munkára van szük-
sége. Annyit kell dolgoznunk, hogy a gyomaendrődi foci szerető 
emberek büszkék legyenek ránk.”

forrás: bmsextra.hu 
Fülöp Zoltán

Tornász lányok sikerei

2015. december 14-én, Békéscsabán, a Belvárosi Általános 
Iskolában került megrendezésre a Torna Diákolimpia Békés me-
gyei döntője. Gyomaendrődről három csapat nevezett a ver-
senyre. A megyei döntőben a tornászok nagyon jól szerepeltek: 
az I. korcsoportban 2. helyezett a Kis Bálint Általános Iskola csa-
pata lett! (Csath Hédi, Csipai Csenge, Ignácz Csenge, Tóth Malvin, 
Varsányi Misell)

 3. helyezett a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola csapata 
(Farkas Lara, Farkas Lili, Fekécs Zsófi , Sztvorecz Gréti, Vass-Róza 
Jázmin) lett.

A 2. korcsoportban is nagyon szép eredményt értek el a lá-
nyok, 2. helyezett lett a Kis Bálint Általános Iskola csapata (Lövey 
Kira, Kiszely Kitti, Nagy Andrea, Papgáti Nóra).

Külön meglepetés volt, hogy az egyéni összetett versenyben 
az 1-2. osztályosok versenyében 2. helyezést ért el holtverseny-
ben Csipai Csenge és Varsányi Misell. A 3-4. osztályosok verse-
nyében pedig Nagy Andrea 1. helyezést ért el kiváló teljesítmé-
nyével. Mindhárom lány a Kis Bálint Általános Iskola tanulója.

A versenyzőknek ez volt az első tornász versenyük, ahonnan 
mindenki éremmel térhetett haza, valamint továbbjutottak a 
2016. március 12-én, Kecskeméten megrendezésre kerülő terü-
leti döntőre.

A lányok 2015. szeptember 26-án, Csongrádon Fit-Kid 
Dance&Dance Show versenyen is megmérettették magukat, 
amelyen hasonló sikereket értek el. Ott két csapatot alkottak és 
egy ezüst, valamint egy bronzérmet szereztek. Egyéni verseny-
ben Varsányi Misell indulhatott, aki 6. helyezést ért el.

A tornászokat Gergely Orsolya tornaedző készítette fel.

aktív közreműködésével alakult meg. 
A családokról is beszélhetünk nagyon sokat, de a legfontosabb 

az, hogy tettünk valamit azért, hogy a keresztény családok meg-
maradjanak és hogy a fi ataljaink előtt mintaként legyenek – zárta 
gondolatait az előadó. 

Illéssy Mátyás atya, az Összefogás a Magyar Családokért Egye-
sület elnöke szerint óriási feszültség van a polgári értelemben vett 
család felfogás és az egyháznak a család felfogása között. Ezt a hi-
dat, ezt valószínűleg nekünk kell áthidalni. ,,Annyira jól tudunk 
szeretni szavainkkal” – mesélt történeteket előadónk.  

,,Az, hogy társadalmunk ennyire szétesett és ennyire jellegtelen, 
arctalan és sokszor pökhendi, nagyon-nagyon nagy baj. A családok 
pillanatok alatt szétesnek, az anyaszentegyháznak, a plébánia kö-
zösségnek, szerzetes közösségeknek hihetetlen nagy megtartó ereje 
lehet és van. Adja a Jóisten, hogy közösen tudjunk Isten irgalmának 
az eszközévé válni” – zárta mondandóját Mátyás atya.

A konferencián elhangzott előadásokból a cikket 
Ungvölgyi János és Dr. Szarvák Tibor írta.
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Hagymás csirkemáj hidegen

50 dkg csirkemájat megtisztítunk minden íntól, megnézzük nem maradt-e 
rajta epe, majd megmossuk. 3 nagy fej hagymát, 2 gerezd fokhagymát apróra 
vágunk és 3 evőkanál zsíron üvegesre pirítunk. Beletesszük a májat és átsütjük. 
Ha puha, levesszük a tűzről, sózzuk, paprikázzuk, borsozzuk. Egy tálon felhal-
mozzuk a májat, közéje szórjuk a hagymát és a meleg zsírral leöntjük. Hideg 
helyen hagyjuk megdermedni. Kenyérre kenve fogyasztjuk.

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

Ez az 
Ön 

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

BÁLINT JÓZSEFNÉ ROZSOS ILONA 
gyomaendrődi lakos 2015. december 28-
án, 65 éves korában megtért Teremtőjéhez. 
Gyászolják a családtagjai, rokonai, ismerő-
sei. Fogadja be lelkét az örök boldogság!

BOTOS JÁNOS zenész, gyomaendrődi 
lakos 2016. január 4-én, 63 éves korában 
távozott szerettei köréből. Gyászolják a 
családtagok, rokonok és ismerősök. Isten 
őrködjön pihenése felett!

CSERENYECZ JÁNOS hunyai lakos 
2015. december 22-én, 52 éves korában a 
mennyei hazába költözött. Gyászolják csa-
ládtagjai, rokonai, ismerősei. Áldás és béke 
lengjen nyugvó porai felett!

SOCZÓ ENDRE hunyai lakos, 2016. 
január 8-án, 78 éves korában távozott sze-
rettei köréből. Gyászolja felesége, lánya, 
unokája, valamint a rokonok és ismerősök. 
Isten adjon neki örök nyugodalmat!

VAJGEL MIHÁLYNÉ RÁCZ ILONA 
gyomaendrődi lakos 2016.január 13-án, 72 
éves korában hazatért a Mennyei Atyához. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

VARJU PÉTERNÉ GELLAI MÁRIA 
volt hunyai lakos 2015. december 12-én, 
101 éves korában megtért Teremtőjéhez. 
Az endrődi köztemetőben helyezték örök 
nyugalomra. Gyászolják a családtagok, ro-
konok és ismerősök. Áldás és béke lengjen 
nyugvó porai felett!

VÉHA IMRÉNÉ KOVÁCS IRÉN, 
gyomaendrődi lakos 2016. január 11-én 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolják 
a családtagok, rokonok, barátok és ismerő-
sök. Emléke legyen áldott!

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

(Juhász Gyula)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

Fényképalbum Az itt közölt képek 1943. augusztus 1-én készültek, az 
endrődi templom felújítási munkálatai közben. A jobb oldali 
képen a bejárati ajtó jobb oldalán Tímár Károly kőműves áll, a 
többi ember ismeretlen. Ugyanezen a képen látható a templom 
előtti kőkereszt eredeti állapotában, illetve a korpusz és a kopo-
nya között egy míves kivitelű lámpás is megfi gyelhető.

Forrás: újságunk dokumentumtára
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Gimnáziumi egység

„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az 
életben”

Idén januárban másodszor rendezték meg középiskolásoknak 
a Bolyai Matematika Csapatversenyt, melyen iskolánk két csapattal 
indult. A 10. évfolyamot „Torontóék” csapata (tagjai: Finta Aletta, 
James Lucas Lancester, Szujó Róbert, Vincze Viktor 10/A osztályo-
sok), a 11. évfolyamot az „All for one” csapat (tagjai: Deli Csen-
ge, Lakatos Nóra, Szonda Lili, Valuska Tamás 11/A osztályosok) 
képviselte. A tizedikesek a körzet (Budapest kivételével az ország 
Dunától keletre eső része a Szentendrei- szigettel együtt) közép-
mezőnyében végeztek, míg az „All for one” csapata az előkelő 17. 
helyet szerezte meg. Felkészítőjük Salyné Buza Hajnalka tanárnő. 
Munkájukhoz ezúton is gratulálunk.

Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás
Iskolánk diákjai az idén is felkerekedtek, hogy a fővárosban 

megrendezett Educatio kiállításon részt vegyenek. A szakkiállítás 
célja, hogy választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre. 
Itt az érdeklődők, diákok, szülők, pedagógusok egy helyszínen ta-
lálkozhatnak a hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel, tan-
könyvkiadókkal, nyelviskolákkal és szakképző intézményekkel. A 
3 napos rendezvényen mintegy 150 kiállító jelent meg, ebből közel 
50 felsőoktatási intézmény jelenlegi hallgatói, oktatói adják át a leg-
fontosabb információkat a képzésről, a szokásokról, a kollégiumi 
elhelyezésről és akár a tanulmányokat követő jövőképről is. Bízunk 
benne, hogy mindenkinek sikerült hasznos információkat begyűj-
tenie.

„Ég és Föld között itt áll a padlás!”

A Szolnoki Szigligeti Színház ifj úsági előadásaira hagyománya-
inkhoz híven az idén is bérletet váltottak gimnazista diákjaink, és 
néhányan az általános iskolás tanulóink közül. Január végén első-
ként a Padlás című félig mese, félig musicalt néztük meg. A szín-
ház műsortervében ugyanis ez a meghatározás található a darabról, 
hiszen nem akármilyen padlás ez, hanem olyan, ahol varázslatos 
dolgok történnek, ahol 
különleges lények se-
gítségével azt is meg-
tudhatjuk, hogy kinek 
tiszta a lelke igazán. 
Kiderül az is, hogy 
mindenkinek szüksége 
van valami varázsszer-
re, ami nem más, mint 
a szeretet, a barátság, 
az összetartozás. Még 
egy fontos titokra fény 
derül! Arra, hogy so-
sem vagyunk egyedül, 
mert akit nem felej-
tünk el, nincs is olyan 
„távol” tőlünk, hiszen 
ott van a szívünkben. 
Bár sokunk számára 
ismerősen csengtek a 
Presser-Sztevanovity 
dalok, szívesen néztük, 
hallgattuk a színészek 
játékát. A következő 
előadásra március-
ban kerül sor, William 
Shakespeare egyik örök 
darabját, a Makrancos 
hölgyet tekintjük meg. Színházi előadás előtt

Hírek a Szent Gellért Iskolából 

Általános iskola
Iskolakóstolgató

Iskolánkban december 12-én (szombaton), játékos iskolakóstolga-
tót tartottunk. Nagy örömünkre sok óvodás érkezett szüleivel rendez-
vényünkre. Megérkezésükkor az iskolánk aulájában ismert mesefi lmek 
dalai csendültek fel, majd Mészárosné Kiss Katalin köszöntötte a meg-
jelenteket. Ezt követően a szülők kötetlen beszélgetésen vettek részt 
intézményünk vezetőjével, Tóth Ferenccel és a leendő elsős tanító né-
nivel, aztán sétát tettek iskolánk épületében, így betekintést nyerhettek 
intézményünk mindennapjaiba. Ezalatt a gyerekek játékos feladatokat 
oldottak meg a Meseországgá varázsolt tornateremben. A sikeres pró-
batételek jutalmaként oklevélben részesültek. A mosolygós arcok és 
csillogó szemek azt bizonyították, hogy jól érezték magukat rendezvé-
nyünkön. Köszönjük a kedves szülőknek és gyermekeiknek, hogy jelen-
létükkel megtiszteltek bennünket!

„Adnak-e a Háromkirályoknak szállást?”

Január 6-án van vízkereszt, avagy a Háromkirályok ünnepe, a kará-
csonyi ünnepek zárónapja, a farsangi időszak kezdete. Az ünnepi nép-
szokások közé tartozik a napkeleti bölcsek látogatását felidéző csilla-
gozás vagy Háromkirályjárás. Legfőbb kelléke a csillag, amely a három 
királynak mutatta meg az utat Betlehembe.

Vaszkó Irénke néni gyűjtése alapján ezt a népszokást elevenítettük 
fel a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
tanulóival január első hetében Hunyán a Szent László Katolikus Temp-
lomban, Gyomán a Jézus Szíve Katolikus Templomban, Endrődön a 
Szent Imre Katolikus Templomban, Öregszőlőben a Szent Imre Idősek 
Otthonában, Gyomán az Őszi Napsugár Idősek Otthonában, az Endrő-
di Népházban és az intézmény általános iskolai egységében diákmise 
keretében. 

Résztvevő tanulóink: Farkas Anita, Gubucz Szilvia, Zsilinszky Eri-
ka, Kiszely Borbála, Hornok Roland, Neibort Tibor, Ungvölgyi Péter, 
Csahóczki Péter, Várkonyi Zoltán, Iványi István, Pintér Ottó

Mészárosné Kiss Katalin
tanító
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Iskolai Kazinczy Verseny

2016. január 18-án a Humán Munkaközösség szervezésében 
került megrendezésre a Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar 
Beszéd Verseny. Az 5 -6. - és 7-8. évfolyam mérte össze olvasási - és 
szövegértési tudását. A szabadon választott szöveg elolvasása után 
az idegen szöveggel ismerkedtek a diákok.

Az 5-6 osztályosok közül legjobban olvastak:
- 3. helyezett: Vinkovics Ágnes 5. a osztály 
- 2. helyezett. : Varga Vanda szintén 5. a osztály
- 1. helyezett. : Nándori Viktória: 6. c osztály
A 7-8. osztályosok közül:
- 3. helyezett: Kövesy Lili 8. c osztályos diák
- 2. helyezett. Gecsei Zita: szintén 8. c osztályos tanuló
- 1. helyezettek. Ladányi Sára: 8. c és és Nagy Noémi: 7. a osztá-

lyos diákok
Felkészítő tanárok: Hunya Jolán, Domokos Anikó, Forgácsné 

Gyetvai Krisztina.

Kamasz sikerek a Thália Színházban

Janikovszky Éva évfordulója emlékére - az idén lenne 90 éves - 
a Me-Se-Kő Alapítvány és a Móra Kiadó Kamasz Monológ Versenyt 
hirdetett. A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolából hét diák pá-
lyázott az alapítvány felhívására. Név szerint: Saly Sára 6. o. valamint 
Szűcs Evelin, Magyari Tímea, Nagy Noémi és Kovács Dóra 7. osztályos 
tanulók, Almási Lili pedig 8. osztályos, végzős tanuló.

A gyerekek meghívást kaptak felkészítőjükkel együtt a díjkiosztó 
ünnepségre, Budapestre. Janikovszky Éva fi a,  Janikovszky János nyi-

A kamaszlányok: Kiszely Veronika, Szűcs Evelin, Magyari Tímea (a nyertes 
kamasz) és Hunya Jolán tanárnő

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

totta meg a kellemes délutánt.
 Mindenki kapott oklevelet és apró ajándékot. Csányi Sándor szín-

művész, a Thália Színház művészeti igazgatója és az alapítvány fővéd-
nöke; Magyari Tímea: Ájlavjú című írásából is olvasott fel részletet. Timi 
különdíjat kapott megható írásáért! Mindegyik tanuló felkészítője: Hu-
nya Jolán tanárnő volt.

Kedves Öregdiákunk!

Iskolánk, a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola (a 
Lány és Fiú majd az 1. sz. és 2. sz. Ált. Isk. utódja) Jubileumi 
Évkönyvet kíván megjelentetni /Iskolatörténetünk I. Évkönyvét/ 
a két iskola összevonásának 25. valamint, névfelvételének 15. év-
fordulója alkalmából.

Ebbe az Évkönyvbe nagy szeretettel várjuk visszaemlékező 
írásodat + jelenedet. Honnan - hová jutottál.

Szívesen fogadunk képet, dokumentumot, könyvben megje-
lentethető munkát is. (rajz, vers, próza…..)

Határidő: 2016. február
Terjedelem: A/4, 1-3 oldal
Cím: Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 5500, Gyo-

maendrőd Fő út 181.
      „Évkönyv”
e-mail: igazgato@kisb-gyomae.sulinet.hu vagy fnagyne@

gmail.com

Kunkovács László kiállításának megnyitója - Békéscsaba, 2016. január 22.
A fotókat Füzesné Hudák Julianna készítette
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Kedves vásárlóim!
Februári ajánlataim:

• Tavaszi vetőmagok, virágmagok, zöldség-
félék, virághagymák

• Vegyszerek, tavaszi lemosó szerek, 
gombaölők, rovarölők, stb.

• Műtrágyák, növénytápok
• Virágföldek, virágcserepek
• Kandallók, kályhák, füstcsövek
• Üstházak, zománcos üstök
• Demizsonok, műanyag áruk
• Fóliák, műanyagzsákok, p.p. zsákok
• Munkavédelmi bakancsok, ruhák
• Gumicsizmák, védőkesztyűk
• Szegek, csavarok, kéziszerszámok
• Talicskák, vödrök, alumínium létrák
• Kutya-, macska-, madáreledelek
• Izzók, elemek, konyhai eszközök

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 

Szalagavató a gimnáziumban


