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A tartalomból:

Adventi gyertyagyújtás 20.

Kertbarátoknak - A gyümölcstermesztés 
jelentősége13.

XIV. „Segítsünk a 
rászoruló gyermekeken!” 9.

Tisztelt Gyomaendrődiek!

Fordulatos, sok munkával, izgalom-
mal, élménnyel teli éven vagyunk túl. 
Remélem, hogy a karácsony mindenki-
nek alkalmat adott arra, hogy szerettei 
körében ünnepelhetett, feltöltődhetett, 
pihenhetett és erőt gyűjthetett az új 
évre! Az új évre, melyben biztos, hogy 
közös céljaink eléréséhez még több 
erőre, kitartásra és munkára lesz szük-
ségünk. Bízom benne, hogy ezek az 
erények meglesznek bennünk és segít-
ségükkel sikeresek és eredményesek le-
szünk. Engedjék meg, hogy Antóni Sán-
dor versével kívánjak minden kedves 
gyomaendrődi lakosnak békés, egész-
ségben és sikerekben gazdag, boldog új 
esztendőt!

Újévi köszöntő
Meghitten gondolunk az elmúlt évekre, 

Hol örömet, hol bánatot hagyott örökbe.

Tiszteletbe tartva múltat és jövőt, 

Feledjük a rosszat, gyűjtsük az erőt. 

Bízzunk és reméljük az újévre nézve, 

Minden családban legyen egészség és béke. 

Tisztesség legyen a vendég az év küszöbén, 

Mit örökbe fogadunk a szívünk közepén. 

Legyen erő, egészség minden házban, 

Kenyér az asztalon a meleg szobában. 

Bor, szalonna sose fogyjon el, 

Búzánkat a jég sose verje el. 

A jókívánságokat lehetne sorolni, 

Embertársainkat, igazán szeretni. 

Legyen közöttünk a szeretet és békesség, 

Az új évezrednek a küszöbén. 

Köszönjük a 
karácsonyi adományokat!4.

Faludisznóvágás Hunyán 14.

In memoriam Dr. Veréb Lajos5.

Toldi Balázs polgármester újévi köszöntője

Istentől megáldott, sikeres 
új esztendőt kívánunk Kedves Olvasóinknak!
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„Megérkezett szép karácsony, köszöntjük az ünnepet!”

December a várakozás, az adventi készülődés időszaka. Így 
tettünk mi is, hiszen idén is elkészítettük adventi koszorúnkat, 
melyet Czank Gábor plébános úr szentelt meg, majd meggyújtot-
tuk rajta az első gyertyát. Iskolánk tanulóinak közreműködésével 
a város adventi koszorúján is fellobbant az első gyertyaláng. Jó-
tékonysági adakozásban vettünk részt, a DÖK közreműködésével 
Mikulás járt városunk általános iskoláiban. A 10. A osztály elláto-
gatott az öregszőlői öregek otthonába, hogy előadják karácsonyi 
műsorukat, amit Varjú Mariann tanárnő tanított be. Nagyon nagy 
szeretettel fogadták őket az idősek és az ott dolgozók. A műsort 
hatalmas tapssal díjazták, hálájuk jeleként a gyerekeket házi ké-
szítésű mézeskaláccsal és karácsonyfadísszel ajándékozták meg. 
Ezúton köszönik diákjaink a lehetőséget, hogy örömet vihettek 
az idősek otthonába.

Az idei tanévben a DÖK által meghirdetett „Népek karácso-
nya” program keretében osztálydekorációs versenyt szerveztünk, 
a felsőbb évesek PPT bemutatót tartottak a választott ország ka-
rácsonyi szokásairól, kóstolót kínáltak a jellegzetes ünnepi étke-
ikből. A koszorú negyedik gyertyájának meggyújtását követően 
a kilencedikesek ünnepi műsorával zártuk a napot. 

Kollégiumi karácsony 

Eredményeink

Iskolánk tanulói az elmúlt időszakban is szép sikereket értek 
el tanulmányi és sportversenyeken.

Az idei tanévben tanulóink közül angol nyelv, biológia és 

történelem tantárgyakból jelentkeztek az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyre. Tanulóink közül Szonda Lili 11. A osztályos 
tanuló továbbküldhető dolgozatot írt történelemből. A verseny 
első fordulójában 78 pontot szerzett, ezzel bejutott a második 
fordulóba, melyet Békéscsabán rendeznek meg 2016. január 
5-én. Felkészítő tanára Rudner Anett.

2015. december 4-én iskolánk Futsal csapata Szeghalomra 
utazott az Országos Diákolimpiai megyei elődöntőre. A Szeghal-
mon résztvevő csapat kerettagjai voltak: Csapó Péter, Mile Dávid, 
Putnoki Tamás, Nagy Bence, Fazekas Gergő, Gyebnár Tibor, Sár-
kány Mátyás, Sipos Krisztián, Debreczeni Adorján, Neibort Tibor 
és Paróczai Gergő. Ezen a rendezvényen öt iskola csapata küzdött 
meg egymással. A csapat a második, a negyedik, a hatodik, és a 
kilencedik meccset játszotta. Az első meccsünkön 0-9-es győzel-
met arattak a Péter András Gimnázium ellen. A második meccs 
ennél szorosabbra sikeredett, de még így is 3-0-s győzelmet sike-
rült elérniük a Szigeti csapata ellen. A harmadik meccsen Békés 
csapatát győzték le szintén 3-0-ra. Az utolsó meccs létfontosságú 
volt, hiszen ha a csapat kikap, akkor a gyulai Göndöcs csapata jut 
tovább. Nagyszerűen kezdődött a meccs a fi úknak, hiszen Csapó 
Péter kétszer is a kapuba talált. Ezután a meccs kiegyensúlyozot-
tá vált, mindkét csapat vezette a támadásait és szívvel-lélekkel 
védekezett. A Gyomai csapat betonfalként állta a sarat és végül 
megőrizte a 2-0-ás végeredményt. A csapatunk kapott gól nél-
kül, 19 rúgott góllal és első helyezéssel indulhatott haza. A végső 
sikerhez Csapó Péter 9 góllal, Putnoki Tamás 5 góllal, Nagy Bence 
3 góllal, Mile Dávid és Sárkány Mátyás 1-1 góllal járult hozzá. A 
csapat készül a megyei döntőre.

Eredmények: 
1. Gyula 2-1 Szigeti
2. PAG 0-9 SZG (Nagy Bence 2, Mile Dávid 1, Csapó Péter 3, 

Putnoki Tamás 3)
3. Göndöcs 4-4 Békés (büntetőkkel 4-5)
4. Szigeti 0-3 SZG (Csapó Péter 1, Putnoki Tamás 1, Sárkány 

Mátyás 1
5. PAG 0-4 Békés
6. Békés 0-3 SZG (Putnoki Tamás 2, Csapó Péter 1)
7. Békés 2-2 Szigeti
8. PAG 1-4 Göndöcs
9. SZG 2-0 Göndöcs (Csapó Péter 2)
10. PAG-Szigeti

Ezúton kívánunk minden kedves olvasónak 

békés, boldog karácsonyt 

és sikerekben gazdag, új esztendőt!

Futsal csapatunk

Gimnáziumunk hírei
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Önkormányzati h í r e kMegyei h í r a d ó

Képviselő-testületünk december 3-ai ülésen döntött hat holtág 
hasznosításáról. A kiírt pályázatunkra egy ajánlat érkezett. A pályá-
zó a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége volt. A pályázat 
mind formailag, mind tartalmilag megfelelt a kiírásnak, így a tes-
tület egyhangúlag támogathatta a döntést. Véleményem szerint egy 
éve, illetve most is jól döntött a hasznosítással kapcsolatban. Biztos 
vagyok benne, hogy a nyertes szövetség magas szakmai színvonalon 
fogja üzemeltetni a vizeket a horgászok és a város megelégedésére.

A képviselők jóváhagyták, hogy Pájer Sándor pályázóval kös-
sünk szerződést a Templom-zugi strand, kemping, valamint a gyo-
mai szabad-strand bérbeadására. Az éves bérleti díj 653.000 Ft+Áfa.

Pályázni kívánunk agrár-környezetgazdálkodási kifi zetésekre. 
A Széchenyi 2020 „Agrár-környezetgazdálkodási kifi zetés” című 
(VP-4-10.1.1-15) kódszámú pályázatban résztvevők az agrár-kör-
nyezetgazdálkodási célok érdekében a gazdálkodásuk során több-
let tevékenységek elvégzését vállalják. Az igényelt önkormányzati 
támogatás: 25.629.873,- Ft/év. Az 5 éves fenntartási időszak alatt: 
128.149.365,- Ft.

Döntöttünk arról, hogy együttműködési megállapodást kötünk 
a KBC (Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás) 
nonprofi t kft -vel a Területfejlesztési Operatív Programhoz kapcso-
lódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására. Nyolc Békés me-
gyei települési önkormányzat hozta létre a többszemélyes nonprofi t 
kft -t, melyhez településünk egy együttműködési megállapodás ke-
retében csatlakozott. A gazdasági társaság 40 Békés megyei telepü-
lést tömörít.

A képviselők elé került a város 2016-os évi költségvetési kon-
cepciója. Az első körben 32 millió forintos hiánnyal. A költségve-
tést a szokásos egyeztető eljárások lefolytatása után, hiány nélkül 
fogjuk elfogadni.

Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület, a Gyomai Szülőföld Baráti 
Kör, valamint a Honismereti Alapítvány kezdeményezte a Gyoma-
endrődi Ki-Kicsoda újbóli kiadását. A könyv tervezett megjelenési 
időpontja 2017 lenne, az egyesítés 35. évfordulója. A kiadással kap-
csolatos feladatok koordinálásával a Határ Győző Városi Könyvtá-
rat bíztuk meg.

A képviselők támogatásukról biztosították a Magyar Kajak-
Kenu Szövetséget a Bejárható Magyarország programhoz kapcsoló 
pályázat benyújtásában. A pályázat célja, hogy ráirányítsa a fi gyel-
met a Körösökre, mint járható vízi útra. A tervek szerint vízitúra 
megállóhely létesülne Gyomaendrődön, amelyet mindenki hasz-
nálhat. Közterületi térfi gyelő rendszer létrehozásáról döntöttünk. 
Az elsősorban bűnmegelőzési céllal létrehozandó rendszer a későb-
biekben bővíthető, most 12 kamera telepítését javasoltuk, a végle-
ges döntésre januárban kerül sor, társadalmi egyeztetés után.

 
Toldi Balázs polgármester

Novemberi megyegyűlés

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sarkadon tartot-
ta idei utolsó soros ülését. 

A közgyűlésen Békés megye oktatási helyzetéről hallgatott 
meg tájékoztatót a testület. Dr. Malatyinszki Anita, a Békéscsa-
bai Tankerület igazgatója valamennyi járási tankerület egy éves 
munkáját felölelő anyagot tárt a közgyűlés elé. Békés megye 
ár- és belvízhelyzetéről Kisházi Péter Konrád, a Körös Vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztályának 
osztályvezetője tartott tájékoztatót. A megye népegészségügyi 
helyzetéről pedig dr. Maráczi Gabriella, a Népegészségügyi Fő-
osztály főosztályvezető-helyettese tájékoztatta a közgyűlést.

Téli utazás a zene szárnyain

November utolsó napján a békéscsabai Evangélikus Kistemp-
lomba barokk zenei koncertre hívta a Békés Megyei Önkormány-
zat a zenekedvelőket a megye újraszervezésének 300. évfordu-
lója kapcsán. A Budapest Saxophone Quartet tagjai – Szepesi 
Bence, Puskás Levente, Tószegi Bernát, Horváth Marcell – több 
mint egy órás zenei utazásra vitte a résztvevőket, fuvolán közre-
működött Kanyó Dávid, szólót énekelt Bányai Júlia.

Összefogás a sportnevelés töretlenségéért

Jótékonysági sportkonferenciát szervezett Orosházán a Ko-
dolányi János Főiskola, valamint a Békés Megyei Önkormányzat 
és a Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány. A cél 
az volt, hogy segítséget nyújtsanak az októberben leégett buda-
pesti Testnevelési Egyetem atlétikai csarnokának újjáépítéséhez. 

Több ismert személyiség tartott előadást a konferencián, 
elsőként dr. Dancsó József, a Magyar Államkincstár elnöke osz-
totta meg gondolatait a résztvevőkkel, majd Dr. Hegedűs Csaba 
birkózó, olimpiai bajnok. Érdekes színfoltja volt a rendezvénynek 
Kubatov Gábor, a Ferencvárosi TC elnöke, és Kovács Kokó Ist-
ván, a Ferencváros ökölvívó szakosztálya vezetőjének előadása. 
Mindeközben pódiumbeszélgetések zajlottak, a konferenciát 
Mocsai Lajos, a TF rektorának előadása zárta.

Vetélkedők kicsiknek és nagyoknak

A Békés Megyei Önkormányzat a kerek évforduló kapcsán 
vetélkedőket is meghirdetett. A Békéscsabai Jókai Színház társ-
szervezésében versmondó versenyen vett részt 23 felső tagoza-
tos általános iskolás és középiskolás diák szerte a megyéből. A 
fi atalok Békés megyei vagy a megyéhez kötődő alkotó műveivel 
léptek a zsűri elé.

A Békés Megyei Könyvtár társszervezésében meghirdetett 
műveltségi vetélkedő első fordulójában 91-en online kérdőívet 
töltöttek ki, a legsikeresebb 8 versenyző pedig részt vetetett a 
könyvtárban megrendezett gyakorlati fordulóban. 

A Munkácsy Mihály Múzeum közreműködésével szervezett 
rajzversenyre 201 alkotás érkezett szerte a megyéből. A pálya-
munkák sokféle technikával készültek, sokan zsírkrétát, tempe-
rát, vízfestéket, színes ceruzát, grafi tot használtak az A/3-as, A/4-
es rajzokhoz. 

A versenyek díjazásában támogatóink voltak: Alföldvíz Zrt., 
Forg-Tech Kft., Oros Süti Tésztaipari Kft., Vasex Kft., Famíliatészta 
Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft., Csaba Center Invest Befek-
tető Kft., Békéscsabai Jókai Színház, Gyulai Várfürdő Kft., Bréda 
Kastély és Kastélykert, Orosházai Városüzemeltetési és Szol-
gáltató Kft., Merian Foods Élelmiszeripari Kft., Hirschmann Car 
Communication Kft., CIB Bank Zrt. Békéscsabai Fiók, TOP Laptop 
Kft., Békéscsabai Napsugár Bábszínház, Munkácsy Mihály Múze-
um, Köviép Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Várfi  András
megyegyűlési alelnök
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról
Kedves Olvasók!

Mint decemberi számunkban jeleztük, újságunk megjelené-
sével kapcsolatban több tartalmi és formai újításról, változásról 
döntöttünk. Ennek részeként az idei évtől megszűnik többek 
között a „Gyerekeknek” című rovatunk is.

Ezúton szeretnénk megköszönni Benke Mária közremű-
ködését, aki hosszú időszakon át hónapról hónapra küldte 
számunkra kedves meséit. Kívánunk Neki sok örömet és bol-
dogságot a továbbiakra, valamint tartalmas, termékeny alkotó-
munkát!

Városunk újság szerkesztősége

Dr. Fabó János háziorvos, sebész szakorvos és felesége, Dr. 
Fabó Jánosné szakasszisztens 45 éven át szolgálták Hunya köz-
ség lakosságát. Az egészségügyben végzett munkájukat 2015. 
december 19-én befejezték és nyugdíjba vonultak. A több, mint 
négy évtized alatt a településen élők érdekében lelkiismeretes 
tevékenységet fejtettek ki. Doktor úr a gyomaendrődi Városi 
Egészségügyi Intézmény sebész szakorvosi ellátását is hosszú 
időn keresztül végezte.

Jó egészséget, boldog nyugdíjas éveket kívánunk Nekik!

Lisztadomány

2015. december első hetében Gyomaendrőd Járási Hivatala 
a Békés megyei Agrárkamara közreműködésével 540 kg liszt-
adományban részesült.

Az elosztás és kiosztás lebonyolításához felkérték az Élet 
Másokért Egyesületet, mely néhány nap alatt átadta az adomá-
nyokat a településeken.

A családok nevében köszönjük a segítséget, mely igen je-
lentősnek mondható, hiszen 20 kg lisztet adhattunk át minden 
rászorulónak.

Vaszkó Sándorné
elnök

Köszönjük a karácsonyi adományokat

Szeretett gyomaendrődi polgárok!
„…Eredményesen zárult a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 

országszerte közel 150 városban, majd 300 helyszínen zajló hét-
végi Karácsonyi Adománygyűjtése. A hétvégi akció során össze-
sen mintegy 270 tonna tartós élelmiszert gyűjtött 5000 önkéntes. 
Az adományozott mennyiség mértéke 75 tonnával meghaladja 
a 2014-es értéket. Az akció fontosságát hazai hírességek is felis-
merték, így 2015-ben a Centrál Színház művészei, többek között, 
Papp János, Pokorny Lia is hozzájárultak a CIB Bank főtámoga-
tásával megvalósult kezdeményezés sikeréhez. Az adományokból 
az Élelmiszerbank több mint 40 000 csomagot állít össze, amelye-
ket karitatív szervezetek közreműködésével még karácsony előtt 
eljuttat a rászoruló családoknak…” – Élelmiszerbank köszönő-
levél, részlet.

Hálás szívvel szeretnék köszönetet mondani Gyomaend-
rőd nagylelkű adományozóinak, akik a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület felhívására bőkezűen adakoztak a Penny Market Áru-
házban a három napos gyűjtés során.

Statisztikai adatok:
A programot a Templárius Alapítvány szervezte meg város-

unkban. 3.235 fő lájkolta a felhívást. Összesen 530 kg tartós élel-
miszer gyűlt össze: 74 liter tartós tej, 167 kg liszt, 74 kg cukor, 
193 kg száraztészta, 122 db csokoládé, 27 kg rizs és sok egyéb 
tartós élelmiszer. 180 db adatlapot gyűjtöttek össze a Szent Gel-
lért Általános Iskola és Gimnázium önkéntes tanulói, és a men-
tor felnőtt segítők.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatával közösen osztottuk 
szét az összegyűlt adományokat, még karácsony előtt.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Körös Televízió mun-
katársainak és a Gyomaendrődi Új Újság Szerkesztőségének, hogy 
a sajtótájékoztatón megjelentek és az eseményről tudósítottak. 

A következő idézettel szeretném megköszönni Önöknek ezt 
a nagy és széles összefogást:

„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”

Ungvölgyi János

Elkészült a kerékpárút az Olajosok útjáig

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 200 millió forint eu-
rópai uniós támogatást nyert a Közlekedési Operatív Program 
„Térségi elérhetőség javítása” című pályázati kiíráson. A kerék-
párút fejlesztése a 46-os számú főút mentén a meglévő, illetve 
tervezett kerékpárút hálózathoz csatlakozva készült el.

A december 21-i átadó ünnepségen Toldi Balázs polgármes-
ter, Dankó Béla országgyűlési képviselő, Vantara Gyula megyei 
fejlesztési biztos és a kivitelező konzorcium tagjai, a Kondor-
Szolg Kft . és a Szalay Bau Kft  képviselői mondtak rövid beszé-
det, majd szimbolikusan átadták az új kerékpárutat.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célja a biztonsá-
gos közlekedés megteremtése a gyalogos, kerékpáros és gépjár-
művel való közlekedés tekintetében egyaránt. A város kerék-
párútjai folyamatosan épülnek, lehetőséget biztosítva ezáltal a 
lakosság számára a környezetkímélő közlekedési mód alkalma-
zására.

A kerékpárút építése a támogatási szerződés aláírását köve-
tően 2015. szeptember első hetében kezdődött meg, a befejezés 
időpontja 2015. december 16-a volt. A kétoldali kerékpárút ter-
vezett szakasza a 46-os sz. főút Hármas-Körös folyó védtöltése 
és az Olajosok útja közötti szakaszon épült meg. A jobb oldali 
kerékpárút 942 méteren, a bal oldali kerékpárút 419,2 méteren 
készült el. Összességében tehát 1361,2 méter kerékpárút épült.

gyomaendrod.hu
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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

Dr. Veréb Lajos
1937-2015

Már ahhoz is bátorság kellett, hogy a világra jöjjön a II. világ-
háború kellős közepén, amikor édesapja a keleti fronton harcolt, 
hátrahagyott családja pedig otthon küzdött az életben-maradá-
sért. Neki azonban már akkor sem voltak kételyei, ha cselekedni 
kellett. Nagy elszánással megszületett hát Horváth Jusztina és Ve-
réb Gábor első gyermekeként, a Tisza középső folyása menti kis 
faluban, Kőteleken.

Így cseperedett erős akaratú édesanyja mellett határozott, 
egyenes fiatalemberré, olyanná, aki nem fél a kihívásoktól, s ha a 
sors úgy hozza, a jég hátán is megél.

Szülei büszkeségére a törökszentmiklósi Bercsényi Gimnázi-
um elvégzése után bekerült a debreceni egyetem orvosi karára, 
amit 1962-ben „cum laude” minősítéssel végzett el. Orvos lett 
tehát a kis parasztgyerekből családja és szülőfaluja büszkeségére. 

Még az egyetemi évek alatt, regényes körülmények közt is-
merte meg a hétszépségű Ugrin Ilukát, akit aztán négy évi kitar-
tó udvarlás után, 1962 májusában vezetett a szolnoki Belvárosi 
Templom oltárához, s akinek 53 éven át volt szerető társa, erős 
támasza. 

Friss diplomával a kezében, fiatal feleségével az oldalán egy 
Szolnok megyei kis faluban, Kuncsorbán kezdte a pályát. Egy 
aprócska falu, s a hozzá tartozó hatalmas tanyavilág üdvözölte 
benne gyógyítóját, lett-légyen szó tyúkszemről, fogfájásról, vagy 
gyermekszületésről. Igazi kihívás volt, kemény napi megméret-
tetés, éppen neki való iskola. Hatalmas energiával vetette magát 
a munkába. Betegei pedig szerették Őt.

Aztán 1965-ben beköszöntött a felhőtlen boldogság. Gyer-
mek érkezett, egészséges kislánya született. Ez a kislány én vol-
tam, és mondhatom, jó volt gyereknek lenni mellette. Nem em-
lékszem rá, hogy valaha mesét olvasott volna nekem, de mindig 
végtelen erőt és szeretetet sugárzott, mely gyermek lelkemben a 
megingathatatlan biztonság illúzióját teremtette meg.

A következő, egyben utolsó állomás Gyoma volt. Sorsszerű, 
hogy, amikor a végleges életteret kereste maga és családja szá-
mára, a két lehetőség közül az egyik éppen Gyoma volt, felesége 
családjának tőszomszédságában. Ott volt óvoda, iskola, gimná-
zium a gyerekeknek, termálfürdő és szabad vizek a szabadidő 
egészséges eltöltéséhez, és Ő döntött.

1968-ban, azon a napon költözött Gyomára, amikor megszü-
letett minden férfiember legnagyobb büszkesége: a fia. András 
fiához különös, mély kötelék fűzte egész életében. Igyekezett át-
adni neki mindazt, amit maga értéknek tartott, még ha érdeklő-
dési körük, habitusuk jócskán különbözött is. Végtelenül büszke 
volt a fiára, kitűnően végzett tanulmányaira és mindenekfölött 
művészi táncos teljesítményére. Szívesen emlegette, hogy ezt a 
tehetséget bizonyára tőle örökölte a fia. 

Kétgyermekes apaként, reménybeli fiatal orvosként érkezett 
hát Gyomára, a legendás elődök, Vincze Bandi bácsi és Szerb 
Gyuri bácsi után, az új gyógyító nemzedék tagjaként, hogy aztán 
44 éven át szolgálja a város betegeit.

Grosz Jánossal való barátságának köszönhették itt, ebben a 
városban is, több százan, a profi és széles körű fogászati ellátást 
akkor, amikor az még nem volt központilag megoldott. 

És itt, Gyomán teljesítette be a régi, ősi ösztönökből született 
nagy álmát: vadász lett. Nagybetűs. Ahogy mindent, ezt is tel-
jes szívvel, mélységes szenvedéllyel csinálta. Aki ismerte, tudja, 

hogy ez a szenvedély sokkal több volt a vad elejtésének diada-
lánál, mert a föld, az erdő, a természet és az állatvilág tiszteleté-
ből táplálkozott. Erdőnyi fát ültetett a gyomai határban, és a saját 
kertjében is. Sózót és etetőt épített a vadaknak. De nem csak 
gondozta a természetet, maga is belőle táplálkozott. Ha bármi 
kudarc, sérelem érte munkájában vagy magánéletében, a határ, 
az erdő, a vadászat mindig vigaszt és biztos erőforrást jelentett 
számára.

Segítőnek született. Nem lehet véletlen, hogy orvosként, az 
emberek gyógyítójaként teljesítette be élethivatását. Már gyer-
mekkorában erős támasza volt a gyengébbeknek, elsősorban kis-
húgának, Annuskának. Ez a viszony később sem változott, bármi-
kor volt segítségre szüksége, húga bátran fordulhatott hozzá, Ő 
erejéhez, lehetőségeihez mérten mindig segített.

De segítette szeretett sógornője árván maradt fiait is. Ő volt 
ott anyósa mellett, ápolta, gondozta haláláig az otthonában.

Vagy jól emlékszem, amikor életem legválságosabb idősza-
kában saját meggyőződését és minden büszkeségét legyőzve 
kilincselt érdekemben, hogy életem a magam által választott me-
derben folyhasson tovább.

De nem csak saját életemet, hanem a gyermekemét is kö-
szönhettem Apámnak, amikor a bánat idején egy határozott és 
bátor döntéssel lehetővé tette, hogy a jó utat választhassuk kis-
lányunk számára. 

Sikeres volt munkájában, házasságában, családi kapcsolatai-
ban egyaránt. Úgy tűnt, vasból van, teste-lelke olyan erős, hogy 
mindent kibír. De ez nem volt így. Nehezen nyílt meg, a min-
dennapok problémáival egyedül birkózott, hiányzott belőle a 
megkönnyebbülést hozó kibeszélés képessége. Az erős emberek 
büszkesége meggátolta abban, hogy gyengének mutatkozzék. 
A munkája során adódó nehézségekről nem beszélhetett, szo-
rongását, az orvos állandó döntéskényszere miatt, Ő maga így 
fogalmazta egyszer: „az orvosnak fél lába mindig a börtönben…”. 
Ilyen felelősséggel élni nagyon nehéz, és Ő egész életén át ma-
gányosan vívta ezt a mindennapos küzdelmet. A befelé nyelt 
sérelmek, kudarcok, s az azokból táplálkozó szorongás lassan 
meggyengítették erős szervezetét. Az első figyelmeztetés másfél 
évvel ezelőtt egy szerencsésen átvészelt, enyhe stroke formájá-
ban jelentkezett.

„Kaptam még egy esélyt…” mondta mosolyogva, és örült a 
megnyert időnek. Rengeteg terve volt még házzal, telekkel, gyü-
mölcsfákkal, vadászattal, unokákkal. Szüleitől örökölt, nyugodt 
tempóban dolgozgatott, beosztva erejét. Próbált vigyázni magá-
ra, de az életen át kiállt erőpróbák már kikezdték erejét. Novem-
ber 21-én, egy szombat délután mutatott rá a Teremtő, és neki 
nem volt már ereje harcolni. A hívás oly sürgető, ereje oly hatal-
mas volt, hogy ellen nem állhatott neki. Nem hagyott harmadik 
esélyt, de szerette Őt az Úr, mert hosszú, gyötrelmes betegség, 
fájdalmak és szenvedés helyett kegyes, gyors halált adott. A hát-
ralévő, nem egészen három napot Ő már nem élte meg, a gépek 
csak elfáradt testét tartották életben még, erős lelke már kiszaba-
dult tér és idő fogságából, hogy örökre fölöttünk őrködhessen.

Veréb Judit

Ezúton köszönetet mondunk mindazoknak, akik virágaikkal, 
jelenlétükkel, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkban osztozva, 
együtt búcsúztak velünk.

A gyászoló család
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JANUÁRI MISEREND
Endrőd, Szent Imre templom:

- hétköznapokon (csütörtök kivételével) reggel 7.30-kor szentmise
- szombatonként 17 órakor vecsernye és elő-esti mise 17 órakor

- vasárnap 9 órakor nagymise
- a hónap első és harmadik hétfőjén este 5 órakor szentségimádás.

Gyoma, Jézus Szíve templom:

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

- a hónap negyedik hétfőjén szentségimádás.

Hunya, Szent László templom:

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

- a hónap második hétfőjén délután 16 órakor szentségimádás.

„Ima-sarok”
Imádság a Gyermek Jézushoz

(Páter Cirill, kármelita atya imádsága a Prágai Gyermek Jézus 
kegyszobra előtt)

Ó Kisded Jézusom, hozzád folyamodom
És Szűzanyád által, esdve fohászkodom.
Ezen szükségemben segíts meg engemet,
Mert hiszen hatalmas segítő szent kezed.

Minden reményemet Tebeléd helyezem,
Engedd, hogy kegyelmet találjak szíveden.
Szeretlek Tégedet szívemből, lelkemből,
Szabadíts meg kérlek, engem bűneimből.

Fogadom, hogy Téged soha meg nem bántlak,
S teljes életemben Téged hűn szolgállak.
Fölajánlom Neked testemet, lelkemet,
Szent szolgálatodba fogadj be engemet.

Szívesen viselem Érted keresztemet,
Ki mindhalálig szerettél engemet.
Szeretem Éretted felebarátomat,
Amint parancsoltad, mint önmagamat.

Ó, Kisded Jézusom, borulva imádlak,
S hatalmas voltodért Téged szívből áldlak.
Szabadíts meg engem ezen szükségemből,
Hogy hálát zenghessek Tenéked lelkemből.
Add, hogy Máriával s Szent Józseff el mennyben,
Láthassalak Téged angyalid körében. Ámen

Irgalmasság éve
Szentatyánk, Ferenc pápa 2015. Szeplőtelen Fogantatás ünnepétől 

2016. Krisztus Király ünnepéig meghirdette az Irgalmasság szentévét. 
Ebben az évben különösen is az irgalmas és szerető Isten képét akarja 
Egyházunk elénk állítani.

Az ószövetség évezredei alatt az Istenről alkotott elképzelés igen-
csak elferdült az emberekben, és a szerető Mennyei Atya helyett az 
emberek egy haragos, bosszúálló, minden csekélységet súlyosan meg-
büntető Isten képét alakították ki magukban. Jézus Krisztus földi mű-
ködése és három évig tartó tanító útja során igyekezett ezt a tévhitet 
helyreállítani és példabeszédeiben Isten irgalmasságát előtérbe hozni. 
Ezt bizonyítják a tékozló fi úról vagy a szőlőmunkásokról szóló példa-
beszédei, de elsősorban a cselekedetei. Mint isteni személy, gyógyító 
szeretettel hajol a bűnösökhöz, a tévúton járókhoz és így téríti vissza 
a helyes útra a bűnbánó Magdolnát, a vámos Zakeust és még sokakat.

Aztán újra teltek a kereszténység évszázadai, s az Isten-kép kezdett 
újra elferdülni az emberekben. Egyre inkább kezdték úgy gondolni, 
hogy az Isten egy olyan Isten, akitől félni kell, mert igazságos haragjá-
ban megbünteti az embert. Kis Szent Teréz, a XIX. század nagy szentje 
írja egy visszaemlékezésében: „Gyermekkoromban a nevelőnőnk sok-
szor mondta, ha valami bajom lett: Látod? Megvert az Isten, mert rossz 
voltál! Én már akkor, gyermekként is tudtam, hogy ez nem lehet igaz. 
Isten nem leli örömét abban, ha elesem és lehorzsolom a térdem vagy 
megütöm magam, mert ő inkább szeret, semmint büntet.”

1933-ban XI. Piusz pápa szentévet hirdetett a megváltás 1900-ik 
évfordulója alkalmából. Elrendelte, hogy minden katolikus templom-
ban péntekenként délután három órakor, Jézus kereszthalála órájában 
harangozzanak annak emlékére, hogy Isten irgalmas szeretetében 
megváltott minket Szent Fia keresztáldozata révén. Ezt a péntek dél-
után három órai harangozást sokfelé máig megőrizték, de hazánkban 
a kommunizmus évtizedei alatt a legtöbb helyen elhagyták. Az idei 
szentév jó alkalom, hogy Gyomaendrőd katolikus templomaiban is fel-
újítsuk ezt a szép szokást, és terveink szerint január 1-től péntekenként 
három órakor ismét megszólal a nagyharang az irgalmasság órájában.

A két világháború közötti időszakban egy lengyel apácának, az az-
óta II. János Pál pápa által 2000-ben szentté avatott Fausztina Kovalska 
nővérnek voltak magán-kinyilatkoztatásai, melynek során Jézus rend-
szeresen megjelent neki, és kérte, hogy hívja fel az emberiség fi gyelmét 
az Isten irgalmasságára. Ezen jelenések kapcsán jön szokásba Egyhá-
zunkba az Irgalmas Jézus kegyképének tisztelete, az Irgalmasság rózsa-
füzérének imádkozása vagy az előbb említett, péntek délután három 
órai „irgalmasság órájáról” imádsággal való megemlékezés. Az endrődi 
templomban is van egy szép Irgalmas Jézus oltár, mely előtt sok hívő 
imádkozik, kérve Jézus áldását és segítségét különféle ügyes-bajos 
helyzetekben.

Ebben a szentévben tehát különösen is erősítsük magunkban az 
Isten szerető irgalmasságába vetett bizalmunkat, imádkozzuk gyakran 
az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, litániáját vagy kilencedét és a pén-
tek délutánonként három órakor megszólaló nagyharang szavára pár 
pillanatra megállva, egy rövid fohásszal adjunk hálát Jézus megváltó 
kereszthaláláért, melyet az irántunk való irgalmasságból és szeretetből 
vállalt. Esperes kerületünkben legelőször Mezőtúron állítottak Irgal-
masság oltárt, rajta elhelyezve nemcsak az Irgalmas Jézus kegyképét, 
hanem Szent Fausztina Kovalska nővér ereklyéjét is egy díszes erek-
lyetartóban. Ezért Húsvét után, az Irgalmasság ünnepe táján esperes-
kerületi zarándoklat lesz Mezőtúrra, ahol a kerület plébániáinak hívei 
közösen imádkozhatnak és adhatnak hálát Istennek ezen szép ajándé-
káért. Egyházunk így állította össze az irgalmasság testi-lelki cseleke-
deteinek listáját:

Az irgalmasság testi cselekedetei:
1. az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a betegeket és
6. a börtönben levőket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.

Az irgalmasság lelki cselekedetei:
1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni.

Tartsuk szem előtt Jézus evangéliumi fi gyelmeztetését is: „Legyetek 
irgalmasok, amint irgalmas a ti Mennyei Atyátok is!” Ne csak várjuk 
Isten irgalmasságát, hanem a fenti felsorolás jegyében gyakoroljuk is, 
hogy ezen irgalmas cselekedetek eredményeképpen minél gyakrabban 
megtapasztalhassuk mindennapi életünkben Istenünk irgalmasságát, 
és a Zsoltáros szavával imádkozhassunk: „Misericordias Domini in 
aeternum cantabo! -Az Úr irgalmasságát éneklem mindörökké!” Amen.

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

Különös lehetőséget kapott Gyülekezetünk azzal, hogy egy-egy 
kis írással rendszeresen megjelenhetünk a Városunk című újság-
ban. Mindig nagyszerű lehetőség megjelenni egy-egy újabb infor-
mációs felületen. Szeretnénk ezért köszönetet mondani mindazok-
nak, akiket ez illet, de mindenekelőtt a Mindenható Istennek.

Ezzel az első megjelenéssel szeretnénk nagyon röviden bemu-
tatkozni, hogy kik is vagyunk, s miben látjuk küldetésünket, fel-
adatunkat.

Gyülekezetünk a 38 békés-megyei református gyülekezet egyi-
ke. A XVII. század elején hívta életre mindenható Urunk a Gyomai 
Református Egyházközséget annak a Magyarországi Református 
Egyháznak a tagjaként, amelyet hitvalló őseink a XVI. század fo-
lyamán alapítottak a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás egy-
hangú elfogadásával. Gyülekezetünkben mi is igyekszünk mindent 
a Szentírás és ezen hitvallások fényében végezni. 

Valljuk, hogy a Szentírás teljes egészében Isten kinyilatkozta-
tása, szava mely által Isten saját maga közvetlenül szól hozzánk. A 
Szentírás végső forrása Isten, könyveinek szerzőit a Szent Lélek ve-
zette: „Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; 
hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent em-
berei.” (Péter 1,21) 

Valljuk, hogy Isten a Szentíráson keresztül egyértelműen és vi-
lágosan tanít hitéletünk minden kérdéséről. A Bibliából és csakis 
abból ismerhetjük meg Isten valódi természetét, tulajdonságait, 
múltbeli és jelenvaló cselekedeteit. Igaz istenismeret kizárólag a 
Szentírásból szerezhető. Isten a hívő embert és gyülekezetünket, 
Igéje és Szent Lelke által vezeti. A Bibliából maga Isten szól hoz-
zánk, ezért a Szentírás rendszeres tanulmányozása a hívő ember 
kötelessége, de szüksége is.

Legfontosabb feladatunk, hogy Isten dicsőségére, felebarátainkat 
Jézus Krisztushoz vezessük. Igyekszünk utat mutatni mindenkinek, 
a legkisebbektől kezdve a legidősebb korosztályig. 

Éppen ezért szeretnénk mi is befogadó gyülekezet maradni, hi-
szen maga az Úr Jézus is magához hívta és befogadta az embereket. 
Szeretnénk minden Istent kereső embert hívni, várni és befogad-
ni gyülekezetünkbe. Jézus mondta: „Jöjjetek énhozzám...” (Máté 
11,28) Reméljük, hogy minél többen meghalljuk e hívást ebben a 
mai zajos, rohanó világban.

Szeretnénk mindazokat, akik hozzánk érkeztek, akiket Isten 
hozzánk vezetett tanítani, építeni. Az Úr Jézus is példát adott ne-
künk ebben, hiszen Ő is tanította, igazi közösséggé formálta azokat, 
akik Őhozzá mentek. Isten igéje utasít minket: „Ti magatok is mint 
élő kövek épüljetek fel lelki házzá...” (Péter 2,5) Ebben az építke-
zésben, lelki épülésben is szeretnénk minden segítséget és Istentől 
kapott útmutatást megadni.

S mivel Jézus az Ő követőit a missziói szolgálattal bízta meg, 
„Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtésnek.” (Márk 16, 15), szeretnénk mi is hirdetni, s másokat is 
arra buzdítani, hogy hirdesse az evangéliumot. Szeretnénk segítsé-
get nyújtani mindazoknak, akiket Isten erre a legszebb szolgálatra 
indít.  

Gyülekezetünk különleges szolgálata az idősekről való intéz-
ményes gondoskodás. 1996 óta tart fenn Egyházközségünk egy 
szeretetotthont, ahol 33 lakóról gondoskodunk, segítjük, ápoljuk, 
lelkileg és testileg is erősítjük őket. Különösen is hálásak vagyunk 
teremtő Urunknak, hogy megengedte ezt a nagyon fontos és fele-
lősségteljes szolgálatot Gyülekezetünkben.

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink:
Vasárnap 9 órakor imaóra a presbiteri tanácsteremben
        9 óra 30-kor istentisztelet (nyáron a templomban, télen 

az imateremben) 
Kedd: 15 óra 30-kor bibliaóra a Református Szeretetotthonban
Szerda: 16 óra 30-kor bibliaóra a gyülekezeti kisteremben (Hő-

sök útja 44.)
Péntek: 15 óra 30-kor bibliaóra a Református Szeretetotthon-

ban.
Papp Tibor

lelkész

Advent szép pillanatai

A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Misszi-
ói Osztályának ajándékai, a Jézus születéstörténetét felidéző bábok 
Tótkomlósról érkeztek az Evangélikus Egyházközségbe. Toldi Balázs 
Polgármester Úr jóvoltából a bábokat méltó helyen, egy faházban he-
lyezhettük el. A betlehemi hangulat a templom környékét meghitté 
varázsolta. Reméljük, hogy minden korosztály számára hasznos lát-
nivaló volt, mely a karácsonyra való felkészülést is elősegítette és jár-
tunkban-keltünkben eszünkbe juttatta, hogy karácsonykor valójá-
ban Jézus születésnapját ünnepeljük, aki az életét is odaadta értünk. 

Hogy adventi ünnepünk még szebb legyen, a magyar Cser-
készszövetség segítségével Bécsen keresztül Budapestre is elhozták 
a Betlehemben égő öröklángot, mely Jézus születésének a helyén, a 
Születés Templomban folyamatosan ég. Budapestről Gyomaendrőd-
re már mi juttattuk el a lángot, hogy a betlehemi háztól elvigyük a 
város templomainak útvonalán a negyedik városi gyertyagyújtásra, 
ahol a Polgármester Úr meggyújtotta vele az adventi koszorú ne-
gyedik gyertyáját. A lángot Ungvölgyi Péter helyi cserkész és a Száz-
szorszép Óvodába járó nagycsoportos óvodások segítették kísérni 
Cserenyecz Éva óvónő segítségével.  Hálát adhatunk azért, hogy sok 
gyomaendrődi kísérte a lángot rajtuk kívül, majd vitte haza, hogy 
családjukhoz eljutva emlékeztesse őket arra, hogy szeretetünk tűz 
ebben a világban, mely meleget ad és világít.

A Betlehemi Láng a béke és szeretet szimbóluma, hiszen Betle-
hemben Jézus születésekor az angyalok békességet kívántak minden 
embernek. (Lk 2,14) Nemcsak üres jelkép ez számunkra, hanem 
megtanít arra, hogy a békét és szeretetet ugyanúgy, ahogyan a lán-
got, embertől emberig kell továbbadni. Óvni és táplálni kell, hogy ne 
aludjon ki. 

A betlehemi házhoz és lánghoz kapcsolódó szép pillanatokat és 
programokat szeretnénk a jövőben hagyománnyá tenni, a hiányokat 
pótolni, hogy mindenki örömére szolgálhassanak adventben. 

Fülöp Mónika
lelkész
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GYOMAENDRŐDI KRÓNIKA - Civil sarok - 

Debreceni Attila
Debreceni Attila a Körösvidéki Vízügyi 

Igazgatóság alkalmazottja immár 18 éve, 
a csergettyüi (német zugi) gátőrház gátőre, 
mintegy hat kilométer Körös szakasz tarto-
zik felügyelete alá. Ő is egyike azoknak, aki 
azon őrködik, hogy a település lakossága 
nyugodtan élhessen, alhasson a víz, a folyó 
közelségében.

Szabadidejében a Jézus Szíve gyomai ka-
tolikus templom, egyházközség gondnoka..

Ezt a z interjút már korábban egyeztet-
tük, de most tudtunk időt szakítani rá. A tél 
beálltával lelassulnak a napok, talán néha 
kevesebb a munka is, több időt találunk ün-
neplésre. A napokban Adventet ünnepeltünk 
az Endrődi Népházban, s már hagyomány, 
hogy a katolikus hívők Gyomán és Endrő-
dön megtisztelik egymás rendezvényeit. Te-
hát advent harmadik vasárnapját követően 
ülünk le egy kis beszélgetésre Attilával és fe-
leségével.

- Csergettyüi gátőrház...? - kérdezem 
kissé elbizonytalanodva. Ezt a nevet is-
merik a gyomaendrődiek, van ilyen te-
lepülésrész? Vagy csak nekem új, aki hát 
sokat éltem távol a településtől?

- Igen van, de közismertebb nevén né-
met-zugi gátőrház.

- Itt dolgozol, s élsz családoddal, há-
rom gyermeket neveltek szeretetben, bé-
kességben, hogy kezdődött életed, mikor 
születtél? Hogyan telt gyermekkorod?

- 1970. április 11-én születtem, endrődi 
lakosként láttam meg a napvilágot a gyu-
lai kórházban, akkor még nem egyesült a 
két település. A mai Könyves utcában van 
a családi ház, édesanyám most is ott lakik. 
Egy szem gyermek vagyok, a Szabadság úti 
úgynevezett „kisóvodába” jártam óvodá-
ba, majd a ligeti, mai Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskolába jártam tizennégy éves 
koromig.

- Hol tanultál középiskolában, hol 
kezdtél dolgozni?

- Ezt követően a Békési Mezőgazdasági 
Szakképző Intézetbe jártam, ott végeztem 
1987-ben növénytermesztő gépész szakon. 
Majd az akkori Lenin tsz. peresi üzemágá-
nál dolgoztam gyakorlatilag szinte a tsz. 
megszűnéséig. Közben katona is voltam egy 
évet, ami arra is jó volt, hogy még további 
szakmát tudtam tanulni (gépészet, nehéz 
gépkezelő, hivatásos gépjárművezető).

- Mikor ismerkedtetek meg a felesé-
geddel, mikor házasodtatok össze?

-1986-ban ismerkedtünk meg majd már 
a katonaságot is hátrahagyva 1992. augusz-
tus 29-én házasodtunk össze. Marika (Pályi 
Mária) a gyomai gimnázium cipőipari ta-
gozatán szerzett oklevelet. Képesített cipő-
gyártó volt s az ENCI-ben dolgozott. 1992 
fontos év volt az életünkben, nem csak a 
házasság, életünk új szakasza miatt, hanem 
mert valóban új szakasz kezdődött minden 
téren. Munkahelyeink megszűntek s ne-

künk új munka után 
is kellett nézni. Én 
ekkor a Békés me-
gyei Közúti Igazga-
tósághoz kerültem, 
ott dolgoztam gép-
járművezetőként kö-
zel hat évig, közben 
elnyertem pályázat 
útján a gátőri állást.

- Feleséged aztán 
hol dolgozott?

- Ő gyesen volt, 
hisz 1993-ban meg-
született Attila fi unk, 
aztán Csilla, s 2003-
ban Csaba. Most pe-

dig őstermelőként a 

családi gazdaságban dolgozik.

- Példaértékű a mai világban három 
gyermeket ilyen tisztességben, szeretet-
ben s főleg szeretetre nevelni. A gyerme-
kek mit csinálnak?

Attila szintén a vízügynél dolgozik, 
munkairányítóként. Szervezi a feladatok 
elvégzését.

Csilla 1997-ben született, Békésen jár 
középiskolába, szőnyegszövőnek tanul.

Csaba a legfi atalabb, hatodikos a Kis 
Bálint Általános Iskolában. Szereti a fut-
ballt, jól is focizik szerintem, remélem, még 
sokra viszi, hisz előtte az élet.

Mindhárom gyermek segít a családban 
is, ahogy idejük engedi, és a katolikus egy-
ház gondnoki feladatok ellátásánál is segí-
tenek, ahol tudnak. A család ereje az ösz-
szefogás.

- Mire jut még időd ezen kívül, van va-
lami hobbid?

A főállás, a családi gazdaság, az egyházi 
önkéntes munka elég sok időt elvesz, külön 
hobbira már nem is telik idő. Egyházi ren-
dezvényeken, búcsúkon stb. részt veszünk, 
segítünk, ahol tudunk. Így kerek az életünk.

- Kívánom, hogy sokáig tudj dolgozni 
a településért, mind a szakmai munkád-
ban, mind a közösségi egyházgondnoki 
tevékenységedben mindnyájunk örömé-
re.

Köszönöm, én pedig év vége felé, kará-
csony, újév előtt hadd kívánjak mindenki-
nek biztonságos, egészségben bővelkedő, 
Boldog Újesztendőt.

Dr. Varju LászlóEgyházközségi képviselőtársaival 

Debreceni Attila családja körében
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Az „Élet Másokért” Egyesület 2015. 
december 19-én az Endrődi Népházban 
megrendezte az immár hagyományosnak 
mondható XIV. „Segítsünk a rászoruló 
gyermekeken” jótékonysági ünnepséget, 
melynek keretében 25 olyan gyomaendrődi 
családot ajándékozunk meg, ahol tartósan 
beteg gyermeket nevelnek.

Ez a kezdeményezés kizárólagosan az 
Egyesület részéről indult el 2001-ben, majd 

csatlakozott egy civil szervezet, akik né-
hány éve már nem résztvevői ennek a kez-
deményezésnek.

Az ünnepség fővédnökei Vrencsák Imre 
Nagyvárad lelkipásztora, valamint Zalai 

Mihály, a Békés megyei Önkormányzat el-
nöke voltak. Jelenlétével megtisztelte ren-
dezvényünket Toldi Balázs polgármester úr 
és Dr. Dénes Zoltán lelkipásztor, egyetemi 
tanár is.

Második éve a határon túli Bélfenyér 
nevű község Árvaházából is érkeznek gyer-
mekek Kiss Márton plébános vezetésével.

Az Egyesület abban a szerencsés hely-
zetben van, hogy az adományozók keresik 
meg, ami a mai világban ritkaság. Örven-
detes, hogy a helyi történelmi egyházak is 
aktívan bekapcsolódtak ebbe a munkába.

A program nyitányaként Vaszkó Sán-
dorné, az egyesület elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, majd Czank Gábor helyi 
plébános úr mondta el a Karácsony üzene-
tét. Ezután rövid összefoglaló következett 
az Egyesület 15 éves fennállása alatt végzett 
tevékenységéről, ami után a gyomaendrődi 
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola di-
ákjai gyönyörű műsort adtak.

Dr. Dénes Zoltán esperes úr az adomá-
nyozás összetartó erejéről, míg Vrencsán 
Imre lelkipásztor a zarándoklat fontosságá-
ról, egymás segítéséről beszélt.

A megajándékozottak részéről hallot-
tunk egy szép verset Bukva Márta előadá-
sában, majd a szülök nevében mondott kö-
szönetet Fülöpné Kis Erzsébet.

Az ünnepség egyik legszebb pillana-
ta volt, amikor meggyújtjuk a gyermekek 
ajándékba kapott gyertyáit és közben kará-
csonyi dalt énekelünk.

Az adományozók és segítők nevének 
elhangzása után került sor az ajándékok át-
adására.

Végezetül közös imával, tiszta lelkiis-
merettel és hálás szívvel zártuk az ünnep-
séget.

Vaszkó Sándorné
 

Adományozók:

Antal Gyula és családja
Békés megyei Önkormányzat
Binges Vince és családja
Bula Margit Katalin
Czinó Erika és családja
Dr. Dobó Katalin
Dr. Lévai Mihályné és családja
Dr. Pacsika György és felesége
Dr. Palya József és felesége
Dr. Smíri Sándor és családja
Dr. Gulyás-Kis Zsuzsanna
Dr. Mikola Julianna
Endrődi Egyházközség
Evangélikus Egyházközség
Fekete Lászlóné
Fülöp Mónika
Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály
Gyomaendrődi Önkormányzat
Gyomai Egyházközség
Hangya Lajosné és családja
Hunya Elek és családja
Hunya Imréné és családja
Hunyai Karitász
Iványi Lajosné és családja
Iványi László
Kónya István és családja
Pápai Zsuzsanna és családja
Papp István és családja
Patakiné Sztanyik Rita és családja
Rostélyos Húsbolt
Sikér KFT
Szabó Balázsné és családja
Szabó Incéné
Szent Gellért Kat. Általános Iskola, 
Gimn. és Kollégium
Szilágyi Márta és családja
Sztanyik Krisztina
Sztanyik Zoltánné és családja
Timár Irén és családja
Tóth Ferenc és családja
Uhrin Emese
Várfi  András
Vaszkó György és felesége
és a névtelen adakozók. 

Segítők:

Antal Gyula
Dr. Szonda István és családja
és sok névtelen
Fülöp Péter
Gyurcsán György
Hajdú Anikó
ifj . Varga Zoltán
Iványi Lajosné
Pocsaji Margit
Varga Zoltán
Vargáné Földvári Krisztina

Adományozási ünnepség

Bukva Márti verset mond a megajándékozott 
családok nevében

Fülöpné Kiss Erzsébet köszönete (az egyik beteg 
gyermeket nevelő szülő)

Vrencsán Imre plébános (Nagyvárad)

A szeretet ereje



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Az ünnep olyan különleges időszak, amikor a közösség vi-
selkedése eltér a hétköznapitól. Az ünnepek adják meg életünk 
lüktetését, a ciklikus ismétlődéssel pedig megerősítik az egyén 
és közösség kapcsolatát. Az ünnep mindig közösségi, egysze-
mélyes ünnepek nincsenek. 

Az ünnep szó az „id nap”, vagyis „szent nap” szóösszeté-
telből eredeztethető. A pogány időszak ünnepnapjaira épültek 
a keresztény ünnepeink. A karácsony a téli napforduló nap-
jára esik és a pogány vallásokban Mithrasz a fény istenének 
napja volt. A keresztény ünnepeink kétezer év alatt átszőtték 
életünket és legmeghatározóbb napjaivá váltak. A természet 
változásait megerősítő jeles napjaink viszont sok pogány kori 
hiedelmet megőriztek, melyek így tovább élnek napjainkban is. 

A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik és 
vízkeresztig (január 6.) tart. Az advent az egyházi év kezdete. A 
szó a latin adventus szóból ered, mely megérkezést, eljövetelt 
jelent. Az időszak Szent András (november 30.) napját követő 
első vasárnappal kezdődik.

Első jeles napja Szent Borbála (december 4.) emlékünnepe, 
aki Kisázsiában halt keresztény hitéért mártírhalált. Korábban 
a bányászok, a tüzérek és a várak védőszentjeként tisztelték. 
A magyar néphagyományban női dologtiltó nap. Nem szabad 
varrni, mert akkor bevarrnák a tyúkok fenekét; nem szabad 
söpörni, mert elsöprik a szerencsét. Borbála-napkor nem hoz 
szerencsét a házra a női látogató- tartja a néphiedelem.

Szent Miklós (december 6.) napja az egyik legélőbb ha-
gyományunk. A gyermekeket, a szegényeket megajándékozó, 
megsegítő Miklós püspök a 4. században a kisázsiai Myra vá-
rosában élt. Már korában is a keleti és nyugati egyház kedvelt 
szentje volt. A Mikulás szó a Miklós név szlovák megfelelője 
és a csak a 19. század végén került a köznyelvbe. Az 1950-
es évektől a télapó elnevezés jelent meg, mely az orosz „gyed 
moroz” fagyapó fordítása. Ez azonban nem egyezik meg Szent 
Miklós alakjával. A paraszti hagyományban a mikulásjárás szo-
kása ismert volt főleg a Dunántúlon. Az ördögöt megregulázó 
Miklós püspök személyéhez kapcsolódik a láncos Miklós elne-
vezés.

Luca napja (december 13.) a jósló-varázsló hiedelmek 
és praktikák napja. Újkígyóson ezen a napon a rítusok nagy 
csoportja a baromfitermékenység fokozását szolgálta. Egész 
nap ülni kellett a ház asszonyának és lányának, hogy sok to-
jás lögyön, sok pénz gyüjjön be. Nem volt szabad varrni, mert 
bevarrták a tyúk lyukát. Általános szokás volt a Lucázás és a 
kotyolás is. A Luca-napi szerelmi praktikák közül megyénkben 
gyűjtötték a gombócba sütött cédulákkal való párválasztó jós-
lást. Luca napján gombócot főztek, melybe 12 cédulát külön 
belegöngyölítettek. A cédulákra fiúneveket írtak, egyet pedig 
üresen hagytak. A gombócokat beletették a forró vízbe, amelyik 
legelőször feljött a víz tetejére azt gyorsan kikapták és a benne 
lévő név jelentette a leendő férj nevét. A lucaszék készítése a 
karácsony napjáig tartott, hiszen az éjféli misén erre állva lehe-
tett meglátni a boszorkányokat.

A szálláskeresés a paraszti ájtatosság egyik formája, mely 
szentcsaládjárás néven ismert az egész magyar nyelvterüle-
ten. Endrődön és a megye más katolikus falvaiban egészen 
a XX. század közepéig élt ez a szokás. A karácsony előtti ki-
lencedik napon, kilenc napon át a Szent Család képét elvitték 
egymáshoz a családok.

Karácsony vigíliája (ünnep előestéje) a pásztorok vesz-
szőhordásának a napja. Ezen a napon a pásztorok egy nagy 
csomó vesszővel körbejárták a gazdákat. Adtak nekik egy-egy 
marék vesszőt, hogy tavasszal, ezzel hajtsák ki a legelőre a 
jószágot. 

A betlehemezés ugyancsak karácsony előtti napokban 
járt misztériumjáték. Békés megyében Beck Zoltán gyűjtésé-
ből több változatot ismerünk. A betlehemezés mellett, főleg 

a protestáns falvakban kántálni jártak a gyerekek. Az alföldi 
kántáláskor 5-10 gyerek állt össze és december 24-én délben 
elkezdték a falujárást. Csodapásztorok midőn Betlehembe, 
Mennyből az angyal, Pásztorok, pásztorok kezdetű dalokat 
énekelték. A kántálásért a gyerekek diót, almát, madár alakú 
kalácsot kaptak ajándékba.

A karácsony, a keresztény egyház egyik legnagyobb ünne-
pe és a 4. század óta december 25-én ünneplik Jézus szüle-
tését. Ez a nap a téli napforduló, az ókori „Dies natalis solis 
invicti” a Nap újjászületésének ünnepe (Mithras-kultusz) volt. A 
középkorban karácsonnyal kezdődött az esztendő.

Karácsony napján az étkezéseknek is különleges jelentő-
sége volt. A karácsonyi asztalt mágikus tulajdonságokkal ru-
házták fel. A karácsonykor használt abroszt sütőabrosznak 
használták, az asztal alá helyezett gabona magvak, széna, 
szalma a következő év bő termését biztosították. Az asztalra 
helyezett ételek - a szentelt ostya, mézbe mártott fokhagyma, 
dió, alma - a néphit szerint a család egészségét őrizték. A vi-
dékünkön a töltött káposzta, a halételek, a kalács és a mákos 
tészta (angyali csík) fogyasztása általánosan elterjedt volt. A 
karácsonyfa állítása csupán az 1920-30-as években kezdődött 
el, mely lassan felváltotta a karácsonyi életfa, termőág állításá-
nak szokását.

A karácsony utáni népszokások közül talán a legarchaiku-
sabb az István naphoz kötődő regölés. A regölés a legények 
és házasemberek termékenység-, bőség- és párokat összeva-
rázsló, házról házra járó köszöntő szokása, a téli napforduló 
pogány kori emléke. Vaszkó Irén közlése szerint a szeghalmi 
tanyákon még az 1950-es években jártak regölni a legények. 

Aprószentek napja (december 28.) a Krisztusért mártírhalált 
halt betlehemi kisdedek emlékünnepe. Ezen a napon a szülők 
termőággal, vagy fűzfavesszővel megveregették a gyermekek 
lábszárát, hogy frissek és egészségesek legyenek. 

Szilveszter (december 31.) a polgári év utolsó napja, az 
újesztendő vigíliája. Ezen a napon fontos szerepe van a zaj-
keltésnek. Ehhez kapcsolódó népszokások a kongózás, a per-
gőzés, a nyájfordítás vagy a szűzgulyafordítás. Az óévet elbú-
csúztatták és az újévet köszöntötték, mint ahogy ezt teszi a régi 
egyházi ének:

„Uram itt állunk egy évnek sírjánál.
Hálát adunk ennek utolsó pontjánál.
De ha széjjel nézünk, ó be sokan nincsenek,
Kik az év elején mivelünk örültenek.
Ők most már alusznak, aludjanak békével,
Egy jobb élet újévén velünk ébredjenek fel.”

A karácsonyi ünnepkör záró jeles napja vízkereszt (január 
6.) E napon a pap megszenteli a házat és annak minden lakó-
ját. A Háromkirályjárást ezen a napon végezték. A megyénkben 
legtovább Endrődön élt ez a szokás, melynek szép archaikus 
szövegét Beck Zoltán gyűjtötte fel és adta közre Népszokások 
Békés megyében című kötetében. Az Endrődi Tájházban 1982-
ben felújították a népszokást, melyről Dr. Kunkovács László 
etnofotográfus készített fotósorozatot. 

Források: Beck Zoltán: Népszokások Békés megyében. Beck Zol-
tán: Adjon Isten minden jót ez új esztendőben. Krupa András: Folklór 
tanulmányok. Tátrai Zsuzsanna-Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, 
ünnepi szokások

A karácsonyi ünnepkör jeles napjai és népszokásai

MEGHÍVÓ

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a
Háromkirályjárás című hagyományőrző rendezvényre

2016. január 9-én 15 órakor az Endrődi Népház 
konferencia termébe (Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.)

Információ: 06-20-2380046
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

„Gyoma község belterülete és határa” I.

Ezzel a címmel adott be 1967-ben helytörténeti pályázatot 
Dr. Szász Lajos, néhai volt községi főjegyző úr a békéscsabai 
Munkácsy Mihály Múzeumba, ahol annak egy példányát az 
adattárban őrzik. Egyre jobban közeledve szeretett szülőföl-
dünk török hódoltság utáni újra megülésének 300-ik évfordu-
lójához (1717-2017), bátorkodom néhai főjegyző úr munkáját 
szerkesztve (ami olyan javításokat és kiegészítéseket jelent 
mint pl. a megváltozott utcanevek) - folytatásokban közreadni 
-(---) jelben a magam véleménye.

Belterület
A szájhagyomány szerint a település legrégebbi része 

a Mirhóhát. (Főjegyző úr a Mirhó nevű (Arany János u. és 
Mirhóhát utca között) a kertlábakban ásott egyenes lefutású, 
időszakos vízzel telt árokban a középkori oklevelekben meg-
nevezett Sárosér Körözsbe torkolló vízfolyását vélelmezi. Az 
1816-ban készült Gyoma térképen jól feltüntetett ezen kívül 
még három kanyargós, tehát természetes mederrel rendel-
kező vízfolyás. Az egyik indul a Németváros felől és a Petőfi  
utcán híd is van átvetve rajta, majd megkanyarodva a Botond 
utcában, a Kossuth utca és Petőfi  utca között kanyarogva, 
a ref. templom és iskola között, a hajdani Helységháza és 
községi hivatalnokok házai között (ma Sportcsarnok és Vá-
rosház köze) torkollik a Körözsbe. A mai városháza előtti ré-
szen kis hidacska van átvetve rajta. Valószínűleg ez lehetett 
a középkori Sárosér, majd később Danca árka néven tűnik fel 
Dávidházi Bekes Sámuel ref. prédikátor (1818-1862 között 
szolgált Gyomán) egyháztörténeti írásaiban. Mindezt csupán 
kissé megzavarja, hogy a mai Esze Tamás utca vonalában is 
látható egy széles, kanyargó vízfolyás a Körözsbe torkolva. 
Ettől keletre a mai Bethlen G. iskola (elnézést a teljes név 
kihagyásáért), Hősök útja és a mai gimnázium területén volt 
az újra megülés utáni első temető, a „Körözsháti temető”. En-
nek ismeretében a némi általam talált szórványlelet alapján 
mindenképpen a mai főtér (Wodiáner kastély - Holler - Város-
háza - Ref. templom - Ligeti lejáró) volt a középkori település 
területe. A Mirhó is hajdan ugyanolyan „fok” volt, mint a többi 
ilyen kettőshasznosítású csatorna jellegű vízfolyás, csak ezt 
ásással mélyítették, egyenesítették, ennek írásos emlékei is 
vannak. Tudniillik a Weselényi u. - Eötvös u. - Kató J. u. által 
körbezárt területen egy tavat jelöl az 1816-os térkép, s min-
den áradáskor a Magtárlapos felől a Körözs vize ezt a tavat 
feltöltötte, s ennek vizét vezette vissza a Körözsbe a Mirhó 
árka. Mindez persze az 1881-es folyamszabályozás előtti ál-
lapot. A többi jelölt fok is ilyen hasznot hajtott. A szakrális köz-
pontot fi gyelembe véve így osztották aztán fel a települést ke-
letről nyugatra haladva a ref. templomot tartva irányzéknak: 
ármentére Mirhó hát, Mirhó innen, Danca innen és Danca 
hát. No és ősi kelet-ázsiai szokás szerint a település árel-
leni része „Felső-rísz”, templomon túl ármentire „Alsó-rísz”, 
„Túl a Körözsi rísz” (Révlapos, vagyis Rílapos, Ződlapos, 
stb.). S mint tipikus nomád folyó kétparti település, végig a 
Körözsök mentén minden község ilyen felosztású: Köröstar-
csa, Körözsladány, Endrőd, s az elpusztult helyek, mint Ege, 
Félhalom, Nyárszeg másképpen Keresztúr, Halásztelek, 
Tölgy, Décse, stb. Gyoma neve - mint később ezt is szóba 
hozom - ótürk, és nem hódoltsági szeldzsuk török eredetű 
személynév, mint Ege, Tarcsa, Décse, stb.)

Haladjunk tovább Dr. Szász Lajos főjegyző úr adataival; 
A község részeit különféleképpen nevezték el. A Tiszavidéki 

malomtól a Baross utcáig (ez most Kisrét utca) terjedő részt 
„Kisrétnek” nevezik a Bajcsy-Zsilinszky út két oldalán. A ma-
lom mellett van a Kisréti-temető, feljebb a Kis Bálint u. sarkon 
(Kisrét u. felőli) a hajdani Kisréti Olvasókör épülete. A Kis-
réttől a Vasút utcáig (Kossuth utca) terjedő partos rész neve 
Mirhóhát. A volt Annus-féle kocsma („körülszaros”) - Kossuth 
u. - Wesselényi u. csücsök felé eső partos rész, ahol régen a 
község gabonás vermei voltak, „Vermeshát”-nak hívják.

A két kövesút - Vasút utca és Endrődi út- közötti rész Bi-
kahát. (Ennek eredete úgy szól, hogy hajdan ez vízállásos 
rész volt nádassal, s itt bölömbika nevű madarak fészkeltek.) 
Az endrődi kövesúttól a Hármas -Körözs folyóig terjedő köz-
ségrészt Fegyverneknek hívták. Ennek magvát a Fegyverne-
ki utca képezte. A két községrész legényeinek nem volt ta-
nácsos, hogy a másik községrész leányainak udvaroljanak, 
mert annak igen csak verekedés lett a vége. Ezzel kapcso-
latban két mondás is járta. A Mirhóhátiak azzal ijesztgették 
a Fegyvernekieket, hogy „Mirhóhát! Ne menj arra botot ád!” 
emezeknek meg „Fegyvernek! Ne menj arra megvernek!” Az 
evangélikus templom környékén lakó németekről, kiknek őseit 
1830-ban telepítették Mezőberényből, ma is „Nímetvárosnak” 
nevezik. Itt van  Nímetvárosi kaszinó vagy olvasókör, később 
MEDOSZ székház, nímet iskola, nímet egyház. A gyepmes-
ter teleppel szemben (ez az öreg Pocos kert eleje) a közsé-
gi körgáton belül eső hátas részt, ahol hajdan a lucernamag 
cséplést végezték, Sóska-hátnak hívják. Mellette voltak a 
vályogvető gödrök. (Sok sóslórum, vagy lósóska termett itt.)

A külterületnél emlékezzünk meg a Német-zugi, 
Magtárlaposi, Cifrakerti, Matakerti, Hantoskerti, Bánomkerti 
lakóhelyekről, melyek ma már a község belterületéhez tar-
toznak.

Német-zug; a folyó Körözs, Holtág, vasút és az Endrődi 
kövesút határolja a vágóhídtól északnyugatra. Német-zug-
nak ma már csak a Holt- Körözs közti hullámtéri részt hívják, 
amely kertjellegű néhány házzal. Itt gyümölcsöt és konyha-
kerti növényeket termelnek. Kender-zugnak hívják a Körözs 
folyó és a nagy gát közti hullámtéri részt, amelyet ma vete-
ményföldnek használnak. Feltehetően régen itt áztatták a 
kendert (vagy kenderföldnek volt kiosztva). Besenyszeg a 
Holt- Körözs melletti körgát, a Körözs nagygátja  és a vasút 
közti terület. (A besenyő etnikumra utaló név honnan került 
ide, mint helynév, a mai napig ismeretlen, középkori okleve-
lekben sem fordul elő.) „Ez itt a legrégebben faluszerűen be-
épített rész.”

Az 1920: XXXVI. t.c. földbirtokreform törvény alapján a 
német-zugi területen, az endrődi kövesút mellett az 1920-
as évek elején kiosztott házhelyeken beépített részt, az 
1920. évben országgyűlési képviselőnek megválasztott Dr. 
Zeőke Antalról előbb Zeőke telepnek hívták. Ez az elneve-
zés azonban nem tudott gyökeret verni, s ma úgy ennek a 
területnek, mint az 1940-es évek elején e terület és a régi 
Besenyszeg között kiosztott házhelyeken épült községrész-
nek, Besenyszeg a neve.

Miután a sóskaháti vályogvető gödröket felhagyták, ennek 
helyén a cigánytelep húzódott meg. De mára (1967) ez is fo-
kozatosan megszűnik, mert az ott lakókat házhelyhez juttat-
ják, s rendes családi ház építéséhez segítik.

Közreadja:
Cs. Szabó István
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Gyökössy Endre: Kulcs a boldogsághoz

„Árnyék mögött fény ragyog, 
nagyobb mögött még nagyobb, 
amire nézek, az vagyok” – kaptam 
ajándékba néhány éve Gyökössy 
Endre sorait. Szelíden fénylő szavak 
ezek, melyek egyszerűen, de hatá-
rozottan mutatnak rá emberi létezé-
sünk örömteli lehetőségére.

Tarthatom figyelmemet (tekin-
tetemet) az árnyékon, a sötétségen, 
gondjaim-bajaim felhőin, életem 
nehézségein. Emberként, keresztény 
emberként azonban van lehetősé-
gem arra is, hogy ne csak észreve-
gyem, de tudjam, hogy a sötétség 
(árnyék) mögött fény, ragyogás van. 

Van. Akkor is, amikor nem látok mást – mert a magam erejéből 
képtelen vagyok mást látni –, csak a vaskos, tömött feketeséget. A 
felhőket.

Gyökössy Endre Kulcs a boldogsághoz című könyvével segít túl-
látni az élet-gondok okozta sötétség-felhőkön, bizonyítva azt, hogy a 
valódi boldogság megzavarhatatlan. Mint a hatalmas óceán, mely-
nek felszínét fodrozhatják nagy viharok, szelek, de ezek már nem 
érnek le a több ezer méteres mélységbe, nem tudják mozgásba hozni 
a víztömeget. 

„Míg a legtöbb ember a zavartalan boldogság után vágyik, Jézus 
azt mondja: Én ennél többet adok! Aki az én tanítványom, annak 
olyan boldogságot ajánlok fel, amit nem lehet igazán megzavarni. 
Legfeljebb csak „megfodrozni” lehet […]. Így a hívő ember életének 
a felszínét is „megfodrozzák” az élet napjai, órái, viharai: ideges is 
lesz, talán kapkod is, vagy indulatba jön – de a dolgok mélyén és 
mögött a megzavarhatatlan boldogság él.”

Gyökössy Endre (református lelkész, pszichológus, lelki író) is-
tenhitét gyermekként meleg, családi fészekben, református édesapa 
és katolikus édesanya támogató szeretetében élhette meg. Látva 
szüleit, akik megfogalmazása szerint „egymás hite által épültek”, 
alakította ki saját látásmódját, az ökumené jegyében. Kedves igéjét 
- „Viseljétek el egymást szeretettel” (Ef 4,2) - átalakítva tette mások 
számára is követendővé: „Szenvedjétek el egy-mást agapéban (sze-
retetben)”. Az AGAPÉ jelentése: „Akkor is szeretlek, ha te nem 
szeretsz engem”! 

A családot, édesapját – aki korábban kormányfőtanácsos volt 
- kitelepítették az ötvenes években. „Fiam, olyan szép igét kaptam 
ma” – mondta panasz helyett, fia látogatásakor. Bibliás édesapja hi-
telessége, nagysága ezekben az időkben vált számára megrendítő 
tapasztalattá, ebben a „senkivé lett”-ségben lett valaki fia szemében. 

Két doktorátust is szerzett, egy bölcsészetit és egy 
pszichopedagógiait. A baseli (Svájc) egyetemen Karl Barth és Emil 
Brunner professzorok mellett egyházjogot és pasztorál-pszichológiát 

is tanult. 
Olyan embert ismerhetett, mint C. G. Jung, olyan lelki apja 

volt, mint Ravasz László, a református püspök, olyan barátja, mint 
a neves igehirdető, Joó Sándor, és olyan Gazdája (ahogy ő nevezte, 
szólította), mint Jézus Krisztus. „Jézus nem vallásalapító, Ő élet-
formát hozott: Jer, és kövess engem!” – mondta egy portréfilmben. 
Fölszentelt lelkész már, amikor rádöbben, hogy személyes Jézusa, 
személyes Megváltója van. A teológián tanult és megismert Jézus(-
kép) egyszerre személyessé és élővé válik számára (ezt a pillanatot 
nevezi megtérésének), ahogyan az istentiszteletek után élővé válik 
kapcsolata az emberekkel, hiszen „az istentisztelet az Ámen után 
kezdődik”. Lelkigondozóként elengedhetetlen, hogy ne csak a Bibli-
át, de az emberek lelkét is ismerje. Ezért lett pszichológus. 

Gyökössy Endre boldog ember volt. Boldog, hiszen életét Jézus-
sal élte. Tudva azt is, hogy a felszínt, emberléte felszínét szabdal-
hatják tragédiák, mint ahogyan szabdalták az övét is (két gyermeke 
halt meg fiatalon). Mivel életének középpontjában Jézus állt, ezért 
megélhette az általa ígért, megzavarhatatlan boldogságot. 

„Lehet-e komolyabb és lényegesebb feladat számunkra, akik Jé-
zus Krisztust akarjuk követni, mint az Ő lényét kutatni?” – kezdi 
a boldogságmondásokról, a hegyi beszédről szóló elmélkedését? A 
hegyi beszéd senkit nem hagy érintetlenül, akik valaha is kapcso-
latba kerültek vele. Értelmezése akkor sikertelen, amikor kiszakítják 
korából, abból a helyzetből, melyben elhangzott. S akkor, ha nem 
tudjuk, kiknek szól. A maga korában egy kicsiny „élcsapatnak”, a 
tanítványoknak, akiknek feladata van a világban. Jézus feladattal 
bízta meg őket: „Ti vagytok a föld sója!; „Ti vagytok a világ világos-
sága!”. Nem ebből a világból, de ebbe a világba valók - teszi hozzá 
Gyökössy Endre.

Ma minden krisztuskövetőnek szól. Tanítvány akarok-e lenni, 
vállalom-e a tanítványságot? De ki a Tanítvány? „A tanítvány tehát 
mindig lénye gyökeréig megrendült ember. Jézus lénye által meg-
rendített ember, aki azt mondja: „Uram, hát így is lehet élni? Ahogy 
Te elibém élted? Ez megrendítő! Akkor ebből valamit nekem is él-
nem kell, ha azt akarom, hogy életre méltó, emberhez méltó életem 
legyen!”

Két alapjaiban lényeges kérdést tesz fel nekünk: „Megrendült-e 
valaha úgy igazán az életed Jézus igéjére? Lényére? Megrendült-e 
valaha, valakinek az élete a te életedet láttán?”

Valamennyien boldogságra, zavartalan boldogságra, szenvedés-
mentes életre vágyunk. Isten nélkül élve az életet, ilyen „zavartalan-
ság” nem lehetséges. Jézus viszont másfajta boldogságot, megzavar-
hatatlan boldogságot ajánl. Olyan boldogságot, melyet a szenvedés 
nem zavarhat meg. Mert a szenvedés, a könny (mint időközönkénti 
jelensége életünknek) eszköze lehet a „messzebb, többet és mélyebb” 
látásnak. 

Gyökössy Endre lelkész-pszichológusként pontosan tudja, hogy 
hívő embertársait sem kerüli és kíméli a boldogtalanság érzése, a 
szomorúság. Könyvében négy lépésben írja le tanácsait.

Az első lépés annak tudatosítása, hogy minden körülmény kö-
zepette „én mégis Krisztus követője vagyok”! MÉGIS! A második 
lépés óv az illúzióktól, az álmokba meneküléstől, a helytelen utak-
tól. A harmadik lépés annak tudatosítása, hogy a bánat izolál, elkü-
lönít. S azért telepszik ránk, mert nem élő a kapcsolatunk Krisztus-
sal. Ezt helyre lehet állítani és tudatosan, folyamatosan ápolni kell. 
Tudatosan ápolni kapcsolatunkat önmagunkkal, a másik emberrel 
és Istennel.

S ha Istennel való kapcsolatom, a hitem élő, akkor már nem az 
árnyékra, hanem az árnyék mögötti fényre, az öröktől fogva Létező 
ragyogására figyelek emberi kapcsolataimban is.

Polányi Éva
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A gyümölcstermesztés jelentősége
A gyümölcsfélék az egészséges táplálkozás nélkülözhetetlen 

összetevői. A gyümölcsök többsége olyan anyagokat tartalmaz, 
melyek az emberi szervezet számára létfontosságúak. A különböző 
gyümölcsök táplálkozásbiológiai értékét alapvetően az összetételük 
határozza meg, vagyis hogy az egyes anyagokat milyen mennyi-
ségben és minőségben tartalmazzák. A gyümölcsfogyasztás egész-
ségvédő és megőrző hatása az egyes beltartalmi anyagok összetett 
hatásaként érvényesül (Andor et al., 2015).

A gyümölcsfogyasztás során csekély az energia bevitel, ugyanis 
a legtöbbjüknek alacsony a szárazanyag- és szénhidráttartalma. A 
gyümölcsfogyasztás élénkíti az anyagcserét és friss közérzetet nyúj-
tó hatása van, amit a nagy szerves sav- és ásványianyag-tartalom 
okoz. A gyümölcsök gazdagok vitaminokban, különösen C-vita-
minban. Ez azért fontos, mert a vitaminok fontos szerepet játsza-
nak  az immunrendszer működésének megőrzésében és az ellenálló 
képesség fokozásában, így csökkentve a krónikus, főként a kerin-
gési és rákos megbetegedések kockázatát. A gazdag növényi rost 
tartalom következtében javul az emésztés hatékonysága és csökken 
a bélbetegségek fellépésének veszélye. (Andor et al., 2015).

Tehát a gyümölcsök a legfontosabb élelmiszerek közé tartoz-
nak, ezért keresletük világszerte folyamatosan növekszik. Érdekes 
módon a gyümölcstermesztés, vagyis a kínálati oldal növekedése 
nem ilyen erőteljes. A világ egyes részein a gyümölcstermesztés ala-
kulása eltérő képet mutat: az ázsiai országokban erőteljesen bővül, 
Észak-Amerikában már lassan növekszik, az Európai Unióban pe-
dig csökkenő irányt vett (Gonda - Vaszily 2014).

A magyarországi helyzet pedig még ennél is rosszabb: a hazai 
gyümölcstermesztés válságban van. Ennek okai: a rendszerváltást 
követő társadalmi, gazdasági átalakulások, a gyengébb minőségű 
terméket is levezető, főként keleti piacok összeomlása, Nyugat-Eu-
rópában kialakult túltermelési válság, és a termelési költségek gyor-
sabban növekszenek a bevételnél(Gonda - Vaszily 2014).

A hazai termesztett gyümölcsmennyiség az utóbbi 10–15 évben 

a felére csökkent.  Az ültetvények felaprózódtak és elhanyagolt ál-
lapotban vannak, ezért a termésátlagok sem növekedtek, sőt egyes 
fajoknál jelentősen csökkentek (Gonda - Vaszily 2014). Megkezdő-
dött a piaci letisztulás, melynek során eltűntek azok a gazdaságok, 
amelyek nem voltak elég tőkeerősek a fejlesztéshez, nem tudtak 
egységes árualapot biztosítani, és így a piacon történő helytállásuk 
is kérdésessé vált.  A jövőben hosszú távon csak azok maradhatnak 
versenyben, akik produkálni tudják az adott fajra jellemző magas 
fajlagos hozamokat és a piac által megkívánt minőséget.

A hazai gyümölcs termőterület 90-100 ezer ha közé tehető, 
ebből 70 ezer ha termő. A magyarországi gyümölcsösökből 0,7-1 
millió tonna közötti termést takarítanak be évente. Az össztermés 
60-80%-át egyéni gazdálkodók állítják elő. A gyümölcs ágazat a 
magyar mezőgazdasági kibocsátás mintegy 3-4%-át adja. A magyar 
emberek évente átlagosan 70-100 kg gyümölcsöt fogyasztanak el. 
Az önellátottsági mutató 100-110%, vagyis a hazai gyümölcsszük-
séglet 100-110 %-át termeljük meg.

Mi ösztönözhet egy termelőt a gyümölcstermesztésre, milyen 
előnyei vannak ennek a termelő tevékenységnek? Először is a ma-
gyarországi éghajlat- és talajadottságok kiváló feltételeket nyújta-
nak a megfelelő minőségű gyümölcs előállításához, valamint az 
egyes fajok a gyengébb minőségű talajokon is eredményesen ter-
meszthetőek. Egy hektáron relatíve nagy bevétel érhető el, amely 
jó években nagy gazdasági hasznot jelenthet. Kis területen végezve 
is jelentős kiegészítő jövedelmet biztosíthat, jó gazdálkodás esetén 
pedig akár a megélhetés alapja is lehet.

Ugyanakkor több hátránya is van a gyümölcstermesztésnek: 
nagy befektetést igényel (földvásárlás, facsemeték beszerzése, tele-
pítés, támrendszer létesítése, esetleg jégháló beszerzése), hosszú a 
megtérülési ideje (legalább 3-4 évnek el kell telnie, mire egy ültet-
vény termőre fordul), magas ráfordításokat igényel (növényvéde-
lem, tápanyag-gazdálkodás, betakarítás költségei), nagy élőmunka 
igény merül fel (metszés, szedés stb.), nagy az eszközigény (pl. per-
metező, rázógép), nagy szakképzettséget igényel. Ezeken kívül nagy 
termesztési kockázat áll fenn, amit leginkább az időjárási és az áru-
piaci körülmények okoznak. Az egyes években nagy eltérés lehet a 
befolyt jövedelemben.

Mindezekből láthatjuk, hogy a gyümölcsök fontos részei az em-
beri táplálkozásnak, ezáltal a gyümölcstermesztés nagy jelentőségű 
ágazat. Viszont csak akkor lehet eredményes, ha megfelelő körül-
mények között folytatják. Sajnos a magyarországi helyzet nem a 
legrózsásabb, de bízzunk benne hogy ez idővel javulni fog.

Hegedűs Bence
Forrás: 
Andor et al. (2015): Gyümölcstermesztési alapismeretek, http://

w w w. t an kony v t ar. hu / hu / t ar t a l om / t am op 4 2 5 / 2 0 1 1 _ 0 0 0 1 _ 5 2 1 _
Gyumolcstermesztesi_alapismeretek/ch01.html

Dr. Gonda I. - Vaszily B. (2014): Gyümölcstermesztés, https://dea.lib.
unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/196474/Gyumolcstermesztes_Gonda.
pdf

A Boldogmondások margójára
(Máté ev. 5. rész 1-12. versekhez)

Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömes lesz az életük.
Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.
Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.
Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem 

látnak is.
Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.
Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.
Boldogok, akik fi gyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.
Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fi ntort, mert útjuk napfényes lesz.
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak. 
Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert életesebb lesz az életük.

(Gyökössy Endre)
(A Gyökössy Endrével készült riportokat megtekinthetik a YouTube-on.)
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„Faludisznóvágás” Hunyán
2015. december 19-én ismét megrendezték az immár hagyomá-

nyosnak nevezhető, karácsony előtti „faludisznóvágást”.
A program reggel fél 6-kor kezdődött a községi konyha udvarán, 

amikor is a képviselőtestület tagjai nekikezdtek a disznó levágásának, 
majd feldolgozásának. A hízót idén Pintér László képviselőtestületi tag 
biztosította.

Míg a testület és segítőik a konyhánál ténykedtek, addig a gyereke-
ket kézműves foglakozásra várták a Művelődési Házban.

Délután egy órára elkészült a mennyei étek. Ebéd előtt Hegedüs Ro-
land polgármester köszöntötte a résztvevőket, és kívánt mindenkinek 
jó étvágyat. A kedves szavak után következett a mennyei étek kiosztása: 
kolbász, hurka, tepertő és némi sült hús került a tányérokra. Az ebéden 
kb. 100 fő vett részt.

Ezt követően megkezdődtek a szórakoztató programok: az Idősek 
Klubja előadása, Kadlott Karcsi mulatós műsora és a Körös Party Band 
zenés szereplése.

A rendezvény zárásaként bált rendeztek, melyen Iványi László és 
Oncsík János húzta a talpalávalót.

A résztvevők nagyon jól érezték magukat a nap folyamán, mind a gyer-
mekek, mind az idősek. Köszönet a szervezőknek és a közreműködőknek!

Hegedűs Bence

Papszentelés Békéscsabán
2015. december 5-én szombaton 49 év után ismét papszentelés 

volt a békéscsabai Páduai Szent Antal-társszékesegyházban. Ezen ün-
nepélyes alkalmon Dr. Kiss Rigó László Szeged-Csanádi megyéspüs-
pök áldozópappá szentelte Tracsek Oszkár diakónust. Az eseményre a 
gyomaendrődi és a hunyai hívek egy kisbusszal érkeztek.

Oszkár atya a szegedi szemináriumban készült hivatására, diakónusi 
gyakorlatát Békéscsabán töltötte, a szentelést követően pedig ugyanitt 
kapott segédlelkészi megbízatást.

Gratulálunk Neki és kérjük a Jó Istent, árassza el bőséges kegyelmé-
vel papi munkája során!

Hegedűs Bence

K i t e - k i n t ő

Átalakult a Megyei U-19 korosztályú bajnokság 
Korábban, az elmúlt évek során már több alkalommal is felme-

rült a megyei U-19 korosztályú (ifj úsági) bajnokság átszervezésé-
nek ötlete, komolyabb gondolatok ezzel kapcsolatban azonban ed-
dig nem kerültek kidolgozásra és megbeszélésre.

Az elmúlt évek bajnoki rendszereiben minden bajnoki osztály-
ban a felnőtt csapat jogán szerepelt az utánpótlás csapat az ifj úsági 
bajnokságban, e miatt az ifj úsági mérkőzések sok esetben nem hoz-
tak elvárt és megfelelő színvonalat a csapatok közötti óriási különb-
ségek miatt. Az eddigi felépítésben hiába volt egy Megye II. osz-
tályú ifj úsági bajnokságban igen jó csapata valamely egyesületnek, 
ha a felnőtt csapat nem jutott fel, az ifj úsági sem nézhetett szembe 
magasabb kihívásokkal. A megye III. osztály felnőtt bajnokságának 
csoportbeosztását is nagymértékben befolyásolta az, hogy ki nevez 
abban a bajnoki osztályban ifi  csapattal és ki nem. Mindemellett 
sok esetben egy tehetséges ifj úsági játékos beépítése is nehézségek-
be ütközött, hiszen az előmérkőzésként játszandó ifj úsági csapat-
ban is szükség van a labdarúgóra, nem egyszer a létszámgondok 
miatt is. A fenti problémák kiküszöbölésére adhat jó választ az, ha 
az ifj úsági bajnokság leválasztásra kerül a felnőtt bajnokságokról és 
külön megszervezett megyei bajnoksággá alakul át. 

A 2015/16. évi U-19 korosztályos bajnokságot az MLSZ Békés 
Megyei Igazgatósága már az új elképzelések szerint hirdette meg. 
A módosítás szerint a felnőttektől független, önálló pontvadászatot 
indítottak a fi atalok részére. Az őszi évad a kvalifi kációról szólt, a 
tavaszi az egyenes kieséses szakasz jegyében zajlik, ezt az átmeneti 
évet követően a végleges rendszer a 2016/17-es évadra áll be.

A bajnokságra benevezett csapatokat az Igazgatóság területi 
alapon hat csoportba sorolta. A csoportokon belül a csapatok oda-
visszavágós alapon két kört játszottak az őszi szezonban. A Megyei 
Igazgatóság döntése értelmében a Megye I. osztályú bajnokság me-
zőnyét 14 csapat alkotja majd tavasszal, vagyis a csoportok első két 
helyezettje mellett a két legjobb harmadik is csatlakozik az elithez, 
míg a csoportok többi csapata a Megyei II. osztályú U-19-es baj-
nokságban folytatja a küzdelmet tavasszal.

A tavasz során Megyei I. osztályú csapatok egykörös rendszer-
ben mérkőznek meg a Megyei U-19 korosztály bajnoki címéért. A 
Megyei II. osztályú csapatok területi alapon több csoportba kerül-
nek besorolásra, ahol a csoportokon belül egykörös rendszerben 
mérkőznek meg egymással. Az egykörös forduló végén minden 
csoport első helyezett csapata feljut a 2016/17. évi Megyei I. osztá-
lyú U-19 korosztályú bajnokságba.

A Gyomaendrődi FC U-19 korosztályú csapata a 2015/16. évi 
kvalifi kációs bajnokságban a 2. csoportba került besorolásra. A 
csoportba hét csapat került, mindenki mindenkivel oda-visszavá-
gós alapon megmérkőzött. Az ősszel lejátszott mérkőzések szerint 
a csapat a csoportban az 5. helyen végzett. Ezzel az eredménnyel, a 
tavasszal a Megyei II. osztályba került az U-19-es korosztály.

A tabellát az alábbiakban adjuk közre.

hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. SZARVASI FC 12 12 0 0 104 10 94 36
2. KONDOROSI TE 12 9 0 3 39 15 24 27
3. BÉKÉSSZENTANDRÁSI HMSE 12 7 0 5 38 31 7 21
4. BERÉNYI GYERMEK FC 12 5 1 6 33 40 -7 16
5. GYOMAENDRŐDI FC 12 4 1 7 29 49 -20 13
6. MEZŐBERÉNYI FC 12 2 0 10 16 76 -60 6
7. KÖRÖSTARCSA KSK 12 1 2 9 15 53 -38 5

Fülöp Zoltán
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Hírek a Szent Gellért Iskolából - általános iskola

Isten feladatot bíz Rád…

Idén immár 3. alkalommal 2015. november 27-én rendeztük 
meg játékos bibliatörténeti vetélkedőnket az egyházmegye ka-
tolikus iskoláinak részvételével az alsó évfolyamon.  A verseny-
re Szarvasról, Szentesről, Békésszentandrásról, Békéscsabáról, 
Gyuláról, Mezőtúrról, Orosházáról érkeztek hozzánk gyermekek, 
pedagógus kollégák, hitoktatók, plébánosok.  A délután mottó-
ja „Isten feladatot bíz Rád…”, a kerettémát ezúttal az ószövetségi 
Jónás próféta története adta. Előzetes feladat „Halak a Bibliában” 
címmel egy illusztráció készítése volt, a gyermekek által válasz-
tott bibliai történethez. A verseny legjobbjának a Gál Ferenc Fő-
iskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájának nyolctagú csapata 
bizonyult, de a többiek is élményekkel, ajándékokkal gazdagon 
térhettek haza. Iskolánk tanulói a 4. helyen végeztek.

Tartalmas és vidám délutánt töltöttünk együtt. Ezúton sze-
retnék köszönetet mondani intézményünk vezetőjének Tóth 
Ferenc igazgató úrnak, minden kollégámnak, a technikai dolgo-
zóknak, akik mindannyian áldozatos munkájukkal hozzájárultak 

a verseny lebonyolításához. Továb-
bá támogatóinknak, akik önzetlen 
felajánlásaikkal segítségünkre vol-
tak abban, hogy a jutalmazásnál a 
gyermekeknek örömet szerezzünk.

Támogatóink:
Endrőd és Vidéke Takarékszö-

vetkezet, Békés Megyei Önkor-
mányzat- Várfi  András alelnök, Kert 
Kivi Kft., Kónya István vállalkozó, 
Két Úr Söröző és Dohánybolt-Hor-
nok Erika, BAT Pécsi Dohánygyár 
Kft. -Sánta Endre Zoltán Keres-
kedelmi Marketing Területi Kép-
viselő, Color-Shop Papír-Írószer, 
Békési Krisztina-szülő, Szabó Imre 
vállalkozó, Szőke és Szujó Kft. - 
Szujó Zoltán ügyvezető

Mészárosné Kiss Katalin

„Újra táncol a tobozmanó…”

Az Erdők hete alkalmából a Dél-alföldi Erdészeti Zártkörű 
Részvénytársaság Tájékoztatási Központja „Tovább táncol a to-
bozmanó” címmel alkotópályázatot hirdetett Békés- és Csong-
rád megyei általános iskolás diákok számára. Mivel másodikos 
korunkban már részt vettünk ezen a pályázaton, az idén is nagy 
örömmel jelentkeztünk. Mindenki kivette részét a munkából, 
őszi terméseket gyűjtöttünk, leveleket préseltünk, majd elkészí-
tettük alkotásunkat, melynek az „Őszi hangulat” címet adtuk. A 
munkánknak meg lett az eredménye, mert osztályunk csopor-
tos különdíjas lett, nyereményünk pedig egy egynapos osztály-
kirándulás a gyulai erdei iskolába. Nagyon örültünk és alig vár-
juk, hogy tavasszal elmehessünk.

Kiszely Borbála
4. osztályos tanuló

Mikulás délután

2015. december 7-én rendeztük meg iskolánkban a Mikulás 
délutánt. Napközis tanulóink vehettek rajta részt, alsó és felső 
tagozatosok egyaránt. Különböző ügyességi feladatokat szer-
veztünk és szórakoztattuk a résztvevőket. A gyerekeket csapa-
tokra osztottuk, s a dobogós helyezettek - pontszámaik alapján 
- jutalmat kaptak. Emellett meghirdettünk egy rajzpályázatot, 
melynek témája „A Mikulás gyára” és „Így képzelem a jövő Mi-
kulását” volt. A legjobb rajzokat díjaztuk. A visszajelzés alapján 
mindenki jól érezte magát. 

Reméljük, új iskolánkban is lesz lehetőségünk hasonló dél-
utánt szervezni. 

a  8. osztály tanulói

Karácsonyváró 2015

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon rendeztük meg Ka-
rácsonyváró programunkat. Reggel fél hétkor már szorgos kezek 
készítették a szendvicseket, a fi nom forró teát. A délelőtt az aján-
dékozás jegyében telt. Iskolánk karácsonyfája körül adták át az 
osztályok tanulói ajándékaikat egymásnak. A hagyományokhoz 
híven kis óvodások látogattak el hozzánk, akiknek műsorral ked-
veskedtünk. A karácsonyi vásár forgatagában sok ajándék lelt 
gazdára, majd ezt követte a délutáni programunk. A negyedik 
gyertya meggyújtása, Czank Gábor atya szavai után a 8. osztá-
lyosok adventi összeállítása következett. A legkisebbek egy je-
lenetet adtak elő Az eltévedt őzike címmel. Zeneiskolásaink két 
karácsonyi dalt furulyáztak, majd Móra Ferenc A didergő király 
című meséjét az ötödikesek előadásában hallottuk. A betlehe-
mest harmadikosok és negyedikesek játszották el. Végül Szent-
Györgyi Albert imája, a Psalmus Humanus hangzott el a hatodi-
kosok és hetedikesek tolmácsolásában. Tóth Ferenc igazgató úr 
zárta gazdag programunkat, kívánva mindenkinek békés kará-
csonyt és jó pihenést a téli szünetre.

Különleges vendég járt az angol óránkon

Az év utolsó angol óráin az ötödik, hatodik és nyolcadik osz-
tályban rendhagyó órán vehettek részt a tanulók. Maráz Alíz ta-
nárnő kanadai ismerőse jött be hozzánk beszélgetni. Az ötödik 
és hatodik osztályosok kis csoportokban előre felírt kérdéseket 
tettek fel Aleashának a kanadai karácsonyi szokásokkal kapcso-
latban, míg a többiek karácsonyi üdvözlőlapokat készítettek. A 
nyolcadikosokkal körbeültünk, és szabadon bármilyen kérdést 
feltehettünk. Izgalmas volt egy angol anyanyelvű emberrel tár-
salogni. Köszönjük Alíz néninek ezt az élményt.

Gubucz Szilvia és Giricz Bettina 
8. osztályos tanulók
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Ízes Ízek
Január

Sajtos bajor gombóc

8 db szikkadt zsemlét apró kockákra vágunk és meglocsoljuk 1 dl tejjel. Hamarosan 
megkeverjük, hogy a kockák minden oldala beszívja a tejet. Beleütünk 4 tojást, 
megsózzuk és szerecsendiót reszelünk rá és alaposan összedolgozzuk. Vizes 
szalvétába lazán belekötjük és lobogó forró vízben 30-40 percig főzzük. Amikor 
egy kicsit meghűlt, felszeleteljük és margarinnal kikent tűzálló tálba tesszük, 
meghintjük reszelt sajttal és néhány percig forró sütőben sütjük.

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

A Déli-Farm Kft. továbbra is vár minden kedves régi és új vásárlót 
takarmány és állattartási eszközöket forgalmazó boltjaiban.

Kínálatunk:
CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi , sertés tápok, borjúnevelő 

tápszerek, koncentrátumok, báránytápok, problémamegoldó 
készítmények, toxinkötők. Szarvasmarha szaporítóanyag 

forgalmazása. A rendelés mértékétől függően a termékek kiszállítását 
is vállaljuk előzetes egyeztetés alapján.

Tavaszi kalászos és kukorica vetőmagok 
előjegyezhetők.

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00, péntek: 07:30-15:00

Takarmány: 
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.  Tel: +36 62 556 130

Állattartási eszközök: 
6728 Szeged, Dorozsmai út 48. Tel: +36 62 556 120
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá-
járultak!

DEBRECENI LAJOSNÉ ROJIK ESZ-
TER gyomaendrődi lakos 2015. november 
26-án, 81 éves korában megtért Teremtő-
jéhez. Gyászolják a családtagjai, rokonai, 
ismerősei. Fogadja be lelkét az örök bol-
dogság!

DINYA ZOLTÁN gyomaendrődi la-
kos 2015. november 30-án, 71 éves korá-
ban távozott szerettei köréből. Gyászolják 
a családtagok, rokonok és ismerősök. Isten 
őrködjön pihenése felett!

DR. VERÉB LAJOS gyomaendrődi la-
kos 2015. november 24-én, 78 éves korá-
ban a mennyei hazába költözött. Gyászol-
ják családtagjai, rokonai, ismerősei. Áldás 
és béke lengjen nyugvó porai felett!

FÜLÖP ISTVÁN BÉLA gyomaendrődi 
lakos, 2015.december 18-án, 61 éves korá-
ban, távozott szerettei köréből. Gyászolják 
a családtagok, rokonok és ismerősök. Isten 
adjon neki örök nyugodalmat!

GUBUZNAI MIKLÓSNÉ DÁVID 
ETEL hunyai lakos 2015. november 25-én, 
92 éves korában hazatért a Mennyi Atyá-
hoz. Pihenése legyen csendes, emléke ál-
dott!

HUNYA ILLÉS hunyai lakos 2015. dec-
ember 7-én, 79 éves korában megtért Te-

remtőjéhez. Gyászolják a családtagok, ro-
konok és ismerősök. Áldás és béke lengjen 
nyugvó porai felett!

RUPCSO MIHÁLY gyomaendrődi la-
kos 2015.december 5-én, 72 éves korában, 
távozott az Örök hazába. Gyászolják a csa-
ládtagok, rokonok és ismerősök. Isten őr-
ködjön pihenése felett!

SZMOLA MÁTÉNÉ KISZELY IRÉN 
gyomaendrődi lakos, 2015.december 11-
én, 85 éves korában, hazatért a Mennyei 
Atyához. Gyászolják a családtagok, roko-
nok és ismerősök. Pihenése legyen csen-
des, emléke áldott!

UGRIN GYULÁNÉ KURILLA ER-
ZSÉBET gyomaendrődi lakos 2015.nov-
ember 27-én, 95 éves korában, távozott 
az örökkévalóságba. Gyászolják a család-
tagok, rokonok és ismerősök. Isten adjon 
neki örök nyugodalmat!

„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!

Január 17.: Remete Szent Antal napja.
Remete Szent Antal ókeresztény szentünk, egyike a szerze-

tesség atyjának. Gazdag családból származott, ám szülei halála 
után nagy vagyonát szétosztotta a szegények között, és Egyip-
tom pusztáiba kivonulva, önsanyargató remete életet élt. A nép-
nyelv „Téli Szent Antalnak” is hívja, így megkülönböztetve őt a 
júniusban tisztelt Páduai Szent Antaltól.

Szent Antal sója. A hagyomány úgy őrizte meg, hogy An-
talhoz sokszor kivitték az emberek a pusztába beteg állataikat, 
és ő áldásával meggyógyította őket. Ezért sokfelé szokás, hogy 
Remete Szent Antal napján a gazdák sót visznek a templomba, 
ahol a pap ezt megszenteli. Aztán hazaviszik, és az állatok táp-
lálékába hintik, hogy Isten őrizze meg őket minden betegségtől 
és dögvésztől.

Január 18.: Szent Piroska napja.
Piroska az őskeresztény vértanúink közé tartozik. A keresz-

tényüldözés idején válogatott kínzásoknak vetik alá: máglyára 
dobják, de egy óriási szél kioltja a máglya tüzét, és Piroskának 
semmi baja sem esik. Kiéheztetett oroszlánok elé vetik, de az 
vadállatok kezes bárányként odahevernek lábai elé és nem 
bántják őt. Végül feldühödött kínzói lefejezik őt, így ontja vérét 
Krisztusért és keresztény hitéért.

Piroska kendője. A Makó melletti Kiszomboron az a néphit 
tartotta magát, hogy amely leány Szent Piroska napján piros 
kendőt köt a nyakába, még abban az évben férjhez megy.

Időjóslás. Szegeden és környékén ez a mondás járja: „Piroska 
napján ha fagy, negyven napig el nem hagy!”

Január 20.: Szent Sebestyén napja.
Sebestyén római katona volt, a római császár közeli had-

vezére. Titokban kereszténnyé lett, s amikor ez kiderült róla és 
keresztény meggyőződéséről nem lehetett lebeszélni, a császár 
haragjában halálra nyilaztatta. Ezért általában fához kötözve áb-

rázolják, testébe fúródott nyílvesszőkkel.
Időjóslás. Ezen a napon a ködöt fi gyelték az emberek. Úgy 

tartotta a néphit, hogy ha Sebestyén napján a köd csak alacso-
nyan terjeng, akkor abban az évben sok gyermek és fi atal hal 
meg. Ha a köd felér a fák koronájáig, akkor a középkorúak közül 
halnak meg legtöbben. Ha azonban mindent beborít a köd, ak-
kor minden korú emberek közül szedi a halál áldozatait.

Január 22.: Szent Vince napja.
Hispániai keresztény vértanú volt, 304-ben halt vértanúha-

lált keresztény hitéért.
Országszerte ismert a szőlősgazdák mondása: „Ha megcsor-

dul Vince, tele lesz a pince!” Tehát, ha e napon felenged a fagy, jó 
szőlőtermés várható.

Január 25.: Szent Pál apostol megtérése, 
azaz „Pálforduló” napja.
Ezen a napon emlékezik meg Egyházunk Szent Pál apostol 

megtéréséről. A keresztényüldöző Saul a damaszkuszi úton tör-
tént jelenés után megtér, és a Pál nevet felvéve, Krisztus buzgó 
apostola lesz.

Napjához sok időjósló néphit fűződik, mely szerint ha szép 
idő van e napon, akkor jó termés várható, ám a havas, esős nap 
ennek ellenkezőjét, szegény termést és szegénységet jelez.

Úgy vélték, ha e napon szeles idő van, az háborúságot jelent: 
„Hogyha szeles Pálfordulás, akkor lészen hadakozás!”

A ködös idő e napon járványt, döghalált, sok halálozást jel-
zett: „Ha fordul Pál köddel, hull az ember döggel!”

Egy régi, 16. századi versike mindezt így foglalja össze:
„Pál-forduló napja ha tiszta, jelent nagy bőséget,
Ha szeles, hoz a földre rabló ellenséget,
Ha pediglen ködös, halált s veszettséget,
Ha havas és esős, kenyérben szükséget!”

Czank Gábor

ÜNNEPI KALENDÁRIUM
- Január -
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Körzeti Sakkverseny

A Körzeti Diáksport Bizottság ismét iskolánkban rendezte meg 
a Körzeti Sakkversenyt. A versenyen részt vettek a Rózsahegyi Kál-
mán Kistérségi Általános Iskola, és a gyomaendrődi Kis Bálint Álta-
lános Iskola tanulói. Ezen a délutánon 33 diák mérte össze tudását.

Ovisok látogatása

December 7-én a Százszorszép oviból a Maci csoportos gyere-
kek és a 4. a osztályos tanulók újra közös programot szerveztek.

Tavaly a nagyok látogattak el az oviba, idén az ovisok jöttek 
nagy örömmel hozzánk.

A program a Mikulás jegyében zajlott. Beöltözött Télapó, kram-
pusz, rénszarvas és manó várta a vendégeket. Először a tornaterem-
ben mozogtunk egy kicsit, utána az osztályteremben próbálhatták 
ki az ovisok az iskolapadot. Kézműveskedtünk, kézlenyomattal ka-
rácsonyfát díszítettünk, színeztünk, közösen énekeltünk.

Búcsúzóul megajándékoztuk egymást, és előre várjuk a jövő évi, 
már hagyományosnak számító éves találkát. 

Nevelési értekezlet

Az első nevelési értekezletet december 12-én tartottuk. Ágos-
tonné Farkas Mária igazgatónő az aktuális feladatokról, a pedagó-
gusok külső és belső értékelésének tapasztalatairól beszélt, majd Ke-

reki Irén tanítónő a helyes óraterv kritériumait vázolta fel szakértői 
látogató tanácsainak tükrében. Ezt követően Hunya Jolán tanárnő a 
portfolió készítés menetét mutatta be prezentációjában. A kötelező 
- és a szabadon választott dokumentumokat egyaránt érintette. Ko-
vácsné Bácsi Ilona tanítónő a portfolió védés sorrendjét vázolta fel. 
Személyes tapasztalatait hitelesen érzékeltette, hiszen ő már sikeres 
minősítő vizsgán van túl. Végül Vaszkó Lajosné igazgató helyettes 
asszony azt mondta el, mi az intézményi delegált feladata, a peda-
gógus minősítés folyamatában.

Rénszarvas kupa 2015

Idén negyedik alkalommal rendeztük meg a Rénszarvas kupát, 
ahová az ovisokat is nagy szeretettel vártuk. Egy kicsit más volt, 
mint a korábbi élvekben, mert azt szerettük volna, ha minden gyer-
mek éremmel a nyakában térhet haza. Ezért a versengés évfolya-
mok között történt. Az első osztályosok az óvodásokkal együtt ver-
sengtek. Nagyon jó volt látni a boldog gyermekarcokat, a jutalmul 
kapott érmekkel.

A sakkverseny győztesei

Az ovisok látogatása

A nevelési értekezlet előadói

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Az érem nagy öröm!
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Ez kész cirkusz!

Különleges ajándékkal érkezett ebben az évben a Mikulás 
a rózsahegyis gyerekekhez: kedvezményes cirkuszjegyet is ho-
zott nekik. A 2. a, 3. a és 4. a osztályok tanulói december 10-én 
Budapestre utaztak, s megtekintették a Fővárosi Nagycirkusz 
káprázatos Balance című, két és fél órás előadását. A program 
részeként a gyerekek ellátogattak a Nemzeti Múzeumba is. 

Ép testben, ép lélek

Iskolánk tanulói az elmúlt 
hetekben több sportversenyen 
is eredményesen szerepeltek. 
A körzeti sakkbajnokságon a 
III. korcsoportos fi úk versenyét 
Rácz Adrián 5. b osztályos tanuló 
nyerte meg. Ugyanebben a kor-
csoportban a lányok között Kiss 
Eleonóra 2., Jónás Mariann 3. he-
lyezést ért el, ők szintén az 5. b 
osztályba járnak.

Az asztaliteniszezők körzeti 
bajnokságán is jól szerepeltek 
tanulóink: a III. korcsoportban 
2. lett Kata Patrik 6. a osztályos 
tanuló, a IV. korcsoportosok kö-
zül a 8. b osztály tanulói értek el 
dobogós helyezést: Szmola Sza-
bolcs 2., Tóth Zoltán 3. helyezett 
lett.

Úszásban is körzeti versenyt rendeztek a közelmúltban, ahol 
Nemes Ágota 7. a osztályos tanuló hátúszásban aranyérmet, 
mell- és gyorsúszásban pedig ezüstérmet szerzett.

Barátom az internet?!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
pályázatot hirdetett egy adatvédelmi modell tanóra bemuta-
tására. A pályázat célja az alapvető adatvédelmi ismeretek mi-
nél hatékonyabb oktatása volt a 6-19 éves korosztály számára. 
A tanórát bemutató szöveges leírás mellett minél kreatívabban 
kellett bemutatni a szerzett ismereteket. A 8. a osztály hét tanu-
lója: Nyemcsok Judit, Parrag Gergő, Szurovecz Fanni, Kovács Szil-
via, Varga Petra, Fülöp Tibor, Mitrocsák Vanda és osztályfőnökük, 
Kocsis-Pésó Irma komoly előkészületi munkálatok után fi lmre 
vittek egy történetet, ami az internetes ismerkedés veszélyeire 
hívja fel a fi gyelmet. A lelkes kis csapat a középiskolai osztályok 
között országos hatodik helyezést ért el. A tanulók jutalma egy-
egy pendrive volt, osztályfőnökük pedig könyvutalványt kapott.

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

„Jézus minden évben a földre száll”

Szállt a dal az ünneplőbe öltözött hetedik évfolyamos 
tanulóink ajkáról. Több éve hagyomány már a Rózsahegyi-
ben az adventi gyertyagyújtás. A várakozás időszakát szépí-
tették meg műsorukkal a hetedikesek. Az ő feladatuk volt a 
téli projekt programjának megszervezése és lebonyolítása. 
Az ünnepélyes gyertyagyújtás mellett a nagyobbak Miku-
lás buliban szellőztethették ki a fejüket. A második gyertya 
meggyújtása után a zsibongóban megnyitotta kapuját a 
karácsonyi vásár, ahol a gyerekek, tanítók és a szülők által 
készített karácsonyi díszekből lehetett válogatni. A harma-
dik gyertyagyújtást követően az érdeklődők gyönyörköd-
hettek a karácsonyi jelképekből összeállított kiállításban, a 
téli sportokra vágyók pedig korcsolyázni mehettek a szar-
vasi jégpályára. A projekt zárásaként került sor az iskolai 
karácsonyi ünnepségre, ahol minden évfolyam bemutatta 
színes, vidám, olykor megható produkcióját. Iskolánk kö-
zössége így készült a karácsonyra.

További információk olvashatók az iskola honlapján: 
www.rozsahegyiiskola.hu

Karácsonyi ünnepség

Kollégiumi Karácsony az Örömsüti csapattal

Indulunk a Fővárosi Nagycirkuszba

Rácz Adrián körzeti sakkbajnok
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Kedves vásárlóim!
Januári ajánlataim:

• Kandallók, kályhák, füstcsövek
• Zománcos üstök, üstházak, tartozékok
• Virágföldek, műtrágyák, virágtápok
• Műanyag kukák, hordók, dézsák
• Demizsonok, műanyag kannák
• Alu. létrák, talicskák, vödrök
• Egérfogók, patkányfogók, mérgek
• Munkaruhák, gumicsizmák, védőkesztyűk
• Munkavédelmi bakancsok, védősisakok
• Szegek, csavarok, kéziszerszámok
• Kutya-, macska-, madáreledelek, 

kiegészítők
• Konyhai eszközök, izzók, elemek, stb.

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

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

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

Az étterem nyitva 
11-21 óráig.

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

FÉSZEK
Panzió és Étterem

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

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

Adventi  gyertyagyújtás városunkban


