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A Kis Bálint Napok első napja

2016. június 12-én a Kner Nyomdaipa-
ri Múzeum adott helyet az ünnepi könyv-
hétre megjelent Hősök és mártírok című 
könyv bemutatójának. A bemutatón La-
torcai János, az Országgyűlés alelnöke és 
Toldi Balázs polgármester mondta el ün-
nepi gondolatait. A Magyar Izraeli Baráti 
Társaság és a Széchenyi Tudományos Tár-
saság gondozásában megjelent kötetet a 
szerkesztők, szerzők: Weisz Péter, Szilágyi 
Károly és Szunai Miklós ismertették.

Az 1. sz. Általános Iskola egykori diák-
ja, Latorcai Ujházi Aranka, alkotásaiból 
rendezett ikonkiállítással vette kezdetét 
az iskolanévadónak emléket állító jubile-
umi ünnepségsorozat a Kis Bálint Napok.

A „Képbe foglalt imádság” című tárla-
tot Dr. Semjén Zsolt Magyarország mi-
niszterelnök – helyettese nyitotta meg a 
Kis Bálint Iskola Hősök úti aulájában. 

Ágostonné Farkas Mária igazgató-
nő ünnepi beszédében felidézte, hogy a 

gyomai településrész iskolái 20 éve egye-
sültek, s az iskola 15 éve vette fel Kis Bálint 
rektor-tanító nevét. Az iskola a névadó 
szellemi örökségére építkezve határozza 
meg pedagógiai kultúráját, és alakította ki 
hagyományait. 

Az ünnepségen közreműködtek Hu-
nya Jolán tanárnő, a Gyomaendrődi 
Zenebarátok Kamarakórus, Cserenyecz 
Éva óvodapedagógus Szilágyi Ferenc 
versét szavalta el, Ugrai László és Csá-
nyi Brigitta, az iskola tanulói. A Kegye-
lem című költeménnyel tisztelgett az 
iskolanévadó előtt.

Az ikonkiállítást követően a meghí-
vott vendégek és az érdeklődők a Körös 
Látogatóközpontban a Latorcai Ujházi 
Aranka játékbaba-gyűjteményéből 
rendezett állandó kiállítást tekinthették 
meg. A több mint 500 darabot számláló 
különleges gyűjteményt, a képzőművész 
szülővárosának aján-
lotta fel.

JUBILEUMI ÜNNEPSÉGEK A GYOMAENDRŐDI 
KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Latorcai Ujházi Aranka kiállítása megnyitóján

folytatás a 2. oldalon
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Az iskolanévadó tiszteletére rendezett emlékünnepség, 
a programsorozat második napján

Az emlékünnepségen az iskola irodalmi színpada és ének-
kara műsorral tisztelgett Kis Bálint emléke, életműve előtt. Az 
iskola 15 évvel ezelőtt vette fel a református rektortanító ne-
vét, akinek nevelő-tevékenységét, a gyomai reformátusság életé-
ben betöltött szerepét méltatták közösen diákok, pedagógusok. A 
rendezvényt jelenlétükkel megtisztelték Gyomaendrőd elöljárói, a 
társintézmények vezetői, nyugdíjas pedagógusok, szülők. Itt került 
sor az iskola és a Gyermekekért Alapítvány által létrehozott díjak, 
elismerések átadására, a gyerekek és pedagógusok jutalmazására.

2016-ban Kis Bálint-díjat kapott:
Kereki Irén, tanító,
Ladányi Sára 8. c osztályos tanuló.
Az iskola nevelőtestületének határozata alapján a Kis Bálint Ál-

talános Iskola Kiváló diákja címet Gál Bence 8. b osztályos tanuló 
nyerte el.

Az év közössége Iványiné Varga Marianna vezetésével a 4. b 
osztály lett. Az év szülőjének Kissné Csalah Anitát választották, az 
év diákja címet Farkas Dóra végzős tanuló kapta meg.

Az idén Mészáros Szabolcsnak nyújtotta át Halászné Dr. Balogh 
Erzsébet a Halász István-díjat.

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala 
fontosnak tartja, hogy jó kapcsolatot építsen ki Gyomaendrőd köz-
nevelési intézményeivel. Ezért az idei évben első alkalommal egy 
végzős diákot jutalmazott a nyolc év alatt nyújtott példamutató 
magatartása, kiemelkedő tanulmányi eredménye és kiváló sport-
teljesítménye alapján. Az elismerést Dr. Pacsika György járási 
hivatalvezető nyújtotta át a Kis Bálint emlékünnepségen Gál 
Bence 8. b osztályos tanulónak.

A második nap estéjén a nagyon népszerű: „alma a fájától” 
című szülő – gyermek párosok gálaestjére került sor immá-
ron harmadik alkalommal.  A színvonalas, változatos műsorban 
magyar és német nyelvű mesemondók, zenészek, tornászlányok, 
nép- és társastáncosok, mazsorettek, versmondók, énekesek sze-
repeltek. A tehetséges gyermekek, szüleikkel közösen nyújtottak 
felhőtlen, vidám perceket az érdeklődők számára.

A rendhagyó órák, foglalkozások szintén a második naphoz 
fűződnek, melyeket az iskolához kötődő, sikeres életpályát befutó 
egykori gyomai diákok tartottak. Dr Latorcai Ujházi Aranka elő-
adása az ikonfestészet történelméről, a liturgikus képi ábrázolás 
sajátosságairól szólt. Toldi Balázs polgármester a közigazgatási 
rendszer felépítését, az önkormányzatok szerepét ismertette a ta-
nulókkal. Timár Albin és Timár Attila mesterszakácsok szakmájuk 
érdekességeit mutatták be. Dr. Stef Györgyi kardiológus a tájéko-
zódási futásról tartott gyakorlati bemutatóval egybekötött rend-
hagyó foglalkozást. Gyalog Irén tanító és Gyalog László koreográ-
fus ikertestvérpár a néptánc alapjaival, Szilágyi Edit és Megyeri 
Csaba a társastánc alaplépéseivel szórakoztatta a „kisbálintos” nö-
vendékeket. Dr. Rácz Beáta állatorvos házi kedvenceinkkel kapcso-
latos tudnivalókról tartott előadást. A tanulók részt vehettek még 
Valuska Lajos gimnáziumi tanár rendhagyó irodalom óráján és a 
Körösmenti Íjfeszítő Egylet hagyományőrző bemutatóján. 

A különleges előadások, bemutatók, a meghívott vendégek 
munkássága követendő mintát nyújt általános iskolásainknak.

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Határtalanul!

Ismét állami támogatással járhatták be a Székelyföld és a Keleti 
Kárpátok legtávolabbi vidékeit a „kisbálintos” hetedikesek. Az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma Határtalanul! című programjának 
felhívására „Hegyen át, vízen át...” – örökségünk nyomában címmel 
nyújtottak be pályázati anyagot, mely 774.000 Ft támogatásban 
részesült. A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 31 hetedik 
osztályos diákja és 4 pedagógusa Erdély magyarok lakta terüle-
teire látogatott 2016. június 4-8. között. A Határtalanul! 
program célja az, hogy szorosabbra fűzzék kapcsolataikat 
a magyarországi és a külhoni magyar fi atalok.  
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Önkormányzati h í r e k Megyei h í r a d ó

A megszokottól kissé eltérően júniusban, szerdai napon ülése-
zett a képviselő-testület. 

A harminc napirendi pont között szerepelt költségvetési rende-
let módosítása, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet tár-
gyalása, orvosi ügyelet közbeszerzése, bérleti díjak meghatározása, 
valamint megtárgyalásra kerültek az önkormányzati tulajdonban 
lévő Kft .-k beszámolói is. 

Ismét napirendre tűzte az önkényuralmi rendszerekhez köthető 
közterület nevek módosítását is a képviselő-testület, ui. hosszas vá-
rakozás után megérkezett a MTA állásfoglalása a megkérdezett, de 
még nem lezárt utcanevek felülvizsgálatával kapcsolatban. 

Mint ismeretes, 2013. december 1-től 10 utca neve változott 
meg a törvényi elvárásoknak megfelelően, de néhány utcanévvel 
kapcsolatban nem jutott konszenzusra az akkori testület két frak-
ciója a hiányos információból fakadó véleménykülönbségek miatt. 
(Dobi István utca, Hámán Kató utca, Martos Flóra utca, Micsurin 
utca, Polányi Máté utca, Rózsa Ferenc utca, Tokai utca)

2014. évi általános és a 2015. évi időközi választás okán ismét 
csak a márciusi ülésen kerülhetett napirendre, s akkor az volt a tes-
tület véleménye, hogy néhány információ segítené a döntéshozókat 
a névváltoztatással kapcsolatos állásfoglalásban, ezért kérdéseink-
kel ismét forduljunk az Akadémiához.

Rövid idővel ezelőtt megérkezett a válasz az MTA részéről, ame-
lyet fi gyelembe vett a helyi szakértői bizottság és ennek alapján tett 
javaslatot az eljárási renddel kapcsolatban is. 

A helyi szakértői bizottság indítványozta a képviselő-testület 
felé, hogy döntésében vegye fi gyelembe az MTA Bölcsésztudomá-
nyi Kutatóközpontjának véleményét, illetve a korábban elhangzott 
lakossági véleményekre is legyen tekintettel. 

Az MTA véleménye szerint meg kell változtatni a Dobi István 
utca és Micsurin utca nevét, mivel azok olyan személyek nevét 
hordozzák, akik a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 
megalapozásában, kiépítésében, vagy fenntartásában részt vettek. 

Azon utcák neveit törvényileg nem kötelező módosítani, akik 
egyértelműen ebben a folyamatban személyesen nem tevékenyked-
tek. (Hámán Kató, Martos Flóra, Rózsa Ferenc, a Tokai utca megne-
vezése pedig nem volt fellelhető sem levéltári, sem pedig történeti 
tényadatokban.) Az akkori lakossági vélemény és civil szervezetek 
szerint a Dobi István utca vegye fel a Csernus Mihály vagy a Dob 
utca nevet, illetve a Micsurin utca lehetséges elnevezése a Dr. Tóth 
Elek vagy Tímár Máté utcanév.

A módosítást előkészítő szakértői bizottság javasolta még azt is, 
hogy postai úton eljuttatott kérdőíves konzultációval kerüljön meg-
ismerésre az érintett lakosság véleménye az előbbi javaslat alapján.

Sajnálatos módon évek óta megoldatlan probléma városunkban 
az üdülőkben keletkezett szemét kezelése, mellyel 2016-ban kezdett 
komolyabban foglalkozni a képviselő-testület. A holtágak partján, 
árterekben, utak kereszteződéseiben egyre több az illegális szemét-
lerakó. (pl.: Torzsás-zug vadász les lába, Bónom-zug Olajosok útja, 
a Hármas-Körös ártere), de elenyésző azok száma is, akik a köz-
szolgáltatónál vásárolható zsákokba viszik be a hulladékot a telep-
helyre. Számadatokkal igazolható, hogy az önkormányzat az elmúlt 
évben megközelítőleg öt millió forintot költött illegális hulladék 
elszállítására és ártalmatlanítására. Ezen költségek mellett nem 
elhanyagolható tényező a környezet szennyezése, a turisztikai kép 
rombolása, és a lakosság elégedetlensége is. Egy 2012-ben alkotott 
törvény értelmében az önkormányzat rendeletében állapíthatja meg 
az üdülőingatlanokra vonatkozó szabályokat. Ez alapján az üdülő-
ként nyilvántartott ingatlanok esetében az éves hulladékgazdálko-
dási díj 50%-át lehet megállapítani. Szükséges tehát a gyűjtőpontok 

Rendkívüli közgyűlés a megyeházán

Rendkívüli ülést tartott a Békés Megyei Önkormányzat Közgyű-
lése, rövid ülésen, de nagyon fontos döntést hoztak a képviselők. 
Elindult a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályá-
zatainak elbírálása, a kiválasztási folyamatban a Döntés Előkészítő 
Bizottságnak (DEB) fontos feladata van, tagjai véleményezik a pályá-
zatokat. A Békés Megyei Önkormányzat Képviselő-testülete a DEB-
be tagként Zalai Mihályt, a közgyűlés elnökét, póttagként Tolnai 
Péter alelnököt és Kónya István tanácsnokot delegálta. Az első DEB 
ülés 2016. június 2-án volt, ahol a TOP-1.3.1-15 Gazdaságfejlesztést 
és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 
elnevezésű felhívást véleményezték a tagok. Eszerint: 3,7 milliárd fo-
rint értékben négy és öt számjegyű utak felújítása kezdődhet meg 
hamarosan. A várhatóan júniusban kihirdetendő pályázatok 2018. 
október 31-ig fognak megvalósulni. 

Önkormányzatok szerepe a vállalkozásfejlesztésben

A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány már 22 éve foglalkozik 
mikrohitelek kihelyezésével, amely kezdő és működő vállalkozások-
nak ad lehetőséget beruházásaik megvalósításához, kamata mind-
össze 4,9%. 2015. év végén merült fel ötletként, hogy a BMVA és a 
települési önkormányzatok összefogásával kedvező kamatozású 
hiteleket lehetne kiajánlani békés megyei kezdő-, kis- és középvál-
lalkozásoknak. 

- Megkerestük valamennyi békés megyei önkormányzatot, kí-
vánnak-e élni a lehetőséggel, szeretnék-e ilyen módon támogatni a 
településükön vállalkozni szándékozókat, vállalkozásukat fejlesztő-
ket. Három önkormányzat döntött eddig úgy, hogy segítené a helyi 
vállalkozásokat, ezek: Újkígyós, Szeghalom és Orosháza. A jelen ösz-
szefogás lényege, hogy a települési önkormányzatok egy bizonyos 
keretösszeget biztosítanak az Alapítvány által kezelt alapba, amely-
ből kizárólag csak az adott településen fejlesztést létrehozó vállalko-
zások hiteleihez nyújthat kamattámogatást – tudatta Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.

A kamattámogatás mértéke 1,4% és 3% között lehet, a támo-
gatásban részesülő vállalkozó így akár 1,9%-os kamatra is vehet fel 
hitelt.

- A kamattámogatás mértékének meghatározására három 
konstrukció készült. Alap esetben 1,4 %-os kamattámogatásról be-
szélünk, ekkor a kritérium csak az, hogy az adott településen kell 
megvalósulnia a beruházásnak. Ha helyi vállalkozótól történik a be-
szerzés, akkor 2% a kamattámogatás. 3%-os kamattámogatás pedig 
akkor igényelhető, ha a beruházni kívánó vállalkozás 6 hónapnál 
nem régebben alakult vagy 35 év alatti a többségi tulajdonosa és 
csak úgy, mint a 2%-os kamattámogatás esetén, itt is egy helyi vál-
lalkozótól történik a beszerzés – mondta Szász Zsolt, a BMVA ügyve-
zető igazgatója.

A kamattámogatási alaphoz továbbra is lehet csatlakozni, a 
BMVA várja a települések jelentkezését.

kialakítása a HÖR által szabályozott időben, május 1. és szeptem-
ber 30. között. Az üdülőövezetek elhelyezkedését fi gyelembe véve 
9 db gyűjtőpont kialakítása lenne ideális úgy, hogy ezeket lehetőleg 
csak az üdülőtulajdonosok vehessék igénybe. A képviselő-testület 
az előterjesztés előző fordulójánál azt kérte a Városüzemeltetési 
Osztálytól, hogy dolgozza ki a szelektív konténerek ?+ kommunális 
konténerek kihelyezése, zsákos hulladékgyűjtés és a vegyes gyűjtő-
konténer kihelyezésére szolgáló lehetőségeket egyaránt. 

A döntési javaslat értelmében a képviselő-testület egyeztetést 
kezdeményez a zugok horgászegyesületeivel a tárgyalások megkez-
désére és azok eredményeinek függvényében hozza meg döntését 
a tulajdonosok által is elfogadható gyűjtési módról. Erre a soron 
következő testületi ülésen kerülhet sor, augusztusban.

Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról
Ősztől épül az M44 középső, leghosszabb szakasza

Ősszel kezdődik az M44-es gyorsút Tiszakürt-Kondoros 
közötti szakaszának kivitelezése, az erről szóló pályázat már 
megjelent a Közbeszerzési Értesítőben. A 61,4 kilométer hosszú 
út csak külön csomópontokkal rendelkezik majd, 2x2 forgalmi 
sávos, osztott-pályás gyorsút lesz. A munkaterületet várhatóan 
októberben adják át a kivitelezőnek. 

A 111 km hosszú M44 gyorsforgalmi út építése három 
ütemben valósul meg: a 40 kilométer hosszú Kecskemét - Nagy-
kőrös – Tiszakürt, a 62 kilométer hosszú Tiszakürt – Kondoros 
és a 18 kilométer hosszú Kondoros – Békéscsaba – országhatár 
szakasz. A középső, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyét át-
ívelő, 62 km-es Tiszakürt Kondoros közötti leghosszabb szakasz 
kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési felhívás már megjelent. 
Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a kivitelezés 2016 év 
végén megkezdődhet. Az M44 Nagykőrös-Tiszakürt (31 km) 
és Kondoros-Békéscsaba (18 km) közötti szakaszainak ajánlati 
felhívása várhatóan 2016 végén jelenik meg, eredményes eljárás 
esetén mindkét szakasz építése 2017-ben elindulhat.

Az új nyomvonalon, 2×2 forgalmi sávos kiépítésű gyorsfor-
galmi úton 4 külön szintű csomópontot, 44 alul- és felüljárót, 
Cserkeszőlőnél és Kondorosnál egyszerű, Szarvasnál komplex 
pihenőt alakítanak ki. A Kőrös folyó felett a Kőrös építésze-
ti hagyományait megőrizve egy 450 m hosszú acél ívhíd épül 
díszvilágítással. Emellett a szakaszon két kisebb híd épül: egy a 
Dögös-Kákafoki csatorna felett, valamint egy háromnyílású híd 
a Mezőtúr-Orosháza vasútvonal felett. Kardosnál üzemmér-
nökségi telep létesül.

Az M44-es autóút Kecskemétet köti össze Békéscsabával, 
majd a tervek szerint folytatódna a román határ felé. 

Sztahovics Zsuzsa

Kincsek a nagymama szekrényéből

Sajátos kézimunka kiállítás nyílt a Szent Antal Népház kiál-
lító termében. Hímzések, horgolt terítők idézik fel az egykor oly 
népszerű mintákat. Gazdagon díszített kalocsai hímzések, az úri 
hímzésmintákat variáló szűrrátétek mellett az azsúr technika 
díszes darabjai is megjelentek a kiállított munkák között. Meg-
nyitó beszédében Dr. Szonda István etnográfus a népművészet 
sajátos 21. századi formájáról szólt, mely ötvözi a hagyományos 
mintakincset az új stílusú motívumokkal, majd gratulált az al-
kotóknak és biztatta őket, hogy ezt a tudást adják  át a fi atalabb 
generációknak is. Végül köszönetet mondott a Barátság Klub-
nak a kiállítás szervezésében való segítségért.

Gyomaendrőd művész szemmel

A Szent Antal Népház kiállítótermében június 24-én nyílt 
meg a Gyomaendrődi Holló László Művésztelep záró kiállítá-
sa. Az alkotókat Dr. Lovas Kiss Antal grafi kus művész méltatta. 
Megnyitó beszédében kihangsúlyozta, hogy a tábor alkotói sa-
játosan ragadták meg a Hármas-Körös varázslatos táji értékeit, 
szépségét. Dr. Medveczky Nóra apró pontokból felépülő tájképe, 
vagy Matti Armas Korpela realista stílusú Körös partja város-
unk gyönyörű környezetét ábrázolja. Kelemen Bélát az épített 
környezet érdekli és bravúrosan szerkesztett képén az Endrődi 
Tájház várfalszerű téglakerítése jelenik meg. Luczi János nagy-
vonalú ecsetkezeléssel a színek foltszerű felületeiből építkezve 
alkotja meg képeit, melyen a viharos Harcsás-zug mellett, az 
endrődi templom harangjai is életre kelnek. Erdeiné Törőcsik 
Katalin diófapác képein a gyomai és az endrődi városrész jelleg-
zetes utcaképei rajzolódnak ki. Számára ez a technika sok lehe-
tőséget rejt, az elmosódott, lazúrszerű felületek mellé éles, rajzos 
részletek kapcsolódnak. Végül a művésztelep szervező alkotóját 
Nagyné Hirsch Katalint mutatta be, aki játékos ecsetkezelés-
sel, könnyedény rakja fel a vászonra képeit, melyek tele vannak 
örömmel és vidámsággal. Az ártéri rét virágaiból összeállított 
csendélete a kiállítás egyik legszebb alkotása. A művésztelep ki-
lencedik alkalommal került megrendezésre Gyomaendrődön, 
gazdagítva a város kulturális palettáját.

Ha szeretne ki-
csit kikapcsolódni 
és pihenni, kérem 
látogasson el a Gyo-
maendrődi Közéleti 
Kávéház következő 
nyári programjára.

DRÁGA ELZA

magyar, háborús 
fi lm rendezői válto-
zat első bemutatója 
Magyarországon, 
Gyomaendrődön - 
a Közéleti Kávéház 
szervezésében.

Ideje: 2016. júli-
us 16. szombat este 
fél 9-kor.

Vendégek: Füle 
Zoltán rendező és a fi lm alkotói (színész és operatőr)

Moderátor: Klacsán Gábor, a Konyha TV tulajdonosa.
Helye: Vízi színpad – Gyoma (rossz idő esetén a Kállai Fe-

renc Kulturális Központban ) Társzervező: Kállai Ferenc Kultu-
rális Központ

Belépés: ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Előfi zetőink fi gyelmébe!

Aki nem rendezte a 2016-os évi díjhátralékát, 
kérjük a mellékelt csekken az összeget minél hama-
rabb befi zetni! Ellenkező esetben nem áll módunk-
ban az újságot tovább küldeni!
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CIVIL SAROK - Vaszkó Sándorné

Vaszkó Sándorné Margó nénit sokan 
ismerik a városban. Könyvelőként dolgozik, 
de emellett amikor csak teheti, segíti a város 
nehéz sorsú lakosait. Az Élet Másokért Egye-
sület vezetőjeként aktív karitatív munkát fejt 
ki. Az egyesület immáron 15 éve végzi nemes 
küldetését, ebből az alkalomból ültünk le be-
szélgetni.

Hogyan indult az élete, mit lehet tud-
ni a családjáról?

1952-ben születtem. Öregszőlőben lak-
tunk, ott jártam általános iskolába, aztán 
Békéscsabára a Közgazdasági Szakközép-
iskolába, és onnantól elkezdtem dolgoz-
ni. 1973-ban házasságot kötöttem Vaszkó 
Sándorral, akivel a mai napig együtt élünk. 
Ebből a házasságból született egy gyerme-
künk, aki Budapesten él.

Mikor kezdődött a karitatív munkás-
sága?

Én könyvelőként dolgozok szinte mi-
óta az eszemet tudom. A munka mellett 
egyszer csak az életembe „belepottyant” ez 
a karitatív munka. Ez nem úgy kezdődött, 
hogy én kitaláltam, hogy karitatív akarok 
lenni, hanem bejöttek, hogy kaptak egy 
levelet innen-onnan hivataloktól, nem tud-
ják értelmezni, mitévők legyenek. És akkor 
többnyire mindenkinek sikerült megoldani 
a dolgát, gondját és aztán ez teljesen kiszé-
lesedett. Nagyon sok mindenki megtalál.

Meséljen pár gondolatot Élet Máso-
kért Egyesület alakulásáról, miként lett a 
vezetője?

Az Élet Másokért Egyesületet tulajdon-
képpen nem is mi hoztuk létre, az létezett, 
de nem működött. Endrődön alakult meg. 
Én endrődi lévén mindenkit ismertem, és 
mondták ott nekem, hogy élesszük fel ezt az 
egyesületet, és megkértek, hogy vállaljam 
el a vezetését. Hát mondom rendben van, 
elvállalom, mert nagyon hozzám közelál-
lónak éreztem a célt, a feladatot. És akkor 
2001-ben az alapszabályt módosítottuk, és 
azóta vagyok az egyesület elnöke.

Milyen elvek mentén működik az 
egyesület?

Ez egy keresztény alapokon nyugvó 
egyesület. Az ember egész életét meghatá-
rozza, hogy van egy erkölcsi iránya. Az úgy 
való, hogy végig amíg élek, annak mentén 
haladok, se jobbra, se balra nem nézegetek, 
nekem nagyon fontos volt. És akkor ezen 
belül a kitételünk, hogy segítsünk azokon, 
akik bajba kerülnek. Most mindegy hogy 
milyen okból, az  ránk tulajdonképpen 
nem tartozik, csak azt kell tudnunk, hogy 
segítségre szorulnak. Az emberek nehezen 
tudják azt elképzelni a mai világban, hogy 
lehet valamit úgy csinálni, hogy nem várok 
érte el semmit. 

Mennyien tevékenykednek, milyen 
hatékony a közös munka?

11 tagunk van, de rengeteg az önkéntes. 
Az a mérhetetlen nagy szerencsém, hogy 
nagyon sokan ismernek. Bármilyen „akció” 
volt, énnekem 3-4 telefonálás után annyi 
segítőm volt, hogy endrődiesen „egymást 
vertük le lábról”. Nem volt olyan, ami mi-
att valamit nem tudtam volna megcsinálni. 
Aztán, mint magánember folytam bele a 
Katolikus Karitász élelmiszer-szállítmányá-
nak a fogadásába, beosztásába és elszámo-
lásába. 5 évig csináltam, ez egy nagyon szép 
időszak volt, rengeteg embert, élethelyzetet 
megismertem. Ezalatt a 15 év alatt tulaj-
donképpen nagyon letisztult ez a dolog. 
Megismertük egymást, a segítőket, tagokat, 
tudom hogy ki az aki végig kitartott mel-
lettem, ki az, akire bármikor tudok támasz-
kodni, tiszta egyenes emberek. És ennek ez 
a lényege, semmi más.

Milyen főbb tevékenységeket végez-
nek/végeztek?

Az alapszabályunk értelmében a rászo-
ruló családokon segítünk, különös tekintet-
tel a gyerekekre. Volt egy időszak, amikor 
a rászoruló családoknak karácsony előtt 
adtunk ajándékcsomagokat, de nem egy kis 
reklámszatyornyit kell elképzelni, hanem 
nagyon-nagyon komoly ajándékcsomagot. 

Karácsony előtt minden évben megren-
dezzük a Segítsünk a Rászoruló Gyereke-
ken nevű akciót, amin kifejezetten a beteg 
gyerekeket nevelő családokat adományoz-
zuk meg Gyomaendrőd, illetve Hunya kör-
zetében. És ez az egyik legfontosabb dolog.

Évközben étel-, illetve ruhaosztásokat is 
szoktunk rendezni. Vagy például 2015-ben 
50.000- Ft értékben meleg takarót adomá-
nyoztunk a gyomai Mentőállomásnak.

Ezen kívül mindig mindenütt ott va-
gyunk, ahol Magyarországon rendkívüli 
helyzet áll elő. Amikor Felsőzsolca, Alsó-
zsolca tájékán az árvíz volt, egy héten belül 
ott voltunk. Ugyanabban az évben, októ-
berben volt a devecseri katasztrófa, szintén 
ott voltunk. Hát többen mondták, hogy ez 
nem normális dolog, én hogy merek oda 
elmenni. Hát nem is tétováztam.

Hogy sikerül mozgósítani az adako-
zókat?

Most például már októberben jöttek 
akik adakozni szoktak, hogy megcsinál-
juk-e a Segítsünk a Rászoruló Gyerekeken 
akciót. Azért felhívást is teszünk közzé. 
Nem a fára plakátoljuk ki, hanem csak meg-
határozott helyeken. A Városunk újságban 
szoktam meghirdetni, illetve a helyi televí-
zióban szalagcímen megy. Egy-két helyre 
szoktam kirakni, de ez már nem kérdés. 
Ha rendkívüli helyzet van, az más, mert 
az nem olyan dolog, hogy fogom magam, 
felülök a biciklire és átmegyek a másik fa-
luba, hanem az nagyon komoly szervezést 
igényel. Összeköttetés kell, hogy be tudjunk 
menni, tudjuk mit kell vinni, kit kell keres-
ni. Nekem ezek a dolgok mentek. Magasabb 
szinten voltak segítők, akik - miután meg-
mondtam hogy mit szeretnék - elirányítot-
ták a kis csapatot, és hát élelmiszert vittünk 

mindkét helyre. És mi a lényeges? Az, hogy 
ha én meghirdetem, az a meghirdetés nem 
kidobolás, vagy hangosbemondón történő 
kihirdetés, hanem szólok egy-két ember-
nek. Néhány napon belül itt olyan komoly 
segélyszállítmány gyűlt össze, hogy két au-
tóval tudtuk elvinni. És egyszer egy nagyon 
fontos ember azt mondta, hogy - miután 
kiderült, hogy itt nemcsak ruhát hoztunk - 
komoly célhoz komoly ember kell. Ez nem 
konkrétan nekem szólt, hiszen én csak egy 
vagyok a sok közül. Ha nincs körülöttem az 
a sok segítő ember, akkor egyedül nem bol-
dogul az ember. Én tényleg szerencsésnek 
érzem magam, hogy nagyon sok emberen 
tudtunk segíteni, de ez nem az én egye-
düli érdemem, hanem sok emberé. És egy 
nagyon jó kis csapat kovácsolódott össze. 
Bármikor szólok, számíthatok rájuk, sőt 
van amikor ők jönnek, és ők szólnak, hogy 
nem csinálunk-e valamit, vagy legyen már 
valami. De ezt mi csendben tesszük, ennek 
soha nincs hírverése.

Ezt a küldetést hogy lehet összeegyez-
tetni a munkával?

Az embernek a munkáját szeretni kell, 
és akkor az megy. A karitatív munkát, azt 
meg kell tanulni.

Ezt hogy érti?

Eleinte amikor valaki idejött, hogy 
nincs neki mit enni, ott vannak a gyere-
kek, nincs tűzifa, vagy tűzrevaló, akkor én 
is úgy gondoltam, hogy jaj Úristen - napo-
kig tipródtam azon,hogy mi lesz velük. És 
akkor rájöttem, hogy ebbe így nem szabad 
az embernek magát beleélni, mert akkor az 
nem lesz jó. Valahogy azt kell megtanul-
ni, hogy meghallgatom, a magam módján 
megpróbálok neki segíteni, de én megvál-
tani, a gondját őhelyette megoldani nem 
tudom. Enyhíteni maximum, de helyette 
megoldani nem. Ezalatt a hosszú idő alatt 
azért voltak furcsaságok itt is, ennélfogva 
már tudom, hogy aki hozzám bejön és azt 

folytatás a 10. oldalon
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JÚLIUSI MISEREND
ENDRŐD

Vasár- és ünnepnapokon 9 órakor nagymise
Szombat este 19 órakor vecsernye és előesti mise

Hétköznapokon (csütörtök kivételével) reggel fél 8 órakor 
szentmise

A hónap első és harmadik hétfőjén este 19 órakor Szentség-
imádás.

GYOMA

Vasár- és ünnepnapokon este 18 órakor nagymise
Szerdánként este 18 órakor szentmise

A hónap negyedik hétfőjén este 18 órakor Szentségimádás.

HUNYA

Vasár- és ünnepnapokon délelőtt 11 órakor nagymise
Kedden és pénteken este 18 órakor szentmise

A hónap második hétfőjén este 18 órakor Szentségimádás. 

Ima-sarok
Kész vagyok uram!

Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus! Adj nekem kedvet és 
lehetőséget, hogy téged mindinkább megismerhesselek, mind-
jobban megszeresselek, és egyre hívebben kövesselek.

Buzdító kegyelmed hívása nálam ne süket fülekre találjon, 
hanem legyek mindenkor kész, hogy akaratodat odaadással tel-
jesítsem!

Szembefordulok önszeretetemmel és önzésemmel, s követ-
lek a gyalázatban, szegénységben és üldöztetésben.

Teljesen újjá akarok születni, a régi magamat levetkőzni, 
hogy már ne én éljek, hanem te énbennem.

Forrás: Hetényi Varga Károly: Beszélgetés a Mesterrel 
- Imák és elmélkedések az ifj úság számára

Úton - Igeátadás
(Katekézis)
Dr. Kardos Mihály atya versei

Ajánlás

Soraim, mint a zöld fű,
Élő szó és érthető.
Tiszta szállal varrótű,
Mindent jól egybefűző.
(Ezt nem beképzelem,
csak erre törekszem.)

Jelige
(Terézi mottó)

Semmi se zavarjon,
Semmi ne ijesszen.
Elmúlik minden,
Megmarad Isten.

Mindent elér a türelem,
Nem hiányzik semmi sem
Annak aki Istené,
Isten egyedül elég.

(Keresztes Szent János nyomán)

Mire való?
(1 Móz 1,1.)

Igazi jó onnét való,
Ki azt mondta: ,,Legyen!”
Megalkotott természetben,
Ott a cél, és ott a rend.

Mire való? Kérdezhetjük
Gondolkodva felismerjük,
Már csak élni kell vele,
Igazi jó rendjében.

Példa
(Assisi Szent Ferenc)

Csendes hegyen igent mondott,
Sokat Jézus útra vonzott.
Magát szegénynek tartotta,
Mindenét Istennek adta.

,,Istenem és mindenem”
Ezt vallotta szüntelen.
Még a vad is megszelídült,
Ő mindig az Úrhoz pendült.
Szép dal volt az Ő élete
Ma is sokan élnek vele.
Tanulják a szív imáját,
Szeretetnek tiszta hangját.

A szerző 1970 és 1971 között 
endrődi káplán volt.

24 év után...
Balog Péter, az endrődi 

Szent Imre templom sekres-
tyése június végén állásáról 
lemondott, 24 év után letet-
te a templom kulcsait. Péter 
hosszú időn át viselte szívén 
az endrődi templom és plé-
bánia gondját, intézte a te-
metők karbantartását, a jó 
gazda gondosságával magá-
énak érezte az egyházközség 
életét, működését. Kedves 
Peti! Köszönjük a több, mint 
két évtizedes odaadó mun-
kádat! Isten áldjon és segít-
sen további életpályádon. 

Az endrődi hívek nevében: 
Czank Gábor plébános

13 év után...

Szilágyi András, a 
hunyai Szent László temp-
lom sekrestyésének szolgá-
lata az idei búcsúval véget 
ért. Bandi bácsi ereje az 
utóbbi időben már jelen-
tősen megfogyatkozott, így 
szolgálatát már nem tud-
ta tovább vállalni. Kedves 
Bandi bácsi! Köszönjük a 
13 éves önzetlen sekres-
tyési, valamint az azt meg-
előző több éves gondnoki 
munkáját! Kívánjuk, hogy 
a jó Isten még sokáig tartsa 
meg erőben és egészség-
ben!

A hunyai hívek nevében: Czank Gábor plébános

Köszönjük!
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Református k r ó n i k a Evangélikus h í r e k

Tanulni az Istent
A gyülekezetek, akárcsak az emberek, születnek, fejlődnek, 

gyümölcsöznek, végül kihuny belőlük az élet. De mitől élő a gyü-
lekezet? Kocsev Miklóssal, a Károli-egyetem hittudományi karának 
tanárával a Parókia portál készített interjút.

A budapesti teológia oktatójának egyik szakterülete a gyüleke-
zetépítés, vagyis azt vizsgálja, hogyan lehet például a munkahely-
hiány miatt szociológiailag átrendeződő, elöregedő népegyházi 
gyülekezetek életét felfrissíteni. Egyházunkban az elmúlt két évti-
zedben egyre inkább előtérbe került a gyülekezetplántálás, vagyis 
az alakuló gyülekezetek felkarolása.

A gyülekezetépítési modellek az olyan kilátástalannak tűnő 
helyzetekre nézve is adhatnak ötleteket, mint amilyenekkel itthon 
az elnéptelenedő, gazdaságilag is lecsúszó falvakban küzdenek. 
„Ilyenkor a gyülekezetépítés nem mást jelent, mint a meglévő, 
gyakran elkorrodálódott elemek letisztítását, a meglévő vagy meg-
maradt értékek megbecsülését. A célunk, hogy megőrizzük és to-
vábbadhassuk ezeket” – magyarázta Kocsev Miklós.

„Ahhoz, hogy só és kovász lehessünk mint gyülekezet is e vi-
lágban, először önmagunkon kell kipróbálnunk, mit tesz velünk ez 
az isteni só és kovász. Azaz, tegyük rendbe önmagunkat először, 
mielőtt másokat szeretnénk rendbe tenni. „

A gyülekezeti tagoknak nagyobb szerepet kellene kapnia több 
közösség életében is Kocsev Miklós szerint. „Hendrik Kraemer már 
hatvan évvel ezelőtt szorgalmazta, hogy a laikus elemnek újra fel 
kellene mérnie a saját értékét a protestáns egyházakban, kellő súly-
lyal jelen lenni és felelősséget vállalni. Ennek az az előnye, hogy a 
gyülekezetnek több motorja lesz, nemcsak egy. Megvan persze az a 
kockázata is, hogy megférünk-e egymás mellett laikus és kleriká-
lis elemként. Ne versenyezzünk és vitatkozzunk azon, hogy ki az 
erősebb, hanem adjuk össze, amink van. Vannak közösségek, ahol 
a laikus elem nem kívánt módon felerősödik: mert azt mondja, ő 
tartja fenn a gyülekezetet, vagy több évszázados családi tradíciók-
ra hivatkozik, amelyek az adott települést is meghatározzák, ezért 
nem fogadja el, hogy más mondja meg, merre haladjon a közösség. 
Ez nem vezet jóra. Mégis erősíteni kell a nem lelkészi szolgálatokat, 
ami már egyre több helyen meg is jelenik istentiszteleteken imád-
kozó vagy igét olvasó gyülekezeti tagok személyében.”

A gyülekezet tanuló közösség, ugyanis mindig tanulja az Istent 
– fogalmazott Kocsev Miklós. „A gyülekezet ünneplő közösség is, 
amely ezt az Isten-kapcsolatot meg is ünnepli. Persze a legtöbbször 
az Isten-kapcsolat még csak-csak megvan, de az emberek egymás 
közötti kapcsolata gyakran elég feszült. Egy ilyen individualizált 
világban nagy kihívás, hogy ne csak önmagunkat akarjuk megva-
lósítani, hanem az Istenből fakadó közösségre is fi gyeljünk, vagyis 
egyéni céljainkat alá tudjuk rendelni egy közösség céljainak. Ha 
az egyház kicsit körülnéz, feltalálhatja magát a világban, mert eh-
hez a jelenléthez vannak talentumai és forrásai. De jó érzék kell, 
hogy megtaláljuk a saját helyünket és ráérezzünk a világ szüksé-
geire, amelyben számítanak ránk. Az egyház feladata, hogy az is-
teni jelenlétet, az Ő folyamatos közeledését az Ő Igéjén keresztül 
közvetítse Isten saját világába. Egy olyan világba, ami nemcsak a 
miénk, hanem másoké is lesz. Felelősséget kell vállalnunk a jövőért 
is! Nagy és nemes ez a feladat, a közvetítő szerep mégsem teher, 
hiszen közben mi is megszólított emberekként vagyunk és lehetünk 
részesei ennek.”

parokia.hu

Megkezdődött az evangélikus gyülekezeti terem és 
parókia felújítása és kibővítése

Július elsejével megkezdődött az Evangélikus gyülekezeti terem 
és parókia felújítása és kibővítése. Az építkezés az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának támogatásával valósul meg az „Egyházi épí-
tett örökség védelme és egyéb beruházások” című pályázati kiírás 
eredményeképpen.  

Az eredetileg igényelt 40 millió Ft helyett 14 500 000 Ft-ot nyert 
a gyülekezet a minisztériumtól, így a megvalósulás érdekében 
további támogatókat kellett szereznünk. A Magyarországi Evan-
gélikus Egyház és a Kelet-Békési Egyházmegye a befolyt összeget 
további 9  404 902 Ft-tal növelte, így reménységgel tekintünk az 
építkezés elé, mely magában foglalja a gyülekezeti terem kibővítését 
egy megközelítőleg 64 m2 nagyságú helyiségre, a 25 m2 nagyságú 
közösségi és hittan terem felújítását, egy iroda és vizes blokk létre-
hozását és egy teakonyha kialakítását. Felépül egy gépkocsi – beál-
ló, lebontásra kerül a harangozó lakás életveszélyesnek ítélt része és 
a parókia is bővül az eredeti méretét tekintve egy szobával és egy 
tároló-helyiséggel. A közösségi életet egy mozgássérült feljáró segíti 
és egy szépen kialakított terasz.

A munkálatok elvégzésére Gubán Imre kiskőrösi vállalkozót és 
csapatát választotta ki a gyülekezet, akik a Déli Evangélikus Egyház-
kerület második legnagyobb templomát a közelmúltban renoválták 
Kiskőrösön és jó referenciát hagytak maguk után, ezért bízunk 
szakértelmükben. A kiválasztott generálvállalkozó alvállalkozókkal 
dolgozik majd össze, mi is ajánlottunk neki neveket az általunk is-
mert helyi, gyomaendrődi szakemberek közül. Csapatának összeál-
lítását azonban Gubán Imre végzi. A műszaki ellenőrzést a szintén 
gyomaendrődi Nagy Pál műszaki ellenőrre bízta a gyülekezet.  

Ha az építkezés sikerrel jár, akkor szeretnénk a templomot is 
felújítani, amennyiben lehetőségeink engedik. E cél érdekében el is 
kezdtük az adományokat gyűjteni csekken, bankszálánkra és temp-
lomi perselyünkbe. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik eddig 
is segítettek.      

Reméljük, hogy nemcsak anyagiakban, hanem lelkiekben is 
megáldja Isten az itt folyó munkát

„De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egek-
nek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, ame-
lyet én építettem! Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgé-
sére, Uram, Istenem, és hallgasd meg a kiáltást és az imádságot, 
amikor ma szolgád imádkozik színed előtt. Nézz nyitott szemmel 
erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad: 
Ott lesz az én nevem! Hallgasd meg az imádságot, amikor szolgád 
ezen a helyen imádkozik!... hallgasd meg a mennyből, bocsásd meg 
népednek, Izráelnek a vétkét, és hozd vissza arra a földre, amelyet 
őseinek adtál!” 1Királyok 8, 27.28.32.

Isten álja meg az itt folyó szolgálatot az Ő dicsőségére és az em-
berek javára! Lakozzon közöttünk, tekintsen le ránk!

Fülöp Mónika lelkész
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felől!
Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

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

Tímár Máté

Véha Antalné (1922-2016)
Véha Antalné Tímár Katalin 

1922. augusztus 3-án Endrődön 
született. Az orosházi Lehel utcai 
óvodások kedves Irénke óvó néni-
je sok gyermekes katolikus kántor-
tanító családjába érkezett.

Elemi iskolai tanulmányait End-
rődön folytatta, majd Kalocsán az 
Iskolanővérek Zárdájában szerzett 
kisdedóvói képesítést, valamint 
életre szóló barátságokat. Osztály-
főnöknőjével és volt osztálytárs-
nőivel rendszeresen találkoztak, 
leveleztek egy életen keresztül. 
Óvónői tanulmányai során jó ta-
nulmányi eredményéért Horthy-
ösztöndíjban részesült. Óvónői 

pályáját Endrődön kezdte, itt kötött házasságot Véha Antallal 
és nevelte két gyermekét Irénkét (1950) és Antit (1956). Vallás-
gyakorló, mélyen hívő családként az akkori rendszer pedagógus 
igazgatója ellehetetlenítette az óvónői pályával kapcsolatos te-
vékenységét. Emiatt 1962-ben a család áttelepült Orosházára, 
ahol több mint ötven évet töltött. Nyugdíjazásáig a Lehel utcai 
óvoda vezetőjeként sok ezer kisgyermek nevelését és világra 
eszmélését segítette nagy szeretettel és magas szintű szakmai 
igényességgel az óvónőképzős hallgatók állandó gyakorlati okta-
tójaként, jobbító szándékú mentorként. Hosszú ideig ápolta azon 
kolleganők barátságát, akiket pályakezdőként segített, megis-
mert. Dolgos pályáját, alkotókészségét a legendásan szép anyák 
napi ünnepségek, tanévzáró rendezvények fémjelzik. Az akkori 
óvodásoknak bizonyára ma is emlékezetes a hegedűszóval kísért 
énektanítása, a diafilm vetítések és a délutáni altatás.

A szülőfalu elhagyása komoly lelki fájdalmat okozott neki, 
de nagy lelkierővel, kreatív tettrekészséggel, végtelen optimiz-
mussal úrrá lett a helyzeten. Édesanyja, nővérei sokat látogatták, 
így az összetartó nagy család komoly védőhálóként működött. 
Nemcsak munkatársai körében, de a kiterjedt rokonságban és a 
szűkebben vett családjában is vidámságot, derűs optimizmust 
sugárzott. Fáradhatatlanul szervezte az óvodai kirándulásokat, 
például Gyopárosra vitte kisvasúttal az óvodásokat fürödni, vagy 
a Mikolai kertbe rügyező fákat és virágokat nézegetni. A Lehel 
utcai óvodát vezetői elképzeléseivel építgette, fejlesztgette, szé-
pítgette amellett, hogy a munkatársakkal és a szülőkkel igyeke-
zett békességes, korrekt kapcsolatban maradni. A múltrendszer 
szűk kereteit társadalmi munka szervezésével és kollegiális-baráti 
rendezvényekkel feszegette. Aktív nyugdíjas éveket élt, bekap-
csolódott az orosházi katolikus közösség egyházi életébe. Szí-
véhez legközelebb a Mária Légió közössége állt, amelynek Ő is 
aktív tagja volt. A Mária Légióban sok jóakaratú hívő nőtársával 
együtt, sokoldalú karitatív munkát végeztek: a Teréz utcai szociá-
lis otthonban rendszeresen miséket, igehirdetéseket szerveztek, 
a fekvőbetegeket látogatták, évente csomagokat küldtek a bör-
tönbe kerülteknek. Szebbnél szebb hazai és külföldi zarándokúton 
vett részt. Ez az erős élő hit és az aktív karitatív lelki elfoglaltság 
segítette át a férje elvesztését (1992) követő időszakon.

A megérkezett unokákat nagy szeretettel látta vendégül a 
nyári vakáció idején és más időszakokban is. A szűkebb – tágabb 
családját sok szeretettel fogta össze, a mosoly és a jókedv sosem 
hiányzott az arcáról. Kedvelte a természetet és a növényeket: 
kertje virágokkal volt ékes, szomszédjait, barátait virágok mellett 
saját termésű gyümölcsökkel és zöldségekkel is megörvendez-
tette. Gyulán élő egyedül maradt nővérét heti rendszerességgel 
járt gondozni több mint három éven keresztül.

Kilencvenedik születésnapja alkalmából Kis-Rigó László Sze-
ged-Csanád megyei megyéspüspök Úr köszöntötte, amely során 
átnyújtotta XVI. Benedek pápa ünnepi bulláját. Ez a pápai áldás 
nagy örömet szerzett és hitbéli megerősítést hozott számára. 
A családi otthon eladása után 2014-től Kiskunhalason fogorvos 
lányánál élt, de az orosházi és endrődi jóbarátokkal, rokonokkal 
nem szakadt meg a kapcsolat: a Szeretet-Híd telefonon élt to-
vább.

Családja számára mindig békét és szeretetet sugárzott, amely 
széppé és felejthetetlenné tette mindannyiunknak a vele töltött 
időt. Sosem elégedetlenkedett, gyakran mondogatta: „Ha nincs 
háború, nincs forradalom, akkor derűsek lehetünk!”. Az idősko-
ri megpróbáltatásokat nagy türelemmel, fegyelmezetten viselte, 
nem akarta övéit terhelni saját bajaival.

Az unokák, dédunokák jelenléte és szeretete számára igen 
sokat jelentett, mindig örömmel készült fogadásukra és a velük 
való együttlétre.

Hiánya életen át tartó űrt, bánatot okoz szívünkben. Isten ve-
led! Találkozunk!

Dr. Véha Irén (Kiskunhalas), Dr. Véha Antal (Szeged)

Az 1810-ben, tehát 206 éve alapított bat-
tonyai katolikus egyházközségnek az eltelt 
időben mindössze 20 plébánosa volt. A hívek 
számának jelentős növekedése miatt 1817-
ben megalapították az első segédlelkészi 
(kápláni) állást, amely a 19. század második 
felében már a duplájára növekedett. Sőt, a 
20. század első felében már három segédlel-
kész is működött a plébános mellett, közülük 
egyiknek leginkább a hitoktatás volt a felada-
ta.

Az első plébános Györgyi József volt, aki 
alig 4 évig működött Battonyán, helyébe 
1814 nyarán Vaszkó András került az egyház-
község élére.

Vaszkó Andrásról annyi tudható, hogy 
1765-ben született Endrődön, az akkori 
Nagyváradi Egyházmegye területén. (ma 
Endrőd, Gyomaendrőd néven a Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye része.) Nem tudjuk, hogy 
hol végezte iskoláit, de azt igen, hogy Nagy-
váradon, 1788-ban szentelte pappá Kalatai 
Ferenc akkori váradi püspök. Fennmaradt 
feljegyzések szerint 1792 – 97 között csabai 
(ma Békéscsaba) káplán volt, majd ezt kö-

vetően átlépett a Csanádi Egyházmegyébe. 
Annyi tudható, hogy Kiszomborról került Bat-
tonyára plébánosnak 1814 nyarán. Ám nem 
sokáig vezette az egyházközséget, alig 51 
évesen, 1816. augusztus 25-én elhunyt. Más-
nap, augusztus 26-án az Ótemetőben temet-
te el Róka József esperes, makói plébános. 
Az anyakönyvi bejegyzésben nem szerepel, 
hogy mi volt halálának oka, de valószínűleg 
valamilyen hirtelenül jött és gyors lefolyású 
betegség, mert május 9-én még temetett, de 
a következő, május 12-i temetést már Pusztay 
János tornyai plébános végezte, és ő helyet-
tesített egészen szeptemberig, az új plébá-
nos, a fi atal Hajnal Ferenc megérkezéséig.

Az Ótemetőt, mint köztudott, 1846-ban 
lezárták és akkor nyílt meg az új, a ma is hasz-
nálatos római katolikus temető. 1895-ben le-
leszi Vincze Mihály és neje Virág Katalin föld-
birtokos pár felépítette a temetői kápolnát. 
Az épület alatt két, több részből álló sírbol-
tot alakíttatott ki, északi lejárattal a kegyúri 
családnak, keleti lejárattal a battonyai lelké-
szeknek. Minden valószínűség szerint Vaszkó 
András plébános maradványait exhumáltat-

ták és újra temették ebben a kápolna alatti 
sírboltban. Néhány éve, egy sírbolt-felújítás 
során erre, az újratemetésre utaló jeleket 
találtak a kriptában. Ekkor került a kápolna 
külső falára egy emléktábla, amely megjelöli 
Battonya második plébánosának feltételez-
hető sírját ill. emlékét.

Most, Vaszkó András halálának 200. évfor-
dulóját megelőzően, augusztus 15-én, Nagy-
boldogasszony napján az ünnepi szentmisét 
a temetői kápolnában tartjuk 19 órai kezdet-
tel, majd megkoszorúzzuk az elhunyt lelkész 
sír- ill. emléktábláját. Bár csak két esztende-
ig működött Battonyán, de mindenképpen 
méltó a kegyeletünkre.

Bajnai István
battonyai plébános

2 0 0  É V E  H U NY T  E L  VA S Z KÓ  A N D R Á S  P L É B Á N O S

Vaszkó András plébános saját kezű bejegyzése 
az egyik anyakönyvben
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Kirándultunk

A „Tovább táncol a tobozmanó…” című pályázaton osztályunk is-
mét díjazott lett, (2.osztályban is nyertünk). Nyereményünket, mely egy 
egész napos erdei iskolai program volt Gyula-Városerdőn április végén 
váltottuk be. Az időjárás nem igazán kedvezett nekünk, a szakadó eső 
dacára mégis remekül éreztük magunkat, számháborúztunk, erdei aka-
dályversenyen vettünk részt és végül, de nem utolsósorban a termé-
szetben mélyítettük el azokat az ismereteket, amelyeket környezetis-
meret órákon az elmúlt években megtanultunk.

Június elején pedig kétnapos kirándulásra mentünk Ópusztaszer-
re és Csongrádra. Már izgatottan vártuk ezt a kirándulást, mert Katinka 
néni minden olvasás órán emlegette: „Majd Ópusztaszeren megmu-
tatom!” Végre elérkezett a nap, és valóban megelevenedett előttünk 
a történelem, a Feszty-körkép lenyűgözött bennünket, megismerked-
tünk honfoglaló őseink életmódjával, harci eszközeivel.  A nap utolsó 
programja a tanyasi iskolában megtartott rendhagyó óra volt, ahol a 
szigorú Tanító úr visszarepített bennünket a régi iskolai időkbe. Nekem 
ez tetszett a legjobban. Palatáblára palavesszővel írtunk, és aki nem 
fi gyelt körmöst is kapott. Estére érkeztünk Csongrádra, itt nádfedeles 
kis parasztházakban „laktunk”, elfoglaltunk egy egész utcát. Én abban 
a házikóban kaptam helyet, amelyben a Fekete István Tüskevár című 
regényéből készült fi lmet forgatták! Megnéztük a Körös-torkot is, azt a 
helyet, ahol a Hármas-Körös torkollik a Tiszába. Nagyon szép volt! Este 
szalonnát sütöttünk, sokáig beszélgettünk, jókat nevettünk! 

Másnap az egész napot Csongrád-Bokroson töltöttük, ahol vadnyu-
gati körülmények között különböző feladatokat oldottunk meg, érde-
kes akadályokat küzdöttünk le és még aranyat is mostunk!

Köszönjük tanítóinknak, hogy megszervezték nekünk ezeket a szép 
kirándulásokat, melyek igen tartalmasak és emlékezetesek voltak éle-
tünkben!   

Tóth Adrienn 4. osztályos tanuló

Gyereknap

Minden évben hagyomány iskolánkban a diákigazgató-választás 
DÖK napra. A kampányhét nagyon jól telt. Az épület folyosóit kidíszí-
tettük az általunk készített plakátokkal. Végül a 8. osztály jelöltje, Me-
gyeri Milán lett a diákigazgató. Egész nap sulirádió szólt, így még jobb 
volt a hangulat. A délelőtt folyamán tallérokat lehetett gyűjteni. Az 5. 
osztályosok voltak a legbuzgóbb tallérgyűjtögetők, ezért ők tölthettek 
el egy fél napot Robi bácsi tanyáján. A délutáni programokat már a 8. 
osztály vette a kezébe. Volt vízibomba, csocsó- és pingpong verseny, 
közös röplabda a tanárokkal is. Próbáltunk arra törekedni, hogy min-
denki jól érezze magát. A nap végén kicsik és nagyok egyaránt kaptak 
egy-egy jégkrémet.

Giricz Bettina 8. osztályos tanuló

Nemzeti Összetartozás Napja

Iskolánkban idén is megemlékeztünk történelmünk legfájóbb 20. 
századi eseményéről, a trianoni békediktátumról és annak következmé-
nyeiről. A nyolcadik osztály diákjai Radnóti Nem tudhatom című versét 
mondták el. A harangszó, nemzeti imádságaink és a Miatyánk is a vilá-
gon élő magyarokért, megmaradásunkért szóltak. 

Ballagás 2016.

„Életed útját magad választod,
Válassz hát úgy, ha egyszer
Elindulsz, nincs már visszaút.”

(Kodály Zoltán)

Ez a mottó várta - 2016. június 18-án - ballagó diákjainkat, szüleiket, 
meghívott vendégeinket. Díszbe öltözött az iskola, ünneplőbe vala-
mennyi diák, hogy búcsút vehessen attól a húsz végzőstől, akik ősztől 
a választott középiskolákban folytatják tanulmányaikat. Utoljára szólt a 
csengő, s hangzott fel énekük, „Ballag már a vén diák tovább, tovább”. 
Hetedikesek elevenítették fel az eltelt nyolc esztendő örömeit, emlé-
kezetes pillanatait. Ezt követően nyolcadikosaink versösszeállítással, 
közös énekléssel köszöntek el iskolájuktól, a „szentgellértes” közösség-
től. Előbb Tóth Ferenc igazgató úr, majd Czank Gábor atya mondta el 
ünnepi gondolatait. Gábor atya szép történettel utalt arra, hogy keresz-
ténynek lenni nem jelent mást, mint Krisztus „kinyújtott karjának lenni”, 
beszéde végén áldást adott. Szent Gellért-érmet, illetve könyvet, azok 
a diákok és szülők kaptak ebben az évben is, akik a közösségért tevé-
kenykedtek, akik tanulmányaikkal, tehetségükkel öregbítették iskolánk 
hírnevét. Gubucz Szilvia, Giricz Bettina, Zsilinszky Erika, Farkas Anita, 
Csernyeczki Liliána, Kürti András, Megyeri Milán, Rau György, Magyar 
Róbert, Kovács Dominik. Segítő szülők voltak: Zsilinszkyné Nagy Erika, 
Gubucz Zoltán, Giriczné Farkas Judit. 

Nyelvvizsgák 

2015/2016-os tanév

Iskolánkból négy nyolcadikos és egy hetedikes diák május-június 
hónapban alapfokú „C” típusú nyelvvizsgán vett részt, német és angol 
nyelvből.

Giricz Bettina sikeresen nyelvvizsgázott angolból; Kürti András, 
Zsilinszky Erika, Farkas Anita és Látkóczki Bence eredménye még folya-
matban van.

Felkészítőik: Tímár Marianna és Maráz Alíz tanárnők.

Hírek a Szent Gellért Iskolából - általános iskola



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Nemrég került elő egy üveg, mely-
nek oldalán a következő felirat olvas-
ható: „Páduai Szent Antal Gyógyszer-
tár Endrőd.”

 „A nép a test gyógyítását mindig 
összefüggésbe hozta a lélekkel. Abból 
kiindulva, hogy életünket, az egészsé-
günket Istennek köszönhetjük, a mé-
lyen vallásos patikusok polgári gyógy-
szertáraiknak gyakran adtak egyházi 
vonatkozású neveket.”1 A történelmi 
Magyarország 2029 gyógyszertára kö-
zül 1920-ban: 1166-nak volt egyházi 
vonatkozású elnevezése. Ezek közül 
Páduai Szent Antal (19).2

1  Magyar Katolikus Lexikon: 
gyógyszertárak elnevezése
 http://lexikon.katolikus.hu/G/
gy%C3%B3gyszert%C3%A1r.html  2016-
04-01. 
2  Magyar Katolikus Lexikon: 
gyógyszertárak elnevezése
 http://lexikon.katolikus.hu/G/
gy%C3%B3gyszert%C3%A1r.html  2016-
06-19.

  Sajnos a gyógyszertárról, helyéről 
és működési időszakáról eddig nem 
sok adatot találtam.  A Magyar Kato-
likus Lexikon tudósít róla, hogy 1903-
ban Endrődön Ősapay Lajos gyógy-
szerész tulajdonában volt a Páduai 
Szent Antal gyógyszertár.3

Az épület elhagyatottan, félig felújít-
va áll a Fő utcán.4

„Egy nagyon magas, ősi ház, kő 
kapubejárattal. A patika, a legutolsó 
ablaknál van, most errefelé. Az volt a 
patika. Ezt édesapám elmondta, meg 
is mutatta nekünk. Bementünk akkor 
az utca felől. Bementél a patikába, a 
patikából volt egy laboratórium, és ott 
készítették a gyógyszereket. Mindene 
volt, ami kellett egy gyógyszerésznek 
abba az időbe. Ősapay, ős magyar 
származású volt… ezt én mind Balán 
3  Magyar Katolikus Lexikon: 
gyógyszertárak     
 http://lexikon.katolikus.hu/G/
gy%C3%B3gyszert%C3%A1r.html  2016-
04-01.
4  Ld. 71. melléklet 

hallottam. Mikor hazajöttünk, édes-
apámnak mondtam: hogy hol volt a 
patika? Elvitt, elvezetett édesapám és 
mondta: nézd itt volt a bejárat, és most 
ott olyan ablak van, mint a többi…. Én 
azért tudom, mert Csudabalán is emle-
gették. Mert ugye, jött valaki: Ősapay 
csinálta ezt a gyógyszert, Ősapay ke-
verte össze ezt a kenőcsöt. Bezzeg 
Ősapay!”5

1970 októberében Ősapay László 
tiszakécskei gyógyszerésszel készült 
interjú a Petőfi népe c. folyóiratban, 
ahol a következőképpen emlékszik 
vissza gyermekkorára: „Heten voltunk 
testvérek; Endrődön – petróleumlámpa 
mellett telt a gyermekkorom. Gyógy-
szerész apámnak egyszerre hét szele-
tet kellett osztani kenyérből, hét cipő, 
hét ruha… És valamennyien kitanul-
tunk…” 6

Soczó Géza

5  Vaszkó Irén közlése, 2016. március 31.
6  Tóth I. „Gyógyszertárban” 5.

Páduai Szent Antal Gyógyszertár - Endrőd

mondja, hogy ő is bizony milyen rászoru-
ló, ránézek, és megmondom, hogy igazat 
mondott, vagy nem. Tehát mindenkinek 
megmondom előre, aki új, hogy nekem fö-
lösleges bármi mást mondani, mint ami az 
igazság. Ennyire egyszerű.

Mi volt a legszebb élménye a karitatív 
munkája során?

Amikor kimentünk Bélfenyérre az ár-
vaházba, vagy amikor mi a saját családi 
körünkben fogadtuk a gyerekeket, az volt 
az egyik legszebb dolog, úgy gondolom. 
Igaz, hogy annak se volt hírverése, nem is 
nagyon tudták az emberek, de nem is azért 
csináljuk. Se az egyesület nem azért csinál-
ja, se mi magunk. És akkor mindig úgy ér-

zem, hogy nincs vissza út, nem hagyhatom 
cserben őket, bármit is hozott nekem az 
élet, vagy tartogatott.

Meséljen pár szót a jövőbeli tervekről, 
egyesületi szinten mik a célkitűzések?

 
Nekem van egy nagyon nagy álmom, 

nem tudom, hogy azt sikerül-e majd meg-
valósítani. De az, hogy egy árvaházat tu-
dunk támogatni, már közelít ahhoz, amit 
én mindig is szerettem volna.

Egyébként az egyesületnek van egy spe-
ciális mentőcsoportja, egy életmentő tago-
zata. Most azon vagyunk, hogy a felszere-
lést pályázatok útján még tovább fejlesszük. 
Van búvár, alpinista... A speciális mentő-
csoport tagjai között van tűzoltó, mentős, 
tehát azonnal tudják, hogy a környéken 

hová kell menni. Adományból van motor-
csónakunk is. Itt van folyó, és itt vannak a 
holtágak. Történt ugye szerencsétlen kime-
netelű eset, amikor Gyuláról kellett, hogy 
jöjjenek a speciális mentők, akik már nem 
tudtak időben ideérni. Én ezt nagyon nagy 
dolognak tartom. Úgyhogy azt szeretném, 
hogy ez a rész fejlődjön.

Mennyire újak?

Újkeletűek. Tavaly előtt indult be tulaj-
donképpen. Nem tudják az emberek. 

Nagyon szépen köszönöm a beszélge-
tést. Erőt és kitartást kívánok, hogy minél 
tovább tudja végezni ezt az értékes mun-
kát!

Hegedűs Bence

folytatás az 5. oldalról 
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

Dr. Kató József „Krónikás Könyve”, mint korának tükre I. rész

Édesapám, néhai Dr. Cs. Szabó Albert községi 
főállatorvos (Gyoma-Köröstarcsa-Gyoma), igen kevés sza-
badidejében, de különösen nyugdíjas éveiben számos gyo-
mai illetőségű írást hagyott maga után. Egyik ilyen érdekes 
és helytörténeti-társadalomtörténeti adatokat tartalmazó 
munkája a fenti címet viseli. Azért is izgalmas ezen kézirata, 
mert ő „megénekelt” személyek közül számosat személye-
sen ismert. Az alapmű: „Dr. Kató József: Krónikás Könyve. 
Az elhunyt szerző levelével kiadja a Dr. Kató József emlék-
bizottság. Minden eladott könyv után 80 fi llér Dr. Kató József 
síremlékére lesz fordítva.” Nyomatott a Corvina könyvnyom-
dai műintézetben Gyomán. Feltételesen, talán 1927-ben 
jelent meg. Úgy gondoltam, hogy nem lesz haszon nélkül 
megismerni a két világháború közötti gyomai társadalmi élet 
jeles és jellegzetes alakjait a ma élő gyomaendrődi lakosok-
nak.

Egyedülálló hagyaték abból a szempontból is, mert Kató 
József mintha érezte volna Gyoma és Endrőd jövőjét, „egy-
bekelését”, egymással összefonódva ragadta ki az alkalmas 
témákat a két községben megtörtént eseményekről.

„Abban a trianoni átokkal sujtott időkben, a mindenna-
pi életben mái napjainkban is tulságosan ismert folyama-
tokban vergődtek az emberek. Lubickoltak az élelmesek, 
szélhálmosok, at infl áció haszonlesői s a haszonlesőktől 
elbüvölt málé emberek kis pénzét elővarázsolva vitték a 
tőzsdére s más kétes üzletekbe kosztoltatni, fi jaztatni. Az 
üzleteléshez kellett egy fórum, ahol találkozhattak azok 
akiket a hirtelen gazdagodásnak szele elkapott. Azok is itt 
gyülekeztek akik csak megfi gyelők voltak, állás nélküli rá-
érő idejükben reménykedtek a szerencsében. Ez a fórum 
volt a „Holler”. Megtetézve a borozgatás, sörözgetés élve-
zetét itt muzsikált az endrődi Dógi Gyula és cigányzeneka-
ra, majd később az orosz fogságból kalandos uton hazatért 
Farkasinszki Imre „az endrődi primás”. Az idősebbek akik a 
háboru négy évét végig élték, fáradtak és csalódottak vol-
tak. Őket már a lelki- és fi zikai megterhelést jelentő román 
megszállás sem tudta felrázni. Bénultan és fogcsikorgatva 
élték át ezt a megalázó egy esztendőt. Minden történés az 
infl ációt, a létbizonytalanságot állandósitja a becsületes em-
bereknek. A társadalom másik részét meg feldobja ez az 
állapot, ezek a felelőtlen, üzletelő, mások hiszékenységé-
ből élő szélhálmos emberek. Ezek közül is aztán a „bethleni 
konszolidáció” után némelyek tengő-lengő éhenkórászokká 
váltak, a társadalom sajnálatos fi gurái lettek. Azok a katonák 
akik a frontokról hazajöttek itthon olyan változásokat láttak 
az itthoniakban, amit hirtelen meg sem tudtak emészteni.

Mindenki csak a maga dolgával törődött, hiányzott a 
megértés, az adott szó értékét vesztette, bizalmatlanok let-
tek a község vezetőivel, a társadalom hajdan közmegbe-
csülést kiérdemlett tagjaival szemben. Meggyőződésük volt, 
hogy nagy bizonytalanság előtt áll a világ s benne a magyar, 
s ebben a világban nagy felelőtlenség családot alapitani. 
Különösen nagy felelőtlenségnek tartották a sok gyermekes 
családalapitást. A fi atalok sorsa sem javult, mert éppen be-
lekóstoltak az ujabb háborura készülődés konjunkturájába, 
elvitte őket a második nagy háboru forgataga. Költőnk ver-
ses krónikájának hangvétele bölcsen derüs, ahol nemzeti 
érdeket tudatosit ott nemes páthoszu. Csipkelődése elvisel-
hető, s igyekezett az ujitás szellemét Gyomán is élesztgetni. 
Első verse a villamositással foglalkozott ti. a Tiszavidéki ma-
lom által fejlesztett villanyárammal megoldották a fő utcák 
közvilágitását. Ennek egyedül a községi lámpagyujtogató 
nem örült, mert megszünt a biztos állás. Ő volt az aki a meg-

felelő időben létrával a vállán közlekedett a Vasut utcán a 
vásártérig és az üveges, oszlopon álló petróleum lámpákat 
„helyezte üzembe”. Ezekből a lámpákból soha senki nem 
lopta ki a petrót, még „Pancsi cigány” sem, de még a lámpa-
üveget sem. Ez ma már szinte hihetetlennek tünik.

A következő megénekelt személyek egyike Dr. Eisler 
Vilmos járási tisztiorvos, az akkor minőséget jelentő bécsi 
orvostudományi egyetem diplomása. Valamint a senior Dr. 
Bartha Gusztáv s Máday Aladár a patikus, 1848-ban alapitott 
családi gyógyszertárával s egyuttal a gyomai határ fárad-
hatatlan vadásza. 1948-ban a Máday patika „megszünt”, s 
meghagyták helyette a jóval fi atalabb s szükösebb Maácz-
féle patikát.

Mindig kedvenc téma volt Gyomán a sár. Volt ugye jár-
dás és járdátlan oldal minden utcában. A járdás oldal a he-
lyi téglagyár jövedelmét lenditette fel. Később jött jobb ut-
cákban a betonjárda, melynek specialistája volt a Wagner 
Márton és Fiai cég. Nekik kiváló érzékük volt arra, hogyha 
a cég némi likviditási zavart szenvedett mikor és kicsodán 
keresztül kell off enzivát inditani a községi kassza ellen. Ha 
ugy tetszett még kedvezményes hitelt is kijártak a község-
nek felsőbb helyeken, de abból is leginkább ők profi táltak. E 
család mintegy multilaterális csápokkal rendelkezett s ezek 
elértek a megfelelő minisztériumig (államtitkár, vő, unoka-
testvér stb. ahogy ez ma is megyen). Ugyanők benne voltak 
a gazdák szövetkezeteiben is és ügyes szalámi taktikával 
váltották ki az igazgatósági tagokat, érdekeiknek megfelelő 
emberekkel. Sajtójuk utján a helyi politikát is „kézben tartot-
ták”, anyagi támogatást élvezett tőlük a helyi Magyar Élet 
Párt, a kormánypárt.

Kató József megverselte a gyomai agglegények nem kis 
hadát is. Az állástalanság a huszas évek végéig elhuzodott 
s a lézengő „értelmiségi” iskolázott ifjak nehezen tudtak egy 
jól fi zető állással együtt járó leányzót kifogni. Majd remekbe 
szabott versike szól a háboru utáni lakáshiányról. Trianon 
átkaként itt Gyomán is számos család lelt aztán később ott-
honra, de elébb mint vagonlakó tengethette életét. Végül 
az előljáróságon létrehozott lakáshivatal valamelyest évek 
multán enyhitett e helyzeten s egy Korbuly Lajos nevezetü 
Bácskából elüldözött gazdasági felügyelőt helyezett e hiva-
tal élére. Igy irt hozzá Kató József:

„A Fiastyuk utca sarkán
Van bérkocsi nemcsak egy
Üljön a Göncöl szekérre,
mely a Hold utcába megy

Ott a medve, sarki csillag
Vagy a Vénusz szálloda
Annyi üres lakásról még
A Jupiter sem álmoda...”
Vagyis sok hely van a csillagos ég alatt.

Szeptember; iskoláré-fáré, Szőke Ferenc ig. tanitó ur elé 
kerültek a nyári kis libapásztorok s lepkekergetők. Szőke 
tanitó ur ugy belefeledkezett a kis vadócok nevelésébe s a 
helybéli dalárda vezetésébe, hogy elfelejtett megnősülni. Ő 
volt egyuttal a helybéli gazdaifjak oktatására szerveződött 
„Téli Esték” motorja, s engem mint ifju elemistát egy fülsod-
rással meg is intve husz év mulva itt mutatott be mint az 
állategészségügy avatott előadóját.

Közreadja: Cs. Szabó István
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Rovatvezető: Polányi Éva

„Mindenkor idejük van a zsoltároknak”

Juhász Gyula: Könyörgés szabadulásért

Nyomorok mélyéből, bánatok éjéből,
Fölkiáltunk Hozzád a kietlenségből,
Ura seregeknek, atyja igazaknak,
Mutasd meg hatalmad földi hatalmaknak.
Vérünket ontottuk, könnyünket öntöttük,
Rettenetes évek zúgtak el fölöttünk,
Fejünk koronája lehullott a porba,
Reményünk vetését vihar eltiporta. 

Jöjjön a hajnal
Új diadallal,
Jöjjön az élet,
Szóljon új ének,
Hallelujázzon
Minden e tájon! 

Kelettől nyugatig neved áldja minden,
Régi fényt, új lángot adj nekünk, nagy Isten!
Pogányok jöttek be szent örökségedbe,
Istenünk, hová tűnt szívünk régi kedve.
Égi madaraknak lakomája lettek,
A földi vadaknak martalékul estek,
Vérüket ontották, könnyüket öntötték,
Akik szent hazánkat igazán szerették.

Juhász Gyula: De profundis

A legsötétebb ég alatt,
Isten, Téged találtalak.
A legmélyebb örvény felett
Uram, én Téged leltelek. 

A csillagtalan éjjelen
Egy láng lobog a lelkemen,
Mint reves fában gyönge fény,
De mégis élet és remény. 

Isten némán hozzám hajol
S engem idéznek valahol.

József Attila: GYÉMÁNT

Mindenkor idejük van a zsoltároknak.

Gyémánthegyen állunk,
De zsebünkben kavicsok vannak.
Nagyon elfelejtettük, hogy angyalok voltunk,
Kövér vánkosokba tömtük fehér szárnyaink.
Most könyörgések szomjazzák erőnket
És térdünk alatt lyukassá kopnának a kövek,
Szívünkben a csillag megfagyott.

Igen. Igen.
Elsüllyedtek a haditengerészek:
Szelid révészek csónakáznak Isten felé.
Még a nagyon öregek is
Kiülnek a dolgok előtti egyszerű lócára
S türelmet prédikálnak messze,
A mulandóság halainak.
Igen, igen.
Ne higgyük el hát barátaim,
Hogy lapdák helyett ökleinkkel lapdáztunk!
Mindent meg kell simogatni,
A hiénákat, a békákat is.

Gyémánthegyen állunk,
Szigorú hó, takard el bűneinket,
Oldozd föl nyelvünket, mennyei világosság!
Te határtalan kristály!

1924 első fele

Dsida Jenő: 
Alázatos, 
könyörgő zsoltár 

Jóságos Isten, áldottszivü kertész,
ki minden reggel átsétálsz a kerten,
akit csodálunk gyökereket verten
figyelj: egy dudva zsoltárt énekel!

Jóságos Isten, áldottszivü kertész –
Szirmaim nem szép, pompás csillagok;
csak egy tövises, csúf növény vagyok,
lekonyult, béna, haszontalan.

Dudvának hinak. Mindenek gyülölnek:
megtüz a nap és kinoz a hideg,
mert nincs gyümölcsöm soha senkinek,
s én – mégis élni, élni akarok!

Mert, látod, mégis szép a madárének
és mégis szép a tavasz, illat, fü, rög,
s a kis méhecske énnekem is zümmög
és élni, élni, élni akarok!

Jóságos Isten, áldottszivü kertész!
Nekem nem árthat, aki örömest öl,
Csak Te ne bánts, ne tépj ki gyökerestől:
a kis dudvának legyen irgalom!

A fájón-édes élet napjai
legyenek mind-mind kiüritett kelyhek,
s Te légy, akinek zsoltárt énekeljek,
míg lassudan a kerten áthaladsz!

S a kis, szomorú, mihaszna dudvára
– kérlek Istenem: – olykor rátekintsél,
s az több lesz neki minden drága kincsnél
Ne tépj ki Uram! Élni akarok!

Reményik Sándor: 
És a szívem is elhagyott engem

„Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek
számuk sincsen, - utolértek bűneim, 
amelyeket végig sem nézhetek, - számosabbak
a fejem hajszálainál, - és a 
szívem is elhagyott engem.”
                           Zsoltárok könyve 40. 13 

Ez a legnagyobb bűn.
Ez a legszörnyűbb büntetés.
S a legnagyobb nyomorúság is ez: 
Elhagyott engem az én szívem is. 

Ülök a puszta-homok közepén, 
Csügged nehéz fejem.
Ülök, akár a kő,
Lomha, kietlen kő-mozdulatokkal 
Tapogatom magam. 
Vad-idegenül kutat a kezem
A hely körül,
Hol a szívemnek lenni kellene. 

Nincs, nincs.
Elszállt, elillant az évek során. 
Őszökkel, tavaszokkal, 
Bűnökkel, bajokkal, 
Vándormadarakkal. 
Nem tudom, kivel, nem tudom, mivel, 
Nem tudom, hogyan,
Micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal 
Illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el,
Hagyott el engem az én szívem is. 

Még néha énekelnék.
Egyszercsak a dal torkomon akad, 
Elfagy, kihűl,
Nem érzem szívemet a dal alatt. 
Szólnék néha egy símogató szót, 
Egyszerűt, tisztát, édest, meleget, 
Vigasztalót.
Kimondom: koppan, 
Érctelenül, csináltan, hidegen: 
Nem szűrhettem által a szívemen. 

Magamhoz vonnék néha valakit 
Közel, közel,
Közel hozzám a félelmes magányba.
De szegett szárnyként visszahull a két kar, 
És visszahull a nagy ölelés vágya,
A kitárt karok félszeg ritmusát 
Nem a szív dirigálja. 

Indul a kezem irgalomra is,
De nem dobban a mozdulatban semmi, 
Csak pénz csillan: koldus kezébe tenni. 
Zeng a köszönet: „Ezerannyit adjon...” -
Nem, csak szívet, csak egy kis szívet adjon! 

És imára is kulcsolom kezem,
Úgy esedezem szívetlenül - szívért, 
Szárazon adom Istennek magam, 
Hátha reám bocsátja harmatát,
És kinyílik a kőből egy virág. 

Mert bajok vettek engemet körül, 
És a bajoknak szere-száma nincsen, 
És utolértek az én bűneim,
És bűneim beláthatatlanok, 
Hajszálaimmal el nem hullanak,
S elhagyott engem az én szívem is. 

Nincs, nincs.
Elszállt, elillant az évek során. 
Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, 
Gyilkos órák, rabló pillanatok,
Suhanó szárnyú nagy sors-madarak, 
Hová vittétek az én szívemet? 
Hozzátok vissza az én szívemet, -
Szeretni akarok.
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Amit a kakukkfűről tudni érdemes: 

Kakukkfű (Thymus sp.)

A kerti kakukkfű (Thymus vulgaris) a XIX. században került ha-
zánkba a Földközi-tenger vidékéről. Nemesített és elvadult változata-
ival egyaránt találkozhatunk kertjeinkben. A kerti kakukkfű levelei és 
szára kétszer annyi hatóanyagot tartalmaz, mint a vad fajta. A mezei 
kakukkfű (Thymus serpyllum) hazánkban vadon terem. A spanyol ka-
kukkfű (Thymus zygis) Spanyolországban és Portugáliában elterjedt 
gyógynövény. 

A kakukkfüvet már az ókori Egyiptomban és Görögországban is 
ismerték. Egyiptomban a kakukkfűolajat erős antimikrobás hatása és 
aromás illata miatt balzsamozásra használták. A kakukkfű latin neve az 
egyiptomi tham szóból származik, ami eredetileg egy balzsmozásra 
használt másik növény neve volt. 

Az ókori görögöknél a kakukkfű a bátorság jelképe volt, harctéri 
sérülések kezelésére használták. A harcba vonuló kereszteslovagok 
ruhájuk alá kakukkfüvet tettek. Hildegard von Bingen szerint a ka-
kukkfű lepra, bénulások és idegbántalom esetén hasznos gyógynö-
vény. Járványok idején nagy mennyiségben fogyasztották, test-be-
dörzsölésre, füstölésre alkalmazták. A gyógynövényt évszázadokon 
át légúti megbetegedések gyógyítására, az emésztés serkentésére, 
bélférgek kiirtására hasznosították, elterjedt fertőzés elleni gyógyszer 
is volt egészen a II. világháború közepéig. 

1719-ben fedezte fel Caspar Neumann a növény fő hatóanyagát a 
timolt, mely mikrobaellenes hatású, baktériumok, gombák és bélfér-
gek fejlődését gátló vegyület. A másik fő antimikrobás hatású, de ki-
sebb mennyiségben előforduló növényi hatóanyag a karvakrol, mely 
vírus-és baktérium ellenes hatású. A timol huszonötször erősebb anti-
bakteriális hatású a fenolnál, de kevésbé toxikus. 

A kakukkfű nyákoldó, köptető, görcsoldó hatású, csillapítja a kö-
högési ingert, így felső légúti és hörghurut oldására, a szamárköhögés 
tüneteinek enyhítésére alkalmas. Köhögés ellen kakukkfű és lándzsás 
útifű 1:1 arányú keverékéből készült teáját fogyasszunk. Ajánlott tea 
mennyiség ebben az esetben naponta 1-2 csésze, a teát forrón fo-
gyasszuk, kortyonként.  

Reggel 1 csésze kakukkfű tea szellemileg frissít, jót tesz a gyomor-
nak, jó közérzetet biztosít és általános erősítőszer. Szélbántalmak ese-
tén javasolt este 1 csésze tea fogyasztása. Étvágytalanság kezelésére 
reggel, szükség esetén délben 1 csésze kakukkfű teát fogyasszunk 
addig, míg az étvágy helyre nem áll. Menstruációs görcsök esetén is 
alkalmazható a tea a panaszok megszűnéséig. 

A gyógynövény alkoholos oldatát, a tinktúrát gyengébb alkatú 
gyerekeknél és sclerosis multiplexes betegeknél alkalmazzák a végta-
gok bedörzsölésére erősítésképpen.

Epilepsziában egész évben kúraszerűen fogyasztható naponta 2 
csésze tea 2-3 napig, 10 napos szünetekkel.

Alkoholizmus ellen jó a kakukkfű tea, ilyenkor a szokásos adagtól 
(1 teáskanál fű) 1 evőkanálig növeljük a 2,5 dl vízhez adott gyógynö-
vény mennyiséget tea készítésekor. Egyesek szerint ez a módszer do-
hányzásról való leszokás esetén is hasznos lehet. 

A kakukkfüves fürdő felpezsdíti a keringést. Alkalmazásához 3 evő-
kanál kakukkfüvet 3 liter forró vízhez adjuk, 20 percig lefedve tartjuk 
az oldatot, majd a fürdővízhez öntjük úgy, hogy az testmeleg legyen. 
A fürdési idő 20 perc. Fürdés után törölközőbe burkolózva, nyakig be-
takarózva feküdjünk kb. 1 órát. Az utóizzadáshoz ½-1 óra nyugalom 
kell. A kakukkfüves fürdő erősítő, frissítő hatású és a reumás panaszo-
kat enyhíti. Nyugtalan, ideges gyerekek esetén kedvező, felnőtteknél 
stresszoldó hatású.

Egészségről-betegségről

A növények nyári trágyázása
A legtöbb ember a trágyázást őszi, vagy kora tavaszi művelet-

nek tartja. Azonban a növények anyagcseréje a nyár folyamán a 
legélénkebb, ugyanis a nyári hónapokban igénylik és veszik fel a 
legtöbb tápanyagot, hogy termésüket kifejlesszék és beérleljék. Eb-
ben a folyamatban a növények a nitrogént igénylik a legnagyobb 
mértékben, ezt könnyen oldódó és gyorsan felvehető műtrágyák 
(péti só, karbamid, ammóniumnitrát) kijuttatásával, majd bemun-
kálásával lehet a felszívó gyökerek közelébe juttatni. A nitrogénhi-
ány elkerülése érdekében hatékony módszer lehet a lombtrágyázás 
is, mert a növények többsége ezt a tápanyagot a leveleken keresztül 
is képes gyorsan felvenni, majd hasznosítani.

A nitrogén mellett a legtöbb kerti növény nyáron is bőséges ká-
lium-ellátást igényel. A kálium azért fontos, mert kedvező hatást 
gyakorol a gyümölcsök és egyes zöldségfélék (paradicsom, papri-
ka, tojásgyümölcs stb.) cukorképzésére.

A kerti növényeink gyakran szenvednek különböző hiánybe-
tegségekben, melyek közül a legtöbbször a vashiány fordul elő. A 
vashiány tünete lehet a levelek sárgulása, elhervadása és lehullása. 
Ez ellen vaskészítmények (Fitohorm Fe, Sequestren) kipermetezé-
sével, vagy kiöntözésével lehet gyorsan és eredményesen védekez-
ni.

Az egyéb mikroelemek hiányának elkerülése végett ugyancsak 
a vízben oldható lombtrágyák használata a legcélszerűbb.

A kerti talajok humusz-készletét is rendszeresen pótolni kell. 
Ennek legjobb módja az érett istállótrágya kijuttatása, amit a nyá-
ron kiszórt és sekélyen bemunkált érett komposzt is helyettesíthet.

A nyári trágyázás alatt sem szabad megfeledkezni arról az alap-
szabályról, hogy a növényeket mi csak közvetve tápláljuk, mert 
azok a számukra szükséges tápanyagokhoz a talaj közvetítésével 
jutnak hozzá. Így a trágyázás csak akkor fejthet ki tökéletes hatást, 
ha a talajművelést, az öntözést, a talaj takarását és a gyomirtást is 
lelkiismeretesen, szakszerűen végezzük.

Hegedűs Bence
Felhasznált forrás: http://www.balintgazda.hu/aktualis-kert/

junius/hogyan-taplaljuk-a-kerti-novenyeket-nyaron.html

A kakukkfű illóolajával történő inhaláció oldja a légúti váladékot, 
alkalmazható megfázás, asthma, dohányzás okozta idült hörghurut és 
tüdőtágulat kezelésében. A kakukkfüves fürdő és az inhaláció különö-
sen hatékony. A kakukkfű erősíti az immunrendszert, növeli a fehér-
vérsejt számot, gátolja a sejtek öregedését. 

A gyógynövény alkoholos oldatát, a tinktúrát gyengébb alkatú 
gyerekeknél és sclerosis multiplexes betegeknél alkalmazzák a vég-
tagok bedörzsölésére erősítésképpen. A kakukkfűolaj alkalmazható 
sclerosis multiplex, izomsorvadás és rheuma esetén. 

A gyógynövény francia és a bolgár konyha kedvelt fűszernövénye, 
puff adásgátló, görcsoldó, étvágyjavító hatású. Nehezebb levesek, 
főzelékfélék, húsok ízesítésére használatos. Terhes, szoptató nők ese-
tén, szívelégtelenségben és pajzsmirigy betegségben a gyógynövény 
nem alkalmazható!

dr. Macsári Judit

Forrás: Maria Treben: Egészség Isten patikájából
             Csupor Dezső, Szendrei Kálmán: Gyógynövénytár, 
                                      Útmutató a korszerű gyógynövény alkalmazáshoz
Internetes forrás: www.vital.hu › Alternatív gyógyászat › Fűszer- és 

gyógynövények
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Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 
történései Endrődön I.

Összeállította: Timár Mihály
1956-os Endrődi Nemzetőrség tagja (32. sorszám)
Jelenleg: Budapest IV-XIII. ker. POFOSZ-Nemzetőrség tagja

A II. Világháború végigsöpört az ország területén, elpusztított min-
dent, ami az útjába került. Utána csak a kirabolt éhező lakosság maradt. 
Ezt kellett újjáépíteni, ezen kívül hatalmas mennyiségű jóvátételt kel-
lett a háborús károkért fi zetni a győztes országoknak. Közben az aktív 
munkaerőt jelentő fi atal férfi ak jó része „jóvátétel” címén hadifogságban 
dolgozott.

Az ország területe Szovjet megszállás alá került. A gazdasági fejlő-
dést is a saját elgondolása alapján alakította át. A jólmenő kisparaszti 
gazdaságokat nagyüzemi /kolhoz/ gazdaságokká alakította át, szövet-
kezés címén. Ennek végrehajtására ott kiképzett „káderokat” ültetett a 
nép nyakára és tervutasításos rendszert vezetett be, ezt a káderok min-
denképpen végrehajtották. Ezt emlegeti a falusi lakosság a „padlássöp-
rés” időszakának. Jobb állású parasztoknál nem volt, mert a padlásra se 
került fel a gabona, hanem a gép farától kellett vinni a „beszolgáltatást”, 
de mindent elvittek, mert olyan nagymértékű volt a beadás, hogy a fej-
adag és a vetőmagon kívül semmi sem maradt. Ezen kívül még pénzbeli 
adófi zetés is volt. Amikor az illető nem tudott fi zetni, jött a végrehajtó, 
ez mindent vitt, amit talált. Hogy miből éltünk kérdeztetik? Hát alkalmi 
munkákból, hiszen nyáron az úgynevezett kulákoknak volt a „robot-
munka”, ez azt jelentette, hogy lóval, kocsival – utasításra – ki kellett 
menni az akkor alakult Állami Gazdaságokhoz dolgozni. Hozzánk a 
Ballai Ág. volt legközelebb, oda jártunk nyáron gabonát hordani, ősszel 
pedig az őszi vetést elvégezni. Emlékezetes az 1952-es csapadékos ősz. 
Az eső ellenére is vetni kellett, mert felajánlás volt, hogy az ország egész 
területén november 7-re befejeződik a vetés. Ez országos parancs volt. 
A gazdaság vezetője Erkel Tibor volt, a nagy zeneszerző unokája. Sze-
gény büntetésből volt odatéve,- mint szakember – főagronómusnak. Azt 
mondta, hogy nem tud mit csinálni. A közvetlen irányító – brigádvezető 
– világosított fel bennünket. Hagyjuk ott a lovakat a vetőgéppel és ve-
gyük vállunkra a zsákot és szórjuk a gabonát. A búza bedolgozását majd 
ő elintézi. Odaküldi a juhászt a birkákkal és betapostatja búzaszemeket. 
Ez volt a „fejlett” szocialista gazdálkodás kezdete. Kapott napszámbért 
sem kaptuk meg, mert bérfi zetéskor ott ült a végrehajtó is az asztalnál, és 
akinek hátraléka volt adófi zetésből azt könyörtelenül elvette.

Ez az életforma folyt 1954-ig, amikor Rákosit leváltották és Nagy 
Imre lett a Miniszterelnök. Valamennyire enyhültek a törvények, de szi-
gorodott a Termelő Szövetkezetek szervezése. Megszűnt az úgynevezett 
I. típusú szövetkezetek szervezése – ez hasonló volt a dániai szövetkezet-
hez – csak a III. típusú szövetkezetesítést /kolhozok/ engedték.

A háború utáni békeszerződés 1955 nyarán kötelezővé tette a Szov-
jetunió számára a megszállt államok elhagyását. Hazánkon keresztül 
pakoltak haza a megrakott vasúti kocsikkal. Bíztunk benne, hogy Ma-
gyarország is sorra kerül, itt hagynak bennünket megszállóink, hiszen 
mindenünket elvittek. Akkor volt nagy híre, hogy uránércet találtak a 
Mecsek hegységben. Az oroszok az egészet elvitték, de velünk termeltet-
ték ki. Anglia a Dél-Afrikai államból szerezte be a szükségletét. Jelent-
kezett vevőként. Az ár magasabb volt, hisz nem tudtuk, hogy mennyit 
fi zetnek érte, vagy még mindig jóvátétel. Az angolok vállalták az ország 
útjainak kikövezését. Szovjetunió nem adta. 1956-ban vált egyértelmű-
vé, hogy továbbra is megszállás alatt fogunk maradni. Tehát minden ma-
rad úgy, ahogy eddig volt.

Folytatjuk!

Gyalogos zarándoklat a 
hunyai Szent László búcsúba

Június 25-én ismét gyalogos zarándoklat indult Gyomaend-
rődről a hunyai Szent László búcsúba.

Reggel fél 6-kor indultunk az endrődi templomból, miután 
Czank Gábor plébános megáldott bennünket. Harangzúgás kö-
zepette hagytuk el a templomot, közben páran kijöttek az indu-
lásra, hogy jó utat és feltöltődést kívánjanak nekünk.

Eleinte nem tartott sokáig a menetelés, mert jó szokásukhoz 
híven Harnos Vince bácsi és kedves felesége reggelivel vártak 
bennünket. A fi nom kolbászos szendvicsnek és a szíverősítő 
pálinkának köszönhetően csodálatos gasztronómiai élménnyel 
gazdagodtunk.

A rövid vendéglátás után kezdetét vette az igazi megpróbál-
tatás, a következő célunk már a végleges volt: a hunyai templom. 
Útközben imádkoztunk, énekeltünk, beszélgettünk és szemlé-
lődtünk. A csapat rendkívül jól bírta a tempót, csupán pár perces 
pihenőkre kellett megállnunk. Minden útba eső keresztnél időz-
tünk egy kicsit, és egy rövid imát elmondtunk, majd továbbha-
ladtunk. Az út során érdekes módon a legtöbb autós mellettünk 
elhaladva intett nekünk, ami szemmel láthatóan az elismerés és 
a drukkolás jele volt.

Az út bő négy órán át tartott. Bár ez más zarándoklatokhoz 
képest sokkal kevesebb idő, de mégis, egy rövid időre sikerült 
kiszakadni a hétköznapok rabságából és közelebb kerülni egy 
magasabb létformához. 

Háromnegyed 10-kor érkeztünk a hunyai templomhoz, ahol 
Gábor atya  úgy fogadott bennünket, ahogy otthonról elbocsáj-
tott. Egy rövid szusszanás után kezdetét vette a szertartás, mely-
nek főcelebránsa Bilibok György dévaványai plébános volt. Az 
atya az ünnepi szentbeszédben felhívta fi gyelmünket a tudatos 
keresztény élet fontosságára, hisz ha nem hitünk szerint élünk, 
akkor nem jutunk előbbre az Istenhez vezető  úton. Az ünnepet 
szentségi körmenet zárta, majd agapé következett a templom-
kertben.

Hazafelé már autókkal érkeztünk, és testileg-lelkileg feltöl-
tődve léptük át otthonaink küszöbét. A kialakult hagyományt 
továbbra is folytatni fogjuk!

Hegedűs Bence
Képek a 20. oldalon!

 Mária búcsúja egyszülött fi ától
Én édes egyszülött fi am,
Ki sok keserves kínt szenvedtél az emberiség
Megváltásáért.
Kiken annyit segítettél,
Hogy jutottál ide?
Én édes egyszülött magzatom,
Miért jutottál gonoszok kezére? 
Oly rútul bántak veled.
Mert te soha nem adtál kínt édesanyádnak:
Mindig szerető szívet adtál nekem.
Ki betlehemi jászolban, láttad meg a világot.
Ökör, s szamár kezétől melengettél, s
Angyali kezek mutatták utadat.

Isten szava
Életemben útmutatóm.
Halálomban boldogítóm.

A verseket Mészáros Gábor, 
a gyomaendrődi 

Szent Gellért Gimnázium tanulója írta.
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Kezdődhet a nyári pihenő
Június első dekádjának a végén befejeződött a labdarúgó 

bajnokság a Gyomaendrődi FC csapata számára. Az utolsó for-
dulókra igencsak elfogyott a csapat mind létszámban, mind 
hozzáállásban, jókor jött a bajnokság vége. A szezont mégis si-
került győzelemmel zárni, így a csapat is, a szurkolók is kellemes 
szájízzel gondolhatnak vissza a maguk mögött hagyott bajnoki 
küzdelmekre.

Az egyesület U-19 korosztálya megnyerte a Megye II. északi 
csoport küzdelmeit, így jogot szerzett ősztől a magasabb Megye 
I. osztályban való szereplésre.

Az utolsó lejátszott mérkőzések eredményei:     
     
2016. 05. 21.     Gyomaendrődi FC - Kunágota TE    2 : 0
                            G.: Kiszely M., Gábor V.
Villámrajtot vettek a hazaiak, nagyszerű támadásokat vezet-

tek az ettől megilletődött vendégek ellen. A fölény gólokban is 
megmutatkozott, amelyben elévülhetetlen szerepet játszott Ki-
szely Márk, hiszen a 9.percben gólt szerzett a 13. percben elő-
készítőként jeleskedett a második hazai gólnál. Ezt követően is 
voltak még nagy helyzeteik a hazaiaknak amelyek kimaradtak 
ugyan, de a mai játéknapon ez is belefért. Az ellenfél veszélyes 
támadóit sikerült a mérkőzés egészén kikapcsolni, nem tudták 
igazolni félelmetes hírüket. A gyors góloknak és a rendkívül jó 
védekezésnek köszönhetően megérdemelt hazai győzelem szü-
letett.

2016. 05. 28.     Csanádapácai EFC - Gyomaendrődi FC    1 : 0
                               G.: --- 
Az utolsó szalmaszál egyikét jelenthette ez a mérkőzés a ki-

esés elkerüléséért küzdő apácaik számára. Nagyon látszott me-
lyik csapatnak fontos a három pont megszerzése. A hazaiak a 
második félidő első perceiben meg is szerezték első találatukat, 
ami később kiderült az első tavaszi győzelmet jelentette a csapat 
számára.

A vendégek messze elmaradtak előző heti teljesítményüktől, 
a lelkes hazaiak megérdemelt győzelmet arattak. Menekülőre 
fogta a Csanádapáca első győzelmük még sokat érhet a bajnok-
ság végelszámolásánál.

2016. 06. 05.     Lökösháza KSK - Gyomaendrődi FC    5 : 0
                             G.: ---
A „lőkös” expresszsebességgel indult a mérkőzés elején, már 

a tizenötödik percben három hazai gólnak örülhetett a szép szá-
mú közönség. A félidő utolsó percében jött az újabb hazai talá-
lat. A második félidőben  a tetemes hazai előny birtokában már 
csak személyvonat sebességben zajlott a mérkőzés, de a hazaiak 
így is növelni tudták előnyüket a félidő közepén. A mérkőzésen 
nem volt egy súlycsoportban a két csapat, a bajnokság első szá-
mú várományosa megérdemelt győzelmet aratott.

2016. 06. 11.     Gyomaendrődi FC - Békésszentandrási HMSE    
1 : 0

                            G.: Békési N.
Az utolsó forduló előrehozott matiné mérkőzésén, bucsai fel-

lépésén a Lökösháza magabiztosan nyert, ezzel megszerezte a 
bajnoki címet, így a Szentandrás már nem érhette utol őket. Ez a 
tény igen erősen befolyásolta hozzáállásukat, a mérkőzésen egy 
motiválatlan csapat lépett pályára. Ezt a hazaiak is megérezték és 
a biztonságos védekezésből indított kontra támadások az egész 
mérkőzésen veszélyesek voltak. Kihagyhatatlan helyzeteket hi-
báztak el, szerencsére azonban az első félidő végén egyet a sok 
közül mégis sikerült értékesíteni. Jó helyzetkihasználással súlyos 
vereséget mérhettek volna a vendégekre, de így is az utolsó ha-
zai fordulóban győzelemmel búcsúztak a nézőktől és a bajnoki 
szezontól.     

Fülöp Zoltán

Képek az Élet Másokért Egyesület 
elmúlt 15 évéből
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Ízes Ízek
Július

Burgonyás fasírt

8 nagyobb burgonyát durvára reszelünk, 5 dkg füstölt szalonnát zsírjára 
pirítunk, valamint 25 dkg darált húst mindezekkel, valamint egy tojással, őrölt 
köménnyel, apróra vágott vöröshagymával, tört fokhagymával, sóval összedol-
gozzuk. E fasírt masszát süthetjük egészben is, de formázhatunk belőle kis po-
gácsákat is, melyeket forró olajban sütünk ki.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

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

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

TÉRHÁLÓK, ESŐCSATORNÁK is kaphatók!

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

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

Munkáink garanciálisak, 
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető 
legjobb minőség elérése a legmegfi zethetőbb áron!

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

PROFILJAINK:

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

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

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

Házhoz jön a fodrász!

Szeretettel várom minden kedves régi és új
vendégemet teljes körű női-, férfi  és

gyermek-fodrászatomban.

Igény szerint házhoz is megyek! Hétvégeken is!

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

Telefon: 06/70/312-5037

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

Cím:
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 45.

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

Weboldal: http://www.aszfoto.hu
a képbe zárt pillanat...
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Az endrődi katolikus temetők takarí-
tását, karbantartását támogathatják ado-
mányok felajánlásával:

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

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

GELLAI LÁSZLÓ gyomaendrődi la-
kos, május 19-én, 82 éves korában távozott 
szerettei köréből. Gyászolják a családtagok, 
rokonok és ismerősök. Isten őrködjön pi-
henése felett!

HEGEDŰS LAJOS volt gyomaendrődi 
lakos, aki Budapesten élt, június 14-én, 70 
éves korában megtért Teremtőjéhez. Gyá-
szolják testvérei, azok családja, valamint a 
gyomaendrődi és hunyai rokonok és isme-
rősök. Áldás és béke lengjen nyugvó porai 
felett!

KARCSICS FERENC gyomaendrődi 
lakos, június 19-én, 92 éves korában haza-
tért a Mennyi Atyához. Gyászolják a csa-
ládtagok, rokonok és ismerősök. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott!

LÁZÁR SÁNDORNÉ TÍMÁR MAR-
GIT MÁRIA gyomaendrődi lakos, június 
9-én, 89 éves korában távozott szerettei kö-
réből. Gyászolják a családtagok, rokonok 
és ismerősök. Isten adjon neki örök nyu-
godalmat!

PALÁSTHY JÓZSEFNÉ SZABÓ IRÉN 
gyomaendrődi lakos, május 25-én, 92 éves 
korában távozott az Örök hazába. Gyászol-
ják a családtagok, rokonok és ismerősök. 
Isten őrködjön pihenése felett!

PARÓCZAI LÁSZLÓ BÉLA 
gyomaendrődi lakos, június 3-án, 79 éves 
korában a mennyei hazába költözött. Gyá-
szolják családtagjai, rokonai, ismerősei. Ál-
dás és béke lengjen nyugvó porai felett!

ROSTÁS TIBOR gyomaendrődi lakos, 
május 9-én, 73 éves korában megtért Te-
remtőjéhez. Gyászolják a családtagjai, ro-
konai, ismerősei. Fogadja be lelkét az örök 
boldogság!

SÓCZÓ LAJOSNÉ DRÁVAI IRÉN 
volt hunyai lakos, aki Gyomaendrődön 
élt, június 3-án, 86 éves korában hazatért 
a Mennyei Atyához. Gyászolják a család-
tagok, rokonok és ismerősök. Pihenése le-
gyen csendes, emléke áldott!

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

(Juhász Gyula)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

Fényképalbum

Endrődi Mária-lányok 1906. június 31-
én. Balról a harmadik Csihar Tímár Margit, 
mellette jobbról Horváth Irénke (később 
Hunya Incéné). Nem is sejthetnénk, hogy 
a két mosolygós kislányra milyen tragikus 
sors várt: mindketten a tüdőbaj áldozatai 
lettek. Margitot 1910-ben, 16 éves korában 
ragadta el, még hajadon volt. Irénkét 1916-
ban, 23 évesen. Ő ekkor már férjnél volt és 
négy árvát hagyott maga után.
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Gimnáziumi egység

Legjobbjaink
Iskolánk tanévzáró ünnepségére 2016. június 19-én vasárnap 

került sor az endrődi Szent Imre Katolikus Templomban, ahol 
ünnepélyes Te Deum misén búcsúztunk az idei tanévtől. Ezt meg-
előzően, az utolsó tanítási napon kerültek átadásra a legjobbaknak 
járó elismerések. Ebben a tanévben az alsóbb évfolyamos tanulók 
közül Baráth Kitti 11. A osztályos tanuló érdemelte ki a Gyomaend-
rőd Város Polgármesteri Hivatala által adományozott „Jó tanuló, jó 
sportoló” címet. 

Iskolánk nevelőtestülete által jutalmazott legkiválóbb tanuló-
ink:

Kiemelkedő tanulmányi munkáért nevelőtestületi dicséret:
Szujó Róbert 10. A, Ágoston Dorottya, Putnoki Réka 11. A, 

Hímer Mária 11. B osztályos tanulók
Kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkáért nevelőtestületi 

dicséret:
Deli Csenge, Szonda Lili, Hunya Réka, Lakatos Nóra, Valuska 

Tamás 11. A osztályos tanulók
Kiemelkedő tanulmányi munkáért és sporttevékenységért nevelő-

testületi dicséret:
Szántó Milán 9. A, Kruchió Adrienn és Tari Edit 10. A, Baráth 

Kitti, Frolyó Karolina, Szabó Laura, Csordás Aliz 11. A osztályos 
tanulók

Kiemelkedő tanulmányi, közösségi munkáért és sporttevékenysé-
gért nevelőtestületi dicséret:

Illés Veronika 11. A osztályos tanuló
Tanulóink közül többen kaptak még elismerést közösségi mun-

kájukért, sporttevékenységükért illetve példamutató templomi 
szolgálatukért.

Gratulálunk tanulóinknak a tanévben nyújtott eredményes 
munkához!

„Tanuljunk nyelveket, hidd el, megéri…”

Iskolánk tanulói a 2015/16-ös tanévben is szép eredményeket 
értek el a nyelvvizsgákon, s várhatóan a felsoroltakon kívül a nyár 
folyamán még néhányuknak megérkezik a vizsgabizonyítványa, ró-
luk a későbbiekben adunk hírt.

Angol nyelv
Felsőfok „C”:
 Lancaster James Lucas (10. A), Valuska Tamás (11. A)
 felkészítő tanáraik: Rovnyik Katalin, Hüse Julianna
Középfok „C”: Szujó Róbert (10. A osztályos tanuló), Deli 

Csenge, Frolyó Karolina, Csordás Aliz, Hunya Réka, Boros Martin, 
Hanyecz Gitta (11. A osztályos tanulók), Hímer Mária (11. B osztá-
lyos tanuló), Csatári Bence, Deák András (13. A osztályos tanulók)

 felkészítő tanáraik: Rovnyik Katalin, Varsányi Gyula
Középfok „A”: Törőcsik Richárd, Törőcsik János, Botos Pongrác 

(10. A osztályos tanulók), Kéri Miklós (13. A osztályos tanuló)
 felkészítő tanáraik: Rovnyik Katalin
Középfok „B”:
 Burai Éva (10. A)

 felkészítő tanár: Rovnyik Katalin
Német nyelv
Középfok „C”:
 Putnoki Tamás, Csatári Zsófi a (13. A osztályos tanulók)
 felkészítő tanárok: Elek Gyöngyvér, Timár Marianna, De-

liné Dobó Tünde

DÖK hírek

A Múzeumok Nemzetközi Nap-
ja alkalmával „Gyerünk a múzeum-
ba!” címmel az iskolai Diákönkor-
mányzat programot szervezett a 
gyomai Alkotóház területén. A tá-
bortűz melletti éneklés, a kemencés 
lekváros kifl i, a forró tea kellemes 
emlék marad a résztvevők számára. 
A tanév utolsó, várva várt „DÖK-
ös” rendezvénye a sok év után újra 
megrendezésre kerülő Iskolabál 
volt, melyre az iskolai DÖK tagjai, 
a diákok és tanárok jó része lelke-
sen készült. „Fotósarok”, üzenőfal, 
retro-disco, hidegtálas vacsora, 
szépen feldíszített terem és egy kis 
meglepetés várta az érkezőket. A 
bál nagyon jó hangulatban telt, s 
az üzenőfal feliratai alapján jövőre 

várják a folytatást. A gyerekek aktív szervezőmunkáját elismerve a 
nevelőtestület dicséretben részesítette az iskolai Diákönkormány-
zat minden tagját, külön kiemelve Hunya Réka 11. A osztályos ta-
nuló lelkes tevékenységét. 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium hírei

Gyerünk a múzeumba!

DÖK - bál

A „fenntarthatóság bajnokai”

Ebben a tanévben már harmadik alkalommal látogattak el is-
kolánkba a Henkel Magyarország Kft . körösladányi   gyárának 
képviselői Séllei Lajos és Bartolák József. Ezúttal is a 4. osztályos 
tanulóknak tartottak rendhagyó órát   a környezetvédelem és az 
energiatakarékosság fontosságáról. A témához kapcsolódó fi lm 
megtekintése után beszélgettek a tanulókkal, játékos feladatokat ol-
dottak meg a gyerekek. Ezt követően a” fenntarthatóság bajnokai” 
c. tesztet töltötték ki a gyerekek, melyet közösen értékeltek. Jutal-
mul minden tanuló pólót és oklevelet kapott.

Kép: A fenntarthatóságra emlékeztet az ajándékpóló
További információk az iskola honlapján: www.rozsahegyi.hu

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
(folytatás a 18. oldalról)
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Kirándulás Pécsre

Az NTP-RHTP-15-0064 azonosító számú „Ünnepeljünk 
együtt” című pályázat keretein belül két napos kirándulást szer-
veztünk a bevont tanulók számára Pécsre. Első utunk a Színes 
Gyöngyök Egyesület által működtetett Kóstolda étterembe ve-
zetett, mely az ország első cigány lakásétterme. Itt megismer-
kedhettünk az igazi, hagyományos roma konyhával és ízvilággal. 
Előételként szalonnás lecsót kóstoltunk punyával, majd csont-
leves és cigánypecsenye következett és végül desszertként asz-
talkörül futkosós házi rétest ettünk. Ezután az étteremtől nem 
messze lévő Gandhi Gimnáziumba mentünk, mely az ország 
első roma nemzetiségi érettségit adó intézménye. Miután elfog-
laltuk szálláshelyünket, a pécsi tévétoronyhoz indultunk, mely-
nek tetejéről csodás panoráma tárult elénk. A délután további 
részében Pécs belvárosának a felfedezése következett. A másnap 
délelőttöt a Mecsextrém Parkban töltöttük, ahol kipróbáltuk a 
fák ágai között kialakított kötélpályát, boboztunk, majd hazain-
dulás előtt megebédeltünk a Tepsifüles étteremben.

Lengyelországban jártunk

Pilznói testvériskolánk meghívásának eleget téve idén is 
négy remek napot tölthettünk Lengyelországban sikeres alap-
fokú nyelvvizsgát tett nyolcadikos tanulóinkkal.   A gyerekek 
családoknál voltak elszállásolva, ez kitűnő lehetőséget biztosí-
tott számukra az angol nyelvtudásuk fejlesztésére. Mindemellett 
bepillantást nyerhettek egy másik nép kultúrájába, mindennap-
jaiba. Első este grillpartira voltunk hivatalosak az egyik len-
gyel családhoz, ahol a közös sütögetés és játék közben gyorsan 
feloldódtak a gyerekek. Másnap a festői szépségű Zakopanéba 
kirándultunk, ahol túráztunk a Koscielikói völgyben, átküz-
döttük magunkat a Fagyos-barlangon, siklóval felmentünk a 
Gubalowka hegyre, ahonnan megcsodálhattuk a Tátra havas 
csúcsait, majd fagyiztunk a Krupowki utcán. Másnap Lengyelor-
szág legrégebbi sóbányájába, a Bochniai sóbányába látogattunk, 
ahol lecsúsztunk a 120 m-es bányacsúszdán, földalatti kisvas-
úton utaztunk, a gyerekek fociztak és kosaraztak a bányában ki-
alakított sportpályán, s eközben élveztük a rendkívül egészséges 
klímát. A napok gyorsan teltek, új barátságok születtek, sok új 
élménnyel gazdagodtunk. Az újabb találkozásra nem kell sokáig 
várni, mivel június végén a lengyel gyerekek látogatnak el Gyo-
maendrődre.

Éden földön a Nemzeti Színházban

A Rózsahegyi vetélkedő győztes és második helyezett csa-
pata, valamint öt arra érdemes „rózsahegyis” diák, május 29-én 
Budapestre utazhatott, hogy a Nemzeti Színházban megtekintse 
Szarka Tamás Éden földön című zenés fantasy darabját. Nem-

csak a gyönyörű dalok, hanem a Bozsik Yvette által koreografált 
táncjelenetek is lenyűgöztek minket. A színházlátogatás előtt al-
kalmunk nyílt az új Nemzeti Színház épületének a megcsodálá-
sára. A darab megtekintése előtt körülvezettek bennünket a szín-
házban és ezután megkoszorúztuk Rózsahegyi Kálmán portréját 
a Galériában, ahol egyik diákunk elszavalta névadónk kedvenc 
versét. A kiránduláson mindenki jól érezte magát, és sok szép él-
ménnyel gazdagodva tértünk haza.

Szövegelő

A Határ Győző Városi Könyvtár ebben a tanévben is meghir-
dette a Szövegelő című versenyét. Az öt forduló során megoldott 
feladatlapok eredményei alapján a legjobbakat döntőre hívták 
meg, mely két korcsoportban került megrendezésre 2016. május 
19-én és 20-án. Iskolánkat 32 fő képviselte ezen a játékos megmé-
rettetésen, ahol a város három általános iskoláinak tanulói vegyes 
csapatokban küzdöttek meg a helyezésekért. Iskolánból a követke-
ző tanulók jutottak be a döntőre: Fekécs Zsófi a, Nagy Kata, Gomb-
kötő Zsófi a, Braun Barbara, Burai Barbara, Nedró Luca, Putnoki 
Balázs, Papp Máté, Horváth Nikolett 2. osztályosok. Hanyecz 
Nikolett, Gellért Milán, Szűcs Kinga, Kereki Lili, Mészáros Vik-
tória, Szalóki Lolita, Pádi-Klein Boglárka, Mikó Zoltán, Kovács 
Gergő, Koloh Bernadett, Gulyás Kitti 3. osztályosok.  Keresztes 
Fanni, Nagy Dominik, Lovász Laura, Tímár Barbara, Dinya Kata, 
Dinya Zsóka, Boross Elizabet, Gellért Zalán, Csomós Zoltán ne-
gyedikesek, Fekécs Hanna, Kereki Nóra, Molnár Marcell az ötödik 
osztályosok közül. 

folytatás a 17. oldal alján

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Sóból vájt kápolna

A Nemzetiben

A színfalak mögött a Nemzetiben
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Kedves vásárlóim!
Júliusi ajánlataim:

• Vegyszerek, (rovarölők, gombaölő 
szerek)

• Műtrágyák, növénytápok, virágföldek
• Virágcserepek, virágládák
• Vízszivattyúk, búvárszivattyúk
• Öntözőtömlők, szórófejek, csatlakozók
• Fóliák, műanyag zsákok, műanyag áruk
• Munkavédelmi cipők, ruhák, kesztyűk
• Szegek, csavarok, kéziszerszámok
• Alu. létrák, talicskák, kerítésdrótok
• Műanyag kukák, hordók, kádak
• Festékáruk, falfestékek, zománc festékek, 

ecsetek
• Szúnyoghálók, szúnyogriasztók
• Izzók, elemek, kisállat eledel, 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 

Gyalogos zarándoklat a hunyai Szent László búcsúba, 2016. június 25.


