
A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 220 Ft

XXIII. évfolyam 5. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2016. május

A tartalomból:

Színfolt mazsorettek sikerei15.

Meghívó Gergely Ágnes irodalmi 
műsorára12.

Bella Rózsa kiállítása Orosházán11.

Anyák napja – 
Köszöntjük az édesanyákat! 4.

IN MEMORAIAM: Gyebnár János8.

Civil sarok: Ágostonné Farkas Mária5.

Idén is megrendezésre került a nagy-
sikerű fesztivál, mely egyszerre szolgálja 
a szórakoztatást és az egyedülálló tejter-
mékek népszerűsítését.

Az előzetes programok már április 
29-e délutánján megkezdődtek, majd 
másnap javában folytatódott a fesztivál. 
Az idei rendezvény kiemelkedő prog-
ramja volt a sajtmustra, ahol színvona-
lasabbnál színvonalasabb termékek ver-

senyeztek egymással, a nagy szakértelmű 
bírálóknak nehéz dolguk volt. Ezenkívül 
a korábbi évekhez hasonlóan zenés és 
táncos műsorok, lovas felvonulás, gyer-
mekműsorok stb. színesítették a rendez-
vényt.

A nagysikerű program május 1-je éj-
szakáján ért véget.

Hegedűs Bence
Képek: Ász Foto

XVIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál 
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Versmondással ünnepeltük a magyar költészet napját

A Határ Győző Városi Könyvtár József Attila születésnapján min-
den évben szavalóversenyt rendez. A városi verseny előtt iskolánk 
helyi fordulón kiválasztotta azt az 52 diákot, akik képviselték a Rózsa-
hegyit. Büszkék lehetünk a versenyen elért eredményeikre: 

a 2. évfolyamosok között Gombkötő Zsófi a 1., Fekécs Zsófi a 3. 
helyezett lett.

 A 3. osztályosok versenyében Hanyecz Nikolett és Mikó Zoltán 1. 
Gellért Milán és Molnár Maja 2. helyezést ért el.

 A felsősök közül különösen a 7. évfolyamot emelték ki a szín-
vonalas előadásukért. Mészáros Mihály, a békéscsabai Jókai Színház 
színművésze elismerő szavakkal illette a győztes, Orovecz Odett pro-
dukcióját.

 A képzeletbeli dobogó 2. fokára Samu Hédi 5. osztályos és Ne-
mes Ágota 7. osztályos tanuló állhatott fel, a 3. fokára pedig Gellai 
Fanni hetedikes és Mester Lilla ötödikes diák.

A hulladék érték —szelektáld —hasznosíts!

Nagyszerű kezdeményezést indított útjára a Gyomaendrőd- 
Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda, amikor meghirdette az elekt-
romos hulladékgyűjtő akcióját. Sok gyomaendrődi család szabadult 
meg ilyen módon a felhalmozódott, használhatatlan háztartási gé-
peitől. Iskolánk több osztálya is bekapcsolódott a gyűjtésbe. Közülük 
a legeredményesebbek az 1. b osztályosok voltak, akik 2. helyezést 
értek el az alsó tagozatosok között, s 40 ezer forintos foglalkoztatási 
csomagot nyertek a Körösvölgyi Látogató Központba. Szintén sikere-
sen szerepeltek a 2. a osztályosok, akik egy-egy hűtőmágnest kaptak, 
és sétahajózáson vehetnek részt jutalmul. A felső tagozatosok között 
a 7. b-sek lettek a 2. helyezettek, s Waterpark belépőt nyertek. Kö-
szönjük a szervezőknek, és a támogatóknak.

„Ifj ú Zenebarátok” a Rózsahegyiben

Tanulóink zenei műveltségének fejlesztése érdekében Nagy Il-
dikó tanárnő évek óta lelkes szervezője az Ifj ú Zenebarát hangver-

senynek. Ebben a tanévben 3 alkalommal ismerkedhettek tanulóink 
a klasszikus zenével. Áprilisban a Budapesti Szaxofon Kvartett láto-
gatott el a gyomaendrődi Kállai Ferenc Kulturális Központba, ahol 50 
diákunk élvezhette a hangszerbemutatót, s a színvonalas koncertet.

Az élet titka 

A 3. a és 2. a osztály 2016. március 30-án projektnapot tartott 
Lázár Ervin: Az élet titka című meséjének „nyomán elindulva”. Az út 
során meg kellett mászniuk az „Üveghegyet”, át kellett kelniük az 
„Óperenciás-tengeren”, s el kellett érniük a 365 tornyú várat, ahol egy 
nagyszakállú öregember elárulja az” élet titkát”. A gyerekek három 
12 tagú családot alakítottak ki, akiknek a feladatok végrehajtása so-
rán rá kellett ébredniük, hogy az összetartó, jókedvű, egymást segítő 
csoportok sikeresebbek. Ők azok, akik megszerezték az „élet titkát”. 
A kalandos kirándulás célja az új turisztikai attrakciók megismerése 
volt.

A Víz világnapja 

A Víz világnapja alkalmából a Körösmenti Rügyek és Gyökerek el-
nevezésű környezetvédő csoport természetvédelmi vetélkedőt hir-
detett a gyomaendrődi közoktatási intézmények számára. Iskolánkat 
két nyolcadikos csapat képviselte a megmérettetésen, ahol a Varga 
Petra, Kovács Szilvia, Szurovecz Fanni, Parrag Gergő összeállítású csa-
pat 1. helyezést ért el. A 2. helyezettek is rózsahegyis diákok voltak: 
Zanyík Elizabet, Horvát Kitti, Szmola Szabolcs, Koós Liza.

Ha április, akkor Ki mit tud? 

Hosszú évek óta hagyomány iskolánkban, hogy ilyenkor tavasz-
szal megcsillogtathatják tehetségüket tanulóink. Az utóbbi években 
egyre kevesebb a bátor egyéni jelentkező, inkább az osztályközössé-
gek, baráti társaságok készülnek fel egy-egy jelenettel, tánccal, zenés 
produkcióval, hangszeres bemutatóval. Ebben az évben is külön mu-
tatták be produkcióikat az alsó tagozatosok és a felsős osztályok. A 
két napos program során nagyszerűen szórakozhatott a szép számú 
érdeklődő közönség, s törhette a fejét a szűri, hogy a sok színvonalas, 
látványos produkciót értékelje.Orovecz Odett kiemelkedő teljesítményt nyújtott

Az élet titkának nyomában

Pinocchiók csapata

Ének szakkörösök

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
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Önkormányzati h í r e k Megyei h í r a d ó

Az Önkormányzatunk egy korábbi határozatával kezdemé-
nyezte a Magyar Állam tulajdonát képező, oktatási- nevelési fel-
adat-ellátást már nem szolgáló - Gyomaendrőd, Fő út 230. szám 
alatti (Bethlen szakképző iskola volt irodaépülete) társasházi ingat-
lan önkormányzati tulajdonba történő visszavételét, azzal, hogy az 
önkormányzat a tulajdonba vétel érdekében felmerülő költségeket 
megtéríti. Ahhoz, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba visz-
szakerüljön, az Önkormányzatnak kezdeményeznie kell az intéz-
ményfenntartói jog átadásáról szóló 2001. július 6-án kelt és 2016. 
január 22-én módosított megállapodás közös megegyezéssel törté-
nő részleges megszüntetését. Ezt áprilisban elvégzi testületünk, így 
várhatóan az idei év második felében birtokba vehetjük az épületet. 
Ez azt is jelenti, hogy lassan-lassan valóra válhat az az elképzelé-
sünk, hogy újra két könyvtár legyen a településen. Hiszen Önkor-
mányzatunk a Fő út 230. szám alatti ingatlanban könyvtárat, civil 
szervezetek számára működési színteret szeretne kialakítani.

Schmidt Gábor a Magyar Kajak-Kenu Szövetség főtitkára 2015 
szeptemberében egyeztetést kezdeményezett az önkormányzattal, 
hogy együttműködés keretében a városban lévő vízitúra megál-
lóhely fejlesztésének lehetőségét közösen áttekintsék. A Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség (továbbiakban: MKKSZ) a Bejárható Ma-
gyarország programhoz kapcsolódva (GINOP 7.1.2) az úgyneve-
zett aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztésére 
több más országos sportági szakszövetséggel együttműködve euró-
pai uniós támogatásban részesülhet. A GINOP 7.1.2 forrásból az 
úgynevezett lapátos minősítési rendszer alapján vízitúra megálló-
hely kialakítására van lehetőség. Önkormányzatunk konzorciumi 
partnerként jogosult lehet támogatási igény benyújtására, és elszá-
molásra, és ezáltal része lehetünk egy országos hálózatnak. Sikeres 
pályázat esetén a fejlesztés a gyomai Hármas-Körös híd melletti 
állami tulajdonú 0822/5 helyrajzi számú, valamint Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatának a 822/3 helyrajzi számú területén, az ár-
téren, a sólyapálya mellett valósulna meg. A tervezési programból 
jól látható, hogy olyan mobil eszközök beszerzése fog megtörténni, 
amivel az ártérben magas minőségű szolgáltatás tud megvalósulni. 
A fejlesztés az önkormányzat részéről nem igényel anyagi hozzá-
járulást sem a pályázat bonyolításának időszakában, sem pedig a 
fenntartási, üzemeltetési időszakban.

A tervezési programban az alábbi főbb fejlesztések szerepelnek:
- Mobil stég beszerzése
- Mobil konténerek beszerzése és elhelyezése az ártérben
- A konténerek berendezéseinek beszerzése
- A konténerek önálló energiaigényének biztosítása
- Eszközbeszerzés (túrakajakok beszerzése)
- Parkoló és odavezető út építése, felújítása
- A területen az ivóvízellátás biztosítása

2014-ben döntés született arról, hogy  új gyalogos-átkelőhelyek 
létesüljenek a városban. A projekt részeként megterveztetésre kerül 
a Selyem úton 2 db, a Fő út és Apponyi út kereszteződésében, a Hő-
sök terén, és a Kondorosi út és az Iskola út kereszteződésében 1-1 
db átkelőhely. Az Öregszőlői és a Hősök téri átkelőhely még nem 
került kiépítésre, de az Öregszőlőben a kiépítéshez szükséges ki-
emelt közvilágítás 2015-ben megvalósult. A Hősök terén létesíten-
dő átkelőhelyet érinti a TOP-ból megvalósítandó Fő úti kerékpárút 
nyomvonala, ezért a benyújtott pályázat elbírálásáig nem javasoljuk 
annak megvalósítását. Az Öregszőlői gyalogos-átkelőhely kiépíté-
sének költsége a tervezői költségbecslés alapján bruttó 2.264.221 Ft. 
A 2016. évi költségvetésben a gyalogos-átkelőhely kiépítésére 2,5 
millió forint került elkülönítésre.

„Az elmúlt évek alatt kialakult rendet követve, a 2016. évi egy-
séges szabadság tervezett időpontja a Városi Egészségügyi Intéz-
ményben: 2016. július 25-től 2016. augusztus 07-ig, 10 munkanap, 
illetve 2016. december 19-től 2016. december 31-ig, 9 munkanap. 
A nyári és a téli szabadságot követő első munkanapon a rendelés 
folytatódik a megszokott rendben.

Megyegyűlés – közrendről, közbiztonságról 
tájékozódtak a képviselők

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének áprilisi ülésén 
fajsúlyos napirendi pont volt a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
beszámolója, amelyből nem csak a megye közrendjének és közbiz-
tonságának múlt évi alakulásáról tájékozódtak a képviselők, de az 
új traffi  paxokkal kapcsolatban is megtudtak érdekességeket.

Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, rendőrségi főtaná-
csos, megyei rendőrfőkapitány kiemelte: korábbi jó eredményeiket 
megszilárdították, a bűnügyi fertőzöttség tovább csökkent, Békés 
megye az országos rangsorban minden területen kiemelkedő, ked-
vező helyen áll. A rendőrfőkapitány a drogfogyasztás elleni küzde-
lemről is szólt: a kábítószer terjesztők, fogyasztók, birtoklók ellen 
igyekeznek minden törvényes eszközzel fellépni. 

Dr. Halmosi Zsolt rendőrségi vezérőrnagy, rendőrségi főtaná-
csos, az Országos Rendőr-Főkapitányság rendészeti rendőrfőkapi-
tány-helyettese a határrendészettel kapcsolatosan elmondta, hogy 
Románia és Magyarország mindent megtesz annak érdekében, 
hogy ne kelljen létrehozni ideiglenes határzárat az érintett szaka-
szon. Jelenleg nem látják úgy, hogy az illegális migráció érintené a 
megye határszakaszát. Ha a helyzet romlana, és az illegális határát-
lépések növekvő száma veszélyezteti a lakosságot, akkor elkezdik a 
kerítésépítést.

Az új traffi  paxokról kiemelte, hogy 12 fajta szabálysértést képe-
sek dokumentálni. A VÉDA senkire sem jelent veszélyt, aki betartja 
a közlekedés szabályait, a rendszer célja, hogy javuljon a közleke-
dés biztonsága. Egy helyszínen jelenleg napi három jogsértést rög-
zít a rendszer, ugyanis az emberek többsége ésszerűen közlekedik, 
betartja a szabályokat. Ugyanakkor ezen a területen van még mit 
tenni a megyében, hisz a személyi sérüléssel járó közlekedési bal-
esetek száma közel 6 %-kal emelkedett, a halálos kimenetelű bal-
esetek száma pedig 40%-kal nőtt. Van még hová fejlődni, van még 
tennivaló.

A megyegyűlés bejelentésekkel zárult, melyekből kiderült, 
hogy a soron következő közgyűlés júniusban lesz.

Sztahovics Zsuzsa

Mezőtúron 2016. február 10-én ünnepélyes keretek között ír-
ták alá a Regionális Duális Képző és Technológiai Kutató- Fejlesztő 
Központ Konzorciumának alapító okiratát. A megállapodás célja, 
hogy a felek Tiszazug térségének agrárgazdaságához, gépgyártásá-
hoz, járműgyártásához, építőanyag gyártásához, kreatív iparához 
kapcsolódó duális képző, technológiai kutató-fejlesztő, és inno-
vációs központot hozzanak létre. A tudásközpontot a Gál Ferenc 
Főiskola Mezőtúron már meglévő, és a jövőben kialakítani kívánt 
szellemi, létesítményi, és tárgyi eszköz infrastruktúra kívánja meg-
valósítani, hazai és nemzetközi viszonylatban kiemelten verseny-
képes oktatási, kutatásfejlesztési és innovációs szolgáltatások létre-
hozásával. A megállapodást gazdasági szereplők, önkormányzatok, 
köztestületek, illetve a Gál Ferenc Főiskola kötötték egymással. A 
Konzorcium célkitűzése, hogy a különféle ágazati fejlesztésekben 
érdekelt gazdasági társaságokat, állami, önkormányzati, oktatás, 
kutatás-fejlesztési, továbbá ipari, agrárgazdasági és kereskedelmi 
érdek-képviseleti szervezeteket egységes oktatási, fejlesztő és inno-
vációs szerveződési formába integrálja. Cél, hogy a duális képzés-
ben, és fejlesztésekben érdekelt valamennyi Partnert egységes és in-
novatív fejlesztői közösségként kezelje, biztosítva ezzel a Partnerek 
által képviselt értékek érvényesülését, a meglévő értékeken nyugvó, 
hazai és nemzetközi viszonylatban kiemelten versenyképes oktatá-
si, technológiai fejlesztési programok elindítását. Konzorcium to-
vábbi célja olyan nemzetközi együttműködések kialakítása, amely 
hozzájárul a Duális Képző és Technológiai Központ magas szintű 
szakmai és pályázati tevékenységéhez, az együttműködés keretében 
létrehozott szellemi és infrastrukturális értékek hosszú távú fenn-
tartásához. Képviselő- testületünk kezdeményezi a konzorciumhoz 
való csatlakozást.

Toldi Balázs
polgármester
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról
MEGHÍVÓ

A Határ Győző Városi 
Könyvtár tisztelettel és szere-
tettel hívja, várja az érdeklődő-
ket

Lackfi  János előadásaira.

2016. május 13-án délelőtt 
11 órától a Rózsahegyi Napok 
keretén belül az Apám kakasa 
című gyermekelőadásra kerül 
sor. Helye: Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola.

2016. május 13-án délután 
16 órától Milyenek a magyarok 
című előadásra kerül sor (fel-

nőtteknek) a Határ Győző Városi Könyvtárban, Gyomaendrőd, 
Selyem út 124 sz. 

A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
(Fotó:Raff ay Zsófi a)

Felhívás!

120 éve, 1896 szeptemberében költözött végleges telkére a 
hunyai Község-sori iskola, ahol egészen 1971-es bezárásáig mű-
ködött. Erre az évfordulóra egy méltó emlékművet állítunk az 
iskola, valamint az egykori tanítók és tanulók emlékére. Kérjük, 
hogy aki szeretne adakozni a célra, az legkésőbb június 30-ig 
juttassa el felajánlását a hunyai vagy endrődi plébániák valame-
lyikére!

A Közéleti Kávéház május havi programja:

2016. május 10. kedd 17 
óra
Vendégünk:
Prof. Dr. Barna Gábor 
egyetemi tanár, néprajz-
tudós

Téma:
Bálint Sándor néprajzkutató hagyatéka
Moderátor: Harangozó Imre néprajzkuta-
tó, templomos lovag
Helye: Szt. Antal Népház (Endrőd, Blaha Lujza u. 21.)

A Közéleti Kávéház június havi programja

2016. június 14. kedd 18:00-óra
Vendégünk:
Dr. Gyuricza Csaba
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora
Téma:
Beszélgetés az agrárgazdaság és vidékfej-
lesztés aktuális kérdéseiről
Moderátor: Lehoczkiné Tímár Irén alpol-
gármester
Bemutatkozik:
Farkas Sándor énekes, színész (helyi fi atal tehetség)
Helye: Szt. Antal Népház (Endrőd, Blaha Lujza u. 21.)

PROGRAMJAINK MINDENKINEK INGYENES!
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL HÍVUNK 

ÉS VÁRUNK!

XIII. Gyomaendrődi Néprajzi Konferencia április 30.

A Szent Antal Népház kiállító termében Emlékhelyek, szent 
helyek címmel zajlott a tudományos tanácskozás. A rendezvény 
fővédnöke Dr. Ujváry Zoltán professzor emeritus volt. A konfe-
rencia előtt elhelyezték a Népházban a Csejti Emlékmű zászlaját 
és megemlékeztek az egykori csejti tanyavilágról. Ezt követően 
jeles kutatók, egyetemi oktatók tartottak előadásokat az ókortól 
napjainkig terjedő időszakot átölelve az európai és magyaror-
szági emlékhelyekről, kultuszhelyekről. A konferencia elnöki 
posztját Dr. Bartha Elek MTA doktora, a Debreceni Egyetem 
rektor helyettese töltötte be. 

Anyák napja 
– köszöntjük az édesanyákat!

Mécs László:
A királyfi  három bánata
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi  vagyok.

A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék.

Isten tudja honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.

Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előttem előre követnek.

Amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.

Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi ,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi  voltam.

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna,
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.

Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.
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CIVIL SAROK - Ágostonné Farkas Mária

Ágostonné Marcsi a Kis Bálint Általános 
Iskola igazgatója, önkormányzati képviselő. 
A városi önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, 
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bi-
zottságának elnöke. Esemény számba men-
nek a vezetésével szervezett rendezvények 
mind az iskolában mind a városi ünnepségek 
keretében.

-Másokért tenni akaró, dinamikus 
embernek ismertelek meg, mit lehet tud-
ni rólad, hol születtél, hogyan telt gyer-
mekkorod?

Szüleim pedagógusok voltak, gyermek-
korom legszebb éveit Szarvason töltöttem. 
Édesanyám egyedül nevelt két fi útestvé-
remmel együtt hármunkat. Középső gyer-
mekként, lányként megedződtem az öcsém 
és a bátyám között, rengeteget játszottunk, 
nevettünk együtt. Mindhárman testnevelés 
tagozatos osztályba jártunk, kajakoztunk, 
a fi úk később karatéztak, én tájfutó let-
tem. Jártam zeneiskolába, rajz szakkörre, 
szerepeltem a Kazinczy- és a versmondó 
versenyeken, szinte minden tanulmányi 
versenyen elindultam, hasonlóan, mint a 
mostani diákok.

Édesanyám karvezetőként gyakran tar-
tott kórus- és szólampróbákat a lakásun-
kon. Az öcsémmel az asztal alól kukucskál-
va incselkedtünk a lányokkal, és akaratlanul 
is megtanultuk a dalokat. A hét végi közös 
főzéseink közben szlovák és magyar két-
szólamú dalokat énekeltünk anyukámmal.

- Hol jártál középiskolába, mikortól 
érzed kötődésed Gyomaendrődhöz?

Szarvason a Vajda Péter Gimnázi-
umban érettségiztem, a természetjárást, 
a kirándulást ott kedveltette meg velem 
osztályfőnököm Bődi László tanár úr, aki 
minden évben csodálatos többnapos kirán-
dulásra vitte el osztályunkat Magyarország 
legszebb vidékeire. A mai napig nagyon há-
lás vagyok neki ezért.

1988-ban kerültem Gyomaendrődre, 
Körös-parti lányként elállt a lélegzetem a 
település páratlan szépségétől. Mivel szüle-
imet nagyon korán elvesztettem és a testvé-
reim is elköltöztek otthonról, ma már szinte 
minden ideköt. „Igazi” gyomainak vallom 
magam.

- Meséljél a főiskolai, egyetemi évek-
ről, illetve hol kezdtél el dolgozni azt kö-
vetően?

Első diplomám a Békéscsabai Tanító-
képző Főiskolán szereztem, 1991-ben kezd-
tem el a 2. Sz. Általános Iskolában tanítani, 
azóta ugyanebben az iskolában dolgozom, 
csak időről-időre más és más szerepkör-
ben. Ehhez azonban a munka mellett 
rengeteget tanultam.  A Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Főiskolán logopédus 
diplomát szereztem, majd kommunikáci-
ós szakvizsgát tettem, elvégeztem az ELTE 
Pedagógiai Pszichológiai Karán a Nevelés-
tudományi Bölcsész Szakot, végül a Szegedi 
Tudományegyetemen Közoktatási vezető 

szakképzettséget szereztem. Először tanító 
voltam, majd gyógypedagógus-logopédus, 
lettem most intézményvezető munkakör-
ben igyekszem a feladataimat ellátni.

- Legyél szíves mesélj a családodról is.

Két szép nagy lány anyukája vagyok. 
Boróka 20 éves, első éves politológia szakos 
hallgató az ELTÉ-n, Dorka 18 éves, harma-
dikos a helyi gimnáziumban, az elképzelése 
az, hogy gyógypedagógiai főiskolán folytat-
ja tanulmányait.

- A város életében szerteágazó közös-
ségi munkád mellett mire jut még időd, 
van valami hobbyd?

Minden pillanat, amit a családommal 
együtt tölthetek, öröm számomra, pihentet, 
feltölt.

Most is szeretek túrázni, ha van rá lehe-
tőségem, szívesen szervezek kiránduláso-
kat első sorban a családomnak, de a tanít-
ványainknak és munkatársaimnak is.

Kedvelem a színházi előadásokat, kon-
certeket, szeretek a barátaimmal együtt len-
ni. Újabban a nyelvtanulás az, ami kikap-
csolódást jelent számomra.

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kama-
rakórusban énekelek, sajnos próbákra nem 
mindig jutok el, de nagyon elnézőek velem 
Nóri a vezetőnk és a kórustagok is.

- Az iskolák átszervezése kapcsán 
mostanában elég sokat olvasni a nehéz 
körülményekről. Mi a helyzet a te isko-
ládban, a Kis Bálintban, hogyan látod? 
Melyek azok a feladatok melyeket mint 
iskolaigazgató meg szeretnél valósítani a 
közeljövőben.

Azt szokták mondani, hogy az okta-
tásban egy dolog az állandó, ez pedig nem 
más, mint maga a változás. Nincs ez más-
képp Kis Bálintban sem. Amióta a pályán 
dolgozom, szinte minden évben új felada-
tok álltak az oktatás helyi szereplői előtt 
is. Írtuk a helyi pedagógiai programot és 
tantervet, bevezettük az integrált oktatást, a 
minőségirányítást, fejlesztettük a gyerekek 
kompetenciáit, most a pedagógusokét is, 
megtanultuk használni a számítógépet és a 
digitális táblát, írtuk az uniós pályázatokat. 
Mindeközben fenntartói átszervezéseket 
éltünk át, óvodát csatoltak hozzánk, majd 
elvettek, majd megint elláttuk ezt a felada-
tot is, a gyermekétkeztetés átszervezése is 
megtörtént. 2013-tól pedig állami fenntar-
tásba került az önkormányzati iskolák nagy 
többsége, így a mienk is. A rendszerválto-
zást követően kormányok jöttek és mentek, 
új és új szlogeneket tűztek zászlajukra az 
oktatás eredményességének növelése érde-
kében, mindig új oktatáspolitikai irányo-
kat meghatározva. A változások követése, 
kezelése mind a pedagógusoktól, mind a 
vezetőktől, mind a szülőktől nagy türelmet, 
megértést kíván. Mindezek ellenére én azt 
feltételezem, hogy minden kormányt va-
lóban a jó szándék vezérelt és mindenki a 
közoktatás sikeréért dolgozott, csak más és 

más értékek mentén.
Jelenleg a KLIK Gyomaendrődi Tan-

kerületével és a helyi önkormányzattal is 
kiszámítható és kiegyensúlyozott a kap-
csolatunk, lehetőségeikhez mérten segítik 
az iskolák működését. Mindannyiunk előtt 
ismert, hogy az oktatás jelentős forráshi-
ánnyal küzd, több évtizedes problémákat 
kellene megoldanunk, de iskoláinkban a 
legszükségesebb felújítási és karbantartási 
munkák elvégzésén túl fejlesztésre, az el-
avult berendezések, szemléltetőeszközök 
cseréjére nincs lehetőség. Sokat hallunk a 
pedagógusok és a diákok túlterheltségéről 
is, véleményem szerint a jelenlegi rendszer 
átgondolása szükségszerű. A nevelő-oktató 
munkát segítő kollégák bérrendezését na-
gyon fontosnak tartom.

Kollégáimmal az elmúlt években sokat 
dolgoztunk azért, hogy a két nagy múltú 
iskola az „Egyes és a Kettes” egységes ne-
velőtestületté váljon. Ez a 20. tanév, amelyet 
együtt indítottunk. Nagyon szép hagyomá-
nyokat alakítottunk ki közösen a Kis Bálint 
Általános Iskolában. 2013-ban „Örökös 
Ökoiskola” lettünk, ötödik éve működ-
tetjük német nemzetiségi hagyományos 
nyelvoktató programunkat. Büszkék va-
gyunk tanítványaink versenyeredményeire 
és arra, hogy megállják a helyüket, megtart-
ják az eredményeiket a középiskolai tanul-
mányaik során.

Diáksport Egyesületünk, Gyermekekért 
Alapítványunk nemcsak iskolai, hanem az 
egész várost megmozgató programokat kí-
nál gyermekeinknek és az érdeklődőknek.

Nyári táborokat, kirándulásokat szerve-
zünk, Fonyódligetre negyedik alkalommal 
visszük el diákjainkat az Erzsébet-program 
keretén belül, hetedikeseink pedig idén is 
ellátogathatnak Székelyföld magyarlakta 
területeire.

Büszke vagyok rá, hogy vezetésem alatt 
kapta meg iskolánk közössége elöljáróink-
tól a „Gyomaendrődért” elismerést.

Úgy ítélem meg, hogy olyan iskola va-
gyunk, ahová szívesen járnak a gyerekek és 
a felnőttek is. Azt szeretném, ha a jövőben 
is így lenne ez!

Folytatás a 8. oldalon
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MÁJUSI MISEREND
Endrőd

Vasár- és ünnepnapokon 9 órakor nagymise
Szombaton esténként 19 órakor vecsernye és előesti mise.

Hétköznapokon (csütörtök kivételével) reggel 7.30-kor szent-
mise, este 19 órakor májusi ájtatosság.

Gyoma
Vasár- és ünnepnapokon este 18 órakor nagymise.

Szerdánként 18 órakor szentmise, előtte fél órával májusi 
ájtatosság.

Hunya
Vasár- és ünnepnapokon délelőtt 11 órakor nagymise.

Kedden és pénteken este 18 órakor szentmise.
Misék előtt fél órával májusi ájtatosság.

„Ima-sarok”
Kissné Tóth Lenke:

Két koszorú
Oltár előtt szép menyasszony térdepel,
Fénylő szemmel néz az oltár képre fel.
Oltárképen ott ragyog a szent család,
Kis menyasszony hallja is a Szűz szavát:
Asszony-élet sok sok könnyes áldozat,
A napsugár nem mosolyog rád sokat!
Jönnek majd a hétköznapok gondjai
Sok mindenről le kell neked mondani.
Fényes szemek ragyogása elborul
Rózsás útra szürke bánat árnya hull.
S neked mégis bátran ki kell tartani,
Gyönge vállnak nem szabad meghajlani
Meg nem törhet téged semmi bántalom,
Vállalod -e kis menyasszony?
„Vállalom!”

Oltár képről Szent Józsefnek hangja szól
Férfi  ember gyöngédségre nem hajol,
Kenyér harcban kemény lesz és hallgatag
Ritkán nyílik mosolygásra az ajak.
Sokszor fáradt néha azért haragos
Nem szereti ha háza tája zajos.
Néha morc és csendes mint a remete,
Nem kérdezi már sohasem „Szeretsz -e?”
Lázadozni bizony gyakran hallod őt
Simíthatod homlokáról a redőt.
Kell hozzá szív, szeretet, szánalom
Vállalod -e kis menyasszony?
„Vállalom!”

Oltárképről Istengyermek lenevet
Fogod-e majd szeretni a gyermeked?
Mert a gyermek kicsi ökle sokszor üt,
Megsebzi a szívedet is mindenütt,
Ad örömet, meg is ríkat tégedet
Ad szép álmokat és álmatlan éjeket.
Vele szenvedsz ha valami fáj neki
Szíved az ő szenvedését átveszi,
De ő meg nem könnyezi a könnyedet
Vele együtt kereszted is felveszed.
S viszed majd az édes bajos gondokat
Míg az Isten pihenést és nyugtot ad.
A kisgyermek boldogság és fájdalom,
Vállalod -e kis menyasszony?
„Vállalom!”

Oltár előtt kis menyasszony térdepel,
Bizakodva néz a magas égre fel,
Szemében könny, ború
S a homlokán fehér mirtusz koszorú.
Vállalja ha bárhová is visz az út
S fon az Isten fényből még egy koszorút!

Megjegyzés:
Liziczai Margit és Hegedűs Boldizsár esküvőjekor, 1949-ben 

mondta el ezt a verset Knapcsek Bálintné Szosznyák Etelka, aki a 
szent Antal sütőházban lakott.

Hegedűs Boldizsárné, az egykori menyasszony, 67 év táv-
latából máig fejből tudja a szép verset, és hálás szívvel gondol 
Knapcsek Bálintnéra, életre szóló szép soraiért!

„A szép május a te kedves hónapod...”
Május hónapot a Katolikus Egyház a Boldogságos Szűz Máriá-

nak szenteli. A tavaszi virágok szebbnél szebb csokraival díszítjük 
fel ilyenkor a Szent Szűz színébe, a világoskékbe öltöztetett Mária-
oltárt. Esténként pedig a hívek Lorettói Litániára gyűlnek össze a 
gyöngyvirág illatú oltár elé, s dicsérő énekükkel hódolnak a földke-
rekség legszentebb Édesanyja előtt.

Az egyházi év egyik legkedvesebb ájtatossága ez, hiszen Szűz 
Máriában a keresztény ember nem csak Jézus anyját, hanem saját 
édesanyját is tiszteli.

Örömeinket, bánatainkat hozzuk ezeken a szép májusi estéken 
Égi Anyánk elé, s gyermeki bizalommal, szeretettel tesszük életün-
ket, sorsunkat, kéréseinket kezei közé.

Édesapám szülőfalujában, az Arad megyei Nagyiratoson egy 
szép éneket énekelnek a májusi ájtatosságok alkalmával. Máshol 
sehol sem hallottam még, -bizonyára egy régi helyi kántor szerze-
ménye. Nagyon szép a dallama is, -de a szövege talán még sokat-
mondóbban kifejezi szeretetünket Szűz Mária iránt:

Május rózsa-királynéja, Mária,
Kinek örök tavaszt hozott szent fi a.
Néked anyánk az ég és a föld örül,
Szegény földi árváidon könyörülj!

A szép május a te kedves hónapod,
Mely a többi hónapoknál ragyogóbb,
Kékebb az ég, illatosabb a virág,
Néked küldi illatát, mint hő imát.

A szivárvány diadal-ív, mely neked
udvarolni hívja nyugat s keletet,
Minden virágszálon és gyöngyharmaton
A te édes szép nevedet olvasom.

Virágoskert a látókör, a határ,
Terólad zeng a légben a kismadár,
Néked nyílik minden bimbó és virág,
Hozzád küldi illatát, mint hő imát!

Ne feledkezzünk el mi sem Égi Édesanyánkról! A májusi esté-
ken mindenkit vár a templom, hogy a Lorettói Litánia ősi imád-
ságával fohászkodjunk együtt Szűz Máriához, bízva abban, hogy 
kéréseinkre, imádságainkra kieszközli szent Fiánál, Jézusnál a kért 
kegyelmet.

Az endrődi templomban hétköznapkon este 19 órakor végezzük 
a májusi ájtatosságot, hétvégén pedig a szentmisék előtt fél órával.

Szeretettel várunk mindenkit!

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

„Adjad, fi am, a te szívedet nékem!” 
Konfi rmációra, s konfi rmandus találkozóra készülünk a Refor-

mátus Egyházközségben.
Mit is jelent ez a szó, s egyáltalán miért fontos számunkra ez az 

alkalom.
A konfi rmáció szavunk latin eredetű, s azt jelenti megerősítés. 

De mit kell megerősíteni? Tulajdonképpen arról az évszázados ha-
gyományról van szó, hogy a kisgyermekek keresztelőjekor a szülők 
és keresztszülők ígéretet tettek Istennek, hogy a gyermeket majd 
úgy nevelik, hogy megismerjék az Úr Jézust, és hitre jussanak ben-
ne. S a megerősítés arról szól, hogy azt az ígéretet, amit a szülők 
tettek egykor, azt most a konfi rmandus önként magára veszi és 
megerősíti. „Igen én valóban keresztyén életet szeretnék élni.” Ezért 
különleges ünnep minden gyülekezet életében a konfi rmáció. Ak-
kor hangzik el ez a fogadalom a fi ataljaink ajkairól. A konfi rmandus 
találkozó különlegessége meg éppen az, hogy találkozhatnak azok, 
akik 30, 40, 50, 60 évvel ezelőtt, itt a gyülekezetünkben tettek fo-
gadalmat arra, hogy keresztyén életet fognak élni. S ezeken a talál-
kozókon bizonyságot tehetnek idősebb testvéreink arról, hogy ho-
gyan sikerült megélni a Krisztushoz tartozást a mindennapokban.

A konfi rmáció alkalmával Isten azt kéri, amit a címben feltün-
tettünk. „Adjad, fi am, a te szívedet nékem” (Példabeszédek könyve 
23,26)

Isten az ember szívét kéri. Halk, komoly szava nem remeg, nem 
türelmetlen, nem fenyegető, pedig az a szív, amelyet kér nagy ve-
szedelemben van. Rettentő hatalmak esküdtek össze ellene és min-
denik magának akarja megszerezni. E nagy vitában, ádáz osztozko-
dásban csak egy ponton értenek egyet, nem akarják Istennek adni. 
A világ el akarja ragadni a szíveket Istentől. S az konfi rmál igazán 
aki a világ csábító és követelő zűrzavarán túl ki tudja mondani: Igen 
Uram. Neked adom a szívem. A világ meg akarja szerezni a maga 
számára az emberek szívét. Mennyi örömet ígér, hogy hízeleg an-
nak a szívnek, mennyire ébresztgeti alvó szenvedélyeit, nem bán-
ja, ha kígyófészekké válik, ha méregpohárrá, ha hamvvederré, ha 
a tisztátalanság törött cserépedényévé, neki az a szív, a te szíved, 
mindenekfelett kell. Elébünk dob egy csomó szennyes szórakozást, 
szinte fuldoklunk a méltatlan örömtől, felébreszt a szívünkben egy 
csomó kegyetlen, önző, rideg érzést, gőgöt, könnyelműséget, irigy-
séget, lázadást. Elébünk rak egy csomó hazug bölcsességet, álkö-
vetkeztetést, arcátlan tagadást, s biztat, hogy az eszedre hallgass és 
ne a Bibliára. Nevezi magát álomnak, becsvágynak, életbölcsesség-
nek, pedig ez álarc alatt az örök kísértő settenkedik. Mindenik azzal 
kezdi és azzal végzi, csak Istennek ne, az olyan unalmas, az olyan 
nevetséges, az olyan ódivatú; nem bánom akárkinek, csak Istennek 
ne. Légy álmos, ásíts, üresen bámulj a templomban, und magad ret-
tentően az Ige hallgatása alatt, málljék szét fogaid között az imád-
ság, nevess fi noman a cinikus élceken, üldözd az együgyűt, tartsd 
fölöslegesnek a hitet, tedd meg, hogy egy dolognak nincs haszna, 
egy dologra nincs szükség ebben a világban, a hitre, s egy lénynek 
ne adj beköltözési engedélyt lelked egész birodalmába, a nagy úton-
járónak, Jézus Krisztusnak.

Adjad a te szívedet én nékem, hangzik még komolyabban, még 
lélekbe markolóbban az Isten szava. Kéri Isten a szívünket a terem-
tés jussán. Ő alkotta, Ő tudja mit akar vele, Ő a tulajdonosa, ne 
vonjuk el tőle. E világon minden az övé, ne próbáljuk kezéből kira-
gadni a szívünket.

Adjuk Neki minél többen!
Papp Tibor

lelkész

RÁKÁSZ GERGELY LÁTVÁNYKONCERT

Május 22-én vasárnap 16 órakor az Evangélikus Templomban 
(Fő út 178.) egy olyan egyedülálló látványkoncertre kerül sor, 
mellyel a reformáció közelgő 500. évfordulójára készülünk. 

A reformáció elindítója, Luther Márton izgalmas történel-
mi személyiség volt. Józan észben, kitartásban, elvhűségben, 
jó szándékban, érdemi problémamegoldásban feladta a leckét 
mindannyiunknak. Dehogy akart Ő egyházat szétszakítani! Csak 
olyan jól akarta végezni a dolgát, ahogy erejéből képes, megúju-
lást akart és tiszta tanítást. Aztán - ahogy a történelemben sok-
szor – az események felgyorsultak és más irányt vettek. A refor-
máció közelgő ötszázadik évfordulója alkalmából Luther életéről 
és koráról szól ez a műsor.

A történelem viharát Mozart nagy f-moll Fantáziája, a vi-
rágzás és ellenreformáció korát Bach muzsikája, a következő 
generációkra gyakorolt hatását César Franck gyönyörű a-moll 
Korálfantáziája mutatja be. Ezeket és a többi megszólaló remek-
művet is Papp Norbert festőművész külön erre az alkalomra ké-
szült, mozgó, történelmi, vetített rajzai kísérik. A látványkoncert 
tehát egyszerre zenei és esztétikai élmény, miközben a kommen-
tárokkal könnyebben helyezzük el magunkat a történelem ezen 
szakaszában.

A műveket Rákász Gergely szólaltatja meg, aki 15 évesen, az 
ország legfi atalabb koncertorgonistájaként adta első hangver-
senyét. 2005-ig az Egyesült Államokban tanult és koncertezett, 
2014-ig több mint 1000 fellépése volt Európa és Amerika nagy-
városaiban. Egyedi látásmódja fi atalos lendülettel tölti meg a ko-
molyzenét. Látványkoncertjeivel új műfajt teremtett, melyben 
képzőművészet, tánc, és színészi játék segítségével tízezrekhez 
közelítette a műfajt és a hangszert. „Egy Koncert Kékben” című 
műsorát közel 30 000-en nézték meg szerte Európában. Hang-
versenyein nem csak varázslatos játékával, de a zenetörténet iz-
galmas és színes meséivel is rabul ejti közönségét. Hat szólóalbu-
ma jelent meg. Szülővárosa, vagyis Győr Kulturális nagykövete, 
Templomos lovag.

A koncert zárásaként másnap délelőtt a 8. osztályos tanulók 
és középiskolások is találkozhatnak a művész úrral egy interaktív 
zenei bemutató keretén belül. 

Mindenkit nagy szeretettel várunk! A koncert ingyenes, de 
nagy örömmel elfogadunk a templomunk számára adomá-
nyokat. A templomot csak akkor tudjuk elkezdeni felújítani, ha 

legalább egy  
bizonyos önrész-
szel rendelke-
zünk, ezért hálás 
szívvel veszünk 
minden segítsé-
get, melyet per-
selyünkbe elhe-
lyeznek az adott 
alkalom után. 
Adományaik at 
postai csekken 
is befi zethetik 
(ez elvihető az 
alkalom után a 
t e m p l o m b a n 
elhelyezett asz-
talról vagy előre 
kérhető gyüle-
k e z e t ü n k b e n ) 
vagy a következő 
számlaszámra: 
Gyomai Evangé-
likus Egyházköz-
ség 53200125-
11059156. 

Fülöp Mónika
lelkész

Konfi rmandus találkozó a Református Egyházban

Várunk minden 30, 40, 50, 60 esetleg 70 évvel ezelőtt kon-
fi rmált Testvért május 15-én fél tízkor a Református templom-
ba, hálaadó istentiszteletre. Információ: 66-386-841, illetve 
személyesen a Hősök útja 44-ben.
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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

folytatás az 5. oldalról

Gyebnár János pincér 

(Gyoma, 1928 - Gyomaendrőd, 2003)

Amikor egy fiatal pálya-
kezdő a vendéglátás felszol-
gáló ágát választja, valójá-
ban arra vállalkozik, hogy jó 
házigazda lesz. A jó vendég-
látó jó házigazda egyben, 
minden elsajátított szaktu-
dásával és minden tőle el-
várható emberi jó tulajdon-
ságával azon munkálkodik, 
hogy a vendég minden 
megelégedését kiérdemelje 
és a vendég máskor is szí-
vesen visszatérjen oda, ahol 
olyan kitűnő kiszolgálásban 
részesítették. A vendéglátó 
szakma művelőinek a meg-
tanulható szakmai tudáson 
kívül, olyan veleszületett 

emberi tulajdonságokkal kell rendelkezniük, amelyek nélkü-
lözhetetlenek. Ezek olyan emberi, jellembeli és magatartásbeli 
tulajdonságok és vonások, továbbá  alapvető etikai ismeretek, 
amelyek nem hiányozhatnak egy, a mindennapi életben ma-
gára valamit is adó vendéglátós eszköztárából: udvariasság, 
emberismeret, becsületesség, fegyelem, kötelességtudat, jel-

lem és felelősségérzet, általános műveltség, alapvető szakmai 
ismeretek tudása, figyelmesség, előzékenység, jó emléke-
zőtehetség, jó megfigyelő képesség, hivatástudat a szakma 
iránt,  kulturált viselkedés és magatartás, vendégekkel  felette-
sekkel és munkatársakkal való jó kapcsolat, öntudat, önuralom 
és önnevelés-önképzés, hatósági előírások megtartása.

Amikor Gyebnár Jani bácsira, a legendás endrődi pincérre 
emlékezünk a vendéglátói etika fent említett passzusai önkén-
telenül is eszünkbe jutnak. A vendéglátás szakma ritkaság-
számba ment nemcsak Endrődön, de Gyomán és a környező 
kisebb településeken is. Kevés fiatal választotta ezt az ipari 
foglalkozást, legtöbben valamelyik kézműves mesterséget 
tanulták ki. Kereskedőnek és vendéglősnek a generációkon 
keresztül ezt a szakmát művelők adták fiaikat, hogy a családi 
vállalkozást folytassák. 

Gyebnár János Gyomán született földműves családban. 
Nagyszülei Gyebnár Lajos és Czikkely Klára voltak, akik Gyo-
mán az úgynevezett Gyebnár kertben gazdálkodtak. Szülei 
Gyebnár Imre és Dinya Eszter, akiknek házasságukból tizenhá-
rom gyermek született, de csak nyolc élte meg a felnőtt kort. 
A család apai ága Erdélyből származott. Mivel sok gyerek volt 
a Gyebnár családban Jánost áthozták Endrődre a Dinya nagy-
mama gyermektelen testvéréhez. Itt tanulta ki a vendéglátós 
szakmát. A Lábas utcában Hunya Károly kocsmájában kezdett 
inaskodni. A vendéglő tulajdonosa Kiszely Borcsa néni volt. 
A kocsmát Hunya Károly Vendéglőjének hívták. Az inasévek 
után, amikor felszabadult, egy ideig még ebben a kocsmában 
dolgozott, majd átkerült a Hollerba pincérnek. Az államosítá-
sig a szarvasi út mellett lévő Csendes kocsmában dolgozott és 
ott is lakott, majd 1955-ben megnősült és végleg letelepedett 
a család az egykori Csendes kocsma épületében. Felesége Tí-
már Ilona kulák származása miatt nem kapott munkát, így a 
család megélhetését Jani bácsinak kellett biztosítani. Az ötve-
nes években 1951-54-ig fizikai munkából élt, néhány endrődi 
barátjával Szujó Antallal és Polányi Zoltánnal Recskre mentek 
fuvarosnak. Ezután a néhány éves kitérő után csak Gyomán 
és Endrődön pincérkedett. Emellett kitanulta a kertészetet és 
szenvedélyes kertész lett. Szőlőműveléssel és borkészítéssel 
is foglalkozott. Fő vendéglője a Holler és a Domszög volt. 
Nemzedékek tanultak a keze alatt és váltak jó vendéglátós 
szakemberekké. 

Szonda István

- Kívánom, hogy sokáig tudj még dol-
gozni a közös célokért, a város lakossá-
gának jobb létéért. Hogyan látod a város 
kulturális életét az intézményi átszerve-
zés után? Mik azok a tervek néhány szó-
ban, amit meg szeretnél valósítani a kö-
vetkező pár évben mint önkormányzati 
képviselő, bizottsági elnök?

Az Ügyrendi Oktatási Kulturális Ki-
sebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság felel 
a testület törvényes, jogszerű működéséért, 
ezen túl a város óvodáinak működtetéséért, 
a közművelődési feladatellátásért, a telepü-
lésen élő nemzetiségekkel való együttmű-
ködésért. A múlt évben elkészült Gyoma-
endrőd Város 5 évre szóló Közművelődési 
Koncepciója, melyben meghatároztuk azo-
kat az irányokat, amelyek biztosítják a Gyo-
maendrődön tevékenykedő helyi közössé-
gek együttműködését, az értékmegőrzést és 
értékteremtést, valamint a hagyományápo-
lást. A bizottságunk kezdeményezésére el-

indult az a folyamat, amely a civil szerveze-
tek, közművelődési intézmények, óvodák, 
iskolák és az önkormányzat szereplőinek 
szoros összefogását, együttgondolkodását 
szorgalmazta. Megalakultak az új közmű-
velődési intézmények a két településrészen, 
s fi gyelemre méltó eredményként köny-
velhetjük el azt, hogy az új intézmények 
vezetői igyekeznek új hagyományokat te-
remteni, számtalan programot szervezni. 
Azt azonban sajnos még nem látom, hogy 
hogyan kapcsolódnak ezek a rendezvények 
egymáshoz, illetve, hogyan illeszthetők 
abba a koncepcióba, amely a közművelő-
dés területén az együttműködést, a város 
egységes arculatának kialakítását szolgálná. 
Nagyon várom, hogy azok a turisztikai pro-
jektelemek is több szerepet kapjanak, s nye-
reséges működtetésűvé váljanak, amelyek a 
Lélekkel a Körösök mentén projekt kereté-
ben kerültek kialakításra, átadásra.

Egyéni választókerületi képviselőként 
sikerként értékelem, hogy városunk rende-

zettebb lett az eltelt másfél évben. Közvetlen 
környezetemben, a lakótelepen parkolók 
kerültek kialakításra, megoldódott a játszó-
tér kivilágítása, térfi gyelő kamerát állítunk 
be az itt élők biztonságérzetének növelése 
céljából. A képviselő-testület megszavazta 
a lakótelep útjainak felújítását, kátyúzását 
is. Bízom benne, hogy lakókörnyezetünk 
évről-évre szebbé, kulturáltabbá, vonzóbbá 
válik.

Képviselői munkám során minden 
fejlesztést továbbra is támogatni fogok, 
ahogyan ígértük konstruktív ellenzékként 
városunkért, jövőnkért dolgozok. Minden 
olyan kezdeményezés mellé továbbra is oda 
tudok állni, amely nem egyéni érdekeket 
szolgál, hanem a településen élők boldogu-
lását, Gyomaendrőd fejlesztését, fejlődését 
támogatja. Ma is vallom: Gyomaendrőd 
többre érdemes!

dr. Varju László

CIVIL SAROK - Ágostonné Farkas Mária
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Kedves Szülők!
Köszönjük bizalmukat, hogy iskolánkat választották leendő el-

sős gyermekeik számára. A beíratott 26 kisgyermek szeptembertől 
a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégi-
umban kezdi meg tanulmányait. 

Reméljük, a közösség, iskolánk szellemisége, hagyományai se-
gítik gyermekeiket a fejlődésben, örömmel töltik itt napjaikat, és 
válnak igazi szentgellértes diákokká.

Tisztelettel: Mészárosné Kiss Katalin, 
Kerekiné Kovács Klára tanítónők

A József Attila és a magyar költészet tiszteletére rendezett Köl-
tészet Napi városi versmondó verseny legjobb eredményei:

Alsósok
osztály: I. hely: Kabai Rebeka Léna II. hely: Förster Anna Lucia, 

Kovács Liliána
osztály: II. hely: Vatai Zalán, III.hely: Gubucz Panna
osztály: III. hely Kiss Gergely 4. osztály III. Hely: Vári Zsófi a 
Felsősök
8. osztály: II. hely: Zsilinszky Erika, Gubucz Szilvia

Felkészítőik: Molnárné Majoros Katalin, Szabóné Vaszkó Éva, 
Fekécs Edit, Mészárosné Kiss Katalin, Kondorné Tímár Erzsébet, 
Polányi Éva

Húsvéti szavalóverseny Szegeden

A Szegedi Pedagógiai Intézet idén is megrendezte a már hagyo-
mányosnak mondható tavaszi versmondó versenyét, melyet most is 
összekötöttek rajzpályázattal. 2016. árpilis 15-én 9 órától a szegedi 
Gál Ferenc Főiskolán gyülekeztek a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
intézményeinek fi ataljai, alsó és felső tagozatos diákok. Hódme-
zővásárhelytől Szarvasig, Békésszentandrástól Zsombóig összesen 

Hírek a Szent Gellért iskolából - Általános iskola
hatvanegy költészetet, verseket mondani szerető gyermek. A Fe-
renc pápa által meghirdetett Irgalmasság Szentéve - az irgalmasság 
testi és lelki cselekedetei - adott témát a versek válogatásakor, a raj-
zok készítéséhez. 

A regisztráció után 10 órától elkezdődött a nemes vetélkedés, 
melyhez köszöntő szavakat mondott és biztatást adott a Pedagógi-
ai Intézet főigazgatója, a Főiskola rektora, Dr. Kozma Gábor. Több 
helyszínen folyt – háromtagú zsűri előtt - a versek bemutatása. Szín-
vonalas előadásokat hallhatott a közönség, Dsida Jenő, Reményik 
Sándor, Túrmezei Erzsébet, Mécs László, Gárdonyi Géza, Illyés 
Gyula és mások műveit. Egy kis pihenő és ebéd után eredményhir-
detés, a rajzpályázatra korábban elkészített, beküldött és kiállított 
munkák értékelése következett. Versmondóink közül dicséretesen 
szerepelt Czibulka Imola a hatodikosok kategóriájában. Iskolánk-
ból harmadik helyezést ért el korcsoportjában Zsilinszky Erika (8. 
o.), különdíjat kapott Gubucz Szilvia (8. o.), ők egy-egy Reményik-
verset mondtak.

Minden kategória első helyezettje újra elmondhatta (nyertes) 
versét, majd a Főigazgató úr zárta a találkozót.

Lelki élményekben gazdag nap után indulhattunk haza. Mind-
három gyermeknek gratulálunk az eredményhez! Felkészítő taná-
ruk Polányi Éva volt.

Katolikus iskolák versenye Mezőtúron

Április 15-én ismét meghívást kaptunk Mezőtúrra a Komplex 
tanulmányi versenyre. A gyerekek korcsoportonként mérettették 
meg magukat a játékos vetélkedőn. A környező településekről hét 
iskola képviseltette magát. A korábbi évektől eltérően az iskolák 
versengtek, a saját maguk által alakított csapattal. A feladatok szö-
vegértésen, nyelvtani ismereteken, logikán, ügyességen és hittanos 
ismereteken alapultak. Az agytorna után a jól megérdemelt uzson-
na következett, ezután kézműves foglalkozáson vettek részt a gye-
rekek. 5 óra tájban került sor az eredményhirdetésre, ahol iskolánk 
szépen helyt állt. Fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza.



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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A folyó hó 16-án tartatott megyei gyű-
lésen ez az ügy valósággal figyelemre 
méltó, s egész vármegyénket közelről 
érdeklő volt, miután az ezen ügy körül 
tanúsított magaviselete Kovács István 
megyei főorvos urnak, valóságos bot-
rányt képezett. Endrőd községe ugyanis, 
bírván a törvénykivánta jogképességgel, 
egy önálló gyógyszertár felállíthatásáért 
folyamodott. Igen természetes hogy első 
sorban a megyei főorvos véleményes 
jelentése szükségeltetett, mit ő azután 
becsülettel el is végzett, erős és meg-
győző érvekkel támogatván, hogy meny-
nyire szükséges dolog csakugyan End-
rődön egy önálló gyógyszertár állítása. 
És ugyanily értelemben szólt Jancsovics 
alispán úr, illetőleg a megye felterjeszté-
se is. Történt azonban, hogy közbelépett 
a gyomai gyógyszertár tulajdonosnője is, 
a ki meg ellenkérvényt nyújtott be, mely 
esetleg a főorvos úrra oly erőteljes beha-
tást gyakorolt, (?) hogy első felterjeszté-
sével szemben egészen ellentétes, és azt 
lerontó második felterjesztéssel is megke-
resse a minisztériumot. És a minisztérium 
zavarba jött, nem bírván felfogni és meg-
érteni a csodálatos változás indokait. Oly 
felhívással küldettek tehát vissza az ügy-
iratok, hogy nyilatkozzék és fejtse meg a 
megye maga: mi lehet az oka annak, hogy 
a főorvosi utolsó beterjesztés, az elsővel 
homlokegyenest ellenkezik? És mielőtt 
a megyei közgyűlés hozzászólott volna, 
az egészség ügyi bizottságnak adatott 
ki, mely bizottság — leven neki maga a 
főorvos úr irányadó egyénisége — igen 
természetesen Kovács úr második állás-

pontját tette magáévá s azon indítvánnyal 
lépett fel, hogy leghelyesebbnek látná, ha 
oly közvetítő megoldást nyerhetne az ügy, 
hogy Endrőd is kielégíttetnék és a gyomai 
gyógyszertár tulajdonosnője is megkapná 
a magáét. Állna pedig ez azután abból, 
hogy: a gyomai gyógyszertár tulajdonos-
nője utasítassék, egy oly fiókgyógyszer-
tárt felállítani Endrődön, a melybe általa 
egy okleveles egyéniség alkalmaztassék. 
S habár ez indítvány ellen, mely az 
alispáni beterjesztésnek valóságos 
arczulcsapása, erős felszólalások történ-
tek is: egy szótöbbséggel sikerült mégis 
a főorvos úrnak oda igazgatni a dolgot, 
hogy a megye méltóságát arczulcsapó s 
Endrődre oly sérelmes véleményes beter-
jesztés elfogadtatott - igen természetesen 
már a gyűlés harmadik napján, midőn a 
vidék már alig volt néhány személlyel 
képviselve. Kívántuk ez ügyet annyival is 
inkább registrálni, mert ebből világosan 
meglátható, mennyire viseli szívén a me-
gyei főorvos úr a Közönségnek azon ér-
dekeit, melyeknek pedig hivatalánál fogva 
részrehajlalan őre lenni ő tartoznék éppen 
legelső sorban. Valóban jellemző és na-
gyon sajnosak az ilyen viszonyok, midőn 
— míg a művelt külföldön, a két vagy há-
romezer lakossal bíró városkák is gyógy-
szertárak felállítására köteleztetnek, addig 
Magyarországon a békésmegyei főorvos, 
nemcsak egy éppen magára a megyére 
nézve megszégyenítő végzést mester-
kedhet keresztül, de egy kilenczezer lel-
ket számláló vagyonos, s így nemcsak a 
törvény követelte létszám, de ez alapon 
is önállóságra hivatott község jogos igé-

nyeit is lábbal tiporja, holott pedig Endrőd 
törvényes és korszerű kívánata nemcsak 
támogatásra, de dicséretre is érdemes. 
És mért tesz így a tisztelt főorvos ? 
Nyílt titok, hogy atyafiságos egyetértés 
és érdek dolgozik, miután testvéröccse 
Kovács Kálmán az a bizonyos okleveles 
egyéniség, aki ki van szemelve az endrődi 
fiókgyógyszertárba, azért, mert a jelen 
konkurrensek között homályba kezdett 
borulni a kilátás, hogy önálló gyógyszer-
tár állítása esetében — habár Kálmán úr 
is a sorompóba lépett — endrődi gyógy-
szerészül megválasztassék, míg ez úton, 
egy kis pénzes feleség lehetővé fogja 
majd tenni kétségkívül, hogy az endrődi 
fiókgyógyszertár igen rövid idő alatt mint 
önálló gyógyszertár is életképesnek bi-
zonyuljon be, s részint okszerű érdemei, 
részint a méltányosság alapján az ideigle-
nes fiók-egyéniség is állandósíttassék. Ez 
íme a rejtegetett terv, de a melynek zsák-
jából a szeg hegye kiütötte magát, bár-
miképpen iparkodott a főorvos úr kaput-
rokkja szélével betakarni azt. Csak arra 
vagyunk már most kíváncsiak: élni fog-e 
Endrőd azon törvényadta fellebbezési jo-
gával, hogy önállóságát ily következetlen-
ségek és atyafiságos érdekek által gúny 
tárgyává tenni és eltiportatni ne engedje, 
s észre fogja-e venni — amit különben 
előre is erősen hiszünk — a nagyméltósá-
gú minisztérium, hogy Kovács István bé-
késmegyei főorvos úr, nemcsak a megye, 
de a magas minisztérium szemei közé is 
port igyekszik hinteni?

Az endrődi gyógyszertár ügye
(Megjelent a Békés Megyei Közlöny, 1877 máj. 20-i számában.)

Tájházak Napja 2016. április 24.
Az idei Tájházak Napja alkalmából szervezett program a helyszín mó-

dosításával kezdődött, ugyanis az esős idő miatt a Szent Antal Népházban 
zajlott a rendezvény. A jó hangulatot azonban a rossz idő sem tudta elron-
tani. A csökmői Fonó zenekar, valamint Mahovics Tamás és felesége által 
irányított táncház jó indításnak bizonyult. Idősek, fi atalok egyaránt szívesen 
kapcsolódtak be az éneklésbe és a táncba is. Közben bográcsokban pásztor 
ételek készültek, melyeket mindenki megkóstolhatott. A gyerekek kötélverés-
ben, bútorfestésben, pásztorbot faragásában és íjászatban tehették próbára 
ügyességüket.

Kiállítás a Szent Antal Népházban

Orsóval és ecsettel címmel nyílt kiállítás április 20-án, Erdeiné 
Törőcsík Katalin munkáiból a Szent Antal Népház kiállító termé-
ben. Dr. Szonda István méltatta az alkotót, és a megnyitó két sze-
rencsés vendége nyerte a kisorsolt alkotásokat. A tárlat május 30-ig 
látható.
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

„Gyoma község belterülete és határa” V.
Csergettyülapos – határai: Nagyállás, Kölesfenék, Pusár 

(vagy Pósár, Pósara), Előhalom, Hantoskert, Epreskert, 
másnéven „csergettyülaposi páskomnak” is nevezik. Túl a 
Körözsi részen terül el s kisebb része került át az élő Körözsön 
a lemetszések miatt. Az 1886. évi tagosításkor osztották ki 
szántónak, eladdig legelő volt. A város akkori mérnöke, Szegő 
József mérte fel a területet, és ő is készítette el a „kiosztási tér-
képet”. Ahol a közúti hídtól a gáton vezető túrkevi-mezőtúri út 
(nagyobbrészt földút) a gátról letér, s belőle a póhalmi út kiágzik, 
ott látható a „Csergettyü fok” torkolata és ahol a szíkjavítással 
nem tűnt el a medervonala, az is látszódik. Hajdan a kiáradt 
Körözs vizét vitte vissza az anyamederbe (ezért is „fok”). Nevé-
nek népi magyarázata (etimológiája): 1. A csikósok itt legeltetve 
a község ménesét, sokat csergettek a karikás ostoraikkal. 2. A 
vize csergedezve folyt be a Körözsbe. A magyar régiségben 
máshol is előfordul vízfolyásokkal kapcsolatban ez a földrajzi-
vízrajzi helynév, így nagy valószínűséggel más magyarázata is 
lehetséges.

Kölesfenék – vagy Kölesfenéki nyilas – Határai: Póhalom, 
Pusár, Csergettyü lapos, Nagyállás, Endrőd. Amikor kiosztották 
„nyílhúzással” osztották, ezért nyilas, s a többi nyilas is. (Ősi 
magyar szokás szerint hajdan nyílvesszőre rótták a nemzetség 
jelét, beletették a tegezbe, és onnan kihúzva a saját jele után 
lett az illető terület a nemzetségé. Újkorban cédulákat húztak 
ki a kalapból, süvegből.) Köles név meg onnan ered, hogy a 
földje nem volt másra jó, csak köles alá, mert egyrészt soká 
száradt fel s a kölest másodvetésbe is lehetett vetni, másrészt 
meg szikes volt. 

Nagyállás – vagy Kisnyilas. Határai: Kölesfenék, 
Csergettyülapos, Epreskert, Németzug, Endrőd. Itt volt az ura-
dalmi major, szeszgyár, hizlalda. 1908-ban parcellázták s akkor 
ez megszűnt. Ekkor főként endrődi lakosok vásárolták meg a 
felparcellázott területet. A Körözs szabályozása után kisebb ré-
sze átkerült a folyón innen, s 1945 után itt kiskerteket osztottak 
ki. Az endrődi oldalon faiskola is volt, de az 1960-as években itt 
bolgárkertészetet létesítettek. A nagyállási dűlőnek azt a részét, 
melyet az ún. „zsidó gát” leválaszt, „Nádasszigetnek” nevezik.

Előhalom – merthogy a túl a körözsi határ felől a község-
ből kimenet az első halom a sok közül. Nevezik még Előhalmi 
páskomnak, Kenderföldnek. Határai: Csergettyülapos, Pusár, 
Zöldlapos. Egyik részét, ahol az uradalmi itatókút állott „Csapó-
szigetnek” nevezik, mert itt az egyik Csapó nemzetség bírta a 
területet. A leírt terület az „Előhalomnak” nevezett őskori halom-
ról kapta nevét, ez egyúttal nevezetes, több történeti kort jelző 
régészeti lelőhely is (természetesen alaposan tönkretéve).

Pusár - vagy Pósár, Pósara – másként Zsellérföld. Határai: 
Kölesfenék, Póhalom, Telek, Zöldlapos, Előhalom. A zsellér ál-
lapotú lakosok a Tanyaföldön nem kaptak „szessziót” (telket), 
hanem itt osztottak szántót részükre, ezért is Zsellérföld.

Görögállás – Neve nyilván onnan ered, hogy az uradalom-
tól legelőt bérlő „görög” vállalkozó, marhahízlalással foglalko-
zó egyén gulyája itt tartott delelő állást. Határai: endrődi határ, 
Csudabala, Póhalom, Kölsefenék. A gyomai határ legszikesebb 
területe s a leggyengébb minőségű föld. A kalászosok is igen 
kis termést adtak, kukoricatermesztésre meg végképp nem al-
kalmas.

Telekmajor – másképpen Telek. Határai: dévaványai határ, 
Csudabala, Pusár, Póhalom. Az 1920-as évek elejéig gróf Beth-
len Ödön birtoka volt, majd az 1920. XXXVI. tc. alapján kisbirto-
kosoknak osztottak ki belőle. Az alkalmazottak szerint itt bántak 
legtisztességesebben a cselédséggel. Itt alkalmazott az urada-
lom először a határban gőzekét. Az 1936. esztendei szántáskor 
sor került a hajdani elpusztult Póhalom – Apróhalomegyháza 
falu maradványainak – házastul, templomostul, temetőstül – 
alapos kiforgatására. Az uradalmi intéző egy nagy, három mé-
ter mély gödörbe hordatta a cserép, téglatörmeléket s az embe-

ri csontokat is elegyesen.
Póhalom. Határai: Csudabala, Telki major, Pusár, 

Kölesfenék, endrődi határ. Az 1920-as földbirtokreform alap-
ján kiosztották, főleg endrődiek vették meg s lett a nevezetes 
szövetkezet (Lásd. Rácz Lajos: Parasztsors a XX-ik sz.-ban c. 
könyve).

Csudabala – röviden csak Bala. Határai: endrődi, túrkevi és 
ványai határ, Telek, Póhalom, Görögállás. Nagybirtokok lege-
lőterülete volt 1945-ig. A Túrkevivel határos részen az 1920. 
évi földbirtokreformkor ottani gazdák, majd később endrődiek 
vásárolták meg. Ekkor kapott ebből legelőt Endrőd és Gyoma 
község is. Az elpusztult tekintélyes hajdani falu maradványait 
a csudabalai iskolától északra néhányszáz méterre lehet ész-
lelni (tégla, cseréptörmelék, csontok). Az 1940-es évek elejin 
Lénárt Bálint túrkevi birtokos örökösei által eszközölt parcellá-
zások során budapestiek és budapestkörnyékiek vették meg a 
földeket, de közülük egy se lakott itt. A csudabalai határ egyes 
részeit birtokosaikról nevezték el. Így volt és van még mindig 
az emlékezetben; Simon bala, Zichy bala, Bauer bala, Bánff y 
bala, Közös bala, endrődi bala, Schwartz bala, Ozsváth bala, 
Lénárt bala, Vadász bala, Hajnal bala, Malomzugi híd, közben 
e területen áll a „Lyukashalom”, a keviek szerint „Ásott-halom”, 
ami igaz is, mert össze-vissza áskálták a kincskeresők, s ezért 
is Lyukashalom. Olyan nagy lyuk volt a tetejin, hogy Gyomán 
élt még egy ember 1967-ben, aki gyerekkorában ki s bemá-
szott a lyukba. A monda szerint 1793-ban (erről jegyzőkönyv 
van Ványán) a ványai csikósok kérvényt írattak a ványai jegy-
zővel, hogy megáshassák a halmot, mert Szent György nap 
éccakáján ők tüzet láttak a halmon fellobbanni, s ez bizony kin-
cset sejtet ottan.

Közreadja: Cs. Szabó István

Bella Rózsa kiállítása Orosházán

Orosháza településalapításának 272. évfordulója alkalmából 
ünnepségsorozattal emlékezett.

Az ünnepségsorozat része volt Bella Rózsa Pilinszky-díjas, 
endrődi születésű grafi kusművész kiállításának megnyitója az 
orosházi Táncsics Mihály Gimnázium aulájában, április 21-én. 
Bella Rózsa a Táncsics gimnázium tanulója volt.

Iványi László

Bella Rózsa: 

A 
tizenkétéves 

Jézus a temp-
lomban
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Rovatvezető: Polányi Éva

Gergely Ágnes: 
Viharkabát
válogatott és új versek

Egyszer az írószövetségben 
megkérdezte tőlem Örkény Ist-
ván: - Min dolgozik?

Zavartan válaszoltam. – Re-
gényt írok.

Örkény felkiáltott. - A fene 
egye meg! És én nem tudok re-
gényt írni!

Megírta az egyperceseket, a drámákat, köztük a Tóték-at és a 
Macskajáték-ot, sikere végigszáguldott Európán – mégis bántot-
ta, hogy regényt írni nem tud.

Üzenem Odaátra, alázattal, Örkény Istvánnak: én sem tudok 
regényt írni. Sem regényt, sem novellát, sem tárcát, esszét, ripor-
tot – de memoárt és portrét sem. 

Nem tudok prózát írni.
Egész életemben verset írtam.
2015. november     G. Á.

Viharkabát

Állnak a parton egyre.
Mondják, a yacht is lélek.
Egy tömbben áll a népség.
Nem megyek oda, félek.

Huszonkét éve eltűnt.
Ott lenn azóta várják.
A sarki szél kidobta
bíbor viharkabátját.
Tömör, akár a páncél.
A mélyén ver a szíve.
Bordája megfeszült, mint
a katedrális íve.

Ha térdeltünk, csak együtt.
Ha zuhantunk, csak csontra.
Madonna mia, mondta.
My Prince, mondtam zokogva.

Gyűlölöm ezt a testet.
Mosni, etetni, untig.
Kirurgus kése éri,
megérdemli, mert múlik.

Tudom, és ők is tudják.,,,
A hit nem múlik mégse.
Hol van a herceg yachtja?
Hol van a szívverése?

2006

Három utazás
Jókai Annának

Toronto. Széles ívű ősz. Az estély.
Juharfák, tölgyek lassú lombja hull.
„Te biztos lábon állsz, te sikeres lény.”
„Én, biztos lábon? Te tudsz angolul.”

Dublin. Az írek megbántanak folyton.
Fél éjszaka sírok a válladon.
„Másodrendű vagyok. Itt is, mint otthon.”
„ Többé soha. Én bebizonyítom.”

Most már csak egy közös utunk van, Anna.
Azt a vizet nem együtt szeljük át.
Nem érti meg se kávéház, se kocsma:

mindketten féltjük ezt a kis hazát, 
én így, te úgy. Az édes életet.
Ó, kérlek, újra mondd: „Ne féljetek!”

2012

Álmatlanok

Itt alszik egy álmatlan hadsereg.
Alusznak háztetőn és híd alatt.
Jégtáblán járnak, folyót úsznak át,
aknát szednek, aknákon alszanak.

Hajnalban nem hallják a trombitát.
Este nem érzik a takarodót.
Már nem értik az emlékeiket.
Keskeny ajkukon elkékül a csók.

A csizmájukon nincsen csizmatalp.
Sem sarat, sem port nem érintenek.
Kabátjukról sorban lehull a gomb, 
itt hagyják útjelzőnek, semminek.

Mert nem keresi őket senki sem.
Az út beforrta a lábnyomokat.
Konferenciák, érmek, koszorúk.
A lábnyomok beforrják az utat.

2012

És nem lehet

Kertek nélkül is van bozót
kígyó nélkül kígyómarás
éjszaka nélkül vaksötét
tények nélkül hazudozás

éhínség nélkül éhhalál
rózsa nélkül rózsakaró
hosszú keserves út helyett
tizennegyedik stáció

előbb, bődül fel az ökör
mint a hídon a bárd lecsap
a vég felől ha nézheted
a folyamat világosabb

nem láttad a koldus kezét
milyen szegénység nyújtja ki – 
rossz pénz rossz lelkiismeret
és nem lehet segíteni.

2013

A régi ház
Robert Lowel után szabadon

Szegény ártatlan jószág,
a biztonság utolsó állomása:
szülőházam nem sokkal a háború után
elkelt, öt tágas ablakával, a kerttel és 
a kúttal együtt. A gazdálkodótól később
megvette egy boltos, kinyitotta az üzletet, 
a kertben ládák hevertek, üresen,
nyitva, sokat sejtetőn, s a közfalak
ugrásra készen várták a kőművest.
Az átszabott ház visszaálmodta
a tornác vasárnapjait, nagybátyám
hegedűjét, a szakajtónyi túrós delklit, 
hiába, mindent elnyelt a kút. A sárga
falon felirat: Eladó vagy kiadó.
A legrosszabb az egészben a vagy.
Mindegy, mennyi időre, csak szabadulni
egy ingatlantól. S a betört ablaküvegre
még odasiklik anyám elfelejtett nevetése
a nyomdászbál után.

2013

Örökség
Itt jártak egykor. Lépteikből
nem épül semmi, csak a szó.
Ne állíts nekik emlékművet.
Minden mű bepiszkolható.

De megőrzi magát az emlék.
A sebhelyből a csonk kinő.
A méltatlan halálközelség
örökletes, mint az idő.

Hol eredsz, kérded a folyótól, 
csak azt nem kérded, mért ered.
Ahogy Seneca tanította:
kezedben van az életed.

2015

MEGHÍVÓ

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Rózsahegyi Napok ke-
retében rendezett Viharkabát című programra, Gergely Ágnes 
azonos című legújabb kötetének bemutatójára.

Helyszín: Szent Antal Népház
Időpont: 2016. május 15. 10 óra
Közreműködők: Polányi Éva és Oláh Gizella
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!



VÁROSUNK2016. május 13

Beküldő: Bukva Sándor Gyomaendrőd

A gyógynövényekkel való gyógyászat 
tapasztalati úton fejlődött és évezredeken 
át, nemzedékről nemzedékre öröklődött a 
megszerzett tudás. A gyógynövény-gyógy-
ászat története egyidős az emberiséggel. Az 
emberek a növényeket nemcsak táplálko-
zási célból gyűjtötték, mert rájöttek, hogy 
egyes növényeknek gyógyhatása van. 

A gyógynövény-gyógyászat egyik leg-
régibb feljegyzett emléke az ókori Egyip-
tomból származó Ebers-féle papiruszte-
kercseken (Kr.e. 1500 körül) lelhető fel.  A 
papirusztekercs mintegy 500 természetben 
fellelhető, gyógyításra felhasználható anya-
got és 800 orvosi receptet említ. A 20 méter 
hosszú papirusztekercset ma a lipcsei egye-
temi könyvtárban őrzik.

Az ókori Görögországban Hippokratesz 
(Kr.e. 460-370) korában élte a gyógynö-
vény gyógyászat a fénykorát. A Corpus 
Hippocraticum-ban mintegy 230 féle 
gyógynövény került ismertetésre. Arisztote-
lész és Claudius Galenus is írt gyógynövény 
témájú könyveket.

Az ókor legismertebb gyógynö-
vény-gyűjteményes könyve Pedaniosz 
Dioszkoridesz herbáriuma, a De Materia 
Medica. Dioszkoridesz tevékenységének 
ideje pontosan nem ismert, Néro vagy 
Claudius császár uralkodásának idejére te-
hető. Dioszkoridesz római hajókon szolgáló 
görög származású katonaorvos volt, aki a 
Földközi-tenger számos országát bejárta és 
megfi gyelései alapján tett szert átfogó állat-
tani és botanikai ismereteire. Dioszkoridesz 
műve mintegy 600 gyógynövényt, 35 féle 
állati terméket és 90 ásványt mutat be le-
hetséges gyógyhatásaikkal. A gyógynövé-

nyes könyve tartalmazza a gyógynövények 
képét, lelőhelyeit, hatásait, elkészítésének 
módját és gyógyszerként való adagolását 
is. A gyógynövények hatásáról és toxici-
tásáról írottakat később tudományos ku-
tatások eredményei is alátámasztottak. A 
herbárium tartalmazza a gyógynövények 
latin és görög elnevezését, de könyvében a 
növények általa ismert más nyelvű neveit is 
megadta. Az öt kötetből álló mű a középkor 
európai és arab orvoslására is nagy hatást 
gyakorolt. A De Materia Medica-t a közép-
korban fordították latinra és széles körben 
elterjesztették. Különösen szép az 512-ben 
Bizáncban fordított és színes képekkel gyö-
nyörűen illusztrált Bécsi Dioszkoridesznek 
nevezett kézirat, melyet 1569. óta őriznek 
Bécsben.  Híres volt a mű 1228-ban készült 
bagdadi másolata is, ebben a növényáb-
rákkal díszített könyvben ábécérendbe ke-
rültek a gyógyító szerek. A görög mű első 
nyomtatott kiadása 1499-ben jelent meg 
Velencében, míg az első latin változatot 
korábban, 1478-ban adták ki. A reneszánsz 
korban alapvető forrása Meliusz Juhász Pé-
ter 1578-ban írt Herbarium című művének. 
1777-ben Csapó János az Új füves és virágos 
magyar kert című könyvében idézi. 

Dioszkoridesz „De Materia Medica”-
janak arab közvetítéssel történt terjeszté-
sével fűszernövények, az indiai drogok, a 
birsalma és a nádrusfű, valamint a cukrozás, 
mint tartósítási eljárás ismerete is elterjedt 
Európában.

Az ókori Rómában is működtek orvosok, 
de csak a tehetősek engedték meg maguk-
nak, hogy görög orvosokkal gyógyítassák 
magukat. Az idősebb Plinius a Historia 

Naturalis című művében több száz gyógy-
növényt írt le, melyet korában betegségek 
megelőzésére és kezelésére alkalmaztak.

A középkorban a VIII. században Nagy 
Károly uralkodásának idején a kolostorok 
önellátók voltak és az uralkodó rendelkezé-
sére haszonnövényeken kívül néhány fajta 
gyógynövényt is termesztettek a szerzete-
sek.

Bingeni Szent Hildegard (1098-1179) 
Barbarossa Frigyes uralkodása alatt élt és 
a királynak is adott egészségügyi tanácso-
kat. Az orvosnő holisztikus szemléletű volt. 
Vallotta, hogy nemcsak a beteg szervet kell 
gyógyítani, hiszen a test és lélek egységet 
alkot és a szervezetben minden minden-
nel összefüggésben áll. Régen a füves-vagy 
bábaasszonyok ismerték jól a gyógyfüvek 
hatásait és alkalmazási módját. Minden fa-
luban élt javasasszony, akit nagy becsben 
tartottak. A faluban élők kérdéseikkel hozzá 
fordultak tancsért, valamint ők segédkeztek 
a gyerekágynál, szülésnél. 

A fi toterápia ma már több mint tapaszta-
latokon alapuló gyógyítási mód. Korunkban 
már számos tudományos kísérlet igazolja 
a gyógynövényekből izolált hatóanyagok 
betegségekben való hatékony alkalmazási 
lehetőségét. 

Források: 
Heinz Schott: A medicina krónikája
Internet: 
https://gyogynovenyekgyogyhatasai.hupont.
hu/1/tortenet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pedaniosz_
Dioszkoridész

dr. Macsári Judit

Egészségről-betegségről
Részletek a gyógynövény-gyógyászat történetéből

Fényképalbum
Hornok József honvéd. 

Az első világháború során 
1914-ben, már a legelső üt-
közetben hősi halált halt. Öt 
gyermeke – Imre, Erzsébet, 
Angéla, Rozália, Veronika – 
maradt félárván.

A kép bal oldalán 
felesége, Hornok József-
né Fülöp Angéla, aki a 
gyermekeket egyedül 
nevelte fel.
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K i t e - k i n t ő

Interjú Orbán Viktorral a Bildben
A Bild című német lap nemrég interjút közölt Orbán Viktor mi-

niszterelnökkel. „A Németországból érkező hang goromba, durva, 
agresszív” címmel.

A kormányfő elmondta: azért kezdeményezett népszavazást, 
hogy megakadályozza az uniós jogot sértő EU-kényszerkvótát.

Nem lehet az emberek feje felett a jövendő nemzedékek életét 
nagyban megváltoztató döntéseket hozni, a befogadási kvóta pedig 
megváltoztatná Magyarország és Európa nemzetiségi, kulturális és 
vallási profi lját - tette hozzá. Kiemelte: „döntésem nem Európa el-
len szól, hanem az európai demokrácia védelméért”.

A demokrácia alapelve ugyanis a hűség a nemzethez, a közép-
európaiak pedig megtanulták, hogy elveszítik szabadságukat, ha 
nem a polgárok érdekeit képviselik. Hozzátette: „nem megoszta-
ni, hanem védeni akarjuk polgárainkat”. Ezt azt jelenti, hogy „nem 
akarjuk, hogy migránsok jöjjenek hozzánk” - tette hozzá, felvetve: 
„miért kellene importálnunk nyugati államok gondjait?”

Európa a nemzeti érdekek összességéből jön létre, és az Európa-
politika nem állhat az egyes országok érdekeivel szemben - szögezte 
le.

A miniszterelnököt leginkább az zavarja, hogy Brüsszel eltű-
ri a „szerződésszegés kultúráját”. A kérdésre, osztja-e Robert Fico 
szlovák kormányfő azon nézetét, hogy a németek diktátumot adtak 
a menekültkérdésben, azt válaszolta: nem beszélne diktátumról, 
ugyanakkor a „Németországból érkező hang goromba, durva, ag-
resszív”, és ez a „migrációs válság jelenlegi káoszában nagy prob-
léma”, hiszen a németek és „mi, közép-európaiak őrizzük Európa 
alapértékeit”, a keresztény-zsidó világképet, a megbízhatóságot, 
hogy a szerződéseket mindig betartják.

Most a vita helyett összetartásra lenne szükség, kiváltképp azért, 
mert Brüsszelből „egész más jelzések érkeznek: multikulti, rendet-
lenség, szerződésszegés” - mondta a kormányfő.

Kijelentette, hogy aki tömegesen visz be országába „nem re-
gisztrált bevándorlókat a Közel-Keletről”, az terrorizmust, bűnö-
zést, antiszemitizmust és homofóbiát is importál. Elmondta, hogy 
Magyarország a kultúrák olvasztótégelye, ahol keresztények és zsi-
dók „együtt, és nem egymás mellett élnek”, nincsenek gettók vagy 
környékek, amelyeket tanácsos elkerülni, és nem fordulnak elő 
olyan jelenetek, mint szilveszterkor Kölnben. Hangsúlyozta: nem 
szeretné, hogy gyermekeinek olyan világban kellene felnőniük, 
amelyben „Köln megtörténhet”.

Vesztes helyzetbe kerül, aki a bevándorlás kérdésében a polgá-
rok megkérdezése nélkül és az emberek akarata ellen akar dönteni 
- mondta.

„Engem itt Budapesten felakasztanának a lámpavasra, ha ehhez 
hozzájárulnék” - mondta a miniszterelnök.

Közreadta:
Takáts Nándor, kölni olvasónk

Szent László gyalogzarándoklat, 2016

Április 21 és 24 között immár ötödik alkalommal került meg-
rendezésre a zarándoklat, melynek keretében 11 ember indult útra 
gyalog az endrődi templomból, hogy részt vegyen az egykori egy-
házi központban, Nagyváradon megrendezett Festum Varadinum 
egyházmegyei ünnepségen.

Az elindulók között a helyiek mellett voltak békéscsabai, szege-
di, újirázi, de még nagyváradi zarándokok is. A harmadik napon so-
kan csatlakoztak hozzánk Újirázról, Komádiból és Biharkeresztesről 
is, így végül a zarándokok létszáma 25 főre növekedett.

Az utat három részletben tettük meg: az első napon Endrődtől 
Körösladányig, a másodikon Körösladánytól Újirázig, a harmadi-
kon pedig Újiráztól Komádin, Biharkeresztesen és Köröstarjánon át 
Nagyváradig tartott. Az első két nap végig gyalog mentünk, java-
részt a Körös-gáton, de a harmadik napon a zöldhatár lezárása miatt 
kerülni kellett, és az idő hiánya miatt az út javát autókkal tettük meg.

A gyalogos zarándoklat közben rácsodálkozhattunk a teremtett 
világ szépségére. Ég és föld, élő és élettelen között haladva egy ele-
mi, mindent elsöprő érzés kerített hatalmába. Kiszakadtunk a hét-
köznapi életből! Mihelyst a gáton elindultunk már nem volt fontos 
kérdés, hogy mennyi az idő, nem idegeskedtünk az elmúlt héten 
elkövetett hibákon és a következő héten ígérkező nehézségeken. A 
gát egyik oldalán a fákkal tarkított szántóföldek, a másik oldalon a 
vízparti fák mögött fel-feltűnő folyó csillogása, a fejünk fölött a ránk 
sütő Nap, fülünkben a madarak hangja, orrunkban a különböző fü-
vek és virágok illata… Egyszerűen elmondhatatlan, ezt érezni kell! 
Nagy ritkán feltűnt egy tarktor, vagy egy autó, de ahogy jöttek, úgy 
mentek, olyan mulandóak voltak, akárcsak a mai fogyasztói társada-
lom minden csillogása és villogása.

Megnyugodtunk. Máshogy álltunk a világ dolgaihoz. Ha beszél-
gettünk szépen, értelmesen beszélgettünk. Sokat nevettünk, de 
nem vihogtunk. Ha csendben voltunk, akkor elmélyülten gondol-
koztunk, vagy egyszerűen csak szemléltük a körülöttünk lévő vilá-
got. Imádkoztunk, közösen és magunkban is.

Mi felé mentünk? Mindenki másfelé, de mégis egyfelé. Minden-
kinek különböző lelki céljai voltak, de ezek egy irányba mutattak: 
önmagunk felé. Önmagunk megértése, minél teljesebb megisme-
résének irányába. Út az ígéret földje felé. Út a tökéletesség felé, ami-
hez közeledni tudunk, de elérni sohasem. Ez a tökéletesség egy ma-
gasabb szellemi szint, ami a keresztény ember számára Istent jelenti.

Akármerre jártunk, mindenhol szeretettel fogadtak bennünket, 
sokszor már a gát végén  vártak. Nemcsak szállást kaptunk, hanem 
bőséges ellátmányt is. Köszönet és hála illeti Lengyel Tóni atyát Kö-
rösladányból, Dr. Dénes Zoltán atyát és újirázi, komádi, valamint bi-
harkeresztesi híveit, illetve Barbut Péter atyát és köröstarjáni híveit. 
Mindenhol felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk.

A nagyváradi program szintén komoly lelki táplálékot jelentett. 
Akárcsak a többi állomáson, itt is nagy örömmel és szeretettel fo-
gadtak minket. A kanonok soron az egykori főpapok mára kollégi-
umként működő lakásaiban szállásoltak el minket. Furcsa érzés volt 
belegondolni, hogy azon emberek egykori otthonaiban voltunk, 
akik annyit tettek őseinkért és egyházközségeinkért. Az itteni meg-
vendégelésünkért hálásak vagyunk Dr. Kristófi  János karnagy úrnak, 
és kedves családjának, akik kis csoportunkat otthonukban fogadták.

A vasárnap délelőtti, ünnepi szentmisére mosolygós arrcal, teljes 
felüdüléssel érkeztünk, mintha nem is gyalogoltunk volna. Felemelő 
érzés volt, ahogy az egyik kanonok vezetésével beléptünk a székes-
egyházba, majd Szent László hermája előtt tisztelegtünk, és közben 
a püspöki helynök köszöntött bennünket. Helyünkre ülve csodála-
tos volt látni, hogy a csonka, határon túli egyházmegyéből milyen 
szép számmal érkeztek a hívek, akik között nagyon sok volt a fi atal. 
A szentmisén pár szlovákul és románul elhangzott mondaton kívül 
csask magyarul szóltak, nem is éreztük, hogy egy másik országban 
lennénk. A himnusz alatt pedig egyenesen megborzongtuk, ahogy 

a nagy térben ezer és ezer ajak zengte: “Isten, áldd meg a magyart!”
Igen! A nemzetiség és vallás szerint is kisebbségben, szórvány-

ban élő magyarok példát mutattak nekünk, hogyan kell kilenc évti-
zed után is őrizni és továbbadni a hitet, a nyelvet, a hazaszeretetet. 
Nekünk, akik az anya(?)országban vígan éljük világunkat, és egyre 
lejjebb süllyedünk az erkölcsi fertőben, míg bele nem fulladunk.

A szentmisét szentségi körmenet zárta. Bár nem nagy forgalmú 
utcákon mentünk (örüljünk, hogy a hatóságok ezt is megenged-
ték), mégis jó érzés volt látni, ahogy a herma által Szent László király 
felvonult városában, és reményt adott magyar híveinek a boldog, 
termékeny jövőre.

Ezúton szeretném megköszönni Dr. Dénes Zoltán atyának és Dr. 
Szonda Istvánnak, hogy lehetővé tették számunkra, hogy ez a za-
rándoklat elinduljon és részt vehessünk rajta.

Hegedűs Bence
Képek a 20. oldalon!
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Mérkőzések percről percre

Igen hullámzó teljesítményt nyújtanak a Gyomaendrődi FC lab-
darúgói a bajnokság ezen szakaszában. Két kistelepülés-Okány, Bu-
csa- csapata is igen méretes „zakót” szabott a körös parti legénység-
re. Közben pedig döntetlen vidéken és magabiztos győzelem hazai 
pályán. Sajnos a csapat eddig a szerényebb arcát mutatja tavasszal, 
sokkal visszafogottabb teljesítményt nyújt, mint az ősz folyamán. So-
kan megfogalmazzák a kérdést: Mire lesz ez elég a bajnokság végén?!

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei:     

2016. 03. 26.     Gyomaendrődi FC - Okány KSK     0 : 7
                          G.: ---
Az első tavaszi hazai mérkőzésen a tabella utolsó előtti helyén 

álló Okány ellen egy kellemes szombat délutáni összecsapást remélt 
az egyébként gyér számú hazai publikum. Sajnos a vendégek ezt 
másként gondolták, az első félidőben könnyedén rúgtak három gólt, 
amit a második játékrészben még megfejeltek néggyel. A kilencvene-
dik percben lőtt hetedik góljuk megszégyenítő körülmények között 
esett, a grundokon szoktak ilyen gólt lőni amikor meg akarják semmi-
síteni az ellenfelet. A hét vendég gólból az okányi Molnár József egy-
maga ötöt vállalt. A hazaiak védelme rendkívül szellősen védekezett, 
a középpályások csak szédelegtek, a csatárok pedig észrevétlenek 
maradtak az egész mérkőzésen, aminek egyenes következménye lett 
ez a súlyos vereség.   

2016. 04. 02.     Battonyai TK - Gyomaendrődi FC     1 : 1
                          G.: Gábor V.
Az előző heti kiütéses vereség után az igen hullámzó teljesít-

ményt nyújtó Battonya otthonába látogatott a körös parti legénység. 
Az első félidőben derekasan gyűrték egymást a csapatok, a vendég 
kontrák veszélyesek voltak de a gólokat mégis a második játékrész 
eleje hozta meg. A hazaiak szereztek vezetést az 54. percben, de öt 
percre rá büntetőből sikerült az egyenlítés a vendégeknek. Ezzel a 
gólok számát tekintve le is zárult a mérkőzés. Egy gólt szerezve ismét 
sikerült pontot szerezni a gyomaendrődi csapatnak.   

2016. 04. 09.     Gyomaendrődi FC - Újkígyós FC     4 : 0
                          G.: Gábor V.(2), Sebők M., Orovecz T.
A tavaszi gyengébb rajt miatt gyér számú közönség látogatott ki a 

mérkőzésre. A hazai csapatot mindez nem zavarta, már a kezdetektől 
támadólag lépett fel. Jöttek is a helyzetek, de a hazai gól azonban csak 
a félidő vége előtt született meg büntetőből. A második félidőben az-
tán már egyértelművé vált a hazai fölény, ami gólokban is megmutat-
kozott, 53. perc újabb büntető majd a 61. perc és végül a 86. percben 
esett hazai találat. A mérkőzés összképe alapján az eredmény a ven-
dégekre nézve hízelgő. Ezzel megszerezte a Gyomaendrődi FC az első 
győzelmét, ami egyben az első hazai győzelem is lett tavasszal. 

2016. 04. 17.     Bucsa SE - Gyomaendrődi FC     5 : 1
                          G.: Sebők M.
Szerencsés térfélválasztás következtében a hazaiak az erős szél 

támogatását kihasználva már az első negyedórában kétgólos előny-
re tettek szert. Ezt követően ahogy csendesedett a szél úgy ült le a 
mérkőzés. Az utolsó negyedórában azonban ismét megmozdult a 
meccs. Először a vendégek szépítettek, de örömük csak néhány per-
cig tartott, mert a hazaiak ismét rákapcsoltak és újabb három góllal 
terhelték meg a Gyomaendrőd hálóját. A mozgalmas első és utolsó 
negyedóra elegendő volt a Bucsa nagyarányú, magabiztos győzelmé-
hez.  

Fülöp Zoltán

ÜNNEPI KALENDÁRIUM
- Május -

Május 1.  Munkás szent József ünnepe

A Katolikus egyház Szent Józsefre, a munkásra emlékezik ezen 
a napon.

Imádkozunk Jézus nevelőatyjához, a szerény názáreti ácsmes-
terhez, hogy a mai édesapákat, családfőket, munkásokat oltalmaz-
za és segítse, hogy családjuknak, szeretteiknek mindennapi verejté-
kes munkájukkal elő tudják teremteni a mindennapi kenyeret.

Május 4.  Szent Flórián ünnepe

Flórián római katona volt, aki a mai Ausztria területén élt és tel-
jesített szolgálatot. Titokban kereszténnyé lett, s amikor ez kiderült 
róla, keresztényüldöző felettesei megkínozták, majd malomkövet 
kötöttek a nyakába és egy folyóba dobták. Így halt vértanúhalált 
hitéért és Krisztusért.

A tűzoltók védőszentjeként tiszteljük őt, és imádkozunk hozzá, 
hogy közbenjárásával őrizzen meg minket a tűzvésztől.

Május 16.  Nepomuki Szent János ünnepe

Nepomuki Szent János Csehország Pomuk városában született 
(innen származik a neve is.)

A prágai székesegyház kanonokja volt, s egyben IV. Vencel cseh 
király feleségének gyóntatója. A feleségére féltékeny király egy al-
kalommal meg akarta tudakolni Jánostól, hogy mit gyónt a neje. Já-
nos kanonok a gyónási titokra hivatkozva megtagadta ezt a király-
tól, aki előbb szörnyű kínzásoknak tette ki őt, majd miután ezzel 
sem tudta kicsikarni belőle a gyónási titkot, a Prágán keresztülfolyó 
Moldva vizébe ölette.

Szent Jánost a gyónási titok és a jó gyónás védőszentjeként 
tiszteljük, de vértanúságára emlékezve, sok katolikus településen 
folyók, hidak közelében ott látjuk szobrát, mert a vízen járók, fo-
lyókon, hidakon átkelők, kompon utazók is őt hívják segítségül. 
Szobra ott áll az endrődi templom előtt is egy kis kápolnában és a 
gyomai hídon is, illetve képét láthatjuk a szarvasvégi temető kápol-
nájának oldalfülkéjében.

Május 25.  Szent Orbán pápa ünnepe

Szent Orbán napját, mint az utolsó „fagyos-szentet tartja szá-
mon népünk, mert ezen a napon sokszor tavaszi fagyok veszé-
lyeztetik a vetéseket s különösen a szőlőket. Ezért legfőképp a 
szőlősgazdák tisztelik Szent Orbánt, -szobra, kápolnája sokfelé 
megtalálható szőlőtermő vidékeken, szőlőskertekben.

Czank Gábor

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Mazsorettek Ván-
dorkupa Versenyét Siófokon, a Kálmán Imre Szabadidő Központ-
ban. A maratoni versengés 7 óra 30 perctől este 23 óráig egyfoly-
tában tartott, csak a zsűri cserélődött félidőben. Az ünnepélyes 
díjkiosztás az éjszakába nyúlt, éjfélig tartott! A gyomaendrődi Szín-
folt Mazsorett Csoport hat kategóriába nevezett, és mindegyikben 
dobogós helyezést kapott kiváló teljesítménye miatt!

Mini Mazsorettek: színpadi botos koreográfi a: első hely
Margaréta csoport: színpadi botos koreográfi a: első hely
Junior zászló mini formáció (6 lány): második hely
Czinczár Noémi – Fekécs Fanni – Piroska Attila szenior trió: 

második hely
Piroska Attila botos szólótánca: második hely
Ács Orsolya – Szilágyi Csilla botos párosa: harmadik hely
Az együttes vezetője: Hunya Jolán tanárnő, tánc asszisztens: Pi-

roska Attila
Kép a 19. oldalon!

Színfolt mazsorettek sikerei
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Ízes Ízek
Május

Francia sajtleves

Vöröshagymát apróra vágunk és margarinon 5 percig pároljuk. Felengedjük 1 
liter vízzel, hozzáadunk egy húsleveskockát, babérlevelet, törött borsot, sót. 10 
percig lassú tűzön forraljuk. Közben 2 dl tejfölbe keverünk 10 dkg reszelt emen-
táli sajtot. A tűzről levett levesbe beleöntjük és simára kavarjuk. A levest csészék-
be adagoljuk, tetejére egy-egy szelet pirított fehér-kenyér szeletet teszünk és 
megszórjuk reszelt sajttal. Forró sütőben addig sütjük, amíg a sajt rá nem olvad 
a kenyérre. Azonnal tálaljuk.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

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

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

TÉRHÁLÓK, ESŐCSATORNÁK is kaphatók!

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

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

Munkáink garanciálisak, 
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető 
legjobb minőség elérése a legmegfi zethetőbb áron!

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

PROFILJAINK:

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

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

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

Házhoz jön a fodrász!

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

gyermek-fodrászatomban.

Igény szerint házhoz is megyek! Hétvégeken is!

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

Telefon: 06/70/312-5037

Ez az 
Ön 

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

GYURICZA LÁSZLÓ, volt 
gyomaendrődi lakos, 68 éves korában 
március 4-én távozott szerettei köréből az 
örökkévalóságba. Gyászolják, a családta-
gok, rokonok és ismerősök. Isten őrködjön 
pihenése felett.

FÜLÖP JÁNOSNÉ szül. MUZSLA 
ILONA, volt gyomaendrődi lakos, 69 éves 
korában, március 29-én adta vissza lelkét 
teremtőjének. Gyászolják a családtagok, 
rokonok és ismerősök. Az Úr adjon neki 
örök nyugodalmat!

FORGÁCS IMRÉNÉ szül. Rácz Eszter, 
volt öregszőlősi majd gyomaendrődi lakos, 
81 éves korában, március 29-én távozott 
szerető családja köréből. Gyászolják a csa-
ládtagok, rokonok és ismerősök. Isten ad-
jon neki örök nyugodalmat.

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

(Juhász Gyula)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

Sírhelymegváltási lehetőség 
Endrőd 

katolikus temetőiben!
A Szarvasvégi temető régi gyer-

mekparcellájának szabad részein és a 
Központi temető köztemető melletti 
parcellájában is új sírhely-sorokat lé-
tesítettünk. 

A Szarvasvégi temető előnye, 
hogy belvizes időszakban is lehet 
koporsós temetést végezni magas 
fekvése miatt, a Központinak pedig 
az, hogy a sírhelyek a temető elején 
találhatóak. 

A sírhelyváltásról érdeklődni az 
Endrődi Plébánián lehet munkana-
pokon délelőtt 9-től 12 óráig, vagy 
telefonon a 66/283-940-es számon, il-
letve az endrodi.plebania@gmail.com 
e-mail címen.

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

boltjaiban.
Tavaszi szezonkezdési ajánlatunk
VETŐMAGOK széles fajtaválasztéka

- Tavaszi kalászos és kukorica vetőmagok előjegyezhetők

Kiváló minőségű BÁRÁNYTÁPOK és kiegészítők, valamint 
problémamegoldó készítmények kaphatók

(Báránytápok 20 000 Ft feletti vásárlása esetén grátisz nyalósó a készlet erejéig.)

Kínálatunkban még megtalálható:
CGF, szója, napraforgódara, nyúl-, baromfi -, sertés tápok, borjúnevelő 

tápszerek, koncentrátumok, toxinkötők.
Szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazása.

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

Nyitva tartás:

Hétfő - Csütörtök: 07:30-16:00
Péntek: 07:30-15:00

Takarmány:

6791 Szeged-
Kiskundorozsma
Kettőshatári út 6.

Telefon: +36 62 556 130

Állattartási eszközök:

6728 Szeged
Dorozsmai út 48.

Telefon: +36 62 556 120
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Lelki nap

Március 23-án rendeztük meg hagyományos Lelki napunkat, melyet 
misével illetve istentisztelettel kezdtünk. A katolikus misét Czank Gábor 
plébános, az evangélikus istentiszteletet Fülöp Mónika lelkész celebrálta. 
A továbbiakban az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatóinak érde-
kes, „interaktív” passiójátékát tekintettük meg, ezt követően Németh Pál 
református lelkész, iszlám szakértő előadását hallgattuk „A kereszténység 
és az iszlám egykor és ma” címmel. A napot az egyes osztályok önismereti 
gyakorlatokkal, játékokkal zárták. Tartalmas napot mondhatunk magun-
kénak, köszönjük a szervezőknek.

DÖK hírek

Iskolánk Diákönkormányzata április 1-jén szervezte meg DÖK napját, 
s bízva a jó időben, erre az alkalomra „akadályversenyt” rendezett. Hely-
színül - az iskolán kívül – a Körös Látogatóközpont, a Képtár, a Liget és 
a katolikus Jézus Szíve Templom szolgált. A vetélkedő során az osztályok 
műveltségi, ügyességi, vallási, sport, természettudományos feladatokon ke-
resztül mérték össze tudásukat, képességüket, pontozásra került továbbá az 
egységes megjelenés, az előírt szempontoknak megfelelő menetlevél elké-
szítése is. Visszaérkezés után különböző stílusú zeneszámokra kellett egy 
rövid táncos produkciót rögtönözniük az osztályoknak, majd következett 
az eredményhirdetés. Igen szoros versenyben a 10. A és a 11. B osztály 
végzett az első helyen, jutalmul tortát, süteményt vehettek át a DÖK fel-
ajánlása jóvoltából. Ezúton gratulálunk az eredményes szereplésért és egy-
ben köszönjük az együttműködő intézmények támogatását programunk 
megvalósításában.

Iskolánk Diákönkormányzata benevezett a Gyomaendrőd-
Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda által meghirdetett elektronikai 
hulladékgyűjtési versenybe. „A hulladék érték - szelektáld!- Hasznosítsd!” 
elnevezésű akció során megunt, elavult, elhasznált elektronikai termékeket 
gyűjtöttünk össze és szállítottuk el a kijelölt helyre. A versenyen a középis-
kolai kategóriában első helyezést értünk el, jutalmul egy 30 fő részére szóló 
50 000 Ft értékű programcsomagot nyertünk. 

Sikeres a Speak Smart

Április 16-án ért véget a Speak Smart projektverseny, melyről korábbi 
lapszámokban már hírt adtunk. Két csapatunk volt ott a döntőben: A Kis-
tesók a Nagytesó-programmal, és a Rolling Room. Kitűnő ötleteket, szuper 

projektterveket láthattunk a fi náléban. Végül a Rolling Room egyike lett 
annak a három csapatnak, amelyek a zsűri döntése alapján megkapták a 
100 ezer Ft-ot a projektjük megvalósításához. Így mi leszünk az ország első 
iskolája, ahol Rolling Roomban tanulhatnak a diákok. A szakavatott zsűri 
külön kiemelte értékelésében a Kistesók prezentációjának magas színvo-
nalát. A csapatok tagjai: Rolling Room: Neibort Gréta, Lucas Lancaster, 
Finta Aletta és Botos Pongrác 10. A osztályos tanulók, a Kistesók: Uhrin 
Barbara, Szonda Lili, Hunya Réka, Csordás Aliz, Putnoki Réka, Gera Ilona 
Pilla 11. A osztályos tanulók. A Rolling Room és a Kistesók videóinak elké-
szítésében oroszlánrészt vállalt Kovács Krisztián és Valuska Tamás. Nekik 
és persze a programban részt vevő további öt csapatunknak is köszönjük a 
munkáját, ők is kitűnő projektterveket készítettek! Felkészítő-, mentorta-
nárok: Malatinszky Zita, Valuska Lajos.

Színházi élmények

Áprilisban elérkeztünk az idei színházi évad utolsó ifj úsági előadásá-
hoz, melyen Molnár László rendezésében a „Svejk, a derék katona” című 
darabot láthattuk.

„Mai stresszes világunkban a pozitív gondolkodás szinte nélkülözhe-
tetlen. Arra, hogy az optimizmus igazi életelixír, Svejk, a derék katona az 
egyik legjobb példa. A neki jutott sötét korban is rendületlenül őrzött derűje, 
vidámsága, mindannyiunk számára útmutatás lehet egy teljesebb élethez”- 
olvasható a szolnoki Szigligeti Színház honlapján. És hogy színházkedvelő 
társaságunk is jól érezte magát az idei évad során, mi sem bizonyítja job-
ban, hogy többen már most várják a jövő évi folytatást.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium hírei
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Szép Magyar Beszéd Verseny» 
Az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma, a Kazinczy-díj Alapítvány, 
Kisújszállás Város Önkormányzata és 
a Móricz Zsigmond Református Kol-
légium, Gimnázium, Szakközépisko-
la és Általános Iskola rendezte meg 
az Országos „Szép magyar beszéd 
versenyt” április 8-10. között Kisúj-
szálláson. A helyi és területi fordulók 
után a legmagasabb fokon mérték 
össze tudásukat, képességeiket a 7 
- 8. osztályos tanulók országos szin-
ten.  A szabadon választott szöveg 
elolvasása után a kötelező szöveget 
mondta el a 76 versenyző. Legfon-
tosabb jellemzője a megmérettetés-
nek: az értő, értető és természetes 
olvasás.

A Gyomaendrődi Kis Bálint Álta-
lános Iskolából: Nagy Noémi 7.a osztá-
lyos tanuló a Kazinczy-jelvény bronz 

fokozatát kapta. Noémi, gratulálunk! Büszkék vagyunk rád! Felkészí-
tője: Hunya Jolán tanárnő.

„Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig 
megelőzik őket.” 

A Ványai Ambrus Általános Iskola ezzel az Einstein idézettel jel-
lemezte természettudományos vetélkedőjét, melyre iskolánkból két 
csapatot neveztünk be.

A nyolcadikos csapa tagjai:
Deli-Nagy Dzsenifer 8. a
Süli Luca 8. a
Bottlik Dominik 8. a

A hetedikes csapat tagjai:
Deli Boglárka 7. b
Németh Regina 7. b
Varjú Gergő 7. a

Mindkét korosztály 3 fős csapatokban oldotta meg az egyórás, 
igen nehéz kérdéseket tartalmazó feladatlapokat. Minden termé-
szettudományos tantárgyból sok-sok feladatot kaptak, ennek elle-
nére úgy végzett mindkét együttes a második helyen, hogy csak fél 
pont hátrányuk volt az első helyezett csapatokhoz képest.

 Gratulálunk a versenyzőknek!

Foci eredmények
2016. április első hetében rendezték meg a Körzeti Diákolimpia 

tavaszi futballmérkőzéseit az endrődi sportpályán. Iskolánk három 
korcsoportban képviseltette magát Dévaványa és Rózsahegyi Kál-
mán Általános Iskola csapataival szemben.

Eredmények:
1. korcsoport: 3. helyezés
2. korcsoport: 1. helyezés

3. korcsoport: 1. helyezés
Az első helyezettek a tanév hátralévő idejében a Megyei Diákolim-

pia elődöntőjén vehetnek részt.

Idegen nyelvi délután az alsó tagozaton
Március 18-án délután Lola néni irányításával az idegen nyelvet ta-

nuló gyerekek bemutathatták egymásnak játékos formában, hogy mit 
is tudnak már angolból illetve németből. Láthattunk meséket, tréfás 
jeleneteket, verseket, dalokat, táncokat. Nagyon jól éreztük magunkat. 
Köszönjük a nyelvszakos kollégáknak, hogy felkészítették tanulóinkat 
erre a vidám délutánra.

Iskola-nyitogató a nagycsoportos óvodás gyerekeknek
A beiskolázási programsorozatunk utolsó állomásaként 2016. ápri-

lis 8-án, péntek délután rendeztük Iskola-nyitogató rendezvényünket, 
melyre a város több óvodájából érkeztek óvodás gyerekek szüleikkel 
együtt.

A jó hangulatú délután kínált „kézműveskedést”, ahol ceruzával 
röptethető gólyát és egyénileg megtervezett iskolatáskát készítettek 
az ovisok a tanító nénik segítségével. A kreatív, alkotó tevékenység 
mellett sportos, mozgásos akadálypályán próbálhatták ki ügyességü-
ket a gyerekek a tornaterem modern és izgalmas sporteszközein ke-
resztül.

A vidám, mozgalmas délutánt az ovisoknak szendvics és üdítő zár-
ta, míg a szülők az intézményvezető előadását hallgathatták meg, ami-
ben Az örömteli iskolakezdésről kaptak hasznos tanácsokat és biztató 
gondolatokat.

Bízunk benne, hogy minden óvodás és szülő jól érezte magát 
iskolánkban és szeptemberben sok elsős gyermeket avathatunk 
„Kisbálintos” diáknak.

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Nagy Noémi sikere

A nyolcadikos csapat II. helyezést ért el

Egy leendő első osztályos

Színfolt mazsorettek sikerei
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Kedves vásárlóim!
Májusi 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 

Szent László gyalogos zarándoklat 2016


