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A tartalomból:

Február és március havi események a 
Selyem Úti Óvodában és Bölcsödében15.

Kertbarátoknak: Kora tavaszi munkák 
a gyümölcsösben14.

Egészségről-betegségről13.

Civil sarok - Lehóczkiné Tímár Irén 
alpolgármester5.

Kállai kiállítás 
a Pesti Magyar Színházban9.

Fáy Ferenc: Keresztút

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

Nemzeti ünnepünk:.8.

I. (Pilátus halálra ítéli Jézust)
Kezet mosott. S míg nézte, hogy a fák
hogy’ futnak szét az alkony-sárga tájban,
ízlelgette az ítélet szavát,
és reszketett a rázuhant magányban.

Azt, már vitték. Ott ment az emberek
s az érte-nőtt gonoszság sűrűjében,
– szegény, szakállas, szőke kisgyerek –
kit önnön árnya hajkurász az éjben.

Arcába vágott korbácsként a szél,
lábába mart a kuvasz-árkok csendje.
Imádkozott. Nem magáért, – azért,
kit otthagyott a rá mért félelembe’.

II. (Jézus vállára veszi a nehéz Keresztet)
Vállára vette, s kilépett a föld
meleg kezén a késő délutánba.
Még látta, hogy egy asszony nyelvet ölt,
s a csúfolódó ég szalad nyomába.

Olyan nehéz lett, s mégis oly szelíd
a váll-szakasztó fájdalom kegyelme.

Átúszott száján egy pár régi íz,
és anyja áldott teste nyílt ki benne.

S eléfutott a boldog táj, ahol
jöttét-köszöntő fényben állt az éjjel.
Sóhajtott… aztán elindult a Domb
sziklái közt, az emberek jelével.

III. (Jézus először esik el a Kereszttel)
Szemébe folyt a vér már, s szája szélén a könnyek
lepergő cseppje mélyén, a párás Domb feküdt.
Felállt kicsit, hogy álljon, de nem lett így se könnyebb.
Iszonytató magánya követte mindenütt.

Aztán eldőlt a Domb is. Peregtek lent a porban
a szájából kifordult testvértelen szavak.
Az anyját látta jönni… és véres nyugalomban
halottak teste száradt a zsoldos fák alatt.

S hogy lassan hullni kezdett, a rázuhant homályból
felékapott egy emlék… egy római keze…
virág futott felé az ember-lepte tájból.
Aztán melléje roskadt átizzadt szégyene.

folytatás az Irodalmi oldalon (12.)
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Szép Magyar Beszéd Verseny

Kazinczyról elnevezett szépkiejtési verseny körzeti fordu-
lóját 2016. február 16-án rendezték Mezőberényben. Iskolánk 
diákjai szép sikereket értek el: mindenki oklevéllel és könyvvel 
térhetett haza a megmérettetésről.

Az 5-6. évfolyamosok versenyében: 
- Vinkovics Ágnes: 2. helyezett, felkészítője: Domokos Ani-

kó
- Nándori Viktória: szintén 2. helyezett, felkészítője: Hunya 

Jolán
A 7-8. évfolyamosok között: 
- Ladányi Sára: 3. helyezett, felkészítője: Forgácsné Gyetvai 

Krisztina
Nagy Noémi pedig a kategória győztese, 1. helyezett felké-

szítője: Hunya Jolán
Így Noémi képviselheti iskolánkat – az országos verse-

nyen, Kisújszálláson. 

Sváb bál Gyomaendrődön

A Német Nemzetiségi Önkormányzat sváb bálján a 
gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola kisdiákjai szerepel-
tek. Énekeltek, táncoltak, verset mondtak.

Bálint – Valentin-napi kavalkád

A kisdiákoknál Bálint - napon a hagyományos tél-
űző kiszebáb égetése után a gyerekek által oly kedvelt 
madáretetés, valamint a rendhagyó órák következtek.
„A pöttyös bőrönd titkai” című interaktív bohócműsorra 
a város nagycsoportos óvodásai is meghívást kaptak. Az 
emlékezetes napot az osztályok farsangi mulatsága zárta. 
Köszönetet mondunk a Gyermekekért Alapít-
vány, a Szülői Munkaközösség, valamint az isko-
la Diáksport Egyesületének támogató segítségéért. 
Ez a nap nagyon jól sikerült, sokáig emlékezetes marad. Kö-
szönet érte.

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Újságunk webhelye:   www.varosunkujsag.hu
Az endrődi plébánia webhelye:   www.endrodiplebania.hu
A gyomai plébánia webhelye:     www.gyomaiplebania.hu

A hunyai plébánia webhelye:    www.hunyaiplebania.hu
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Önkormányzati h í r e k Megyei h í r a d ó

2016. év január végi testületi ülésen tette le képviselői esküjét 
Véháné Szedlák Ildikó, akit az MSZP delegált listájáról a néhai Fü-
löp István Béla helyére. 

A képviselők még októberben döntöttek arról, hogy pályázatot 
írnak ki a Kállai Ferenc Kulturális Központ, valamint a Szent Antal 
Népház igazgatói álláshelyének betöltésére. A benyújtási határidőig 
az első álláshelyre három, míg az endrődi telephelyre egy pályázat 
érkezett. A pályázati feltételeknek a Kulturális Központ vonatkozá-
sában kettő felelt meg a szakmai bíráló bizottság véleménye szerint, 
mely döntést foganatosítani nem kellett, hiszen a harmadik pályá-
zó január 12-én írásban visszalépett A három tagból álló bizottság 
javaslata értelmében a Kállai Ferenc Kulturális Központ igazgatói 
kinevezését egy év időtartamra javasolta, tekintettel a sokirányú 
feladat és az új koncepció kialakulatlanságára. Kovács Erika Ilo-
na, mint pályázó, a képviselő-testületi ülésen erre hivatkozva szin-
tén elállt a megmérettetéstől. A testület döntése értelmében így a 
Kulturális Központ élére egy évre Benéné Szerető Hajnalka, míg 
a Szent Antal Népház intézményvezetői álláshelyére öt évre Dr. 
Szonda István lett kinevezve.

Az előző évben több alkalommal is foglalkozott a képviselő-
testület a Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumi feladata-
ival. Problémát okozott a lakosság köreiben a bevezetésre kerülő 
létszámkorlát a napi ellátásban, ami egy idő után a várólista nö-
vekedéséhez vezetett. Előzőleg többször is felvetődött már, hogy 
a városban új, J1-es laboratóriumot kellene létrehozni. Azonban 
az elvégzett vizsgálatok azt igazolták, hogy sem a szakmai mini-
mumfeltételek, sem pedig a pénzügyi forrás nem adott az elképzelt 
szolgáltatás megvalósításához. Lehetőség van esetleg új szolgáltató 
keresésére, illetve egyeztetés lefolytatására a jelenlegi szolgáltatóval. 

2015 decemberében került sor a tárgyalásra Békéscsabán, a 
Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet főigazgatójával. Önkormányza-
tunk ajánlatot kért az intézmény J0 besorolású laboratóriumában 
levett vér és vizeletminták szállításával és feldolgozásával kapcso-
latban. Időközben megbeszélés lett kezdeményezve az Attentus 
Kft . képviselőjével, Dr. Hajzer Ildikóval, aki jelenleg is végzi a 
szakfeladatot. A rendelkezésre álló adatok alapján döntött úgy a 
képviselő-testület, hogy a jelenlegi szolgáltatóval 6 hónapra köt 
megállapodást, a laboratóriumi ellátás többletfi nanszírozására-a 
zökkenőmentes betegellátás érdekében. A képviselő-testület az 
átadott 760.000 TVK pont feletti rész teljesítményét 0,74 Ft/TVK 
pont összegben határozta meg, így várhatóan megszűnik a várólista 
is.

2015 decemberében lakossági bejelentés miatt, több alkalom-
mal is helyszíni ellenőrzésre került sor a Dr. Békés Fogszakorvosi 
Bt. tulajdonában lévő fogászati ellátás ügyében, miszerint a III-
as és IV-es fogorvosi körzetben a rendelés gyakran elmaradt. A 
feladatellátási szerződés értelmében a szolgáltatónak bejelentési 
kötelezettsége van a hivatal felé, amennyiben bármilyen oknál fog-
va nem biztosított az ellátás. Ilyen jellegű tájékoztatás viszont csak a 
harmadik ellenőrzést követően érkezett. A szolgáltató január 12-én 
levélben reagált a felvetett problémára és azok megoldására ápri-
lis végéig kért türelmi időt. Tájékoztatta a testületet arról, hogy az 
áramellátási probléma véglegesen megoldódott, a három fogorvosi 
rendelőből kettőben biztosítható az ellátás, illetve a jelzett határidő-
ig mindhárom rendelőben lesz beteget ellátó orvos. A képviselő-
testület tudomásul vette a tájékoztatót. 

Egy képviselőkből, illetve civil szervezetekből álló fórum január 
13-án részt vett a fürdő területére összehívott megbeszélésen, mely-
nek célja, a jövőbeni lehetőségek megtárgyalása volt. Az egyezte-
tésen elhangzottak alapján a résztvevők a fejlesztési lehetőségeket 
négy csoportba sorolták. (Hiánypótló beruházások, élményele-
mek fejlesztése, gyógyászat fejlesztése, szálláslehetőségek fejlesz-
tése.) A jelenlévők megállapodtak abban, hogy érdemesebb lenne 
hosszabb időtávban és egy keretösszegben gondolkodni, amely 

2016 január: mérföldkő Békés megye fejlesztésében

A jelenlegi uniós fejlesztési ciklusban 2015 a felkészülés éve volt. A 
Békés Megyei Önkormányzat a településekkel közösen szakemberek 
segítségével kidolgozta a projekt ötleteket, javaslatokat. A Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretösszegei felhaszná-
lásának megalapozására a megyei önkormányzat elfogadta a megyei 
Integrált Területfejlesztési Programot (ITP), elfogadta a pályázatok 
értékelési szempontrendszerét, meghatározta a 2016-os évi fejlesztési 
keretet és az ehhez kapcsolódó indikátor vállalásokat. Fórumsoroza-
tot tartottak a TOP-ról, mely érintett minden járási székhelyet, a hi-
vatal Területfejlesztési Osztályán járási felelősi rendszert alakítottak 
ki azért, hogy hatékonyan tudják segíteni a települések projektjeinek 
kidolgozását, fejlesztését.

2015 végén és 2016 elején megjelentek az első felhívások, szám 
szerint tíz, az ezekben nevesített összeg 18,194 milliárd forint. A 
pályázati felhívások minden esetben 100%-os támogatási inten-
zitással bírnak, nem igényelnek az önkormányzatoktól önrészt. A 
többi felhívás megjelenése folyamatosan várható. A TOP keretében 
Békés megyébe összesen 57,94 milliárd forint érkezhet, Békéscsaba 
Megyei Jogú Városnak pedig 13 milliárdnyi keret áll rendelkezésre. 
Alapvető változás a 2007-2013-as területfejlesztési pályázatokhoz 
képest az, hogy a mostani pályázatok megyei szinten, megyei for-
ráskeretből, alulról építkező ötletek alapján kerülnek megvalósítás-
ra.

A továbbiakban a TOP kapcsán a megyei önkormányzat felada-
tai közé tartozik a kiválasztási rendszerben való részvétel. A me-
gyei önkormányzat emellett – a megyeszékhelyen kívül – minden 
településnek kötelezően segít a pályázatok során, amennyiben ezt 
a település kéri, és már nem csak a projektmenedzsmenti feladatok-
ban, hanem a pályázatokhoz kapcsolódóan egyéb feladatokban is. 
A Békés Megyei Önkormányzat mindeddig 47 településsel kötött 
együttműködési megállapodást a projektmenedzsmenti feladatok 
ellátására.

2016 a megvalósítás éve lesz, soha nem látott lehetőségek nyíl-
nak meg az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek előtt, fon-
tos, hogy a rendelkezésre álló keretből minél több forrást tudjanak 
lehívni és felhasználni. A TOP valamennyi intézkedése közvetve 
vagy közvetlenül a gazdaságfejlesztést, gazdaságélénkítést és ezzel 
a munkahelyteremtést célozza. A legfontosabb célkitűzés: fejlődő 
pályára állítani Békés megyét.

Sztahovics Zsuzsa

idő alatt ütemezetten lehetne a fejlesztéseket végrehajtani. Egyút-
tal  felkérték az ügyvezetőt, hogy készítse el az üzleti tervet úgy, 
hogy építse bele ütemezetten a fejlesztések megvalósítását és azok 
fi nanszírozási lehetőségét a februári ülésre. Jelenleg megismerhette 
a testület a szezon előtt megvalósítandó, sürgős, a felújítási munká-
latokra vonatkozó tervezetet, melynek összege 2.978.223 Ft.

Januárban a Széchenyi 2020 keretében megjelentek a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program első pályázati felhívásai. Ön-
kormányzatunk az alábbi projektelemekre kíván pályázni:

-Települési Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések, 
mely a belterületek vízvédelmét szolgálná. - Fenntartható közleke-
désfejlesztés projektben lehetőség nyílna a Kodály Zoltán utcától 
az Endrődi hídig megépíteni a hiányzó kerékpárutat. - Egészség-
ügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című projekt kere-
tében kerülnének felújításra a városban lévő háziorvosi, védőnői, 
fogorvosi rendelők. - Szociális alapszolgáltatások fejlesztése cím-
mel lenne lehetőség a Térségi Gondozási Központ 5. számú nappali 
ellátásának infrastrukturális fejlesztésére. (Blaha Lujza 2-6.)

Kiírásra kerültek a 2016. évi támogatást szolgáló alapok. A Civil 
és a Sport Alap, valamint a Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 
Alap. A pályázatokat pályázati kiírás alapján lehet benyújtani. 

Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról

Gimnáziumi egység

Szalagavató

Iskolánk gimnáziumi egysége 2015. január 22-én rendezte 
meg hagyományos Szalagavató ünnepségét a városi Varga Lajos 
Sportcsarnokban. Az idei tanévben két osztály, összesen 45 vég-
zős diákja számára tűzték fel osztályfőnökeik (Vinkovics-Hangya 
Cecília - 12. B, Deliné Dobó Tünde – 13. A) a szalagokat. A bú-
csúztató évfolyam ünnepi műsorát a szalagtűzés, majd a végzős 
osztályok táncai követték, a vendégek néptáncot (az Ördög útja 
című koreográfi át és moldvai táncot), rock and rollt és keringőt 
láthattak tőlük. A rendezvényt a végzős tanulók és szüleik kö-
zös tánca zárta. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Czank 
Gábor katolikus plébános, Toldi Balázs, Gyomaendrőd város pol-
gármestere, dr. Pacsika György, a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
vezetője és helyettese, dr. Smiri Sándor, a képviselő-testület tag-
jai, valamint a társintézmények vezetői, képviselői.

Felhívás!
120 éve, 1896 szeptemberében költözött végleges telkére a 

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

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

Szeretettel:
Hegedűs Bence

A Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium hírei 

Szalagavató  - 12. B

Szalagavató  - 13. A

Eredményeink

Iskolánk diákjai közül szép számmal vesznek részt tantár-
gyi versenyeken, tesznek nyelvvizsgát, az elmúlt időszakban az 
alábbi eredményekről számolhatunk be:

Kruchió Adrienn 10. A osztályos tanuló a Savaria Országos 
Történelem Verseny megyei fordulójába jutott. Felkészítői: 
Malatinszky Zita, Kruchióné Hunya Adrienn.

Szonda Lili 11. A osztályos tanuló részt vett az Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Versenyen történelem tantárgyból, ame-
lyen igazán színvonalas eredményt ért el (sajnos egy ponttal 
maradt le arról, hogy tudományos pályamunkája továbbküld-

hető legyen a legrangosabb tantárgyi verseny döntőjébe). Fel-
készítő tanár: Rudner Anett.

Az V. Jakucs László Nemzetközi Földrajz Verseny I. írásbeli 
fordulóján szép eredménnyel szerepelt Finta Aletta és Kruchió 
Adrienn 10. A osztályos párosa, kevés pont választotta el őket a 
továbbjutástól. Iskolánk tanulói közül rajtuk kívül James Lucas 
Lancester és Vincze Viktor 10. A osztályos tanulók vettek részt.

Deli Csenge, Frolyó Karolina és Csordás Aliz 11. A osztályos 
tanulók angol nyelvből, Putnoki Tamás 13. A osztályos tanuló 
német nyelvből szereztek középfokú „C” típusú nyelvvizsgát. Fel-
készítőik: Rovnyik Katalin, Elek Gyöngyvér, Deliné Dobó Tünde.
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CIVIL SAROK - Lehóczkiné Tímár Irén

Lehóczkiné Timár Irén nyugdíjas peda-
gógus, a település alpolgármester asszonya. 
Két éve ment nyugdíjba a Rózsahegyi Kál-
mán Általános Iskolából, ez az interjú már 
akkor aktuális volt, de a választások idején 
ez nem lett volna etikus, majd az elmúlt egy 
év sűrű munkával telt a képviselő- testület-
ben, most talán lesz alkalom egy kis vissza-
tekintésre is, az elmúlt bő egy évre.

- Közel negyven év a pedagógus pá-
lyán? Milyen volt a búcsú a szakmától, a 
közösségtől?

Negyven év és még egy fél. Megvallom 
eleinte nagyon szokatlan volt, hiányozott 
a gyerekzsivaj, ritkábbak lettek a napi fel-
adataim, de igazából, mivel képviselőként 
tovább tevékenykedtem, megpróbáltam a 
megmaradt energiámat ebbe a munkába 
fektetni. Több mint 25 évet dolgoztam a 
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában. 
Szerettem a kollégáimat, és a mai napig is, 
amikor csak meghívnak, örömmel megyek 
vissza. Abban pedig nincs hiány, tanévnyitó, 
tanévzáró, ünnepségek, kirándulás, rendsze-
resen részese lehetek ezeknek az iskolai ün-
nepi pillanatoknak.

- Másokért tenni akaró embernek 
ismertelek meg, bő két éve dolgozunk 
együtt, azt is tapasztaltam, hogy hallatlan 
fanatizmus, kitartás, hihetetlen energia 
van benned. Honnan jött ez, a génekből? 
Mit lehet tudni rólad, hogy kezdődött 
életed? Hogyan telt gyermekkorod?

Tősgyökeres endrődiként, vallásukat 
gyakorló, katolikus családban nőttem fel. 
Elmondhatom, nemcsak én, de a szüleim 
és nagyszüleim is itt születtek. Bár lett vol-
na módom a diplomám megszerzése után 
nagyvárosban dolgozni, de a kötődésem any-
nyira erős volt, hogy nem tudtam megten-
ni. Édesapám néhai Tímár László fuvaros, 
édesanyám néhai Varga Irén,- mint abban 
az időben itt sok helybéli asszony,-a jószág-
nevelés és háztartás mellett, kötőipari bedol-
gozó is volt. Keménykötésű, nagy munkabí-
rású emberként megküzdöttek azért, hogy 
a családnak ne kelljen nagyon nélkülöznie. 
Ennek ellenére szép gyerekkorom volt. Mivel 
családomban sokáig egyedüli gyermek vol-
tam, így a szülők, nagyszülők, nagybácsik 
fi gyelme mind felém fordult. A szüleim min-
dig késő estig dolgoztak, de a nagyszüleim, 
akikkel egy házban éltünk, minden idejüket 
velem töltötték. Mindkettő Nagymamám, - 
olyan igazi ezermesterként - sok mindenre 
megtanított. Többek között a varrás, kötés, 
horgolás, szövés, csupa hasznos és érdekes te-
vékenységekkel ismerkedhettem meg általuk. 
Sajnos azonban ezek gyakorlására az utóbbi 
10 évben egyáltalán nem maradt sem időm, 
sem energiám.

- Hol tanultál középiskolában, hol 
kezdtél dolgozni?

Helyben végeztem az általános iskolát 
és a középiskolát is. Mivel szüleim kemény 
fi zikai munkával keresték a kenyeret, min-
den vágyuk az volt, hogy belőlem diplomás 
ember váljék. Az, hogy pedagógus lettem, 
mondhatom adott volt, hisz gyermekszere-

tetem hamar meg-
mutatkozott és csa-
ládunkban addigra 
már két unokanővé-
rem is ezen a pályán 
dolgozott. Sikeres fel-
vételit tettem az Óvó-
nőképző Intézetbe, de 
a tanulmányaimat 
egy évvel későbbre 
kellett halasztani, - 
mivel akkoriban nem 
ritka dolog volt a fel-
sőoktatásban - az un. 
előfelvételi. Ez annak 
volt köszönhető, hogy 
a káderpontjaim igen 
alacsonyak maradtak. (Ui. komoly ponto-
kat lehetett szerezni, ha a szülők párttagok 
voltak, vagy valamilyen mozgalmi életben 
részt vállaltak) Ezen kívül édesapám, mivel 
magánvállalkozó volt, - mint minden ilyen 
személy akkor - amolyan osztályidegenként 
volt kezelve. Így aztán nem maradt más, 
mint valamilyen munkahelyet kellett keres-
ni. Az egyik gyomai óvodába, - mai nyelven 
mondva, - óvodai asszisztenst kerestek, ami-
re én örömmel jelentkeztem. Az itt eltöltött 
egy év meggyőzött arról, hogy a pedagógus 
pálya az, amit egész életemben művelni sze-
retnék. Tizenhárom évet tanítottam óvónő-
ként, majd ezután, egy előre nem beterve-
zett munkahelyváltás miatt beiratkoztam a 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára. Több 
kiegészítő szakvizsga után mint fejlesztőpe-
dagógus és gyermekvédelmi felelős tevékeny-
kedtem először a Nevelési Tanácsadóban, 
majd hosszú éveken keresztül tanítottam a 
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában.

- Mi következett ezután? Mikor is-
merkedtetek meg a férjeddel, Misivel, mi-
kor házasodtatok össze?

Férjemmel a középiskolában ismerked-
tünk meg, én mint első évfolyamos diák, ő 
pedig már utolsó évét töltötte az intézmény-
ben, de házasságra csak a főiskola elvégzése 
után kerülhetett sor, szülői kérésre.

- Férjeddel kettesben éltek itt, de úgy 
tudom, népes család vesz körül, gyerme-
kek, unokák, mindig nagy szeretettel be-
szélsz róluk, időnként közös programo-
kon is találkozni velük. Mit lehet tudni 
róluk?

Házasságunkból két gyermek született, 
időrendben egy leány és egy fi ú. Ma már 
mindketten diplomás, sikeres, családos em-
berek, akik öt unokával ajándékoztak meg 
bennünket. Mint az orgonasíp úgy érkeztek 
egymás után a drága kicsikéink, leány és 
fi ú felváltva. A legidősebb így már tizedik 
évében van, míg a legkisebb kettő éves lesz 
márciusban. Sajnos nekik már nem adatott 
meg, hogy helyben telepedjenek le, mindket-
ten Budapest környékén élnek és dolgoznak. 
Az azonban mindenki számára nagy köny-
nyebbség, hogy időközben szomszédok lettek. 
Szerencsére havi rendszerességgel találko-
zunk velük, hol ők jönnek és látogatnak meg 
bennünket, hol pedig mi utazunk hozzájuk. 
Ezen kívül szoktunk skypolni, telefonálni, 

e-mailezni is, így próbáljuk leküzdeni a föld-
rajzi távolságot.

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

Nagyon kevés a szabadidőm, de azért 
úgy soha nem szoktam lefeküdni, hogy ne 
olvassak. Általában regényeket, de sokszor 
csak annyi energiám marad, hogy átfutom 
az újságokat, vagy az interneten keresek szá-
momra érdekes híreket, olvasnivalókat.

- Mozgalmas volt az elmúlt év, számos 
újító kezdeményezésről született döntés, 
főleg a vállalatok, intézmények átszerve-
zéséről, így most legutóbb február 1-től 
a kulturális, közgyűjteményi intézmény 
átalakításáról döntött a testület, vagy az 
egészségügyi intézmény élére is új vezetőt 
kell keresni, s még sorolhatnánk. Hogyan 
értékeled az elmúlt időszakot?

Bő egy év telt el a választások óta és való-
ban igen sok változás történt a szervezeteink 
életében, mondhatom bátran, hogy a job-
bítás reményében. Ezeket a változtatásokat 
azonban komoly előkészületek előzték meg. 
Hónapok kemény munkájának eredménye-
ként született meg pl. az a kulturális koncep-
ció, amit egy team dolgozott ki, felmérve a 
jelenlegi állapotokat, igényeket és lehetősége-
ket. Így született meg a Kállai Ferenc Kultu-
rális Központ, illetve a Szent Antal Népház 
mint kulturális intézmények, sajátosságaik-
ból adódó feladatokkal ellátva. Mindkettő 
élére a januári testületi ülésen neveztük ki a 
vezetőket. A Kft .-k átszervezése főleg a gaz-
daságosság jegyében történtek, ennek oka a 
mérleg egyensúlyának helyrebillentése volt, 
illetve a Liget Fürdő élére is új vezető került, 
mivel az előző igazgató mandátuma lejárt. A 
Kistérségi Óvoda éléről közös megegyezéssel 
távozott az akkori vezető, jelenleg egy sike-
res pályáztatás után vagyunk és a legkisebb 
személyi változásokkal folyik ott is a munka. 
Sajnálatos dolog, hogy az egészségügyi intéz-
mény élén vezetőváltás fog bekövetkezni, de 
a Főorvos Asszony döntése számomra érthe-
tő és elfogadható. Remélem, hogy a pályáz-
tatás eredményes lesz, és március elején új 
igazgató folytathatja a megkezdett munkát.

- Kívánom, hogy sokáig tudj még dol-
gozni a közös célokért, a város lakosságá-
nak jobb létéért... 

Folytatás a 8. oldalon
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MÁRCIUSI MISEREND
Endrőd, Szent Imre templom:

Hétköznapokon (csütörtök kivételével) reggel 7.30-kor szentmise.
Szombatonként 17 órakor vecsernye és elő-esti mise 17 órakor.

Vasárnap 9 órakor nagymise.
A hónap első és harmadik hétfőjén este 5 órakor szentségimádás.

Nagyböjt péntekjein este 5-kor keresztút.
Virágvasárnap: délelőtt 9 órakor nagymise, barkaszentelés és körmenet.
Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda: este 18 órakor Jeremiás Siralmai.

Nagycsütörtökön: este 18-korUtolsó Vacsora miséje, utána rövid 
szentségimádás.

Nagypénteken: este 18órakor Csonka-mise és kereszthódolat. (Ke-
resztút aznap reggel 9 órakor.)

Nagyszombaton: este 8 órakor feltámadási szertartás!
Húsvétvasárnap: délelőtt 9 órakor ünnepi mise és ételszentelés

Húsvéthétfőn: délelőtt 9 órakor ünnepi mise és vízszentelés.

Gyoma, Jézus Szíve templom:

Szerdánként 16 órakor szentmise (a plébánia imatermében).
Vasárnap délután 16 órakor nagymise.

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

Virágvasárnap: délután 4 órakor nagymise, barkaszentelés és körmenet.
Nagypénteken: fél 4-kor Csonka-mise és kereszthódolat  (- előtte fél 

órával a keresztutat imádkozzák a hívek).
Nagyszombaton: este 6  órakor feltámadás és körmenet

Húsvétvasárnap: délután 4 órakor ünnepi mise és ételszentelés
Húsvéthétfőn: délután 4 órakor ünnepi mise és vízszentelés.

Hunya, Szent László templom:

Kedden és pénteken délután 16 órakor szentmise.
Vasárnap 11 órakor nagymise.

A hónap második hétfőjén délután 16 órakor szentségimádás.
Nagyböjt péntekjein du. fél 4-kor keresztút.

Virágvasárnap: délelőtt 11 órakor nagymise, barkaszentelés és körmenet.
Nagycsütörtökön:  délután  4 órakor Utolsó Vacsora miséje.

Nagypénteken: délután 3 órakor  Csonka-mise és kereszthódolat (- 
előtte fél órával a keresztutat imádkozzák a hívek).

Nagyszombaton: délután 4 órakor feltámadási szertartás és körmenet.
Húsvétvasárnap: délelőtt 11 órakor ünnepi mise és ételszentelés

Húsvéthétfőn: délelőtt 11 órakor ünnepi mise és vízszentelés.

„Ima-sarok”
NAGYHETI ÁJTATOSSÁG

Mindenek előtt a húsvéti szentgyónást kell elvégezniük mindazok-
nak, kik ezt buzgón teljesíteni akarják.

Virágvasárnap 40 Miatyánkot és 40 Üdvözlégyet végzünk annak 
emlékére, hogy Jézus negyven napig böjtölt a pusztában.

Nagyhétfőn 33 Miatyánk és 33 Üdvözlégy azon harminchárom 
esztendő emlékére, mit Jézus a földön élt.

Nagykedden 30 Miatyánk és 30 Üdvözlégy annak emlékére, hogy 
Jézus harminc ezüstért adatott el.

Nagyszerdán 15 Miatyánk és 15 Üdvözlégy annak emlékére, hogy 
Jézus 15 tövis által sértetett meg szent fején.

Nagycsütörtökön 12 Miatyánk és 12 Üdvözlégy annak emlékére, 
hogy Krisztus az ő legszomorúbb állapotában tizenkét tanítványától 
magára hagyatott.

Nagypénteken 5 Miatyánk és 5 Üdvözlégy Jézus öt szent sebe tisz-
teletére.

Nagyszombaton 40 Miatyánk és 40 Üdvözlégy annak emlékére, 
hogy Krisztus 40 órát feküdt a sírban.

Húsvétvasárnap 40 Miatyánk és 40 Üdvözlégy annak emlékére, 
hogy feltámadása után Jézus még negyven napig a földön maradt.

/Budavári klarissza apácák imakönyvéből/

„Feltámadt Krisztus, vígadjunk,
A bűnből mink is támadjunk!”

Tisztelt Olvasók, Krisztusban szeretett Testvéreim!

A kereszténység legnagyobb ünnepére, Krisztus feltámadására 
készülve szeretettel köszöntöm a Városunk olvasóit.

A Húsvét a legnagyobb csoda, ami a földkerekségen történt. 
Nem csupán a föltámadás ténye miatt, hanem ami miatt történt. 
A karácsonyhoz hasonlóan a feltámadás ünnepe is Isten végtelen 
szeretetének jele.

Ezért nagy szeretettel hívok meg már mindenkit a nagyheti 
szertartásokra, mert csak úgy lehet ezt a végtelen isteni szeretetet, 
ezt a hatalmas csodát megérteni, ha végigimádkozzuk a nagyheti 
eseményeket is.

Virágvasárnap Krisztus bevonul Jeruzsálembe. A nép hozsan-
názva, pálmaágakat lengetve ünnepli, mert úgy gondolják, hogy Jé-
zus, a nagy csodatevő, most végre, mint politikai felszabadító, mint 
lázító hadvezér érkezik, hogy az elnyomó rómaiakat kiűzze Izrael-
ből. Egyedül Jézus tudta, hogy ő nem harcolni jön Jeruzsálembe, 
hanem meghalni… Erre emlékeztünk a virágvasárnapi barkaszen-
teléssel, körmenettel és a Passió éneklésével. Az ekkor megszentelt 
barkák, amiket hazaviszünk otthonainkba, egész évben emlékeztet-
nek: ne hamis hozsannázók, hanem igaz tanítványok törekedjünk 
lenni!

Nagycsütörtökön az utolsó vacsorára emlékeztünk: Az utolsó, 
tanítványai között töltött estén Jézus a kenyeret és bort saját testévé 
és vérévé változtatja, ezzel megalapítva az Oltáriszentséget, főpapi 
imája keretében pedig pappá szenteli az apostolokat.

Nagypéntek az Egyház gyásznapja: Krisztus kínszenvedése és 
kereszthalála emléknapja. A délelőtti keresztúton megemlékeztünk 
Jézus kereszthordozásáról, az esti csonkamisén és Passión pedig a 
keresztrefeszítésről és a sírbahelyezésről.

Nagyszombat a csend napja. Jézus a sírban fekszik. A hívek 
elindulnak a templomokban feldíszített, felvirágozott szent sír ol-
tárok felé, régiesen mondva „Jézuskát csókolni”, hogy csendben 
imádkozva hálát adjanak a megváltásért. Este a feltámadási szer-
tartásban emlékeztünk meg arról, hogy Jézus nem maradt a sír, az 
enyészet rabja, hanem az ószövetségi próféták jövendölései szerint 
a harmadik nap hajnalán dicsőségesen feltámadt, befejezve a meg-
váltás nagy művét.

Húsvétvasárnap már a feltámadás fölötti keresztény öröm ün-
nepe. „Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt!” –köszöntik ma 
világszerte a keresztények milliói egymást.

Keresztény testvéreim, a feltámadás szép ünnepe emlékeztessen 
saját megújulásunkra is. Nem véletlenül ünnepli Egyházunk a ta-
vasz kezdetén a Húsvétot, amikor a természet újranyílik, virágzik, 
illatozik minden a természetben. Ahogy a cikk címéül választott 
húsvéti ének részlete is jelzi: nekünk is „Feltámadni” kell bűneink-
ből, rossz szokásainkból, -mind abból, ami a keresztény névhez 
nem méltó.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves hívemnek ál-
dott húsvétot, a feltámadt Krisztus örömét és boldogságát, -és se-
gítő kegyelmét, hogy legyen elegendő erőnk és kitartásunk ahhoz, 
hogy „a bűnből mink is támadjunk!”

Húsvéti köszöntőmet egy régi feltámadási énekkel zárnám, amit 
szülőfalumban, az Arad megyei Pécskán szoktak énekelni:

„Hálát adjunk az Istennek, ki üdvöt ád az embernek,
Alleluja, vigadjunk, Istennek hálát adjunk!

Júda dicső oroszlánja, a halállal szembe szálla,
Alleluja, vigadjunk, Istennek hálát adjunk!”

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

Közeledik a húsvét ünnepe

Sokféleképpen gondolkodik az emberiség a húsvét ünne-
péről. Sajnos az idők folyamán lett ebből a gyönyörű ünnepből 
nyuszi-ünnep, locsolkodás-ünnep, a piros tojás ünnepe és le-
hetne még sorolni a sok-sok ferdítést, ami eltorzította ennek az 
ünnepnek a lényegét. Az alábbiakban Cseri Kálmán lelkipásztor 
egyik igehirdetéséből szeretnék idézni.

A húsvét, az Úr Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe. An-
nak a nagyon fontos eseménynek az ünnepe, aminek a hatását 
minden idők keresztyénjei érezték és érzik ma is. Miért olyan fon-
tos esemény ez?

1. Isten ezzel igazolta, hogy Jézus valóban az, akinek mondta 
magát. Ő Isten Fia, öröktől fogva mindörökké Isten. Valóban Övé 
minden hatalom mennyen és földön. Tehát nem az ellenségei-
nek van igazuk, nem is a kételkedő és gúnyolódó hitetleneknek, 
hanem Neki, és azoknak, akik hittek benne már feltámadása 
előtt is. Jézus tehát az, akinek mondta magát.

2. Mivel Jézus feltámadt, Ő él ma is. Azaz nekünk élő Urunk 
van. Nemcsak a tanításai élnek bennünk, nem az Ő emléke él, 
hanem Ő maga. Egészen valóságosan, úgy, hogy ma is hallja az 
imádságot, tud arra válaszolni, tud cselekedni, segíteni, megvé-
deni, vigasztalni, feddni — mikor mire van szüksé günk. Aki tehát 
benne hisz, az egy élő személlyel van kapcsolatban, vele él, s ez 
nem kitalálás, hanem valóság. Mert Jézus valóban, testben feltá-
madott. Számolni kell vele, és számíthatunk rá.

3. Feltámadásával legyőzte a halált. A halál gonosz ellensége 
az embernek, és teljesen tehetetlenek vagyunk vele szemben. 
Halál ellen nincs orvosság. Holt biztos, hogy egyszer mindnyájan 
meghalunk, akik megszülettünk. Vannak, akiket az ettől való fé-
lelem egész életükben rabságában tart. Húsvét óta tudjuk, hogy 
a halál legyőzött ellenség. Azokat is magával ragadja, akik hisz-
nek Jézusban, de azok követik Megváltójukat azon a résen át, 
amit Ő feltámadásával nyitott a halál számunkra áttörhetetlen 
falán. A hívőknek a halál alagút, aminek nemcsak bejárata van, 
hanem kijárata is — a mennyei örök életben.

Jézus feltámadása biztosít minket, hogy a halál nem meg-
semmisülés, nem feloldódás a nagy mindenségben, nem is ölt 
senki újra testet más formában, hanem aki Krisztusban hitt, az 
vele marad, hozzá kerül még közelebb, ha utolsót dobban a 
szíve. „Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg ….” (Jel 
14,13). De csak azok boldogok, akik az Úrban haltak meg, vagyis 
akik már itt a földi életben Krisztussal jártak, benne hittek. Akik 
nem, azok örökre boldogtalanok, mert a meghalásukkal véget 
ért annak a lehetősége, hogy Krisztushoz térjenek, s így nélkü-
le kell eltölteniük az örökkévalóságot. Ezért fontos, hogy minél 
előbb hittel befogadjuk Őt a szívünkbe.

4. Mert a húsvéti csodának ez is nagy áldása. Nemcsak az, 
hogy Krisztus valósággal, testben feltámadt; nemcsak az, hogy 
minket is feltámaszt majd, és a benne hívők vele lesznek örökké; 
hanem az is, hogy Ő már itt a földön kész bennünk élni a hit által. 
Mert aki hisz őbenne, azt Ő nem jobbá teszi, hanem lelkileg feltá-
masztja, egészen új élettel ajándékozza meg, a saját természetét 
kölcsönzi neki. 

5. Végül Krisztus feltámadása a hívők erkölcsi életének az 
alapja is. Hiszen mivel Ő él, az Ő szeme előtt zajlik az életünk, 
neki vagyunk felelősek mindenért. Ezért volt igaza annak, akinek 
a munkatársa egyszer ezt mondta: Nincs itt a főnök, miért meló-
zol? Ő így felelt: Az enyém itt van! A hívő ember Jézus jelenlété-
ben tölti minden percét.

Papp Tibor
lelkész

Irattárrendezés az evangélikus parókián
Már tavaly elhatároztuk, hogy rendbe tesszük az irattárat és az 

érdekes dokumentumokat méltó helyen tároljuk majd. Először ma-
gunk láttunk munkához, de hamarosan beláttuk, hogy hozzáértő 
segítségre van szükségünk. Így érkezett meg hozzánk az a két irat-
táros hölgy, akik szorgos munkát végezve rakták tematikusan az 
iratokat számozott fehér saválló dobozokba. Mára már elkészültek 
azok a szekrények is, melyekben bőséges a hely az irattár és a gyü-
lekezet könyvei számára is. Az irattár ez év őszétől kutatási célra is 
használható lesz, hiszen mostantól 1835-től kezdve a német, latin 
és magyar nyelvű iratok átlátható módon sorakoznak az irodában. 
Hiszem, hogy Isten „tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”, szava 
ma is igaz: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” 
(Zsid.13, 5b), vagyis nem hagy el örökre. Erre az ígéretre alapoz-
va szeretnénk összegyűjteni a személyes vagy megőrzött múltbeli 
tapasztalatokat az utókor számára tanító célzattal egy könyv for-
májában.

FELHÍVÁS

Könyv írásához gyűjtünk anyagokat,
ezért tisztelettel kérjük Mindazokat,

akik személyes vagy mástól hallott történettel, tárggyal vagy 
levéllel rendelkeznek

a „malenkij robot” időszakából
vagy szívesen segítenének ezen anyagok összegyűjtésében,

jelentkezzenek március hónap folyamán 
csütörtök délelőttönként

az Evangélikus Parókián (Gyomaendrőd, Fő út 178)
vagy ezen a telefonszámon: 20 500 6610 bármikor

Szeretettel várunk Mindenkit istentiszteleteinkre vas. de. 9:00-
tól!  Kérem hirdetőtáblánkon, gyülekezeti weboldalunkon (gyoma-
lutheran.hu) vagy facebook oldalunkon (Gyomai és Mezőtúri 
Evangélikus Egyházközségek) is tájékozódjon, ha teheti!

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

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

Tímár Máté

Alt Sándor
(1785-1859)

Alt Sándor a Bihar vármegyei Belényesen született 1785-ben 
Alt Lőrinc és Farkas Zsuzsanna gyermekeként. Édesapja Homon-
nai Zsigmond plébános gazdaságát vezette, majd mikor a plé-
bánost Endrődre helyezték, Lőrinc gazda is vele jött családostul. 
Homonnai atya 1796-os halálát követően a család véglegesen is 
Endrődön telepedett le. Mivel testvérei közül csak Sándor érte 
meg a felnőttkort, ezért ő az endrődi Altok őse.

A kis Sándor okos gyermek volt, képességeire a plébános is 
felfigyelt, aki végrendeletében könyvtárát is ráhagyta.

1805-ben feleségül vette a helyi származású Tímár Apollóni-
át, akitől több gyermeke is született.

1810-től kezdve leánytanító és kántorsegédi állást töltött be. 
Tanítói oklevele viszont nem volt, ezért a tanfelügyelő 1814-ben 
megsürgette, hogy azt mihamarabb szerezze meg. A fizetése ek-
kor a következő volt: a helység pénztárából 10 Ft, 3 köböl búza 
őrölve, 3 köböl árpa, és a kántornak a leányok tanításáért megál-
lapított 20 Ft.

1819-ben Kunszentmártonban tanítónak választották. Hogy 
ne menjen el, fizetését megjavították: 80 Ft, 3 öl fa, 3 kocsi fűtő, 
8 köböl búza, 8 köböl árpa, 4 köböl búzaőrletés.

1826-ban megüresedett a harangozói állás, melynek megbe-
csültségét mutatja, hogy azt ő is megpályázta. Hat versenytársá-
val szemben el is nyerte az állást:

„1826. Szent Mihály-hava 2. napján: Fő Tisztelendő vice-
Esperes Lábos János Plébános úr előadni méltóztatván, hogy mi-
vel megholt Bur Péter, itt van az üdő az új Harangozónak kineve-
zésére, a ki azon Hivatal kötelességének elviselésére alkalmatos 
légyen, a-melyre a fent-tisztelt Plébános Úr a több e Hivatalra 
jelölők közt Alt Sándor leányok tanítóját legalkalmasabbnak s 
érdemesebbnek is lenni tartja. Végeztetett: Alt Sándor Leányok-
Tanítója, a-ki mind az Eklézsiának, mind a Helységnek már 16 
esztendei szolgálatot tett, a Tanács által is a Harangozói Hivatalra 
leg-érdemesebbnek is találtatott, annálfogva abba ezennel be is 
helyeztetik, kötelességébe tétetvén nékie, hogy minden haran-
gozói, s ahhoz összeköttetett Egyházfi szolgálatokra rendessen, 
józanon és illően elkövessen, ugy szinte a Torony béli órára szo-
rosan felvigyázni s azt annak ideiben rendesen felhuzni tartsa 
kötelességének. Melly béli szolgálattyaiért légyen a Helységtől 
ki-adandó fizetése a következendő: Kész pénzben Hatvan, azaz 
60 forint v. cz. (váltó czédulákban), nyolcz azaz 8 köböl búza 
megőrölve, négy azaz 4 köböl árpa, három azaz 3 öl tűzfa, eze-
ken kívül az áldozati szükségekre egy azaz 1 köböl búza, egy 
azaz 1 öl kemény singfa, e mellett ¼ tanya, s ugar béli szántó és 
483 négyszegű öl vagy is 1 egész 2/4 kapából álló veteményes 
kert földeknek szabad használása. Ami pedig temetések alkalma-
tosságával teendő szolgálatbéli fáradsága jutalmát illeti, az már 
meghatároztatott, s eddig is kijárni szokott fizetésekhez magát 
alkalmaztassa, s azokon felül senkitül többet vagy mástól, sem-
mitől venni, presendálni nem legyen szabad.”

Nem tudjuk meddig töltötte be az állást - mert erről irat nem 
maradt fenn - de azt tudjuk, hogy leszármazottai harangozóként 
sokáig szolgálták az endrődi egyházközséget.

1846-ban meghalt felesége, majd tizenhárom év özvegység 
után 1859 november 20-án ő is nyugovóra tért.

Alt Sándor egy tehetséges, sokoldalú ember volt, aki képes-
ségeit a közösség szolgálatában kamatoztatta. Ő, és a hozzá ha-
sonló emberek minden korban tiszteletet és megbecsülést érde-
melnek!

Hegedűs Bence

Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyúgodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.

Csattogjatok, csattogjatok,
Gondolatink szárnyai,
Nem vagytok már többé rabok,
Szét szabad már szállani.

Szálljatok szét a hazában,
Melyet eddig láncotok
Égető karikájában
Kínosan sirattatok.

Szabad sajtó!... már ezentul
Nem féltelek, nemzetem,
Szívedben a vér megindul,
S éled a félholt tetem.

Ott áll majd a krónikákban
Neved, pesti ifj uság,
A hon a halálórában
Benned lelte orvosát.

Míg az országgyülés ott fenn,
Mint szokása régóta,
Csak beszélt nagy sikeretlen:
Itt megkondult az óra!

Tettre, ifj ak, tettre végre,
Verjük le a lakatot,
Mit sajtónkra, e szentségre,
Istentelen kéz rakott.

És ha jő a zsoldos ellen,
Majd bevárjuk, mit teszen;
Inkább szurony a szivekben,
Mint bilincs a kezeken!

Föl a szabadság nevében,
Pestnek elszánt ifj ai!...-
S lelkesülés szent dühében
Rohantunk hódítani.

És ki állott volna ellen?
Ezren és ezren valánk,
S minden arcon, minden szemben
Rettenetes volt a láng.

Egy kiáltás, egy mennydörgés
Volt az ezerek hangja,
Odatört a sajtóhoz és
Zárját lepattantotta.

Nem elég... most föl Budára,
Ott egy író fogva van,
Mert nemzetének javára
Célozott munkáiban.

S fölmenénk az ős Budába,
Fölrepültünk, mint sasok,
Terhünktől a vén hegy lába
Majdnem összeroskadott.

A rab írót oly örömmel
S diadallal hoztuk el,
Aminőt ez az öreg hely
Mátyás alatt ünnepelt! –

Magyar történet múzsája,
Vésd ezeket kövedre,
Az utóvilág tudtára
Ottan álljon örökre.

S te, szivem, ha hozzád férne,
Hogy kevély légy, lehetnél!
E hős ifj uság vezére
Voltam e nagy tetteknél.

Egy ilyen nap vezérsége,
S díjazva van az élet...
Napoleon dicsősége,
Teveled sem cserélek!

Pest, 1848. március 16.

 Nemzeti ünnepünk: Március 15.
Március 15-én ünnepeljük az 1848-as pesti forradalom 168. 

évfordulóját. A jeles eseményre Petőfi  Sándor, a forradalom 
egyik legnagyobb alakjának versével emlékezünk.

15-dik március, 1848

Mik azok a tervek - pár szóban - amit szeretnél megvalósítani 
a következő néhány évben?

Soha nem voltam nagy álmodozó, mindig is próbáltam a realitá-
sok talaján élni és talán ez kímélt meg eddig a nagy csalódásoktól is. 
A ciklus hátralévő részében, a város érdekét szolgáló, konszenzuson 
alapuló munkával szeretném segíteni a képviselő-testület által kitű-
zött célokat, az ésszerű gazdálkodást, a betervezett fejlesztéseket, az 
intézményi hálózatok megfelelő szintű működtetését. Már az is nagy 
örömet okozna, - úgy is mint szülőnek, nagyszülőnek - ha legalább 
stagnálna az elvándorlás és minél több fi atal dönthetne a városban 
maradás mellett. Ennek pedig a feltétele az, hogy helyben találják 
meg a boldoguláshoz szükséges lehetőségeket. Ehhez szeretnék hozzá-
járulni munkámmal az elkövetkező időben.

dr. Varju László

Civil sarok (folytatás az 5. oldalról
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Kállai kiállítás a Pesti Magyar Színházban
Keleti Éva fotóművész, „Kállai90” című kiállítása nyílt meg 

2016. február 22-én, Budapesten, a Pesti Magyar Színházban. A 
tárlatot megnyitotta Zalán János színigazgató. A megjelenteket kö-
szöntötte Toldi Balázs Gyomaendrőd polgármestere és Dr. Szonda 
István a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola elnöke. A fotó-
kiállítás városunk neves szülöttjének, Kállai Ferenc színművésznek 
állít emléket, születésének 90. évfordulója alkalmából. A budapesti 
Kállai Alapítvány és a gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola kö-
zös szervezésében zajló emlékév következő helyszínére érkezett az 
emlékkiállítás. Az 57 képből álló fotótárlat a nemzet színészének 
életpályáját, a jelentős szerepeket, alakításokat mutatja be. 

Keleti Éva Balázs Béla-díjas fotóművész, érdemes és kiváló mű-
vész, a magyar színházi fotózás iskolát teremtő személyisége. Már 
1960-tól a magyar színházfotózás meghatározó szereplője, képei a 
hazai színháztörténet közelmúltjának kiemelkedő előadásait, nagy-
szerű művészegyéniségek különleges pillanatait örökítette meg.

A művésznő, természettudományi pályára készült. Az ELTE 
Természettudományi Karán tanult fi zika–kémia szakon, de 1951-
ben otthagyta az egyetemet és a Magyar Fotónál helyezkedett el. 
Közben elvégezte a riportertanfolyamot, Vadas Ernő és Langer 
Klára tanítványaként. 1954–1976 között riporterként dolgozott a 
Magyar Fotónál, majd jogutódjánál, az MTI-nél. 1976–1989 között 
az Új Tükör fotóriportere, képszerkesztője, főszerkesztő helyettese, 
majd a Színházi Élet képszerkesztője volt. 1991–1992 HT Press saj-
tóügynökség, a Gamma Képügynökség fotós főszerkesztője, majd 
1993-tól a Ferenczy Europress vezető munkatársa, fotószerkesztő-
ségének vezetője volt. 1976-ban sajtófotót tanított Indiában. Több 
alkalommal tagja volt az Interpress, valamint a Photo World Press 
Photo zsűrijének.

Az Országos Színháztörténeti Múzeum Színházi Adattárában 
több mint háromezer felvételét őrzik. A kiállításon látható váloga-
tás a Film Színház Muzsika sorozat, Kállai Ferenc című kötetének 
elvét követve született meg, kiegészítve egyéb fotókkal. A Pesti Ma-
gyar Színházban egy hónapig látható a kiállítás, mely ezután a Ma-
gyar Nemzeti Színházba vándorol. 

A címlapfotón: Zalán János igazgató és Keleti Éva fotóművész

További képek a 20. oldalon!

Az eseményről közölt felvételeket Kozma János készítette. Köszö-
netet mondunk a fotók közlési lehetőségéért.

Az alábbi gyomaendrődi civil szervezetek köszönik az eddigi jóin-
dulatot mindazoknak, akik adójuk 1%-ával korábban is támogatták 
alapítványukat, egyesületüket. Remélik és kérik, az ez évi támogatást 
is. Ha valahol változás történt volna, kérjük, értesítsék a Szerkesztő-
séget!

Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapítvány, 
célja az egyházi temetők karbantartása, újranyitásukkal kapcsola-
tos költségek fedezése, a templom felújításának támogatása. Adó-
szám: 18380761-1-04.

Szent Gellért Keresztje Egyesület, célja a Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda támogatása. Adószám: 18389980-1-04.

Endrődiek Baráti Köre Egyesület, célja a hagyományok ápolása, az 
elszármazottakkal való kapcsolattartás. Adószám: 19182030-1-04.

Élet Másokért Közhasznú Egyesület, célja a rászoruló gyermekek és 
felnőttek segítése, támogatása. Adószám: 18384215-1-04.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kiemelkedően Közhasznú Egyesület 
célja az élet és vagyon védelme városunkban és környékén. Adószám: 
18371608 –1-04.

Hallható Hang Alapítvány, célja a zeneiskola hangszerállományá-
nak gyarapítása. Adószám:18379383-1-04.

Gyomaendrődi Városi Sportegyesület, célja a helyi ifj úsági és lab-
darúgó sport támogatása. Adószám: 18370827-1-04.

Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány, célja a külterületen felnövő 
hátrányos helyzetű gyermekek közép és felsőfokú tanulmányainak tá-
mogatása. Adószám: 18376184-1-04.

 Selyem úti Óvodáért Alapítvány célja az óvodás gyermekek kirán-
dulásainak támogatása, az óvodai felszerelések színvonalának javítása. 
Adószám: 18379778-1-04.

Kincs Az Életed Közhasznú Alapítvány, célja a Gyomaendrődön 
fogyatékkal élők segítése, a Gondozási Központ ez irányú tevékenysé-
gének támogatása, felszereléseinek javítása. Adószám: 18386932-1-04.

Templárius Alapítvány: jótékony célú adakozásokat és egyéb társa-
dalmi eseményeket szervez. Adószám: 18856617- 1-04.

Gyomaendrődi Mentőalapítvány: célja a mentőállomás berende-
zésének, felszerelésének és a mentéstechnikai eszközöknek a bővítése. 
Adószám: 18376713-1-04.

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány az iskola tanulóinak 
és tanulóközösségeinek támogatására szolgál. (Tanulmányi versenyek 
nevezési díja, útiköltsége, nyelvvizsga díjak, tanulmányi kirándulások, 
kulturális tevékenységek, rendezvények.) Az alapítvány közreműködé-
sével készült el a Hősök terén és a ligetben lévő játszótér. Adószám: 
18390162-1-04.

Köszönet az 1%-ért

Kedves Endrődi Barátok!

Az Endrődiek Baráti Köre 2016. március 19-én (Szombaton) 10-
17 óra között tartja meg, szokásos budapesti összejövetelét, éves 
közgyűlését. Szeretettel várjuk tagjainkat, de rajtuk kívül más és 
újabb érdeklődőket is, akik számára Endrőd neve kedvesen cseng 
és civil szervezetünkön keresztül is kötődni szeretne szülőváros-
unkhoz. Határozatképtelenség esetén ugyanaznap 11-órakor kerül 
megtartásra az ismételt közgyűlés.

A Korábban kipróbált helyen szervezzük a találkozót. Címe:
1054 Budapest, V. Alkotmány u. 9-11. 

„Alma Mater” étterem (Parlamenttel szemben, 
bejárat: Szemere utcai oldalon)

Központi fekvése lévén megközelítése igen kedvező. Szomba-
ton ingyen parkolási lehetőség közvetlenül a vendéglő mellett.

Vonattal érkezők, Keletitől: 2-es Metró-Kossuth tér; 78-as Troli-
busz-Szemere u.; Nyugatitól-sétálva. Valamint 2-es villamos, 15-ös 
busz. stb.

A közgyűlés programja:
 - bemutatjuk az Endrődi elmúlt évtized eseményeiről készült 

fi lmet
 - a vezetőség beszámolója a 2015. évről és a gazdasági helyzet 

ismertetése
 - a tervezett 2016. évi programok 
 - A jogszabály változás miatt az egyesület alapszabály módosí-

tását is meg kell tárgyalnunk

Az előző évek szokásához híven ezúttal is tombolával színesítjük 
a programot. (Tombola tárgyakat szívesen fogadunk.)

Ebéd előrendelésre lesz 1200 Ft-os áron (Sikerült pályázati tá-
mogatást szereznünk, így ez lehetővé tette ezt a  kedvezményes árt 
a tagok részére.)

Menü I.
Sertésszelet Budapest módra párolt rizzsel, Túrós palacsinta
Menü II.
Roston sült csirkecsíkok grillezett zöldségágyon, Túrós palacsinta
Vegetáriánus menü 
Sajtos rakott cukkíni - Túrós palacsinta

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a találkozón, telefonon vagy 
e-mail-en jelentkezzen be legkésőbb március 16-ig. A busz ren-
delés, a vendéglő és a szervezők számára is fontos, a jelentkezők 
létszámának ismerete. (Természetesen bejelentkezés nélkül is min-
denki szívesen látott vendég.)

Elérhetőségeink:
Endrődön: Fülöp Imréné Kati, T: 06-66-284-435; M: 06-30-662-

8551 
Traurig Edit (Németh Edit) T:06-66-284-647 M.06-30-402-5884
Továbbá: Tímár Imre elnök: T:06-1-326-7567; M:06-20-942-9331; 

E-mail: timarimrev@gmail.com

Budapest, 2016. február 27.
Baráti üdvözlettel:

EBK vezetősége



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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„Délelőtt hozzáfogtunk az oltáshoz, de előbb 7 óráig a ne-
mes vesszőket daraboltuk, mit úgy végeztünk, hogy a vesszőt 
bal kezünkbe fogtuk, úgy hogy mutató ujjunk a nemes vessző 
rügye felett kapocs szerűleg volt körül hajtva, s úgy vágtuk el 
mutató ujjunk felett ollóval, az olló pedig úgy volt jobb kezünk-
be, hogy a vágó kése volt a rügy felé, vagyis lefelé. Ezeket 
a nemes gallyakat pedig napszámos gyerekek tiszta kútvízbe 
megmosták. Megmosták még a gyerekek az alanyi vesszőket 
is. Reggeli után pedig hozzáfogtam Isten segítségével az olt-
ványkészítéshez, s délig csináltam 80 drb-ot.

Délután naposi szolgálatot vettem át, s az Igazgató úr, s 
Felügyelő úr krumpliját fészkeltem el.

Április 18: Délelőtt napos szolgálatot teljesítettem. Délelőtt 
átadtam a naposszolgálatot, s oltványkészítéssel foglalkoztam, 
s estig csináltam 140 drb-ot.

Április 19: Délelőtt is oltványt készítettem, 340 drb-ot. Dél-
után, este fele oltvány ferslóg1 lezárásánál voltam, melyet úgy 
végeztünk, hogy a ferslóg alján, oldalán, és hátulján 8-10 cm 
vastag falat raktunk vizes mohából. S a láda aljára 1 sor oltványt 
raktunk, erre pedig 1 lapát vizes faszénport, s ismét egy sor olt-
ványt, s ismét faszénport, ezt folytatva míg a láda meg nem telt. 
Mikor megtelt szórtunk rája szénporral kevert kénport és ekkor 
a láda tetejét, illetve az oltványok tetejét mohával lerakva a 
láda tetejét rátéve és retesszel lezárva. A ládának tulajdonkép-
pen hol az oltványberakás  végződik az a hátulja és amikor a 
ládának hátulja le van erősítve, ekkor a láda felfordítódik, úgy 
hogy az oltványok fel végökkel állanak. Ekkor az oltványok közt 
lévő hézagokat szép csendesen faszénporral teleeresztgetjük, 
és két-három locsoló vízzel közéjük iszapoljuk. Ezen faszénpor 
arra szolgál, hogy az oltványok a hajtatóba meg ne fülledjenek 
a nagy melegségben. Ezek után két félmarék kénport hintünk 
egyenlően az oltványokra, mi arra szolgál, hogy az oltványok 
meg ne penészedjenek. A kénpor után  összenyirkált boróka 
levelet szórunk, de úgy hogy az minél lazábban álljon, erre 
pedig finomra tépett mohát lazán rakunk, s ekkor lezáródott a 
ferslóg. Megjegyzem még, hogy az oltványok közé minden ré-
teg közé kell egy fél marék olyan faszénpor is mely vegyítve 
van kénporral, úgy hogy három marék faszénpor és egy marék 
kénpor. Mikor ebből egy fél marékkal szórunk, ekkor szórjuk 
utána a vízzel megáztatott faszénport.

Április 20: Délelőtt még mindig a mohás oltványok készíté-
sével foglalkoztam, délig készítettem 170 drb-ot. Délután meg-
kezdtük a kötözött oltvány készítését, amelyek készültek fehér-
burgundi nemes és ripária portális2 alanyokra míg az előbbiek 
a furmint és kadarka fajok szintén portális alanyra készítettek. 
Mohás oltványt készítettünk 20 000, szóval húszezret, a sáros 
kötözött oltvány készítés pedig nyolcvanezer fog lenni. 

Áprlis 21: Nagypéntek. Istentiszteleten voltam Gyorokon 
délelőtt és munkaszünet. Délután pedig az intézet előtt és 
mögött levő angol kertbe vagyis díszkertben az utakat meg-
nyestük, elgereblyéltük, a tetejét domborúra.

Április 22: Nagyszombat. Sáros oltvány készítésével fo-
1 Ferslóg:Liszt, gabona stb. tartására használt deszkaláda. (For-

rás: Kálnási Árpád: Debreceni civis szótár)
2 A Vitis riparia Michaux amerikai szőlőfaj közhasználatban 

levő neve. Valamennyi alanyszőlő között ez a faj van legjobban elter-
jedve s rajta vannak a legrégibb ojtványok készítve. A R. az É.-amerikai 
Egyesült-Államokban eredettől majd mindenütt, de leginkább az Atlanti-
oceán melletti államokban van elterjedve, mégpedig főleg a nagyobb fo-
lyamok vidékein, honnan az amerikaiak River grapenek (folyami szőlő) 
nevezik, de nevezik még Sweet scented grapenek (jószagu szőlő) is, mert 
virágai, különösen a himvirágok - himvirágu változatok - nagyon kelle-
mes illatot árasztanak. Növése buja, erősen kapaszkodó, úgy hogy a leg-
nagyobb fák tetejére is felkúszik; de törzse és hajtásai vékonyak s igen 
hosszú ízek (internodiumok) által vannak jellegezve. (Forrás: http://www.
kislexikon.hu/riparia-szollo.html)

glalkoztam fehér-burgundi fajból 170 drb-ot készítettem délig. 
Délután az oltóhelyiséget kitakarítottuk belülről, s rendbe 

hoztuk. Az oltványokat pedig a pinczébe elvermeltük moha 
közé úgy, hogy a földre egy sor mohát terítettünk s erre egy 
sor oltványkévét raktunk, de a kévék közeit szintén mohával 
béleltük ki. Ezen kéve sorok tetejére szintén egy sor mohát, 
s erre szintén kévéket s így tovább. Végül pedig az oltványok 
sáros végeire mohát csapkodtunk. Ahová pedig a moha oda 
nem ragadt, oda vigyázva ujjunkkal dugdostuk be. Ezen moha 
a legjobb nedvességtartó lévén oltványainkat a kiszáradástól 
legjobban megvédi az eliskolázás idejéig. Ezt végeztük 3 óráig. 
Három óra után az emberek feltámadásra mentek Gyorokra, én 
pedig szabadságra mentem haza. 

Április 23: Húsvétvasárnap szent misén voltam Világoson.
Április 24: Húsvéthétfő szabadság.
Április 25: Délelőtt 7 órakor megérkeztem. Reggeli után 

oltványkészítéssel foglalkoztam, délután szintén oltványt 
készítettem egész estig. 

Április 26: Délelőtt az oltvány készítésnél kiszolgáló voltam. 
Délután pedig az oltványokat 50-es csomagokba kötöttem, úgy 
hogy az asztalra volt téve egy deszka, mely szélével állott fel-
felé. Az oltványokat megolvasva a végeiket a deszkáig téve. 
Egy szál fűzvesszőre, s mikor ez készen van, akkor az oltvány 
kévének való csomót megfordítjuk jobb felé nemes részükkel, 
az asztal széléig kihúzzuk annyira, hogy a nemes rész ne legy-
en az asztalon hanem csak a föld felett csüngjön. És előbb a 
nemes rész alatt, utóbb a gyökérnél kötjük meg fűzvesszővel. 

Április 27: Délelőtt a télen kihányott fajgyűjtemény megfor-
gatott helyét Szilváni-Zöld3 fajoltvánnyal ültettük be, melynek 
ültetését gödrökbe végeztük.”

3  A Sylvaner az egyik legrégebbi autokton ausztriai szőlőfajta, 
amely Ausztriából került Németországba, ahol korábban ennek nyomán 
''Österreicher''-ként is ismerték.  A fajta a Tramini és az Österreichisch 
Weiss nevű ősi szőlőfajta természetes kereszteződéséből jött létre. (Forrás: 
http://www.ausztriaborai.hu/zold-szilvani 

Smíri Elek csudabalai uradalmi kertész naplójából 2. rész
(Íródott1905-ben, a ménesi vincellérképző intézetben)
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

„Gyoma község belterülete és határa” III.
Csepüskert neve az öregek szerint onnan ered, hogy 

mellette voltak a kenderföldek a jobbágy időkben (1848 
előtt) (s még a ma is látható laposban víz állott meg a 
Körözs áradásakor, ott áztatták volna a kendert, a csepüt. 
A kert árokkal volt körülvéve, s az árok sáncán tüskés bo-
korral teleültetve ez volt a gerágya/kerítés). Öreg Csapó Bá-
lint mesélte nékem, hogy a kertárokban sokszor annyi víz 
összegyüllött hogy a kiáradt Körözsvízzel jött halakat utána 
nem győzték összefogdosni. E kertnek a határai: Fattyasi 
legelő, Pocoskert, Holt-Körözs, Egei halom (G. Nagy Tanya, 
később Dózsa tsz. közp.), Vidó lapos, Tanyaföld. A 19. sz. 
utolsó negyedében a fi loxera (szőlő gyökértetü) a szőlőket 
kipusztította. Apró parcelláit ma már csak itt-ott művelik 
gyümölcsösnek, többnyire szántónak használják. A kerten 
keresztül ment hajdan a Gyoma-Ege-Szent Jánosi (Csár-
daszállás ma)-Mezőberényi „országútja”, melyet 1870-es 
években kertnek osztották ki, s helyette a mai nyomvonalon 
kövezték ki zúzott kővel az országutat (makadám út volt az 
a javából, mellette nyári úttal, ahol a lovaskocsik közleked-
tek száraz nyáron, s őszön iszonyú nagy porfelhőt felverve. 
1950-es évek elejin többször kerékpároztam haza Tarcsá-
ról-Gyomára kb. egyórás utamon - 21 km  – „hótporosan” 
értem Gyomára, s ritkán találkoztam egy-egy gépjárművel).

A Csepüskert Fattyasi legelő felé eső nyúlványát „Nadrá-
gos kertnek” nevezik, mert itt „nadrágos embereknek” voltak 
kertjeik, mint Kiss István ügyvédnek, Kalocsa Lajosnak és 
Istvánnak hajdani községi jegyzőknek. A kert földje szelí-
den hullámos, de kiemelkedik a környező területből. Hátas 
rész, keleti szélén több ezer éves halom áll, hordott földből, 
alatta terül el az ún. Oláh lapos. Ezt a halmot tévesen Bigó 
halomnak írják több helyen. Eredetileg „Lippai halom” volt, 
ezen család területe volt, s szántotta, az összes többi halom 
is családokról van elnevezve - Pl.: Gálosok halma, Csapó 
halom, Bódor halom, Gálok halma, Isti halom, ilyen jellegű. 
Újkori neve Rigó halom, mert a halom tövibe a Rigó Gálok-
nak volt kertje, s róluk volt elnevezve az egyik kert kapu is: 
„Rigó kapu”, a másik kapu „Dobó kapu” erről a családról. 
Ez utóbbi volt a kövesút felől, a Rigó kapu a Fattyas felől 
esett. Volt még két kapu, de ezek neve nem maradt fenn. A 
Rigó halomról számos legenda, elbeszélés maradt fenn a 
nép ajkán. 1903 őszén Oláh Lajos téglagyáros (aki a halmot 
azzal a céllal vette meg, hogy elhordatja közeli téglagyárá-
hoz. De hamar kiderült, hogy ez a halom hordott föld, s az 
agyag a tetejitől számítva legalább 10-15 m-re van.) Oláh 
István néhai igazgató-tanító édesapja ásatásokat végzett, 
miután az eke lapos téglákat, s ilyen téglákkal kirakott sí-
rokat forgatott ki. A korabeli régésznek aztán többféle vari-
ációban adták elő a további történéseket az ott alkalmazott 
napszámosok. S aztán ezt a variánst hallhatták a hetvenes 
években itt terepbejárást végző régészek, akik az MTA Ré-
gészeti Intézete által végzett régészeti topográfi a számára 
gyűjtöttek adatokat. Tehát; a halom legmagasabb pontján 
indulva 8 méter mély gödröt ástak. Ekkor a gödör egyik ol-
dala mély kongó hangot adott, ezt a falat bedöntve (csuda, 
hogy nem omlott rájuk a föld) egy tölgyfa gerendákkal kiala-
kított sírkamrára akadtak. Ez a sírkamra 2 méter magas, 3 
méter hosszú és 80 cm széles volt. Tájolása ÉNY-DK irá-
nyú volt, itt semmit sem találtak. Így aztán mellette felülről 
újra kezdetek ásni. Ott találtak egy beomlott üregben egy 
csontvázat, veresre festett edénytöredékeket, korongolatlan 
kézi formálású durva edények töredékeit (nyílt tűz mellett 

kiégetve), egy rugószerűen összetekert négymenetes vas-
tagabb aranyhuzalt, egy csővé összehajlított aranylemezt, 
egy kúposra összehajlított aranylemezt, egy tömör arany-
karikát, hét darab mindkét szélén csipkézett aranyszalagot, 
14 darab aranylemezből készült kerekpitykét (gombot), egy 
darab ezüst-arany ötvözetű áralakú, 11,4 cm hosszú esz-
közt s egy bronz tükröt.

A dombtetőn egy téglaépület maradványaira is rábuk-
kantak. A község és Fattyas irányába fekvő volt Dr. Kiss 
István ügyvéd, majd később Nagy Á. Zsigmond tanya udva-
rán a dombtetőtől 400 m-nyire alagútra bukkantak. Ehhez is 
aztán számos rege kanyarodott, hogy hajdan őrhely-vár volt 
a dombtetőn és ez alagúton jártak ki-be titkosan (1920-as 
évekbeli adat).

A halom mellett az 1930-as években H. Kovács Gábor 
földjén szántás közben (a H. Kovács - Nagy Á. tanya kö-
zött) az egyik ló szügyig süllyedt a szántásba. A leletek a 
Nemzeti Múzeumban vannak. Nagy valószínűséggel Kr. e. 
VI., illetve V. sz-ból származik, egy szkíta fejedelem sírja 
lehetett. Oláh Lajos akkor 920 koronát kapott, egy mutatós 
ház árának megfelelő összeget. Feltételezések szerint nem 
minden sírmelléklet került Oláh Lajoshoz, illetve a Nemzet 
Múzeumba. Utána a lakosságot csendőrségi vigyázás mel-
lett sem lehetett elriasztani a halom össze-vissza ásásától, 
mindenki kincset keresett. Hiszen talált arany leletek több 
kilogrammra rúgtak. Sűrű homály fedi mái napig e halom kö-
rüli eseményeket. Terepbejárást végző egyik régész szerint 
nem is ezt a halmot, hanem a keselyősi Gyárdűlő mellett el-
pusztított (szintén agyagbánya miatt) Csapók halmát ásatta 
Oláh Lajos.

„Görbekút lapos - görbekútlaposi páskom”, hajdan legelő 
volt, s neve az ott lévő „görbe kútgém”-től származik, ha-
tárai: Cifrakert, Magtárlapos, Vidó lapos, Tanyaföld. „Vidó 
lapos, illetve vidólaposi páskom”, neve az ott tulajdonló 
Vidó Gergely családról. Határai: Görbekútlapos, Magtárla-
pos, Matakert, Bánomkert, Csepüskert, Tanyaföld. Ennek 
a két területnek a földje erősen tarkázott szikes foltokkal. 
Éppen ezért megterem itt a tengeri is (a szikes foltokban 
vigályosan), de tűrhetően csak a kalászosok teremnek.

A páskom a latin pascuum=legelő jelentésű szóból ered 
(Endrődön „pakom”, Ványán „pást”). Az 1886. évi tagosítá-
sig valóban legelők voltak, s csak ezután osztódtak ki eke 
alá. Tanyaföld hivatalos szóhasználatban, mert ez a nép aj-
kán „Keselyős” és „Hasításon” erről „Ugar” a neve. Határai: 
Görbekút lapos, Vidólapos, Egei halom, Berényi (ma csár-
daszállási), hunyai, endrődi határ. A dűlőket nyugat-keleti 
irányban az ún. „Hasítás” (hosszú dűlőút a községhatárig) 
kettészelő úttól délre „Keselyős”, északra „Ugar”. Endrőd fe-
lőli részén-szélén téglagyár, ezt vasút köti össze a gyomai 
állomással. Az ugari tanyáknak a község felé eső részét át-
szelő keresztutat „kihasításnak” nevezik. A Tanyaföldön van 
a község legjobb minőségű földje, kiválóan alkalmas tengeri 
termelésre. Ezen a területen már az 1700-as években tanyá-
kat, „szállásokat” építettek a lakosok, ekkor még állandóra 
nem laktak kint, csak a fi atal gazdák az állatokkal, ezeknek 
építettek ólakat. A többi határrészen csak 1886 után lehetett 
tanyát építeni. A dűlőutaknak nevet adtak a tájékozódás vé-
gett (többnyire az elejin birtokló családokról). Pl. az Endrőd 
felől eső első dűlő: „határdűlő”.

Közreadja: Cs. Szabó István
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Fáy Ferenc: Keresztút
(Folytatás a címlapról)

IV. (Jézus szent Anyjával találkozik)
Szégyenkezett, mint az, kit tettenértek,
s nem futhat el, mert nincs hova.
Kinyílt szemén a bűn rettenetének
alkony-penészes bársonya.

Mit mondhat most? – A dús vigasztalások,
s a holt szavak sövényén fennakadt.
Földjét kérdezte, majd Apját, az ácsot,
s a mindenükből kiforgattakat.

Csak a Keresztről nem beszélt, s a Dombról!
S ahogy ölébe hullott szép feje,
csak anyja szólt, ő hallgatott azokról,
kik szégyenében nem jöttek vele.

V. (Czirénei Simont Jézus Keresztjének 
hordozására kényszerítik)
Nem azért ment, hogy beteljék az Írás!
Csak fáradt volt, hát elindult haza.
Az utak szélén párolgott a csírás
tavaszi föld, s a Város kőfala
– mint friss szántások kifordított férge –
némán feküdt a késő délutáni,
pihenni vágyó, álmos napsütésben.

Akkor hozták. Egyetlen szörnyű szájú
arc volt a részeg, kísérő tömeg.
Megállt és nézte a tépett ruhájú
embert. Nem váddal, nem a gyűlölet
sötét ködén át; önmagán át, félve.

S mert szegény volt és megfáradt nagyon,
így része lett a másik szenvedése.
S mikor melléje lökték, hogy a vállán
érjen célba, az annak szánt teher,
nem zúgolódott akkor sem és gyáván
nem piszkolta, hogy így terelje el
a gúnyt magáról. – Csendben vállra vette.
És látta már a gúny mögött a nyelvet,
és tudta már, hogy kit hoznak megette.

VI. (Veronika odanyújtja Jézusnak kendőjét)
Először csak a döbbenet,
aztán a forró vágy, hogy értse,
aztán a fák közt megrekedt
fuldokló alkony szívverése,

mely úgy feküdt a tenyerén,
mint önnön életének mása.
Hozzá hajolt, s a drága vért
lemosta selymes simítása.

S ahogy gyolcsán életre kelt
giccses mása a véres arcnak,
már tudta, hogyan mondja el
a mindenektől megtagadtat.

VII. (Jézus másodszor esik el a Kereszttel)
És térdre esett újra, hogy felállt.
S míg nézte eldőlt árnyékát a porban,
magához húzta a ravasz halált,
s pihegve várt a bársony nyugalomban.

S dülöngve jött a Domb: szemében vásott,
kés-penge éles gyűlölet;
szelet vetett arcába és bogáncsot,
tüzet vetett eléje és követ.

Azért felállt. Megduzzadt nyelve, kéken
kifordult száján, mint egy rongydarab.
Szomorú volt és nézte, fenn az égen
hogy’ húznak át a fáradt madarak.

VIII. (Jézus a jeruzsálemi asszonyokkal találkozik)
Milyen furcsa most innen nézni őket
a por mögül, az alvadt véren át,
ahogy kinyílnak sárgán, mint az emlék,
és felmutatja mind, mind bánatát.

Eléjük ment, bár tudta, hogy hiába.
Lábukhoz ült, bár tudta, nem lehet
leülni ott, hol tűz sújthat a fába,
és ellenükre dőlnek a hegyek.

S ahogy az arcuk szétgurult a tájba,
s felnyalták sorra az utak,
már csak haláluk élt a délutánba,
és szél csóválta lompos árnyukat.

IX. (Jézus harmadszor esik el a Kereszttel)
Aztán egy kőbe megbotlott a lába.
Előre hullt s a porban úgy feküdt,
mint minden idők minden alkonyában
a fáradt ember fekszik, mindenütt.

Lehetett volna ács, vagy boltiszolga,
tudós tanár, vagy megfáradt paraszt,
ki tört testével elterül a porba,
a mezsgye szélén, s nem tud mást, csak azt,

hogy béke van. – A főpapok nevették.
Az anyja sírt, mert anyja volt, s azok,
kik hátul félve, messziről követték:
a megrémített várományosok,

hitetlen hittel, szemlesütve, hitvány
férgek voltak csak. Arcukon pedig
lélekké lett a legbátrabb tanítvány,
az áruló, a tizenkettedik.

X. (Jézust megfosztják ruháitól)
Így vetkőztette anyja, amikor
játékba-fáradt életén az árnyas,
párák-csipkézte alkony szétterült,
s nagy udvarán a sárga hallgatásnak
a szárnyas ég a fák szívére ült.

Csitri ágak fi gyelték, s pattanásos
rügyek futottak nesztelen,
mikor ágyéka selymes vadonában
lobot vetett a félelem.

Vacogva állt. A ködből szilvakéken
a Domb borzalmas teste dőlt elé.
Imádkozott. S az alkony teknőjében
habzott a csend, az emberé.

XI. (Jézust keresztre feszítik)
Mint az, ki hetven, nyolcvan évet élt meg,
s nem harminchármat, úgy nézett körül.
Öreg parasztok állnak így, vetések
s halál előtt, hogy éveik mögül
még visszanézve, elrendezve lássák
a földi dolgok, munkás életük
végső számadását.

S ahogy szelíden, intőn felmagaslott
– korok felett és új idők előtt –
látta magát, mint biztos-zárú kapcsot
az Isten és a végtelenbe nőtt
ember között. – Még élt, még folyt a vére,
de már a hitvány, részeg zsoldosok
kockát vetettek gyűrött köntösére.

XII. (Jézus meghal a Kereszten)
Bárány sikoltott. S szarva közt az alvadt,
megőszült földet hét őz hordta szét.
Valaki sírt. S ő hallgatta a szélben
a Megtérő forró lélegzetét.

Válla kiugrott forgóin, lihegve
kapaszkodtak a köd-takart utak.
Száján kidőlt a csend, s a ferde fényben
sziklák mutatták arcukat.

S az égő szélben végre látta őket:
az elfutókat, megkerülteket,
halála véres partján születőket.
S mosolygott, mikor elvégeztetett.

XIII. (Jézus holttestét leveszik a Keresztről 
és anyja ölébe teszik)
Mesélt neki. S míg simogatva, félve
ölébe vonta szép fejét,
beburkolta a gyolcs, tavaszi égbe
didergő teste szégyenét.

S ő ott feküdt csendesen és szelíden
az alvadt szavak fájdalma között,
mint a legkisebb, abban a mesében,
ki győzelmesen visszajött.

XIV. (Jézus holttestét eltemetik)
Nem vérzett már. Kezéből savós homály szivárgott
s beomlott köldökéből az örvénylő hideg.
A Domb úszott feléje, s a fuldokló virágok
száján kifeslett sárgán, a rozsdás őrület.

Csöpp anyja hullt fölébe, s a buktató sötétben
az ég nagy-lombú ágán a kék-arcú halott.
Meleg szavak lobogtak, melyeket itt az éjben,
a rányíló tavasznak már el nem mondhatott.

S mikor rádőlt a szikla és minden út beomlott,
s már csak vak árnya kéklett a rázuhant falon,
kint mondták már a kertek és suttogták a bokrok:
mi lesz harmadnapon!
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Kedves Olvasók! Szeretném, 

ha rövid szünet után ismét fi -
gyelemmel kísérnék a Városunk 
című újságban megjelenő írá-
saimat. Az eltelt idő alatt rend-
szereztem a gondolataimat 
újabb témák irányába, mert 
hasznos információk megosz-
tására az orvoslással kapcso-
latos ismeretek széles palettája 
számos lehetőséget kínál. A me-
dicina különböző területeiről a 
hétköznapokban is hasznosít-
ható és érdekes tudnivalókat 
szeretnék közzétenni. Remélem, 
hogy a cikkek felkeltik az érdek-
lődők fi gyelmét. 

Történeti kitekintés, avagy 

a régi korok orvosainak 

jelentősége egykor és ma

Az ókori görög civilizáció 
orvosai a testi betegségeket a 
szervezeten belüli egyensúlyi 
állapot zavarának tartották. A 
görög orvosi gyakorlat a négy 
testnedv elméletén alapult. A 
kínaiak, az indiaiak és a görö-
gök hittek az egyensúlyban, 
mint a világot irányító alapelv-
ben. A képzőművészetükben 
is kifejezésre jut a szimmetria 
és az arányok keresésére való 
törekvés. A görögök a négy 
testnedv (humor) létezésében 
hittek és úgy gondolták, hogy 
ezeknek a testen belüli egyen-
súlya tartja fönn az egész-
séget. A testnedveket négy 
elemmel tartották azonos mi-
nőségűnek, valamint kapcso-
latot tételeztek fel a nedvek és 
bizonyos testrészek között (pl.: 
vér – levegő – érrendszer/ fe-
kete epe – föld – lép).

A régi görög időkben 
néhány orvos bizonyos vá-
rosokban rendelt, de a több-
ség egyik helyről a másikra 
utazott. Földbirtokkal nem 
rendelkeztek, bár valamiféle 
megbecsülésnek örvendtek, 
de társadalmi státuszuk nem 
volt túl magas.  

Az ősi Görögország or-
vosai között Hippokratesz a 
legismertebb az utókor szá-
mára, ő volt a görög orvoslás 
megalapítója.  Kr.e. 400 körül 
élt, Athénban tanult, majd 
vándorútra indult, hogy is-
mereteket szerezzen az orvosi 
hivatás gyakorlása során. Útjai 
során megfordult Kis-Ázsiá-
ban, Egyiptomban és Thesszá-

liában. Az égei-tengeri Kosz 
szigetén lévő orvosi iskola 
tanítója és vezetője volt, tanít-
ványaival együtt írta a Corpus 
Hippocraticum-ot, melynek 
mintegy 60 kötete maradt 
az utókorra. Az első írások 
Hippokratesz életében kelet-
keztek, a késői feljegyzések 
Kr. u. II. századból származnak. 
A Corpus legrégebbi írásai a 
knidószi orvosi iskola növen-
dékeinek feljegyzései. A leírt 
elvekben foglalt kórtan alapja 
a humoralpatológia, mely a 
betegségek okának a 4 test-
nedv egyensúlyának zavarát 
tartja. A kórtörténeteken, a di-
agnosztikai ismereteken kívül 
már a kórjóslatra vonatkozó 
tudnivalók is leírásra kerültek. 
Feltehetően a Hippokratesz 
utáni időkből fennmaradt ira-
tokban került rögzítésre az 
orvosok kötelességeit megha-
tározó eskü, melyet „törvény” 
néven említettek. 

Kr. e. 280 körül az alexand-
riai Muszeion a görög orvoslás 
központjává váIt. A múzsák 
csarnokát a hellén szárma-
zású egyiptomi uralkodó, I. 
Ptolemaiosz alapította, könyv-
tárában mintegy 700.000 
kéziratos papirusztekercset 
őriztek. Az alexandriai orvosi 
iskolában nagyon jó munka-
feltételek várták a kutatókat. 
Az egyiptomi városnak nem-
csak hatalmas könyvtára volt, 
hanem botanikus kertek és 
állatgyűjtemények tették le-

hetővé a növények tanulmá-
nyozását és az állatboncolást. 
Az alexandriai orvosok főképp 
az anatómia területén értek 
el előremutató eredménye-
ket. A Kr. e. III. század elején 
élt Khalkedóni Herophilos az 
első anatómus volt. Felfedezte 
és elnevezte a patkóbelet és 
a dülmirigyet, módszeresen 
vizsgálta az agyat. Anatómi-
ai kérdésekről szóló írások és 
egy „bábakönyv” maradtak 
fenn tőle.  Vele egy időben te-
vékenykedett a Keosz szigeti 
Juliuszból származó alexandri-
ai orvos, Erasistratus, aki nem 
hitt a négy testnedv elmélet-
ben. Pontosabb ismereteket 
szerzett az agy felépítéséről, 
felosztotta az agyat nagyagy 
és kisagy részekre. A szív bon-
colása során látottak alapján 
rájött a szívbillentyűk funkci-
ójára és a szív működési me-
chanizmusát a szivattyúk mű-
ködési elvéhez hasonlította.

Az alexandriai orvosok 
felfedezték a ligatúrat (érle-
kötés), mint vérzéscsillapító 
módszert. Ezáltal már bonyo-
lultabb műtéteket is végre 
tudtak hajtani, mint pl. sérv-
műtétek, golyvaeltávolítás, 
amputációk, hólyagkövek el-
távolítása.

Galenus (Kr. u. 122-199) a 
kis-ázsiai Pergamonban szü-
letett. Előzetes tanulmányai 
után 12 éven át tanulta a me-
dicinát, Alexandriában is meg-
fordult. 33 évesen érkezett 

meg Rómába, ahol a fi lozófus 
császár, Marcus Aurelius meg-
tette orvosának és egyben fi a, 
Commodius nevelőjének. 

Galenus körülbelül 600 
könyvet írt és célul tűzte 
ki, hogy rendszerezze a be-
tegségeket, jól tanítható 
alapokra fektesse az orvo-
si diagnosztikát és terápi-
át. Kórtanának lényege a 
humoralpatológia volt. Ez az 
elmélet Hippokratesz tanítá-
saihoz nyúlik vissza. Galenus 
anatómiai munkásságával 
megnövelte az orvosi ismeret-
anyagot, de ismeretei részlete-
iben nem voltak pontosak, mi-
vel állatboncolásokat végzett. 

Galenus kortársai szerint 
nagyképű és fölényes ember 
volt, aki azt mondta: „Aki hír-
névre akar szert tenni, csak 
annyi teendője van, hogy ala-
posan tanulmányozza, amit 
én elértem.” Erasistratus és 
Herophilus Galenus elítélő 
írásainak köszönhették, hogy 
elfoglalták az orvostudomány-
ban a méltó helyüket. Galenus 
írásaiban az alexandriai iskola 
két mesterének munkásságá-
val részletesen foglalkozott. 
Erasistratust különösképp le-
nézte, mert nem ismerte el a 
négy testnedv elméletet. Ga-
lenus anatómiai munkássága 
és az alexandriai orvosi iskola 
mestereiről fennmaradt leírá-
sai –sajnos - a késői középkor-
ban láttak napvilágot. Galenus 
műve sűrítve magában foglal-
ta az ókori görög-római medi-
cina nagy részét. A középkor 
skolasztikusai megkérdőjelez-
hetetlennek tekintették Ga-
lenus tanításainak hitelessé-
gét. A középkor elkövetkező 
századaiban másolva kerültek 
átadásra a szövegek, így Gale-
nus munkássága mintegy 15 
évszázadra megakadályozta 
az orvostudomány fejlődését. 
A humoralpatológiát csak a re-
neszánsz korban Paracelsus és 
más empirikus természetkuta-
tók kezdték megkérdőjelezni, 
az elmélet azonban csak a XIX. 
század közepén dől meg.

Forrás: Nancy Duin, Dr. 
Jenny Sutcliff e: Az orvoslás 
története – Az ősidőktől 2020-
ig

Dr. Macsári Judit

Egészségről-betegségről

Egy görög orvos gyógyszert ad a beteg gyermeknek
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Kora tavaszi munkák a gyümölcsösben

Mire ezek a sorok megjelennek, már lehet, hogy igen felmelegszik 
a levegő, de az is lehet, hogy egy pár napra még visszatekint a tél. 
Az elmúlt évszak nem volt jellemzően téli, hó igen kevés esett, eső 
formájában azonban bőséggel volt csapadék.  A meleg februári na-
pokon több gyümölcsfaj rügye megduzzadt és az lenne a kedvező, ha 
nem lennének nagy melegek az elkövetkező napokban és az időjárás 
lehetőséget adna, hogy a tavaszi első munkákat zavartalanul elvé-
gezhessük. A gyümölcsösök, szőlők és a díszbokrok igénylik és meg 
is hálálják a kora tavaszi törődést. Bálint Gazda egy írásában a reg-
geli mosakodáshoz hasonlítja a lemosó permetezést. Valóban a kór-
okozók és kártevők áttelelő formái ellen az első és leghatékonyabb 
beavatkozás. Télen sokszor gondoljuk úgy, hogy leállt a természet, 
pedig csak megpihent. A kórokozó gombák, baktériumok a megbe-
tegített növényi részeken, kéreg alatt, növényi maradványokon, a leg-
különfélébb módokon tűrik a telet, de hasonlóan az állati kártevők is 
tojás, lárva, báb vagy imágó formában áttelelnek. Fontos tehát az első 
munka, a kérgek tisztítása a beteg ágrészek eltávolítása és a metszés. 
Ezen munkákat követi és kell, hogy kövesse a lemosó permetezés.  Mi 
ellen védekezünk ilyenkor? Vegyük először a kórokozókat: néhány 
baktérium és a gombák: monília, almafa varasodás, őszibarack tafrina, 
lisztharmatgomba csak a legfontosabbakat említve. Kártevők közül 
is a leglényegesebbek: pajzstetvek, levéltetvek, takácsatkák, almák 
vértetűje, körte levélbolha.  Tehát a mechanikai beavatkozások után 
mindig fontos, hogy a nagy hegeket fasebkezelővel kenjük be erre 
alkalmas a vizes alapú Fagél vagy a viasz alapú Biocera készítmény. 
Mikor ezen túl vagyunk, következhet az első permetezés. Ezt a mun-
kát akkor végezhetjük mikor a levegő hőmérséklete tartósan eléri az 
5 °C-ot napközben. Lemosó permetezésnek pedig azért mondjuk, 
mert valóban lemosó jelleggel, bő vízzel kell, hogy megtörténjék. Eh-
hez kell a permetezők megfelelő fúvóka méretét megválasztani és a 
permetezéshez alkalmas vizet is. Az idei évben a begyűjtött esővíz is 
megfelel, mert volt bőséggel. Az alkalmazott készítmények legtöbb-
je az ökogazdálkodás követelményeinek is megfelel, mert réz, kén és 
olaj a hatóanyaguk. Lényeges tudni, hogy az olajok a kártevők ellen 
hatásosak, gyakorlatilag bevonják az áttelelő formát. A rézkészítmé-
nyek a baktériumok, és a lisztharmat kivételével a többi gombafélék 
ellen hatásosak. A kén a lisztharmat ellen hatékony gombaölő képes-
séggel bír. A lemosó technológiát igen régen alkalmazzák, a rezet 
bordói lé formában könnyen el tudták készíteni, hasonlóan házilag 
készítették a mészkénlevet, paraffi  n olajhoz pedig az iparból jutottak 
hozzá. Ma már sok kombinált hatóanyagú készítmény közül is választ-
hatnak. Néhány készítmény, mely kiskereskedelmi forgalomban kap-
ható, olajtartalmúak: Vektafi d A, Biola Agro, réztartalmúak: Bordóilé 
Neo SC, Cuproxat FW, Champion WG, Rézoxiklorid 50 WP. kombinált 
készítmények:Rézkén 650 SC, Bordóilé+kén, Olajos rézkén, Agrokén. 
Itt is sokkal bővebb a lista, de mégis mit válasszunk? Ha csonthéjas 
fajok alkotják gyümölcsösünket, akkor a legjobb réz vagy réz + olaj 
kombinációt alkalmazni. Hosszan elhúzódó tavasznyílás idején két 
permetezés is beférhet. Ilyenkor egy jó rezes lemosást 5-7 nap 
múlva olajjal „kifényesíthetünk”. Almásainkat és a szőlőt mindenféle-
képpen kéntartalmú szerrel mossuk le tavasszal. Kis, vegyes gyümöl-
csösben, ahol szőlő is van kombinált készítmény használata ajánlott. 
Mire kell ügyelni? Fontos a növény fenológiai fázisának fi gyelembe-
vétele. A permetezést a rügypattanásig kell elvégezni. A növényvédő 
szerek csomagolóburkolatán hasznos információk vannak a felhasz-
nálásról. Ezt el kell olvasni. Ha lehetséges szakember véleményét is 
célszerű kikérni vagy a már gyakorlott kertésztárs tanácsa is hasznos.

Gyomaendrőd, 2016. 02.21.                                                           Várfi  András
                                                                                      Növényvédő agrármérnök

ÜNNEPI KALENDÁRIUM
- Nagyhét -

Virágvasárnap

Ezen a napon barkát és egyéb kerti virágokat kötnek csokorba 
és elviszik a templomba megszenteltetni, Jézus jeruzsálemi bevonu-
lása tiszteletére. A szentelt barka egy szemét sok helyen lenyelték, 
hogy a torokfájás kerülje el őket egész évben. Szentelt barkát tűz-
nek a kertek, vetések szélébe, hogy a jégverés kerülje el a földeket. 
Szentelt barkát dugnak a ház-eresz alá, villámcsapás ellen; bent a 
házban pedig szentkép vagy feszület mögé tűzik, hogy minden baj 
és betegség legyen távol a háztól.

Nagyszerda

Ezt a napot sok vidéken nagypéntekhez hasonlóan szigorú böjt-
tel ülik meg és a Hétfájdalmú Rózsafűzért imádkozzák, mert a nép-
hit úgy tartja, hogy Júdás ezen a napon árulta el Jézust, 30 ezüstért.

Nagycsütörtök

Ezen a napon sok családban az esti vacsora után a családfő ke-
zébe vett egy szelet kenyeret, s annyi darabra törte, ahány tagja volt 
a családnak. Mindenki megette a neki jutott kenyérdarabot, majd 
ugyancsak a családfő körbeadott egy pohár vörösbort, s a család 
minden tagja ivott belőle egy kortyot. Ezt természetesen az utolsó 
vacsora emlékére.

Nagypéntek

Jézus kereszthalálának napja. Ezen a napon a szabadban, a kút 
mellett hideg kútvízzel mosakodtak, hogy egész évben egészsége-
sek legyenek. A böjtöt szigorúan tartják ma is a hívő katolikusok. 
Sok helyen tüzet sem gyújtanak e napon, csak böjtöset esznek, főleg 
salátákat, gyümölcsöt. Hagyományőrző vidékeken e nap a házban 
letakarták háziszőttes törölközőkkel a tükröket és a szentképeket a 
gyász jeléül, s csak húsvét reggelén szedte le a háziasszony. Hívő ka-
tolikusok e nap fekete gyászruhát öltenek, Jézus halála tiszteletére.

Nagyszombat

E nap mindenki igyekszik eljutni az egész nap nyitott temp-
lomokba, hogy Jézus sírjánál imádkozzék. Fekete gyászruhában 
mennek „Jézuskát csókolni”. Ilyenkor senki sem megy üres kézzel: 
visznek egy csokor virágot Jézus halotti szobrára, és pénzt tesznek 
a Szent Sír melletti perselybe, amelyből a halottak lelkiüdvéért mi-
séznek, annyi szentmisét, amennyi pénz összejön. A néphit szerint 
Nagyszombaton ki kell seperni és szellőztetni a házat, hogy a fér-
gek, egerek, rovarok egész évben távol maradjanak. Az esti feltáma-
dásra mindenki igyekszik eljutni, kezében szentelt gyertyával, hisz 
a mise végén gyertyás körmenet van.

Húsvétvasárnap

Húsvét, a feltámadás napja. Ezen a napon gazdagon felvirá-
gozzák a templomot, a hívek is, levetve a gyászruhát, élénk, vidám 
színű ruhába öltözve mennek a templomba ünnepi szentmisére. A 
húsvéti misére sokan hozzák kosarakban a húsvéti eledeleket meg-
szentelésre. A kosárba főtt sonka, bárányhús, tojás, kalács, édessé-
gek, italok kerülnek, egy díszes terítővel lefedve. Ezt az oltár elé te-
szik, s mise végén a pap megszenteli. Ez jelzi a böjt végét. Hazaérve 
minden család a megszentelt ételből fogyaszt.

Czank Gábor
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Február és március havi események 

a Selyem Úti Óvodában és Bölcsődében

Óvodánkban hagyomány a farsangi mulatság megrendezé-
se. Ezen a napon minden gyermek jelmezbe öltözött óvodánk-
ban és bölcsődénkben egyaránt. A dajka nénik fánkot sütöttek, 
amellyel már korán reggel fogadtuk a szülőket. A Térségi Gon-
dozási központ is meglepett bennünket fi nom ízes fánkkal. Az 
óvodában készített fánkhoz a lisztet és az élesztőt a Kert-Kivi kft-
ből kaptuk. Az óvónénik egy mese eljátszásával kedveskedtek 
a gyermekeknek, valamint mind három csoportunk énekekkel, 
mondókákkal és furfangos játékokkal tették mulatságosabbá 
a délelőttöt. Bölcsődéseink is részt vettek az óvodások farsangi 
programjában.

A következő esemény a „kiszebáb” égetése volt. Az óvoda ud-
varán tréfás énekekkel, és mondókákkal próbáltuk elűzni a telet.

A nagycsoportosaink igazán mozgalmas napokat éltek át: 6 
fő kisgyermek rajzolt az „Iciri-piciri” rajzversenyre, 3 fő pedig a 
mesemondó versenyre készült. Mind két eseményt a Kis Bálint 
Általános Iskola szervezte. Nagycsoportosaink jó eredménnyel 
tértek haza a rendezvényről.

Mesemondásban: 2. helyezett lett Fehér Luca

Különdíjat kapott: Botos Lujza

A rajzverseny eredménye:

Különdíjat kapott: Kurilla Csenge és Tóth Eszter

A „Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” című rajzpályá-
zatra is két nagycsoportos gyermekünk készült.

Március hónapban folytatjuk az októberben megkezdett víz-
hez szoktatási foglalkozásainkat a Liget fürdőben.

Március 03-án a nagycsoportban nyílt napra várjuk a város 
leendő elsős tanítóit és a gyermekek szüleit.

Március 16-án Békéscsabára megyünk a középsős és a nagy-
csoportos gyermekekkel bábszínházba. Ez egy bérletes előadás 
sorozat, melynek már a harmadik előadásán veszünk részt. Az 
eddig látottak felejthetetlen élményt nyújtottak a gyermekeink-
nek.

Március 19-én szombaton húsvét előtti játszóházat tar-
tunk hagyományainkhoz híven. Szeretettel várunk minden 
kézműveskedni szerető kisgyermeket, szülővel együtt.

Középső és nagycsoportos gyermekeink folyamatosan részt 
vesznek különfoglalkozásainkon: társastánc, néptánc, angol, 
kézműves, számítógépes. Gyógytornán a gyermekorvos javasla-
ta alapján vesznek részt óvodásaink.

Bölcsődénk kisgyermekei minden óvodai rendezvényre át-
jönnek, amelyet életkoruk lehetővé tesz. Már 5 éve fogadjuk a 
bölcsődés korú gyermekeket intézményünkbe. 100%-os kihasz-
náltsággal működünk, a szülők legnagyobb megelégedésére.

Bővebben tájékozódhat eseményeinkről, programjainkról 
megtekintheti képgalériánkat honlapunkon (selyemutiovi.hu).

Óvodánk és bölcsődénk rendelkezik alapítvánnyal. Neve: 

Selyem Úti Óvodáért Alapítvány, adószáma: 18379778-1-04

Megköszönjük ha alapítványunkat  támogatja adója 1%-ával.

Szabó Istvánné
intézményvezető

Kialakult a labdarúgók tavaszi kerete

A megyei amatőr labdarúgásban február 23-ig tart az átigazo-
lási időszak. A csapatok ennek megfelelően szinte az utolsó pilla-
natokig tárgyalásban vannak, hogy megerősítsék játékos kereteiket 
a bajnokság kezdetére. Az elmúlt nyáron jelentős karcsúsításon 
ment keresztül a Gyomaendrődi FC Megyei II. osztályú együt-
tesének állománya. Mint ismeretes, a nagy múltú klub nyári első 
osztályú búcsúját követően új alapokra helyezték a működést, és 
jobbára a helyi labdarúgók bevonásával vágtak bele az idei baj-
nokságba.

A kezdetek kezdetén meglehetősen felduzzasztott kerettel láttak 
munkához, de időközben ez a létszám húsz fő alá apadt. A téli fel-
készülés kezdetén kiderült a távozók köre tovább bővül. Eligazolt 
Farkasinszki László (Dévaványai SE), Molnár Tibor (Szeghalmi 
FC), Cselei Tamás és Kurilla Viktor, míg néhányan úgy gondol-
ták, hogy átmenetileg nem folytatják a labdarúgást, e labdarúgók 
táborát alkotja Nagy Sándor és Kiszely Péter Zoltán. Farkasinszki 
Lászlót és Molnár Tibort magasabb osztályba hívták, Cselei Tamást 
és Kurilla Viktort Csongrád megyéhez köti a tanulmánya, ezért ott 
találtak maguknak csapatot, a Szegedi VSE-hez igazoltak. Különö-
sen a két kapus távozása állította nehéz helyzet elé az egyesületet, 
akik pótlása létfontosságúvá vált. A tizenöt évesen már Gyomaend-
rődön játszó, majd három évvel később már a csárdaszállási csa-
patban védő csabai „alapokkal” rendelkező 24 éves Juhász Ferenc 
lett az egyik kiszemelt, aki Zsadányból jött át a hívó szóra, igaz 
ott a mezőnyben játszott csatárként. Gyomaendrődön azonban a 
háló előtt számolnak vele, egy helyettest is kerestek a kapuba, így a 
füzesgyarmati ifj úsági együttes kapusa, Botos Ferenc is a körös par-
ti együttesbe igazolt. Friss igazolás még Dévaványáról az U-19-es 
gárda támadója, Kovács Zoltán. A 18 esztendős csatár saját nevelé-
sű játékos, de az utóbbi két évben a ványai U19-es együttes góljaiért 
felelt, ezt ezután Gyomaendrődön is megteheti. Rajta kívül érkezik 
még Dévaványáról a játékot újrakezdő védő, Furka Zsolt, akivel tel-
jes lesz a tavaszi keret. Az új vezetés kénytelen feladni az egyébként 
dicséretes elvet: „csak hazai játékos a keretben.”

„Folytatjuk a nyáron megkezdett utat, bár gyakran szembe-
sülünk azzal, hogy ez nem is olyan egyszerű feladat. Helyezésbeli 
elvárás különösebben nincs, persze azért szeretnénk minél jobban 
szerepelni. Célunk továbbra is a minél jobb közösség kialakítása, 
hogy a felnövekvő tehetséges helyi srácok magukénak érezzék a 
klubot, mert évek múltán csakis az ő hathatós segítségükkel juthat 
vissza a gyomaendrődi foci, az őt megillető helyre.” – mondta a ta-
vaszt illető elképzelésekről Kocsis Zsolt, a csapat trénere.

A bajnokság tavaszi szakasza március 6-án indul. Nem ígérkezik 
könnyűnek a csapat számára ez a fél év, hiszen a tizenöt fordulóból 
kilenc alkalommal vidéken kell pályára lépni és mindössze hat ha-
zai szereplés lesz. Mindjárt az elején sorozatban három idegenbeli 
megmérettetésen bizonyíthat az együttes. A heti edzések, valamint 
a hétvégi felkészülési mérkőzések reméljük, jó alapokat adhatnak 
egy sikeres tavaszi szereplésre. 

Az eddig lejátszott edzőmérkőzések eredményei:
    Békésszentandrási HMSE - Gyomaendrődi FC 4 : 3
    Mezőtúri AFC - Gyomaendrődi FC 1 : 0
    Körösladányi MSK - Gyomaendrődi FC 1 : 2

Fülöp  Zoltán

Szerkesztőségünk címe megváltozott! 
Az új cím: 

5502 Gyomaendrőd, Vaszkó Mihály utca 1.
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Ízes Ízek
Március

Gombás rántott csirkehusi

A megtisztított gombát ledaráljuk, hozzá darálunk nyers csirkehúst. Sózzuk, 
borsozzuk és tojást ütünk bele, hogy sűrű massza legyen. Kis pogácsákat formá-
zunk belőle, panírozzuk és kisütjük. Rizibizivel 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!

BALÁZS IMRE, gyomaendrődi lakos, 
életének 70. évében, 2016. február 17-én, 
visszaadta lelkét teremtőjének. Gyászolják 
a családtagjai, a rokonok és ismerősök. Is-
ten őrködjön pihenése felett.

HORNOK GERGELYNÉ SOCZÓ MÁ-
RIA JUSZTINA, aki Endrődön született, 
és Hunyán, Gyomaendrődön, majd Oros-
házán lakott, 2016. február 12-én a gyulai 
kórházban, életének 73. évében visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Temetése Orosházán 
volt az Alvégi Katolikus Temetőben, feb-
ruár 22-én. Gyászolja családja, valamint a 
hunyai, gyomaendrődi rokonság.

„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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Nemes Ágota 
az országos döntőben

Február 11-én Békéscsa-
bán   került megrendezésre 
az úszás diákolimpia megyei 
döntője. Iskolánkat Nemes 
Ágota 7. osztályos tanuló 
képviselte. A IV. korcsopor-
tosok népes mezőnyében I. 
helyezést ért el, ezzel kivívta 
a jogot, hogy — ugyanúgy, 
mint az elmúlt évben — részt 
vehessen az országos dön-
tőn, amit március 19 -20-án 
Miskolcon rendeznek. Felké-
szítője: Vaszkán Gábor test-
nevelő.

Aktivitás a passzivitásban

A kerékpározás egyik leg-
gyakoribb veszélyforrása a 
nem látható bicajos. A nindzsák – így hívja a bringás szleng a nem 
látható, kivilágítatlan bicikliseket – úgy gondolják, sötétben is tud-
nak magukra vigyázni. Ennek a szomorú eredményességéről a bal-
eseti hírek napi gyakorisággal beszámolnak. Iskolánk tanulói élet-
vitelszerűen kerékpároznak, a külterületen lakók gyakran sötétben 
is az őszi – téli évszakokban. Sokan tévesen gondolják úgy, hogy a 
kerékpárúton vagy az annak gondolt járdán nem fontos az aktív és 
a passzív láthatóság.

A látni-látszani páros utóbbi tagját erősítette az iskolánkba érke-
zett passzív láthatósági felszerelés: láthatósági mellények, a kiseb-
bek lelkületéhez közel álló bájos fényvisszaverő matricák és karkö-
tők. A mellényeket a külterületen lakó felsős diákok, a karkötőket 
és a matricákat az alsós korosztály kapta. Az érdeklődést és örömöt 
tapasztalva remélhetőleg hozzásegíti őket a biztonságosabb közle-
kedéshez és az iskolai közlekedési nevelés sikeréhez.

Helytelenkedők Hete

Egy egész hetet a helytelenkedésnek szenteltünk. Hétfőn min-
denki hupikékbe öltözött, s egy alkalmas időpontban hullahopp 
karikáztunk, horgásztunk. Kalapos kedden kalapban kocogtunk, kö-
telet húztunk és kislabdával kugliztunk. Szalagos szerdán székfogla-
lóztunk, majd szalaggal szlalomoztunk. Csütörtökön, a farsang nap-
ján „csütörtököt mondtunk”. Pizsamás pénteken párnacsatáztunk, s 
a végén punnyadtunk egy kicsit. Nekünk egész héten Karnevál volt. 
A 2. a és a 3. a osztályosok.

A helytelenkedők

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Nemes Ágota a dobogó első fokán

Farsangi vigasságok

„Táncra, táncra kisleányok, daloljatok fi úk,
itt a farsang, haja-huj, ne lássunk most szomorút!
Csütörtök délután maskarába öltöztek az alsó tagozatos gyere-

kek iskolánkban. A jó hangulatú, vidám délutánon a közös jelmez-
bemutató után osztályonként folytatódott a farsangi mulatság. A 
buli közben jó étvággyal fogyasztották a gyerekek a szalagos fán-
kot, és egyéb fi nomságot, amit a szülőktől kaptak. Támogatásukat 
ezúton is köszönjük. Erre a rendezvényünkre szeretettel hívtuk és 
fogadtuk az iskolába készülő nagycsoportos gyerekeket, akik közös 
játék közben ismerkedhettek a tanító nénikkel, a gyerekekkel és az 
iskolával.

Amőbázni tudni kell!

Iskolánk diákönkormányzatának szervezésében február 17-én 
délután amőba bajnokságon mérettethette meg magát az osztá-
lyokból 3-3 tanuló. A korosztályok játékosai mind megmérkőzhettek 
egymás ellen, majd a játszma végén az azonos pontszámot gyűjtők 
még egy menetben szerezhettek pontot a másik fél ellen. Így a baj-
nokság végére kialakult a sorrend, melyből az első három helyezett 
oklevelet kapott és jutalomban részesült.

A győztesek: 3-4. osztály: Szrnka Berzsián, 5-6. osztály: Jónás Ma-
riann, 7-8. osztály: Lakatos Rikárd

A természet harcosai Békéscsabán
Február 5- én Békéscsabán került megrendezésre a Bolyai Ter-

mészettudományos csapatverseny, ahol iskolánkat a „Természet 
harcosai” nevű csapat képviselte. A Lovász Laura, Gellért Zalán, Süli 
Dominik, Pelesz Gergő összeállítású csapat Békés, Bács-Kiskun, Jász-
Nagykun-Szolnok és Csongrád megyei általános iskolák tanulóival 
vették fel a küzdelmet, s a 10. helyezést érték el. Felkészítőjük: Laka-
tos Loretta tanító

Farsangi mulatság

Sok gyakorlás kell a győzelemhez
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Szülők Akadémiája

A Szülők Akadémiája című előadássorozat újabb előadására 
2016. január 27-én került sor. Az érdeklődő szülők és pedagógusok 
Hunya Krisztina pszichológustól hallhattak egy előadást arról, ho-
gyan segítsük gyermekünket, hogy kiegyensúlyozott legyen. Roha-
nó világunkban ez most nagyon aktuális téma. Utal arra, hogy kuta-
tások bizonyítják, az életben való boldogulásunk nem csak értelmi 
képességeinken múlik. Az igazi sikereket és – ami még fontosabb – a 
belső harmóniát, az önmagunkkal való elégedettséget csak akkor 
érhetjük el, ha képesek vagyunk felismerni a magunk és mások ér-
zelmeit, kapcsolatokat teremteni, konfl iktusokat kezelni, együttmű-
ködni, segítséget kérni… vagyis, ha fejlett az érzelmi intelligenciánk.

Fontos az, hogy értelmi és érzelmi intelligenciánk egyensúlyban 
legyen, harmóniában működjön, s így együttesen tudják befolyásol-
ni viselkedésünket, alkalmazkodásunkat.

Az, hogy a gyermek érzelmi intelligencia szintje minél magasabb 
legyen, a környezetén, a neveltetésén múlik. A fejlesztés egyik leg-
fontosabb eszköze a szülői minta.

Az érzelmek (düh, harag, félelem, szorongás) kezelésére hasznos 
gyakorlati tanácsokat kaptunk, s végezetül egy nagyon jó hangulatú 
kerekasztal-beszélgetés zárta a tartalmas előadást.

Wolfné Kereki Tünde szülő, óvónő

Farsang 2016

Mindenki nagyon izgatottan várta már az idei farsangot. Többen 
hetekkel előtte elkezdték összeállítani a jelmezüket, napi szinten 
kezdték próbálni a bemutatni vágyott produkciójukat. 

Farsang napján az első négy órát megtartottuk, nagyrészt fi l-
mezéssel, próbálással, szabad foglalkozással telt el a délelőtt. Ha-
gyományaink szerint kiszebábot égettünk, mellyel elégettük rossz 
tulajdonságainkat, szokásainkat is. Ebédre farsangi fánkot kaptunk, 
s lassan készülődhettünk a délutáni fellépésre, programokra. Szülők 
érkeztek jelmezekkel, s a tornateremben gyülekeztünk, ahol elkez-
dődött a farsangi mulatság. Osztályok szerint vonultunk fel, a leg-
kisebbektől a legnagyobbakig. A színpadon sokfajta ötletes jelmezt 
láttunk, majd jöttek a csoportos és egyéni produkciók. Nagyon lel-

Hírek a Szent Gellért Iskolából  - Általános iskola
kesek voltak a fellépők, s miután az utolsó táncos fellépés is lement, a 
jelmezek értékelése, annak kihirdetése következett. A tombolasorsolá-
son sokféle ajándékot lehetett nyerni, köztük tortát is. A dobogós fel-
lépéseket díjakkal jutalmazták. Négy óra után a felső tagozatosok suli 
discoban maradhattak. 

Nagyon jól éreztük magunkat, a nap nagyon jól sikerült.
Hornok Nikolett és Mészáros Kata 6. osztályos tanulók

Iskolabál

Február 6-án iskolánk bált rendezett a Körös Szálloda és Étterem-
ben. A rendezvény előkészítése hosszabb időt vett igénybe az általános 
iskola, a gimnázium és a kollégium szoros összefogásával. A szülők és a 
vállalkozók bőkezű adományainak köszönhetően szép számmal gyűltek 
össze a tombolatárgyak és az anyagi juttatások.  A vacsorán megjelent 
vendégeket Tóth Ferenc intézményvezető köszöntötte. Az est folyamán 
exkluzív produkciók csendültek fel, Bela Gréta Virág és Vozár M. Krisztián 
zongoraművész, valamint Molnár István és Papp Nikolett előadásában. 
Mindezek után a Körösmenti Táncegyüttes produkciójában gyönyör-
ködhettünk, melyben iskolánk volt és jelenlegi diákjai is részt vettek. 
A jó hangulatról Binges István lemezlovas gondoskodott, közben min-
denki elfogyaszthatta az ínycsiklandozóan fi nom vacsorát, majd a retro 
slágerek sokakat a táncparkettre csábítottak. 23 óra környékén kezdetét 
vette a tombolasorsolás, melynek fődíját, a Forma-1-es relikviákat, Szujó 
Zoltán, az est sztárvendége ajánlotta fel. A fergeteges hangulat hajnalig 
tartott. A bál teljes bevételéből iskolánk bútorállományát fogjuk gazda-
gítani a Szent Gellért Keresztje Egyesület segítségével.

Köszönjük az alábbi vállalkozóknak és magánszemélyeknek a tá-
mogatását: Róza Kft., Lourdes Honey Mézüzem, OTP, Tótkaép, Kner Nyomda 
Zrt., GyomaPress Kft., Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, Sofőr Suli, Sikér Kft., 
Oxygén GYM Funkcionális Edzőterem, Rumba Tánccsoport Egyesület, Sörkert 
Vendéglő, Dreher Söröző és étterem, Mező Brigitta festőművész, Folmell Kft., 
Ugor Emese Color Shop,  Gschwindt Mónika, OMV, Híd-Knap Kft., PE-FA, Klimó 
Miklós, Gubucz Imre, Fészek Panzió és Étterem, Ász Fotó, Mamutec Kft., Szendrei 
Dóra Ruházat, Unix, Metál-Stop, Szarka Csilla, Garai Anikó Fodrászat, OMart 
Üzletház, Mágus Comp, Giricz László, Dinya Imre Vas-Műszaki Bolt, Török Sán-
dor, Tapír-Papír, Csőke Jánosné kozmetikus, Horváth Béla fodrász, Kovács Edit 
fodrász, Matyelka Nóra fodrász, Família Üzletház, Yucca Virágbolt, Kovács 
Edina Virágbolt, Gácsi Optika, Stafi rung Kft., Köszl Mónika, Varga Mihályné Rö-
vidáru boltja, Kis Sándor horgászboltja, Gitta Kozmetika, MotoFotó, Stop Shop 
Divatáru, Stop Shop Fehérnemű, Turul Kft., Bartolák Tímea műkörmös, Kovács 
Dóra műkörmös, Kredenc, Fő úti háztartási bolt, Kucsmik István, Lapatinszkiné 
Kucsmik Andrea, Gyomahús Kft., Hentes Feri húsboltja, Gazda Kisáruház, Agro 
Áruház, Gazdi Bolt, Kalamáris papírbolt, Békési Burger Bár, Tóth Tímea és Imre- 
Mezőtúr, Melódia Üzletház, Bowling Treff  Étterem, Utánfutó kölcsönző, Kato-
na György gumijavító, Purina Takarmányáruház, Uhrin Attiláné, Mobiltelefon 
Szaküzlet, Endrőd Patika, Pavilon Pizzéria, Narancs Turi, Madizol Kft., Kert-Kivi 
Kft., Rojikné Molnár Emese műkörmös,  Két Úr Söröző, Marina Élelmiszer, Lán-
gos Büfé,  Fanni Divatáru, Pfeifer György, Oszlács Csaba Zoltánné, Novák Rita 
fodrász,  Losonczi Lajos, Juhász Andrea kozmetikus

Versenyeredmények

2016. február 11-én  Békéscsabán  megyei úszóversenyen vettek 
részt tanulóink. A Magyar Diáksport Szövetség által támogatott megyei  
döntőn a következő diákjaink értek el eredményt: 

Czibulka Imola – 1. hely - hátúszás 100 m;  III. korcsoport
  1. hely - gyorsúszás 100 m;  III. korcsoport
Tóth Anna Sára – IV. hely – mellúszás 50 m;  III. korcsoport
Felkészítő tanár: Irimiás Róbert
Sikereikhez gratulálunk! 
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Kedves vásárlóim!
Márciusi ajánlataim:

• Tavaszi vetőmagok, virágmagok, zöldség-
félék, virághagymák

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

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

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

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

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

Az étterem nyitva 
11-21 óráig.

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

FÉSZEK
Panzió és Étterem

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

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

Kállai  kiáll ítás a Pesti  Magyar Színházban

 – Dr. Szonda István a kiállí-
tás szervezője

 – Toldi Balázs polgármester

 – Lamp Lajos a MASZK 
Egyesület titkára

 – Lamp Lajos és Haumann 
Péter a kiállításon


