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A tartalomból:

Daganat-megelőző hatású 
gyógynövények 13.

Képviselő testületünk szeptemberi 
ülésén döntött a Gyomaendrődi díszpol-
gári cím és a Gyomaendrődért kitüntető 
emlékplakett odaítéléséről, a kitüntetése-
ket az október 23-án tartott ünnepi kép-
viselő-testületi ülésen adtuk át.

2016-ban Gyomaendrőd díszpolgá-
rának Tótka Sándort választottuk. Az ifj ú 
kajakozó az idei évben a riói olimpián 
negyedik helyezést ért el 200 párosban. 
A Körös Kajak korábbi, az UTE jelenlegi 
versenyzője fi atal kora ellenére nagyon 
sok világraszóló eredménnyel büszkél-
kedhet. Mind versenyzői, mind emberi 
tulajdonságai miatt vívta ki sokak ro-
konszenvét.

Gyomaendrődért kitüntető emlék-
plakett elismerésben részesítettük Jakus 

Imrét. Akinek széleskörű társadalmi sze-
repvállalása, önkéntes munkája, Öreg-
szőlő felzárkóztatásában kifejtett tevé-
kenysége miatt érezték felterjesztői és a 
képviselő- testület tagjai, hogy érdemes 
erre a díjra .

Szintén emlékplakett elismerésben 
részesült Kovács Gábor nyugalmazott 
iskolaigazgató. Akit oktató- nevelő mun-
kájáért, 25 éves igazgatói tevékenységé-
ért és a közéletben betöltött szerepéért 
jelöltek erre a címre.

Toldi Balázs
Polgármester

Kép: gyomaendrod.hu – Megyeri 
László

KitüntetettjeinkKitüntetettjeink

Halottak napja 9.

„A Magyar Szabadság Éve 
1956-2016” - megemlékező 
ünnepség 3.

Vaszkó Mihály országgyűlési képviselő 10. o.

Kató József: Krónikás Könyve  
- Diószegi Dani mulatságai  - 11. o.

D a g a n a t - m e g e l ő z ő  h a t á s ú 
g y ó g y n ö v é n y e k  -  1 3 .  o .
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Gimnáziumi egység
„Szabaduló szoba” a gimiben
Október első szombatján iskolánkba érkezett a szegedi For-

tély-sátor projekt, melyet egykori diákunk, Valuska Sára két má-
sik egyetemi hallgató társával együtt hozott el hozzánk. Tizenöt 
csapat (összesen 51 diák) próbálta ki a játékot. A szabaduló szo-
bának berendezett teremből izgalmas feladatokon keresztül, kó-
dokat megfejtve, lakatokat kinyitva lehetett kiszabadulni. Hatal-
mas élmény volt a résztvevők és a szervezők számára is egyaránt, 
érzéseikről, tapasztalataikról a Rolling Room terem gimnaszti-
kai labdáin üldögélve beszélgettek a projektgazdákkal.

Tanulóink a Lágerjáraton
Lágerjárat címmel utazó vagonkiállítás nyílt a gyulai vasútál-

lomáson július 16-án. A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai 
Nemzetiségi Köre, Gyula Város Önkormányzata és a Békés Me-
gyei Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében megva-
lósult nem mindennapi tárlat célja elsősorban az, hogy emléket 
állítson a Szovjetunóba hurcolt politikai foglyoknak és kényszer-
munkásoknak. Iskolánk általános iskolai és gimnáziumi tanulói 
közül néhányan tanári kísérettel, valamint Hack Mária német 
nemzetiségi önkormányzati képviselő segítő közreműködésével 
megtekintették a kiállítást, majd az ott látottakról, hallottakról 
beszámolót tartottak diáktársaiknak. 

Diákpolgármester és diák-járásvezető irányít 
november 30-án
November 30-án a városházán és a járási hivatalban a város 

középiskoláinak diákjai ülnek a vezetői székekbe. A polgármes-

A Rózsahegyi Iskola műsora

teri posztot a Szent Gellért Gimnázium, a járásvezetőit pedig a 
Bethlen Gábor Szakképző Iskola egy-egy diákja tölti be. A diá-
kok készülnek a feladatra: A Demokratikus Ifj úságért Alapítvány 
trénerei a Helyben vagy! című projekt keretében tréningeket tar-
tanak a fi ataloknak, megtanítják őket arra, hogyan lehet a lakó-
helyük jövőjének tervezésében ötletekkel, projekttervekkel részt 
venni. A gyerekek a felkészülés során közel húsz helyi döntésho-
zóval folytatnak beszélgetést. A programban a két iskola közel 
száz diákja vesz részt. A Helyben vagy! projekt az Európai Unió 
által kezdeményezett Strukturált Párbeszéd folyamat hazai meg-
felelője, mely az Európai Bizottság támogatásával valósul meg.

„A Magyar Szabadság Éve 1956-2016” - megemlékező ünnepség„A Magyar Szabadság Éve 1956-2016” - megemlékező ünnepség
Két kép a szomszéd oldalon lévő cikkhez:

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei

Két egykori endrődi nemzetőr is koszorúzott
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Önkormányzati h í r e k Megyei h í r a d ó

Október 8-án került sor a „Találkozzunk a Kállainál!” című, a 
Kállai’90 emlékévet záró  rendezvény sorozatra. A Gyomaendrődi 
Önkormányzat, a Kállai Ferenc Alapítvány és Gyomaendrődi Kál-
lai Ferenc Népfőiskola Alapítvány közös rendezvénye a Szabadság 
téri Kállai Ferenc szobornál kezdődött. Köszöntő beszédet mond-
hattam, majd Hegedűs D. Géza, a Kállai Ferenc Alapítvány elnöke 
mondta el gondolatait az emlékévről. A program a Városi Képtár-
ban folytatódott. A Kállai Ferenc hagyatékából készült kiállítást Dr. 
Szonda István mutatta be. Az emlékest Hegedűs D. Géza Kossuth - 
díjas színművész Hogyan mondjam el Neked? című zenés, irodalmi 
estjével fejeződött be.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a Gyomaendrőd, 
Csárdaszállás,Hunya Települési Önkormányzati Társulás székhely 
önkormányzata, június hónap végén pályázatot nyújtott be a Nem-
zetgazdasági Minisztériumhoz, a Térségi Szociális Gondozási Köz-
pont által működtetett Központi Konyha fejlesztése érdekében. A 
főzőkonyha napi szinten közel 1500 adag ebédet készít a különböző 
korosztályok számára. Az infrastruktúra az elmúlt időszakban fo-
lyamatosan fejlesztésre került, de a teljes körű felújításra eddig nem 
volt lehetőség. A Nemzetgazdasági Minisztérium

2016. szeptember 26-án kelt levelében tájékoztatta önkormány-
zatunkat arról, hogy pályázatunk 28 550 938 Ft központi költség-
vetési támogatásban részesült, mely összegből építési célra 16 031 
027 Ft, míg eszközbeszerzésre 12 519 911 Ft támogatás fordítható. 
A támogatási intenzitás 95 %.

Toldi Balázs
polgármester

Közösen emlékezett a megyei és a tótkomlósi testület

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Tótkomlós Város Kép-
viselő-testülete az 1956. évi forradalom 60. évfordulója tiszteletére kö-
zös ünnepi közgyűlést tartott.

Az ünnepi megemlékezés előtt Fekete Pál rendhagyó történelem-
órán mesélt a tótkomlósi Jankó János iskola gimnazistáinak az ’56-os 
eseményekről. A gyerekek érdeklődéssel hallgatták Pali bácsi elbeszé-
lését, hiszen egy olyan személytől kaphattak hiteles tájékoztatást, aki 
maga is részt vett az akkori történésekben: 1956-ban a Békés megyei 
forradalmi bizottság elnöke volt. A megtorlás során halálra ítélték, majd 
életfogytiglanra változtatták a büntetését, az 1963-as közkegyelemmel 
szabadult. Ezt követően kezdődött az ünnepi közgyűlés, melyen Zalai 
Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke mondott 
ünnepi beszédet kiemelve azt, miért fontos emlékezni azokra a megyei 
hősökre, akik vérüket, életüket adták a forradalomért.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése minden évben Békés 
megye társadalmi, gazdasági, tudományos fejlődéséért, nemzetközi 
kapcsolatai erősítéséért valamint a művészeti és kulturális élet, továbbá 
a sport területén kimagasló eredményeket elérő személyek, kollektívák 
tevékenysége elismerése érdekében „Békés megyéért” kitüntetést ado-
mányoz. 2016-ban hárman vehettek át elismerést: Fekete Pál a nemzet 
és Békés megye érdekében végzett kiemelkedő szolgálatáért, dr. Dan-
csó József, a Magyar Államtitkár elnöke Békés megye településeiért 
végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, és Jancsik Ferenc  
színművész Békés megye kulturális életében nyújtott kimagasló mun-
kája elismeréseként.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015-ben alapította a 
Polgárokért díjat, amit minden évben egy olyan polgármester kaphat, 
aki legalább egy cikluson keresztül töltötte be tisztét, és aki Békés me-
gye történelmi hagyományaira építő kiemelkedő közéleti tevékeny-
séget végez vagy végzett. Ebben az évben Szabadkígyós polgármes-
tere, Balogh József érdemelte ki ezt a címet. Az elismerést a jelen lévő 
Kubatov Gábor ogy. képviselőtől vette át a kitüntetett.

A megemlékezés második felében egy emlékművet avattak az 
ünneplők, melyen szerepel a helyi Forradalmi Bizottság 113 tagjának, 
valamint a Nemzetőrségnek és a börtönbüntetésre ítéltek névsorát tar-
talmazza, a lyukas zászló pedig fájdalmas és csodálatos ereklye. Az alko-
tás Juha Richárd szobrászművész munkája. Az emlékműre ez az üzenet 
került fel: „Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak!”

Sztahovics Zsuzsa

„A Magyar Szabadság Éve 1956-2016”
- megemlékező ünnepség

Gyomaendrőd városa október 22-én délután az endrődi Szent 
Imre templomban emlékezett meg az 1956-os forradalom és sza-
badságharc kitörésének 60. évfordulójáról.

Az ünnep szentmisével kezdődött, melyet Főtisztelendő Czank 
Gábor plébános úr celebrált. A plébános felhívta fi gyelmünket: ne 
feledjük el ‚56 hőseit, és imádkozzunk azért, hogy soha ne legyen 
szükség arra, hogy ennyi ember áldozza életét a hazáért.

A szentmisét követően megkezdődött az ünnepség. Az ünnepi 
beszédet Latorcai János, az országgyűlés endrődi származású alel-
nöke tartotta. Beszédében kiemelte, hogy 1956 októberében olyan 
összefogás alakult ki az országban, amelyre azóta sem volt példa, 
viszont óriási szükség lenne rá napjainkban is. Az akkori össze-
fogásból Gyoma és Endrőd népe is kivette részét, melyre méltón 
büszkék lehetünk.

A beszédet követően a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakó-
rus énekét hallhattuk, majd a Rózsahegyi Kálmán Kis-
térségi Általános Iskola diákjai igen magas színvonalú 
műsora következett, mely egyaránt bővelkedett szóban, 
énekben és vizuális megjelenítésben is.

A műsor végén harangzúgás közepette vonultunk ki a Hősök 
terére, ahol az 1956-os kopjafát megkoszorúzták politikusok, intéz-
ményvezetők, pártok és civil szervezetek is, valamint még két élő 
egykori endrődi nemzetőr is.

Ezzel véget is értek az ünnepi pillanatok, melyek igen emelke-
dett érzést váltottak ki bennünk. Elmondhatjuk, hogy Gyomaend-
rőd méltóképpen ünnepelte meg 1956 hőseit.

Hegedűs Bence

Fekete Pál forradalmár és Zalai Mihály a megyei közgyűlés elnöke
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról
Hírek a Szent Antal Népházból:

Hajómodell kiállítás a Népházban

Október 15-én nyílt meg a Székely Mihály Modellező Klub 
kiállítása a Népház kiállító termében, melyen bemutatkoztak 
a helyi és vidéki modellezők. Blaskó János, a klub létrehozója 
mutatta be az érdekes járműveket a megnyitó közönségének. 
A hajómodellek mellett repülőgép és autó modellek is láthatók 
voltak a kiállításon. Az interaktív tárlaton megismerhették az 
egyes modellek készítésének menetét és néhány hajót és autót 
működés közben ki is próbálhattak az érdeklődők. A gyerekek 
körében népszerű volt a repülőgép szimulátor és egy napig egy 
motoros sárkányrepülő is  látható volt a Népház parkolójában.

Bébi Klub

November 23-án 10 órától a Népház alsó termében tartja kö-
vetkező foglalkozását.

Liszt adomány

2016 októberében Gyomaendrőd Járási Hivatala a Békés 
megyei Agrárkamara közreműködésével 1 tonna lisztadomány-
ban részesült.

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

A családok nevében köszönjük a segítséget!
Vaszkó Sándorné

elnök

A Csárdaszállásiak levele:

Tisztelt Élet Másokért Egyesület!
 
Csárdaszálláson 2016.10.11-én kiosztásra került 5 nagycsalá-

dos részére a részünkre adományozott liszt.
Az adományozottak örömmel fogadták és köszönetüket fejezik 

ki.
Üdvözlettel:

Nagy Zsoltné
falugondnok

S o m n a k a j 
Church - Templo-
mi koncert

Ideje: 2016 de-
cember 4. du.: 18:00

Je g y v á s á r l á s : 
Tourinform iroda

Jegy ára: 1.500 
Ft/fő

Szövegíró: Mül-
ler Péter Sziámi

Zene: autentikus 
népdalok, Farkas 
István, Kovács An-
tal, Szakcsi Lakatos 
Béla, Szirtes Edina 
Mókus

P r o d u c e r : 
Stromajer Andrea

Közreműköd-
nek: Falusi Mari-

ann, Kovács Antal, Balogh József, Dobi Matild, Farkas István, 
Pintér Gabriella

Gyerekszínház

November 17-én a Szegedi Miniszínház két előadással ven-
dégszerepel a Népházban. 10 órától   „Róka Rudi házat épít”, 
majd 14 órától  a „Vigyázat vadnyugat” című darabot láthatják 
a gyerekek. Belépő jegy 400 Ft/fő. Jegyek vásárolhatók a Szent 
Antal Népház irodájában, munkanapokon 8-16 óráig.”
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CIVIL SAROK - 
„Kemény munka volt, de hálás” - interjú Dr. Koleszár Józseff el

Dr. Koleszár József állatorvosként több 
évtizeden át tevékenykedett településünkön. 
Bár már nem itt él, mégis eleven szálak kap-
csolják Gyomaendrődhöz. Nemrég kapta 
meg aranydiplomáját, melyhez szerkesztősé-
günk szeretettel gratulál. A jeles alkalomból 
ebben a hónapban vele készítettem interjút.

Kedves Doktor úr! Hogy kezdődött az 
élete? Honnan származik?

Szabolcs megyéből, a Nyírségből szár-
mazom. Jéke községben születtem 1942-
ben. Apám foglalkozása molnár volt és 
Kisvárdán dolgozott a Villamossági Ma-
lomban. Anyám maradék földünkön és 
nagy kertünkben gazdálkodott.  Szüleim 
1947-ben házat vettek Kisvárdán és oda-
költöztünk. Elemi iskolába már ott kezd-
tem járni. Jó tanuló voltam, felfi gyelt rám 
az ottani református lelkész felesége, Irma 
tanító nénim. Zongorázni tanított, meg a 
mentorom lett 14 éves koromig.

Milyen út vezetett a felnőtté váláshoz?
Irma tanító néni javasolta, hogy Debre-

cenben a Vegyipari Technikumban tanul-
jak tovább. A felvételi vizsgán megfeleltem, 
„debreceni diák” lettem és kollégista. A 
kollégium szigorú fegyelme jót tett nekem 
és sikeresen leérettségiztem, vegyésztech-
nikus lettem. Az akkor épülő Tiszai Vegyi 
Kombinát szinte az egész osztállyal szerző-
dést kötött. Így kerültem Tiszaszederkény-
Újvárosba - most Tiszaújváros -  ahol meg-
kezdődött önálló életem.

Hogy jutott a technikusi munkából 
az állatorvosi pályára? Milyen motiváció 
hajtotta erre a területre?

A Vegyi Kombinátban a kutató labor-
ban dolgoztam. Mindig kedveltem a nálam 
okosabbak társaságát. Ők is kedveltek en-
gem. Bevettek egy szabadalmi eljárás készí-
tői közé néhány százalék erejéig. Ez volt a 
Wallkyd nevű lemosható falfesték. Tudtak 
terveimről, hogy gyógyszervegyész szeret-
nék lenni, ezért az egyik vegyészmérnök, 
atyai jó barátom javasolta, hogy jelentkez-
zek az Állatorvos Tudományi Egyetemre. 
Jelentkeztem, felvettek. A szabadalomért 
kapott pénzből, meg családom támogatá-
sával elvégeztem az egyetemet. Állatorvos 

doktor lettem. Egyetemi éveim alatt diák-
körösként a MTA Állatorvos Tudományi 
Kutató Intézetében dolgoztam. Mikor vé-
geztem, az Intézet Igazgatója állást ajánlott, 
havi 1300 forintért. Az albérlet 600 forintba 
került. Tervemen változtattam, ezért né-
hány évre a gyakorló állatorvosi munkát 
választottam. Így kerültem 1967-ben End-
rődre a Béke Mgtsz-be. 2700 forintért szer-
ződtem. A pár évből 38 lett.

És ugye közben megtörtént a család-
alapítás is...

Igen. 1967-ben behívtak katonai szolgá-
latra. Budapesten, majd Szentesen voltam 
katona. Itt ismertem meg leendő felesé-
gem - a későbbi - Bea tanító nénit. 1968-
ban házasodtunk össze. Mindszenten volt a 
polgári esküvő, majd Szegeden a Fogadalmi 
Templomban az egyházi. A kor szellemének 
megfelelően, titokban. Teltek az évek, két 
lányunk született, Noémi és Edina. Mind-
ketten közgazdászok. Elsőszülött Rómába, 
húga Gödöllőre ment férjhez. Három uno-
kánk van, a 9 éves Patrick Rómában, a 13 
éves Eszter és a 8 éves Levente Gödöllőn.

Kérem, meséljen pár szóban a további 
szakmai, társadalmi munkájáról!

Állatorvosként - a Tsz mellett - Öreg-
szőlő, a déli tanyavilág, Ridegváros 1974-
től Nagylapos, Kocsorhegy, az északi tanya-
sorok tartoztak hozzám. Kemény munka 
volt, de hálás. Szerettem az egyszerű dolgos 
embereket, remélem Ők is kedveltek en-
gem. Horgásztam, vadásztam, közel három 
évtizedig vadásztársasági elnök is voltam. 
1985-ben a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetemen Vadász- Szakmérnöki diplomát 
szereztem. Lektorálhattam a Vadegészség-
tan című egyetemi jegyzetet. 1990 után az 
állatállomány csökkent. Munkáltatóm, a 
Tsz végelszámolással megszűnt, ezért el-
vállaltam a MAVAD RT szárnyasvad-te-
nyésztő helyi telepének az irányítását, mint 
ügyvezető és állatorvos. A helyi társadalmi 
élet is érdekelt. 1990-ben egyéni jelöltként 
önkormányzati képviselőnek választottak, 
és a mezőgazdasági bizottság elnöke lettem.

1992-ben állatgyógyszertárat nyitott. 
Hogy jött az ötlet, és hogy sikerült meg-
valósítani az elkép-
zelést?

Eleinte béreltem, 
majd a békéscsabai 
Anipharma Kft -vel 
közösen megvettük 
a régi községháza 
200 éves épületét, 
amit felújítottunk. 
Itt nyitottam állat-
gyógyszertárat, mint 
állatorvos 1992-ben, 
mivel a Gyógyszer-
tár Központok ál-
latgyógyszerek ér-
tékesítésével már 
kevésbé foglalkoztak, 
mi pedig közvetlenül 
a gyógyszergyáraktól 
vettük a gyógyszert, 
így kedvezőbb áron 

tudtuk értékesíteni azokat. Szolgálati lakást 
is építettünk, aminek első lakója én és a csa-
ládom voltak. Ekkor már terveztük, hogy 
feleségem nyugdíjazása után Gödöllőre, 
unokáink közelébe költözünk. Szomszé-
dom lett a parókia és Iványi László tb. ka-
nonok úr, aki sokat segített a számítógépes 
adatbázis működtetésében.

Meddig tevékenykedett gyakorló ál-
latorvosként?

2000-ben a MAVAD RT segítségével 
nyugállományba mehettem. 2006-ig kama-
rai tagságom megtartottam. A magán-állat-
orvosi munka és a gyógyszertár így tovább 
működött. 2006-ban feleségem is nyugdí-
jas lett. Ekkor döntöttünk, hogy Gyoma-
endrődről végleg elköltözünk. Házrészem 
társamnak eladtam, ingatlanjainkat érté-
kesítettük és unokáink közelébe, Gödöllő-
re költöztünk. Itt élünk már több mint 10 
éve...

Mivel tölti el nyugdíjas napjait?
Gödöllő is szép, nagyobb város, de 

Gyomaendrődön maradt fi atalságunk, 
hisz fél életünk ott élhettük le. Itt már pi-
henhetünk. Horgászok a Gödöllői tavakon, 
bekapcsolódtunk a társasági életbe, új ba-
rátaink lettek.

Ha visszatekint gyomaendrődi éveire, 
milyen gondolatok, érzések fogalmazód-
nak meg Önben?

Gyomaendrődről csak a szép emlékein-
ket hoztuk el. Jó volt ott élni, de nehéz volt 
eljönni. Itt szerető család vesz körül. Az 
unokáink közelsége sok mindent pótol.

Mit üzen a helyieknek?
Azt üzenem amit Edina lányom üzent 

2010-ben *. Becsüljék városukat, azt, hogy 
az országunk egyik legszebb helyén élnek. 
Ő tudja, neki szülőföldje, és a felhők alól 
látta.

Köszönöm szépen a beszélgetést! To-
vábbi sok örömet, boldogságot kívánok Ön-
nek és családjának minden gyomaendrődi 
nevében!

Hegedűs Bence
*Ha Felhőútra lépsz, jó úton jársz...” Vá-

rosunk, 2010. március

Dr. Koleszár József átveszi az aranydiplomát
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Ismét jutalomúton voltunk
Augusztus 25-én a gyomai, endrődi ministránsok, és családtag-

jaik kirándultunk autóbusszal Egerbe. Kora délelőtt megérkeztünk 
Dobó István birodalmába, ahonnan 1552-ben kikergette hős sere-
gével az Oszmán Birodalom túlerőben lévő seregét. A Vár udvará-
val, a várfallal, lőrésekkel, korabeli ágyúkkal ismerkedtünk, látcső-
vel lenéztünk a városra. 10 órakor nyitott a várban lévő számtalan 
kiállítás, melyből csak néhányat választhattunk. Elborzadtunk a 
Börtönkiállításon, fogadkozva, hogy soha többé nem leszünk rosz-
szak. „Apró kis” kínzóeszközök, mint a kerékbe törés, karóba hú-
zás, bitófa, cellák, bilincsek „súlyzóval, ujjcsonkítók stb. visszatartó 
eszközök. Következő kiállítás az Egri Vár története, Szt. István ko-
rától Rákóczi szabadságharcával bezárólag. Nyolc termen keresztül 
kísérhettük végig az akkori emberek életét, munkáját, gazdag kul-
túráját. A Kazamaták, Kőtár kiállításon megismerhettük a vár belső 
védelmét. Lőrések, ágyúk, falra akasztott fáklyákkal megvilágítva. 
Az Egri csillagok kiállítást Gárdonyi regénye alapján rendezték be, 
a könyvből, és a fi lmből érdekes mozzanatokat kiragadva. Gárdonyi 
Géza /1863-1922/ a várban, a Fülesbástyán alussza örök álmát. A 
sírján három szóból álló felírat olvasható: „Csak a teste”, utalva arra, 
hogy szelleme alkotásaiban örökké él. A Gárdonyi Géza Emlékhá-
zat az író lakóházában alakították ki. Szinte minden bútor eredeti, 
az eredeti helyén áll. A hálószobája, faragott íróasztala, könyvszek-
rényei, közel 10 ezer kötetes könyvtára, titkosírásos jegyzetei segí-
tenek elképzelni az író mindennapjait. Megcsodálhattuk az író saját 
terve alapján készült tetővilágítást, mely az íróasztala fölött biztosít-
ja a természetes fényt. Eger történelmi belvárosa következett, a tér 
közepén álló tekintélyes méretű szobor-kompozícióval. Az egyik 
alkotás a várvédő Dobó István szobra /Stróbl Alajos 1907/, a má-
sik alkotás is a török elleni dicsőséges győzedelmeskedésnek állít 
emléket Végvári vitézek elnevezéssel /Kisfaludy Stróbl Zsigmond, 
1967/. A térről felfedeztük a Bazilika kupoláit, elsétáltunk. Köze-
ledve kimagaslik a főszékesegyház oszlopcsarnokával. A templom 
külső-belső falát több dombormű, szobor, mennyezeti és oldalfres-
kó díszíti. A főoltárkép „Szent János olajbanfőzésé”-t ábrázolja /
Danhauser osztrák festő műve, 1885./. Utolsó állomásunk az egri 
borvidék leghíresebb helye, a Szépasszony völgye, megtekintettük 
a pincesort, bazárt. Jól kifáradva, élményekkel gazdagon indultunk 
haza, tervezve a jövő évi, legalább ilyen tartalmas kirándulást.

A gyomai ministránsok

„Ima-sarok”
 A gyöngék imája

Jó Uram, aki egyként letekintesz
bogárra, hegyre, völgyre,
virágra, főre, szétmáló göröngyre,
Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz
csak nagyon-nagyon gyönge.

Mert pókháló és köd a szív,
selyemszőttes az álom,
pehelykönnyű és szinte-szinte semmi
s én erőtlen kezem
még azt sem tudja Hozzádig emelni.

De azért vágyaim ne dobáld a sárba,
ami az Óceánnak
legdrágább, legkönnyesebb gyöngye!
Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz
csak gyönge, nagyon gyönge.

Dsida Jenő 

Szent Dömötör napi vacsoránkról...
A gyomai Jézus Szíve Egyházközség hívei az idén is, október 

15-én megtartottuk jótékonysági bálunkat. Mondhatjuk, hogy 
rendes évi vacsoránkat, mert már negyedik éve sikerül össze-
hozni ezt a rendezvényt. Szeretnénk hagyományt teremteni: 
minden évben Szent Dömötör napján legyen, a tombola bevé-
telét a templom, templomkert, parókia megújítására fordítsák. 
Az idei bevételből a templomkert egy létesítményét alakítjuk át. 
Szeretnénk a bál rendezését a fi ataloknak átadni. Szerencsére, 
most is sokan voltunk, megtiszteltek a város vezetői, az endrődi, 
és hunyai hívek is. Mindenkinek köszönjük a részvételt, a szer-
vezést, a tombolatárgyakat, tombolajegy vásárlást, azt hogy je-
lenlétükkel ünnepélyessé tették rendezvényünket. Elégedettek 
voltunk a vacsorával, kiszolgálással, a szépen terített asztalokkal. 
A zenét Marci szolgáltatta, a táncos lábúak vacsora előtt, és után 
is rophatták. Az est utolsó pontja a tombolahúzás (sajnos azért 
az utolsó pont, mert utána sokan sietnek haza, pedig még együtt 
lehetnénk). Legalább 100 db kisebb-nagyobb ajándéktárgy ör-
vendeztette meg a nyerteseket. Különösen örültek Dankó Béla 
országgyűlési képviselő úr, Toldi Balázs polgármester úr cse-
megecsomagjának, köszönjük. Plébános úr tombola felajánlá-
sa most is, mint minden évben a zeneszolgáltatás honorálása, 
köszönjük. Zsombó barikát az idén is Iványi Miklós és családja 
ajánlotta fel. A 20 kg-os Malackát Debreceni Attila és család-
ja nevelte eddig nagy szeretettel, remélik, a nyertesnél is meleg 
otthonra talál!

JÖVŐRE VELETEK UGYANITT!

Pintér Eszter
Képek a 20. oldalon!
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Református k r ó n i k a Evangélikus h í r e k

„Halál! Hol a te fullánkod?” 
A halottakról református szemmel
Ilyenkor október végén, november első napjaiban rengetegen 

mennek ki a temetőkbe, visznek virágot szeretteik sírjára, sokan 
gyertyát is gyújtanak, talán nem is tudván azt, hogy ennek a hagyo-
mánynak, mi az eredete, s valahogy talán minden embert megérint 
egy pillanatra a halál gondolata.

Mi is a halál, és mi történik a halál után? Van tovább, vagy csak 
ennyi? Egyáltalán honnan szerezhetünk hiteles információt ezekkel 
a kérdésekkel kapcsolatosan?

Ebben a rövid írásban természetesen nem lehet mindent kifejte-
ni csak elkezdeni a gondolatébresztést, s ha lesz rá mód, folytathat-
juk a kérdések vizsgálatát.

Először is honnan szerezhetünk megbízható, hiteles informá-
ciót a halállal és az azt követő dolgokkal kapcsolatosan? Természe-
tesen sokan, sokféleképpen szeretnének tudakozódni az elhunytak 
felől. Sokan állítják, hogy kapnak üzeneteket a túlvilágról, többen 
elmondták, hogy beszélgettek elhunytakkal, esetleg kérésekkel for-
dultak feléjük, s azok teljesültek. 

A reformátusok a Bibliát tekintik hiteles forrásnak ebben a kér-
désben is.

De honnan tudjuk mi az igaz?
Sajnos mindenkit meggyőző, és mindenekfelett álló bizonyíté-

kot nem tudunk felmutatni. Ezért kinek-kinek saját axiómát, végső 
igazságot kell megfogalmazni az ilyen információkkal kapcsolato-
san. A keresztyénség, s különösképpen is a református keresztyén 
őseink ragaszkodtak ahhoz, hogy minden végső igazságot a Bibli-
ából eredeztettek. Azaz hitték, hogy a Biblia az Isten szava, az élő 
Isten üzenete hozzánk bűnös emberekhez, s mint ilyen teljesen 
megbízható és igaz, s abban semmi tévedés nincs. Ha valami té-
vedésnek, vagy összeegyeztethetetlennek látszik a Bibliában, az az 
emberi elme, az emberi gondolkodás hibája, s nem Isten szavának 
a hibája. Ez természetesen hit kérdés. Lehet kifogásként felhozni, 
hogy sokan másban hisznek. Sokan meg azt állítják, hogy nem is 
hisznek semmiben. Ezért kell hangsúlyoznunk, hogy mindenkinek 
magának kell eldönteni, mit, vagy kit fogad el végső igazságnak. 

A reformátori teológia vallotta, hogy minden Isten kezében 
van, s Ő szól hozzánk a Biblián keresztül.

Így nekünk is azt kell megnéznünk: Mit tanít a Biblia a ha-
lottakról? Ez azért érdekes és fontos, mert a Biblia Isten tévedhe-
tetlen kijelentése, mely olyan dolgokról és igazságokról is tájékoztat 
bennün ket, amelyekhez különben az emberi értelem segítségével 
soha nem tudunk közel férkőzni. A láthatatlant, a nem anyagi vi-
lág dolgait az ember nem képes tárgyilagosan kutatni. S mennyivel 
kevésbé képes azt megérteni! A láthatatlan világról csak az isteni 
információ tud bennünket hitelesen tájékoztatni. Ilyen pedig csak 
egy van, a Biblia.

Tudjuk, hogy az emberek azt gondolják, s talán nem is alaptala-
nul, hogy a Biblián kívül is van még a láthatatlan világról informá-
ciós forrás. Az egyik az emberi fantázia: erre nem érdemes szót sem 
vesztegetni. A másik a démoni forrás, amely tudatos csalás. Ha nem 
lenne Sátán, ha nem lenne démonvilág, akkor minden túlvilágról 
érkező információt el lehetne fogadni igaznak, de a Sátán az embert 
be akarja csapni, mert azt akarja, hogy az ember az örökkévaló-
ságban Istentől teljesen elszakított állapotban, azaz a kárhozatban 
létezzen.

Ezért a református egyház vallja, hogy csak az az információ 
nyugtathat meg minket, és csak az hiteles, amely magától az élő Is-
tentől, mennynek és földnek Teremtőjétől származik. Ez pedig nem 
más, mint a Biblia.

Papp Tibor református lelkész

A REFORMÁCIÓ 500. EMLÉKÉVE 
2016. OKTÓBER - 2017. OKTÓBER

Október 31-e a reformáció emléknapja. A reformáció jelenté-
se: visszatérés Istenhez. Luther Márton 1517-ben ezen a napon 
szegezte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Leg-
fontosabb elvei között szerepelt „az ember egyedül csak a hit ál-
tal üdvözül, nincs különbség világi ember és pap között”.      

Luther Mártont (1483-1546) szokták a reformáció atyjának 
nevezni.   Szinte alig volt öt éves, és már a mansfeldi iskolába 
íratták szülei. Később Erfurtba ment tanulni apja kérésére, aki 
jogásznak szánta fi át. A kitűnő elméjű Luther könnyen tanult. 
1505-ben belépett az Ágoston rendi kolostorba. A Biblia tanul-
mányozása során rájött arra, hogy az ember Istenben való hite 
a fontos, amely elvezeti őt Istenhez. 1507-ben pappá szentelik. 
1512-ben a wittenbergi egyetem teológiai professzora lett. A 
Római levél feldolgozása: „Az igaz ember hitből fog élni.” (Róm. 
1:17) során ébredt rá a törvény és evangélium igazságának kü-
lönbségére.

A hivatalos egyház nem tudott azonosulni Luther meglátásá-
val, miszerint egyedül Jézusnak van ereje, szerintük az embernek 
is közreműködnie kell. A kor híres mondása a búcsúcédula osztá-
sával kapcsolatban Tetzel János nevéhez fűződik: „Amint a pénz 
a perselyben csörren, a lélek a tűzből a mennybe röppen.” Tetzel 
színrelépésekor Luther mélyebben kezdett foglalkozni a problé-
mával, minek hatására „nagyszájú vásári kikiáltónak” minősítette 
őt. Mindezek a gondolatok és visszaélések Luthert annyira fel-
háborították, hogy megírta és kiszögezte 1517. október 31-én 
95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Innen számítjuk 
a reformáció kezdetét.     

1521-ben a pápai kiközösítést követően Frigyes választófeje-
delem és segítőtársai Wartburgba vitték Luthert. Itt fordította le 
3 hónap alatt az Újszövetséget németre, mit 1522-ben meg is 
jelentettek, az Ószövetség fordítása pedig 1534-ben készült el.  

1525-ben feleségül vette Bóra Katalin egykori apácát. Házas-
ságukból hat gyermekük született. Luther nagyon szerette fele-
ségét, sokszor megemlítette leveleiben.

1529-ben megírta a Kis kátét a gyermekek és a nép részére. 
A Nagy káté pedig a lelkészeknek készült, teológiai írásokkal tar-
kítva.   

Luther számára fontos volt a zene, az egyházi ének, amit Is-
ten egyik legszebb és legcsodálatosabb adományának tartott. 
Luther 37-38 énekszöveget írt németül, amelyek között megta-
lálható egyházunk himnusza is: az „Erős vár a mi Istenünk” kezde-
tű. A muzsika szépségéről és jótékony hatásáról megemlékezik 
az Asztali beszélgetések címmel összeállított művében is. Luther 
Márton 1546-ban halt meg. 

Egyházunk a reformáció emlékévében igyekszik kulturális 
és hitéleti rendezvényekkel megismertetni a reformáció esemé-
nyeit és annak eredményeit közelebb hozni Gyomaendrőd város 
lakosaihoz. Az első ilyen alkalom Szarvason kerül megrendezés-
re, ahol a Békés megyei evangélikus Egyházközségek találkoz-
nak október 30-án. 

Fülöp Mónika evangélikus lelkész



VÁROSUNK 2016. november8

2004. augusztus 16-án kerültem a gyomai Jézus Szíve Plébáni-
ára, mint lelkipásztor; egyházi, szerzetesi nyelven mint plébániai 
kormányzó. Természetesen az illetékes elöljáróim engedélyével és 
beleegyezésével.

Gondviselő Istenünk jóságából és ajándékozó szeretetéből 2004 
novemberében meg tudtuk oldani művészi templomunk csapadék-
víz elvezetését. Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy Békés megye 
második „ékszerdobozát” megóvjuk a további fölvizesedéstől, és a 
falak száradását elősegítsük. - Majd a jól megépített plébániaépület 
tetőzetét cseréltük át Creaton időtálló cserépre. Ugyanis az elhasz-
nálódott, vízáteresztő hódfarkú cserép az egész tetőszerkezetet lé-
tében veszélyeztette. Halaszthatatlan, állagmegóvó munkafolyamat 
volt ez.

Közben naponként láttam a módosan megépített nagy gazda-
sági épület pusztulását. Ráadásul kihasználatlan volt, napról-napra 
megoldást kereső gondolkodásra késztetett. Lelkipásztori lelkiis-
meretemet kezdte nyugtalanítani a fölismerés, hogy fi ataljainknak 
és felnőtt híveinknek télen nem áll rendelkezésükre egy fűthető 
terem, ahol egészségük veszélyeztetése nélkül összejöhetnek akár 
szentmisére, akár bármilyen egyházi, vagy családi rendezvényre. 
Így született meg az agyamban a nagyterem kialakításának a gon-
dolata. - De hol vannak a hozzá szükséges milliók?! Eladtam har-
csás-zugi kis faházamat a hozzá tartozó jó fekvésű nagy telekkel 
együtt. Annak árából, valamint több évi fi zetésemből megindítot-
tuk a nagy munkát. Az egész épület falainak alsó, külső-belső szi-
getelése... Mivel istálló volt, 40 cm mélyen kiszedtük a trágyaleves 
földet, és sódert terítettünk a helyére. A járólapok alá hőszigetelést 
alkalmaztunk hungarocell-lapok lefektetésével. Majd következett 
az aljzatbeton, stb. Németh Dezső testvérünk adományaként 7 da-
rab nagy ablakot építettünk be az épületbe. Bárkai Zsolt testvérünk 
ingyen és bérmentve impregnálta a deszkamennyezetet. Hőszige-
telést kapott az egész épület mennyezete. Majd következett az egész 
tetőszerkezet felújítása a teljes cserépátrakást is beleértve. Gellai 
Imre és Gyuricza Sándor testvéreink nagylelkűségéből csinos kis 
bejáratot készítettünk. Herczku Zsolt és Herczku Gyula budapesti 
cserépkályha építő barátaim nem mindennapi külsejű cserépkály-
hát építettek be a nagyterembe, szintén „vatikáni valutáért”. („Isten 
fi zesse meg” fi zetési mód. Ez a fajta valuta nem devalválódik!)

Egy-két testvérem üzengetett, hogy miért nem a templomra 
költöm a pénzem. Azt üzentem vissza - és ezt a templomban is ki-
jelentettem - hogy annak a lehetőségét meghagyom a híveknek. És 
azt is visszaüzentem, hogy az ilyen híveimet duplán szeretem, és 
duplán imádkozom értük... Cinizmus nélkül mondom, hogy ez is 
ösztönzőleg hatott rám.

Nagy öröm-
mel írhatom, hogy 
utódaim, Ft. Iványi 
László, Ft. Túri Kiss 
István és Ft. Czank 
Gábor atyák is lel-
kesen felkarolták a 
nemes, szent ügyet!

Baráti köteles-
ségemnek érzem 
ezúton is megkö-
szönni Iványi Mik-
lós testvérünknek 
és kedves családjá-
nak a jószívűségét! 
Ő számos ingyenes 
fuvarral segített a 
kivitelezésben. Sőt, 
mélyen a „zsebébe 
nyúlt”, amikor nem 
csekély számú szé-
ket vásárolt a Don 
Bosco terem bebú-
torozása céljából.

A rengeteg 
ügyintézésben nagy segítségünkre volt Kiss Pál testvérünk is és 
számos jó lélek, akiknek a neve szintén föl van jegyezve az „élet 
könyvében”.

Isten látja lelkemet, mindezt nem hiúságból és dicsekvő szán-
dékkal vetettem papírra. Megkértek rá. Szeretném, ha Isten előtt 
maradna egy nyúlfarknyi érdemem. Egyedül az Istené legyen a di-
csőség!

Hálát adok az Úrnak, hogy ehhez is erőt adott. Szívből kívá-
nom, hogy Istennek tetsző munka és szórakozás színhelye legyen a 
Don Bosco Közösségi Ház!

Áldjon meg az Isten benneteket „mindkét kezével” - kedves 
vacer testvéreim és minden kedves olvasó - kérem az áldást Petőfi  
koszorús költőnk szavaival (lásd A jó öreg kocsmáros c. versét).

Hálás szeretettel gondol rátok és imádkozik értetek az életkor-
ban öreg, de lélekben fi atal vacer testvéretek:

P. Tímár Mihály

A  D o n  B o s c o  Kö z ö s s é g i  H á z  röv i d  t ö rt é n e t eA  D o n  B o s c o  Kö z ö s s é g i  H á z  röv i d  t ö rt é n e t e

Eredeti állapot kívülről 

Az eredeti állapotban a nagyterem 

A jelenlegi állapot kívülről
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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

Halottak napja
Mindenszentek liturgikus ünnepe után az egyház halottak 

napján az elhunyt hívek emlékezetére szólít fel. Tekintetünket 
fordítsuk azok felé, akik megelőztek bennünket és már befe-
jezték földi zarándokútjukat – kezdte beszédét Benedek pápa. 
Ezekben a napokban felkeressük a temetőket, hogy imádkoz-
zunk eltávozott szeretteinkért, hogy újból kifejezzük irántuk 
való érzelmeinket, hogy közel érezzük magunkhoz őket, em-
lékezve az Apostoli Hitvallás egyik tételére: a szentek kö-
zösségében szoros kapcsolat áll fenn közöttünk, akik még e 
földön élünk és testvéreink között, akik már eljutottak az örök-
kévalóságba – emelte ki a Szentatya.

Az emberek kezdettől fogva arra törekedtek, hogy egyfaj-
ta második életet biztosítsanak halottaiknak gondoskodásuk, 
szeretetük által. Mintha meg akarnánk őrizni élettapasztalatu-
kat, azt, hogy hogyan éltek, mit szerettek és mit nem, mitől 
féltek, miben reménykedtek. A sírok előtt állva emlékek sora 
tolul fel bennünk. Miért van ez így? – vetette fel a kérdést XVI. 
Benedek. Mert – bár a halál gyakran szinte tiltott téma társa-
dalmunkban, és állandó a törekvés, hogy még a gondolatát is 
kitöröljük értelmünkből – a halál minden idők minden emberét 
érinti.

E misztériummal kapcsolatban mindannyian keresünk egy 
jelt, ami reményt, vigaszt nyújt, amely jövőt kínál fel számunk-
ra – mondta a pápa. A halál útja valójában a remény útja, 
amely végighalad temetőinken. Ha elolvassuk a sírfeliratokat, 
olyan úton haladunk végig, amelyet az örökkévalóságba ve-
tett remény hat át.

Miért félünk a haláltól? Miért van az, hogy az emberiség 
nagy többsége soha nem fogadta el azt a hitet, hogy a halálon 
túl nincs semmi? A válasz sokrétű – hangsúlyozta e kérdé-
sekkel kapcsolatban a Szentatya. Félünk a haláltól, mert félünk 
a semmitől, attól, hogy elinduljunk az ismeretlen felé. Azért 

van bennünk az elutasítás érzése, mert nem tudjuk elfogadni, 
hogy mindaz a szép és jó, amit egy egész életen át megva-
lósítottunk, hirtelen a semmi szakadékába zuhanjon. Érezzük, 
hogy a szeretet igényli az örökkévalóságot, és nem lehetsé-
ges, hogy ezt a halál egy pillanat alatt elpusztítsa. Azért is 
félünk a haláltól, mert életünk vége felé érve érezzük, hogy 
ítélkeznek majd tetteink felett, arról, hogy hogyan éltünk; fő-
leg azon árnyfoltok felett, amelyekkel kapcsolatban gyakran 
oly ügyesen felmentjük lelkiismeretünket. Az ítélethozatal 
összefügg az emberek halottaikról való gondoskodásával. A 
szeretet gesztusai, amellyel az elhunytat körülveszik, mintha 
védelmeznék őt és befolyásolnák a róla hozott ítéletet. Ez a 
felfogás megtalálható szinte minden kultúrában – ismertette 
katekézisében XVI. Benedek.

Ma a világ – legalább is látszólag – racionálisabbá vált, 
vagy még inkább: elterjedt az a tendencia, hogy minden va-
lósággal a tapasztalati tudomány kritériumai szerint kell szem-
benézni. E felfogás szerint a halál nagy kérdésére sem a hittel 
kell válaszolni, hanem a tapasztalati, empirikus ismeretekből 
kell kiindulni. Nem ébredünk azonban eléggé tudatára annak, 
hogy ezáltal a spiritizmus egy fajtájának csapdájába esünk. 
Kapcsolatot akarunk teremteni a halálon túli világgal, azt kép-
zelve, hogy a földöntúli valóság mintegy másolata világunk-
nak – szögezte le a pápa.

Mindenszentek ünnepe és halottak napja azt hangsúlyoz-
zák, hogy csak az élhet a reményből kiindulva, aki a halálban 
nagy reménységet lát. Ha az embert vízszintes dimenziójára 
redukáljuk, az élet elveszíti mély értelmét. Az embernek szük-
sége van az örökkévalóságra, és minden más remény túlságo-
san korlátozott számára. Az ember csak akkor értelmezhető, 
ha van egy olyan Szeretet, amely túlmutat minden elszige-
teltségen, a halált is beleértve, túl minden téren és időn. Az 
ember csak akkor találja meg önmaga mély értelmét, ha van 
Isten. Mi tudjuk, hogy Isten belépett életünkbe, és így szól 
hozzánk: „Én vagyok a föltámadás és az élet: aki bennem hisz, 
még ha meg is halt, élni fog” (Jn 11,25-26).

Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta 
oda, aki a kereszt legmagasabb rendű szeretetaktusával le-
győzte a halált, feltámadt, és számunkra is megnyitotta az 
örökkévalóság kapuit. Krisztus nyújt támaszt nekünk a halál 
éjszakájában, amelyen ő maga is áthatolt. Ő a Jó Pásztor, akire 
félelem nélkül rábízhatjuk magunkat, mert jól ismeri az utat 
még a sötétségben is. Minden vasárnap, amikor elimádkoz-
zuk a Credót, megerősítjük ezt az igazságot. Az örök életbe 
vetett hit ad a keresztényeknek bátorságot, hogy még jobban 
szeressék az e világi életet, munkálkodjanak a jövő építésén, 
valódi és biztos reményt nyújtva az embereknek.

XVI. Benedek pápa katekézise, 2011. november 2.
Forrás: Magyar Kurír

Életkép a Don Bosco házból Jelenlegi állapotban a nagyterem



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Vaszkó Mihály (1897-1975)

Nemzetgyűlési, majd országgyűlési 
képviselő (1944. december- 1949. már-
cius)

Mihály bácsi és Rózsahegyi Kálmán 
barátsága

Rózsahegyi Kálmán, Endrőd szülöt-
te, már a II. világháborút megelőzően 
Endrőd egyik híressége volt, közismert 
színész és filmszínész. Szülőföldjét, az 
endrődi embereket, akiket ő is baráti kör-
ben egyszerűen „vacerok”-nak nevezett, 
amíg csak élt, nagyon szerette. Büszkén 
vallotta magát is vacernak…

A Vaszkókat - Kálmán bácsi - az ő 
édesanyja és valamelyik Mikó vagy Ki-
szely nagyanyáink unokatestvéri kap-
csolata révén rokonnak is tartotta, ke-
zelte. A háborút, a nyilas vészkorszakot, 
az ostromot Budapesten élte túl. Amikor 
én őt megismertem 1947-ben, Budán, a 
Tarcsay Vilmos utcában lakott, egy ki-
sebb villában feleségével, a „Drági”-val 
és Marica nevű leány unokájával. Színi-
iskoláját a Szent István körút 3. sz. alatt, 
a IV. emeleten működtette. Itt lakott egyik 
leánya, Zsuzsa is.

Mihály bácsit a képviselői munká-
ja, a Kisgazdapártban betöltött vezető 
szerepei (Tiszántúli, majd Országos tit-
kár) igen gyakran szólították hosszabb 
fővárosi tartózkodásra. A Kisgazdapárt 
Országos Székházában (V. ker. Sem-
melweis u. 1.) volt ugyan egy padlástéri 
20 m2-es szobája, amelyben lakhatott a 
parlamenti ülések alatt, de ez nem volt 
alkalmas baráti összejövetelekre.

Endrődi emberből pedig a világ min-
den táján találunk legalább egyet, leg-
többször a legmegfelelőbbet, a legmeg-
felelőbb helyen. Történetünkben nem is 
egy, hanem kettő ilyen „legmegfelelőbb” 
endrődi ember is fontos szerepet ját-
szott, nevezetesen a Gyuricza fivérek. 
Ők ugyanis a „legmegfelelőbb helyen”, 
a Parlament közelében, a Zoltán utcá-

ban működtették 
a vendéglőjüket. 
Adva volt a hely, 
ahol Vaszkó Mihály 
képviselő, immár 
némi hírnévre szert 
tett endrődi em-
ber és Rózsahegyi 
Kálmán, a neves 
színész baráti be-
szélgetések céljá-
ból találkozhattak. 
A Zoltán utca mind-
össze egyetlen vil-
lamos megállóra 
esik Rózsahegyi 
Kálmán Szent Ist-
ván körúti Színiis-
kolájától, a Parla-
menttől csupán alig 
százlépésnyire. A 
vendéglőnek a sön-
tésen kívül volt egy 
belső szobája is, 
ahol a Pesten élő endrődiek rendszere-
sen találkozhattak, a hazulról jöttektől a 
szülőföldön történtekről híreket kaptak – 
naprakészen.

Az csak természetes, hogy a Gyu-
ricza fivérek örültek a két híres vendég-
nek, ami az üzlet forgalmát fellendítette. 
Szüleimmel magam is gyakran részt 
vettem ezeken a találkozókon. Ott nem 
volt duhajkodás, sem Kálmán bácsi, sem 
Mihály bácsi nem voltak italozók. A ba-
ráti beszélgetéseken volt a hangsúly. Az 
endrődi események, családi vonatkozá-
súak - és némi politika is – voltak a tár-
salgási témák. Élmény volt hallgatni az 
ország leghíresebb színészét, aki a leg-
öregebb volt a társaságban és sokunkat, 
így nagybátyámat és engem is, öcsém-
nek szólított. A találkozók nem voltak 
hosszúak. Délután öt-hat órakor kezdőd-
tek és úgy este fél nyolc tájban Kálmán 
bácsi elővette szép nagy arany zsebórá-
ját, ránézett és ennyit mondott – jellegze-

tes hangján, endrődiesen: „Jujujuj, menni 
kék haza, mert a Drágitól akkor nem ka-
pok vacsorát!” 

Ez az idillikus állapot 1949-ben vég-
legesen megszűnt. Vaszkó Mihály képvi-
selőt elvitte az ÁVO, a Gyuricza vendég-
lőt államosították, az Akadémia utca 16.  
az MDP pártközpont-közeli házakból a 
lakókat kiköltöztették. Kellett a hely Rá-
kosi elvtárs óriásira felduzzasztott párt-
apparátusa számára.  Hatalmas felszíni 
és felszín alatti építkezések folytak az 
egész környéken. A vendéglőből utcára 
nyíló tartózkodót alakítottak ki a pártőr-
ség, az úgynevezett R-Gárda számára. 
Voltak nagy számban elegáns, bőrruhá-
ba öltözött motorkerékpáros testőrök is, 
akik 250 cm3-es Jáva gyártmányú mo-
torkerékpárokon kisérték a bölcs vezér 
autóját. 

Mindezt azért tudom ilyen részlete-
sen, mert 1947 és 1950 között a közeli 
Nádor utca 26-ban dolgoztam egy irodá-
ban, ahol sokszor nem tudtunk ablakot 
nyitni a III. emeleten a légkalapácsok 
zaja miatt. Ekkor építették ki a föld alat-
ti titkos telefonvonalakat, helyezték az 
áramellátó villamos kábeleket a föld alá 
1 ½ méterre, nehogy az imperialisták sza-
botázst kövessenek el a pártközpont el-
len…

Mihály bácsi is rendkívül jó társalgó 
volt. Igen jól tudott beszélni, előadni és ta-
lálóan jellemezni embereket, eseménye-
ket. Szerette a humoros összehasonlítá-
sokat és párhuzamokat. A továbbiakban 
megpróbálok felidézni néhány mondását 
úgy hetven esztendő távlatából – amiket 
tőle személyesen hallottam…

Folytatjuk!

Vaszkó Tamás
Budapest

Személyes emlékek nagybátyámról I.

Rejtélyes eset Endrődön

Folyó hó 9-én délelőtt két endrődi tanyás ember szomszédjuk Glei tanyai la-
kost halva vitték be a községházára. Endrődön a következő tényállást beszélték 
el. Feltűnt nekik már napok óta, hogy Glei tanyáján minden csendes és ott egy 
lelket sem látnak ki-bejárni míg végre csütörtökön reggel kíváncsiságból bementek 
Glei tanyájára, ott azonban rémítő látványnak

lettek szemtanúi, az egyik ágyban Glei feküdt meredt üveges szemekkel holt-
tan, mellette a 2 éves Glei Józsi és a 4 éves Glei Márton mindketten szundikáltak 
atyjok holtteste mellett. A másik ágyban Gleiné feküdt nyöszörögve önkívületi ál-
lapotban, melyet később agónia követett. Az orvosok Glei holttestén constatálták, 
hogy az már vasárnap, azaz e hó 6-án halhatott meg, s már így ötödik napja fek-
szik holtan. Testén valamint felesége testén semmi külerőszak nyoma nincsen, és 
a gyermekek teljesen egészségesek, de felvilágosítást semmiről

nem tudnak adni. A csabai járásbíróság a vizsgálatot megindította.

Békés c. megyei lap, 1895. jan. 20.

Vaszkó Mihály (a kép jobb szélén szemüvegben) köszönti Csernus Mihály 
egykori endrődi plébánost (a kép bal szélén) aranymiséje alkalmából. Kö-

zöttük (balról jobbra) Iványi Istvánné és Dobos Tímár Magdolna állnak. A 
kép 1961 június 29-én készült a derecskei plébánián.



VÁROSUNK2016. november 11

Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

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

A képviselőtestületi üléseken a lelkipásztorok, mint ta-
nácskozási joggal vettek részt, szavazati jog nélkül. Harsá-
nyi Pál református elnök lelkipásztor teológiai tudományos 
fokozattal rendelkezvén, egy ősi lelkészi családból szárma-
zott, első ismert őse egyike volt a gályarab prédikátoroknak. 
Prédikációinak - mai szóhasználatban igemagyarázat - leg-
főbb mondanivalója s intelme a hallgatóság felé; „Járjunk a 
szeretet törvénye szerint...” Gyomáról Gyulára került, ahol ő 
lett az egyházmegye esperese, s kormányzói ajánlással az 
országgyűlés felsőházi tagja.

Közben beosont a magyar földre a „konszolidáció” ( a 
„bethleni”), végre megint gond nélkül kenyérhez jutott a 
tisztviselő, hivatalnok, ráfordították a fi gyelmet. A trianoni al-
jasság miatt most már nem a „művelt francia”, hanem az an-
gol lett divat. Angol divat szerint öltözködött a gazdatiszttől 
a hivatalnokon át minden valamire való polgári személy (s 
így lett aztán Gyomán is több cégtáblán „angol úri szabó”), 
golf nadrág, bricsessz pantalló, stb. - előbbit nevezte a nép 
„fácánkergetőn”-nek.

Költőnk írja; „Eladnék egy liter meggyet, ezer kroncsi 
lenne ára... ha; Pénzem lenne három zsákkal, Kibánnák a 
naccságákkal, Lennék nyájas és goromba Csalnám őket 
Akár huszéves koromba...”

Gyoma községének az első világháború után kedvence 
volt a labdarúgás, úgyis mint sport. Ápolására sikeresen 
mozgósították a lakosságot. Ha egyszer valaki VALAKI akart 
lenni, akkor vasárnap délután - pláne tavaszidőben - mikor 
még minden a győzelemre esélyesnek látszik, nem a dívá-
nyon hevert otthon, hanem sietett, hogy ülőhelyhez jusson, 
lehetőleg a középpálya táján, ahol az illusztris vezetőség, a 
szponzorok „ügyeletes képviselői” is helyet foglaltak. Szük-
ség esetén e tájon egy állóhely se volt megvetendő. Költőnk 
is írt erről  imígyen;

„Hir szerint, sőt bizonyosan
Egy uj sportklub alakul,
Mely fotball fejlesztését
Tüzte célul és alapul.

Vatay, ki magától már
Sok tisztséget ellöke
Vállalta, hogy ő lesz a klub
Ügyvezető elnöke.

Brandt János lesz az uj kapus
Ki fürgén lapdára vár,
Junker Arthur, Szabó Sándor
A jobb és a bal csatár.

És mert ki kell tüntetni, hogy
Mint feszülnek az inak,
Készül már a rövidnadrág
Diószegi Daninak.

Hogy a lapdán milyet rug majd
Nem nehéz kimondani,
Hogyha neki rugaszkodnak
Herter Márton és Dani.

Ki fi gyeli állandóan;
Ki merre és hova lök,
A tacsbiró szerepére
Vállalkozott Lach Fülöp.

Bus egyedül Krampner János
A mosolygó nap alatt,
Formahiba miatt ismét
Rettentően kimaradt.

Gyoma, 1923. július 21.

Megalakult a GYTK - GYIKTE „Gyomai Torna Kör”. Majd 
a GYSC - „Gyomai Sport Club”, s a nagy múltú KSC „Kner 
Sport Club”. (Itt megjegyzi szerző, hogy bevallja, a megala-
kulások időpontja és pontos nevek terén hiányosak isme-
retei.) A KSC az I. világháború előtt sikeresen turnézott pl. 
Aradon, Temesváron, s nyert meccseket. Kner Izidor szak-
munkásként is szívesen alkalmazott „focistákat”. Később 
ugyanő a székesfővárosból valamilyen oknál fogva kiszorult 
szociáldemokrata párttagokat is alkalmazott (bár a szocia-
lizmusról meglehetősen kritikusan nyilatkozott „Eszmék és 
viaskodások” című kötetében). De kiváló „őshonos” gyomai 
nyomdászokat is kinevelt Kner Izidor. Brandt János kádár 
mester termetes ember lévén a kaput valósággal kitöltötte. 
Junker Arthur marha nagykereskedő gavallér pártolója a 
sportnak s művészetnek, de szépségimádatába be-bevetet-
te a pártolt játékos feleségét is, de kizárólag plátói alapon...

Szabó Sándor egy szerény igényű, de sport rajongó kis-
gazda, igen sovány ember volt; „gebe sovány...”. Diószegi 
Dániel legendás alakja volt Gyomának terjedelmes alakjá-
val, humorával, közröhejt okozó mulatságaival... A Mirhó 
utca s Hősök útja sarkán volt hentes és mészáros üzlete, 
mindig disznófej a kirakatban. Kb. 150 kg testsúlyban, ma-
gassága 190 cm, a legkeservesebb időkben is derűt csiholt 
ki a kundschaftokból. Kerítésként lógtak az üzletben a kü-
lönböző méretű kolbászok és nagy sózott szalonnatáblák. 
Gazdaemberek voltak a „beszállítói”, s szegény emberek 
a vevői. Nagygazdák házhoz vágáshoz is szívesen elhív-
ták. Tudott fi nomságokat is készíteni. Ha a vevő siránkozott 
az árak miatt, Dani bácsi azt találta mondani; „Tuggya ídes 
lelkem, a szegínysíg nem szígyen, csak hát kellemetlen...” 
Anyányi kislányok ha az üzlet előtt mentek lelassítottak, hát-
ha mond valami csiklandósat ez a Dani bácsi. Aztán mon-
dott is; „Ídes lelkeim, tuggyátok hát ha látlak benneteket 
kedveseim, úgy írzem pillangó vagyok... s szállok virágról vi-
rágra...” Mire a kis röhencseket olyan kacagó görcs kapta el, 
hogy futva menekültek, nehogy bokor mögé kelljen húzód-
niuk hirtelen. Krampner borbély (Kállai Ferenc színművész 
nagyapja) humorban nem maradt el Diószegi Dani mögött. 
Ellentéte annak, igen kis soványka ember vala. Ő még or-
vosi engedéllyel köpülyözött, fogat húzott. Még visszatérve 
Diószegi Danira: amikor még a piactér a Szabadság téren, 
s a Holler előtt volt, Diószegi Dani bácsi hentessátra éppen 
ott állott. Unalmában egy tehéntőgye csecset levágott, s a 
sliccibe illesztve az asszonyok sorfala között sétálgatott a 
henteskötényt félrecsapva zsebredugott kézzel. Kuncogtak 
a jányok, asszonyok, de nem mert szólni senki. Majd egy-
szer egy idősebb asszonyság nagy körülményesen odaset-
tenkedett hozzá; „Na mi baj Liduskám!” kérdi Dani bácsi, 
„idehallgasson mester úr, kint lóg a micsodája”, „mi? innye 
az anyád, anyád erre-arra cifrázta, „nem szégyelled ma-
gad”, kirántotta a nagykést a derékszíjon lógó falatokból, 
lecsapta a rendetlenkedő micsodáját, ti. a tehén csecseit, 
s jó messzire elhajintotta. Ezt látva az asszonyi közönség 
iszonyatos sikoltozásba kezdtek, „ídes Istenem hát mit tett? 
stb. Erre mongya Dani bácsi; „Csak nyugalom ídes lelkeim, 
az igazi most is megvan, úgy áll mint a fagyos kutyaláb...”

Közreadta: Cs. Szabó István
Dr. Cs. Szabó Albert (édesapja) kézirata alapján
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Rovatvezető: Polányi Éva

Mándy Iván: Pilinszky 

Az a furcsa, szaggatott nevetés! 
Ahogy szinte fut a kopár, téli fasorban. 
Közben cigarettázik. Olykor hátranéz. 
Egy hangra vár? Miféle hangra? Meg-
áll. Belemered a néma fasorba. Dermedt, 
csodálkozó arc. Hová kerültem? Miféle 
városba?

Irtózatos dolgokat közöltem vele. 
Annak idején. Úgy az ötvenes évek-
ben. Gyászos arccal. Sötét röhögéssel. 
Te János! Kilöknek bennünket minden-
honnan! Kilöknek? Be se engednek! Az 
ajtók bezárulnak! (Így, ilyen drámaian.) 
De miféle ajtók? Nincsenek is ajtók. 
Nincsenek szerkesztőségek. Nincsenek 
lapok. Semmi sincs.

Rám bámult. Olyan megmerevedett arccal.
– Rettenetes!
Ennyit mondott. De nem rettent meg. Valahogy láttam a tekin-

tetében. Nincs benne rémület. Pedig én aztán igazán megtettem a 
magamét. Nem volt jó velem összeakadni azokban az időkben. És 
mégis… Éreztem, hogy odabent a mélyben, a lélek mélyén, van 
valami hit. Az a magára maradt, árva hit. Meg sajnálkozás. Ahogy 
megérintette a karomat.

– Te, azért talán mégse! Ezt nem tehetik!
– De tehetik!
Nézett, mélységes részvéttel.
Egy másik színhely. Balázsék lakása. Idő: ugyanaz. 1951. Sze-

mélyek: Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Pilinszky János és 
én. Ittuk a feketét. Beszélgettünk, hallgattunk. A kitaszítottak. (Ün-
nepélyesen.) A lepasszoltak. (Kevésbé ünnepélyesen.) Írásaink már 
régen nem jelentek meg. Csak átírásaink. A nagy átíró korszak! 
Mindent átírtunk. Mindent és mindenkit. A klasszikusokat se kí-
méltük. Kevesen úszták meg a dramatizálást. Közben már Mark 
Twaint is meggyűlöltem. Éppúgy, mint T. Forgách Paula rádiójá-
tékait.

A csésze fölött belebámultam a levegőbe.
– Balogh Bumbi!
– Mi az? Mit beszélsz? (Balázs.)
– Nem tud megszólalni! Egyszerűen nem tud megszólalni!
– Drága Ivánkám, miért kéne, hogy megszólaljon? (Ágnes aggó-

dó hangja.) És ha elárulná, hogy ki az a Balogh Bumbi?
– Egy focista!
– De Ivánkám! Maga igazán szereti az ilyeneket!
– De nem rádiójátékban! Valaha régen… a pályán!
Balázs (Pilinszky felé): – Most jön a Ferencváros! Mindjárt el-

mondja, hogy állt fel a régi Ferencváros!
Nem mondtam el. Csüggedt hallgatás a csésze felett.
Ágnes: – Aha… Valaki írt egy rádiójátékot. És magának kell 

átpofozni.
– Tudja, mióta pofozom? Napok óta! Hetek óta! És még mindig 

semmi!
Körülöttem csönd.
Pilinszky halk, távoli hangja:
– Majd lesz egy lexikon!
– Mi lesz, János?
– Egyszer majd megjelenik egy irodalmi lexikon. – Cigarettára 

gyújtott. Fújta a füstöt. Furcsa félhomály, mint aki készül valamire. 
Aztán az a szaggatott nevetés. – Igen, abban minden benne lesz. A 
folyóiratok, ahova csak írtunk. – Lassan Ágnes felé fordult. – Ma-
gyar Csillag. Ezüstkor. Válasz. Vigilia.

– Magyarok.
– Újhold.
Ő meg bólogatott, és fújta a füstöt.
Balázs: – És aztán a semmi.
– Dehogyis! Most jön a fénykor! A műsorfüzetek! Egy árjegy-

zék! Egy cégtábla! Reklámszövegek! És aztán a fénypont! A húsvéti 
tojás! Utolsó írásunk egy húsvéti tojáson!

– Micsoda, Jánoskám?!
– Felirat egy húsvéti tojáson!
Rázta a nevetés. Akárcsak bennünket. Balázs ráborult az asztal-

ra. Ágnes tapsolt.
– Húsvéti tojás! Talán egy kis versiké-

vel! (dalolva) Versikével! Versikével!
– És a próza! Semmi próza?! Legalább 

egy sor azon a tojáson!
Elkábultam a nevetéstől. Elgyengül-

tem. Lecsúsztam a székről. Le, a szőnyeg-
re. Nem tudtam abbahagyni a nevetést. 
Ömlött a könnyem a szememből.

Pilinszky meg újra elmondta. Pályánk 
történetét. A pálya ívét.

Magyar Csillag!
Ezüstkor!
Válasz!
Vigilia!
Magyarok!

Újhold!
Műsorfüzet!
Árjegyzék!
Cégtábla!
Egy tojás!
Egy húsvéti tojás!
Meddig tartott ez? Hogyan álltam fel? Mibe kapaszkodtam? 

Egy székbe? Az asztalba? Hogy indultam el? Félájultan támolyogva. 
Szétázott arccal. Hogy indultam el? És hová? 

Előadta egy darabomat. Igen, igen! Egy színdarabomat. Termé-
szetesen Balázséknál.

Szín: egy szoba. Egy férfi ül egy ócska, kopott karosszékben. Ez 
az egyetlen bútordarab a szobában. Nem mintha eladták volna a 
bútorokat. Ó, nem! Itt soha nem is volt semmi más, csak ez a karos-
szék. És a székben a férfi. Mögöttük egy kopaszos pálma. Elképzel-
hetetlen, hogy valaha is megöntözték volna. A férfi mozdulatlan. 
Időtlen tekintettel néz a levegőbe. Talán ő maga az idő. Az egyik 
keze megrebben. Jelt ad valakinek? A kéz visszahull a karfára.

A férfi a levegőbe bámul.
A függöny lassan leereszkedik.
A férfi váratlanul felemelkedik. Mi az?! Feláll?! Elindul valaho-

va? Elhagyja a széket? A szobát a pálmával?
A függöny már csaknem legördül.
Parányi rés a színpad.
Még éppen csak annyit látni, hogy a férfi visszaül.
Függöny. 
Pilinszky átvágott az utcán. Egy másikon. Aztán tovább, tovább. 

Sötétzöld oldaltáska a vállán. Egy leszerelt katona. Vagy maga a vi-
lág vándora.

Honnan került ide? Varsóból? Londonból? Párizsból? Hiszen 
akkor már bejárta a világot. Mindenhol ismerték. Őt is meg műveit 
is. (Elmúltak az ötvenes évek. Elmúlt az átírások nagy korszaka.)

Hogy hatott rá a világhír? Örült neki? Vagy inkább megriadt 
tőle?

Egyszer megáldott a körúton.
A körút forgatagában megpillantott egy járókelőt. Egy esendő 

embert.
Felemelte a kezét. Megáldotta.

(Mándy Iván írásával a 95 éve született 
Pilinszky Jánosra emlékezünk. 

Forrás: Mándy Iván Átkelés. Bp. 1983. Magvető)
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Daganat-megelőző hatású gyógynövények
Körömvirág (Calendula offi  cinalis)

A körömvirág vagy más néven gyűrűvirág Észak-Afrikában és a Föld-
közi-tenger partvidékén őshonos, de napjainkban világszerte elterjedt 
gyógynövény. Az őszirózsafélék családjába, a fészkesvirágúak rendjébe 
tartozó, melegkedvelő, az egyik legsokoldalúbban felhasznált gyógy-
növény és kerti dísznövény. Ősidők óta ismert, a középkorban minden 
betegségre jó csodanövénynek tartották. Az 1485-ben megjelent nagy 
gyógynövénykönyv, a Hortus sanitas, megbízható sebgyógyítóként 
említette. Napjainkban az alternatív medicina a legtöbb betegség ke-
zelésére és megelőzésére alkalmas gyógynövénynek tartja.

Belsőleg használható a körömvirág forrázata és a tinktúra, külsőleg 
a borogatás és a kenőcs.

A körömvirág baktérium-, vírus-és gombaellenes, fertőtlenítő és 
gyulladáscsökkentő hatású. Erősíti az immunrendszert és a szervezetet 
ellenállóvá teszi az infekciókkal szemben. Magas E-vitamin tartalma mi-
att a kozmetikai ipar hasznosítja ránctalanító krémek alkotórészeként, 
a körömvirág tartalmú krémek elősegítik az aknes, ekcémás bőr gyógy-
ulását.

A forrázat fogyasztása nőknél serkenti az ösztrogén termelését, 
ezért elősegíti a menstruációt. Mérsékli a bélpanaszokat, görcsoldó, 
emésztést javító hatású, a körömvirág tea jótékony gyomorfekély és 
májgyulladás esetén; serkenti a máj-és veseműködést, rendszeres 
használata fokozza az anyagcserét. Gyógyhatása érvényesül asztmás, 
allergiás betegségeknél valamint enyhe migrénnél és reumatikus pa-
naszoknál.

Magas antioxidáns tartalmának köszönhetően a körömvirág az 
egyik legjelentősebb daganatmegelőző hatású gyógynövény, és ke-
moterápiás kezelések egyik legjobb alternatív kiegészítő szere lehet. 

A gyűrűvirág teájának vérszegénységben és daganatos betegségek 
megelőzésében naponta 2 alkalommal való fogyasztása javasolt.

A körömvirág forrázat jelentős vértisztító, szorongásoldó és álmat-
lanság esetén is előnyös hatású.  Az oldattal végzett lemosás látásjavító, 
mert fokozódik a szemfenék ereinek a vérellátása. A forrázat szájvízként 
alkalmazva jó fogínyápoló szer.

A körömvirág bőr-és szájüregi betegségek, bőrrepedések, nehezen 
gyógyuló sebek, rovarcsípések, napégés kezelésére külsőleg kiválóan 
alkalmas. 

A tea (forrázat) készítésénél 1 teáskanál virágot leforrázunk 2,5 dl 
vízzel, majd öt percig állni hagyjuk az oldatot és leszűrjük. A gyógynö-
vény oldatok fémből készült eszközzel nem érintkezhetnek. Szükség 
esetén mézet használhatunk az ízesítéshez. A kenőcs készítésénél 250 
gramm sertészsírt felhevítünk, egy púpozott marék körömvirágot (szir-
mot, szárat, levelet) beleszórunk, hagyjuk egyszer felhabzani, majd erő-
sen összekeverjük a zsiradékot. A tűzről levéve, lefedve egy éjszaka állni 
hagyjuk. Másnap enyhén felmelegítjük a serpenyőt, vászonkendőn át-
passzírozzuk a masszát, a kenőcsöt zárható üvegekbe tesszük. A kenőcs 
alkalmas visszértágulatok, sebek, fagyások, égési sérülések és aranyér 
külsőleges kezelésére.

A növény virágának gyűjtése június augusztusi, teliholdas időszak-
ban, a reggeli és délelőtti napsütéses órákban történik.

A galajról röviden

A közönséges galaj (Gallium mollugo L.) pajzsmirigy betegségek 
kezelésére alkalmas és daganatmegelőző hatása van, főképp a növény 
frissen préselt nedvének. 

A ragadós galaj (Gallium aparine L.) vértisztító, enyhe nyugtató és 
vérnyomás csökkentő hatású, ajánlott serdülőkori pattanásos bőr keze-
lésére tea formájában.

A tejoltó galaj (Gallium verum L.) vesetisztító hatású és elősegíti a 
belső elválasztású mirigyek működését. 

A galaj föld feletti részét kell gyűjteni a növény virágzásakor a júni-
us-júliusi időszakban.

(A címlapfotón a körömvirág láható.)

Források: Szabó György, Lopes-Szabó Zsuzsa: 
A bükki füvesember gyógynövényei

Internet:  www.webbeteg.hu › Bőrbetegségek ›Cikkek
www.valloagnes.hu/content/view/page...orvosi-/p:123-132-133

dr. Macsári Judit

Egészségről-betegségről

Hazai pályán pontveszteség nélkül
Már a tízedik fordulót bonyolították le a Megyei II. osztályú 

labdarúgó bajnokságban. A Gyomaendrődi FC labdarúgó csapa-
ta nagyszerűen szerepel hazai pályán, hiszen az eddig lejátszott öt 
mérkőzés mindegyikét megnyerte. A tizenhét rúgott gól mellett 
mindössze négyet kapott. Ez igazán dicséretes. Nem ilyen nagysze-
rű viszont az idegenbeli szereplés. Sajnos a lejátszott öt mérkőzésen 
mindössze egyetlen pontot sikerült begyűjteni a csapatnak, azt is 
az első fordulóban, azóta vidékről pontok nélkül térnek haza.  

       
A lejátszott mérkőzések eredményei:   
 2016. 09. 24.    Újkígyós FC - Gyomaendrődi FC    2 : 1
                            G.: Putnoki T. 
Jól kezdődött a mérkőzés a vendégek számára, hiszen a félidő 

közepén a 25. percben vezetést szereztek. Nem tudta sokáig őrizni 
előnyét a Gyomaendrőd, mert tíz perc múlva jött a hazai egyen-
lítés. A második félidő is kiegyenlített játékot hozott, de ebben a 
játékrészben már csak a hazaiak értek el gólt a 74. percben. Van 
olyan mérkőzés, amikor meg kell szenvedni a győzelemért és ez 
az Újkígyósnak most sikerült, a szervezetten játszó, de idegenben 
eredménytelen vendégekkel szemben.

2016. 10. 01.     Gyomaendrődi FC - Sarkadkeresztúri SE    3 : 1
                            G.: Furka Zs., Gábor V., Tanács Z.
A mérkőzés elején meglepte a hazaiakat a vendégek bátor tá-

madó játéka, de hamar kiegyenlítetté vált a játék, ami helyzeteket 
ugyan hozott mindkét oldalon, de a gólok elmaradtak. A második 
félidőben aztán mintegy tízpercenként beköszöntek a csapatok az 
ellenfeleik hálójába. Kezdték a gólgyártást a hazaiak az 53. percben, 
amire a vendégek a 65. percben még válaszolni tudtak. Ezt köve-
tően viszont a hazaiak kétszer is eredményesek voltak a 75. és 88. 
percben, ezzel megérdemelt győzelmet arattak az ősszel egyelőre 
csak bukdácsoló Keresztúr ellen. 

2016. 10. 08.    Sarkadi Kinizsi LE - Gyomaendrődi FC    2 : 0
                           G.: --- 
A mezőny első felében tartózkodó csapatok mérkőzésén a ha-

zaiak mindjárt az elején magukhoz ragadták a kezdeményezést, de 
a vendégek a rájuk jellemző szervezettséggel védekeztek. A Kinizsi 
az egész mérkőzésen uralta a játékot, de a kapu előtt elfogyott a 
tudomány, a vendég körös partiak szórványos ellentámadásai pe-
dig mindig veszélyesek voltak. A második félidő 63. és 79. percé-
ben azonban a hazai támadások némi szerencsével gólokat hoztak 
amire nem érkezett a vendégektől válasz. A Kinizsi gyengébb telje-
sítménnyel is hozta a győzelmet köszönhetően a vendég csatárok-
nak, akik az egész mérkőzésen számtalan óriási ziccert hibáztak 
el, naggyá tették a hazaiak kapusát, aki bravúrosan védett, minden 
lövést ártalmatlanítani tudott.

2016. 10. 16.     Gyomaendrődi FC - Kunágota TE    4 : 0
                            G.: Gábor V., Furka Zs.(2), Timár K.
Eredményes heteket tudhatott maga mögött a vendég együttes, 

de a hazaiak is jól szerepelnek pályaválasztóként. Az első percektől 
kezdve a hazaiak irányították a játékot, nem engedték kibontakozni 
a vendégeket. A jó játék helyzeteket is hozott ami a 25. és 35. perc-
ben már gólokban is megmutatkozott. A második félidőben sem 
változott a játék képe, így jöttek is az újabb hazai gólok a 48. és 67. 
percben. Az egész mérkőzésen végig magabiztos játékot produkált 
a gyomaendrődi csapat és ilyen arányban is megérdemelten nyerte 
meg az összecsapást.

Fülöp Zoltán
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Hírek a Szent Gellért Iskolából 
Általános iskola

A népmese napja
Minden évben szeptember 30-án ünnepeljük a népmese napját, 

s erről iskolánkban is megemlékeztünk. Előzetesen rajzpályázatot 
hirdettünk „A kedvenc mesém” címmel, s az alkotásokkal díszítet-
tük ünneplőbe az aulát. Reggel 8 órakor intézményünkbe látogatott 
két mesemondó, akik tanulságos mesékkel örvendeztették meg a 
gyerekeket. Az első szünetben a suli rádión keresztül hallgattuk 
meg Hamupipőke királyfi  történetét. A következő szünet is tar-
talmasan telt el, mert az 5. osztály előadásában megtekintettük A 
rátóti csikótojás című mesejátékot, melyet tapsvihar követett. Ez-
után Gubucz Panna 3. osztályos tanuló előadásában A pletykás asz-
szonyok című mesét élvezhettük. Végül elérkezett a várva várt pil-
lanat, a rajzpályázat eredményhirdetése. Az 1-2. osztályosok illetve 
a 3-4. osztályosok közül az alábbi helyezések születtek:

1. helyezett: Bán József (2. osztály)
2. helyezett: Izsó Natália (1. osztály)
3. helyezett: Kórós Tamás (2. osztály)

1. helyezett: Gyarmati Gergő (4. osztály)
2. helyezett: Kiss Gergely Balázs (4.osztály)
3. helyezett: Gubucz Panna és Raduska Liliána (3. o. tanulók)
A gyerekek visszajelzései alapján hangulatos és élményekben 

gazdag napot tudhatunk magunk mögött.

Vendégségben a Határ Győző Városi Könyvtárban
2016. október 3-án a 3. és a 4. osztályos „szentgellértes” diákok 

ellátogattak a Határ Győző Városi Könyvtárba. Érdekes előadást 
hallgattunk Földünk ökológiájáról, majd megcsodálhattuk Balog 
Lajos digitális fotóit Gyomaendrőd virágai és lepkéi címmel. A 
könyvtár egyik részében megtekinthettük a természetes anyagok-
ból kreatívan elkészített tárgyakat, a lelkes olvasók által készített 
kézimunkákat, valamint ötletes játékokat is láthattunk, melyeket 
hulladékból gyártottak. Látogatásunk végén zöldteát és gyümölcs-
teát is kóstolhattunk. 

Hulladékgazdálkodási hét

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium általá-
nos iskolájában 2016. október 10-15-ig hulladékgazdálkodási hetet 
tartottunk. A hét folyamán előzetesen gyűjtött hulladékokból, új-
ságokból, műanyag kupakokból különböző játékokat készítettünk 
az alsó tagozatos diákokkal. A szelektív hulladékgyűjtésről kettő 
kisfi lmet tekintettünk meg az iskola aulájában, amellyel kapcsolat-
ban feladatokat oldottak meg a gyerekek. Október 15-én az alsós és 
felsős diákok hulladékgyűjtésen vettek részt. Az iskola parkolójá-
ban három hatalmas konténerbe újságpapírt, kartonpapírt és PET 
palackot gyűjtöttek a gyerekek a szülők aktív közreműködésével. A 
befolyt összeget az osztályok között osztjuk szét.

Ezúton is köszönjük a kedves szülők támogatását.
Kerekiné Kovács Klára tanító
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K i t e - k i n t ő A S Z T A G
Gondolatok a haszongalamb-tartásról

Egy kiállítás margójára
A magyar mezőgazdaság sok átmeneten ment keresztül.  A 

két világháború közötti időszak fő jellemzője a nagybirtok volt. A 
nagybirtokon kívül a tanyás középparaszti birtokok működtek jól. 
Egy szép tanya volt az ábrándja a fi atal gazdának, aki úgy gondolta, 
hogy az „osztozkodás” után a neki jutott földön tanyát épít, de a 
zsellér álma is az volt, hogy egyszer tanyás gazda lesz. Egy ilyen 
paraszti birtokon mindenki gazda volt. A ház feje, a férfi , aki tudta 
a szántás, a vetés idejét, a feleség, aki gondoskodott a tojás és a tej-
termékek értékesítéséről. A kisfi ú, aki őrizte a kondát és a kislány, 
aki azért vigyázott nagy gondossággal a libákra, mert neki abból 
lesz a kelengyéje. Aztán egyszer a gazda nagy siheder fi ára bízta a 
galambokat, legkedvesebb hobbiját, noha akkor még ez a kifejezés, 
mármint a hobbi nem volt ismert. Rábízta a galambdúcot, vagy 
padlást, aminek a nagyfi ú azután a gazdájává vált. Etette, itatta, 
gondozta, és ha úgy látta jónak párosította is az egyedeket. Ennek 
a szép hagyománynak a továbbvivői Gyomaendrődön a különbö-
ző galambászkör tagjai. Van itt sport, haszongalamb és egyéb ga-
lambászat. Mikor ezek az emberek nyilatkoznak, én mindig látom 
bennük azt a kisfi út, akik először érezték a felelősséget, hogy rájuk 
bíztak valamit.

És ez még mind nem elég, évről évre megrendezik Gyomaend-
rődön a Magyar Autosex Tyúkgalamb Fajtaklub kiállítását. Ezt a 
galambfajtát Forgács József Gyomán tenyésztette ki és jelenleg 
a Békés Megyei Értéktár listáján van, mint magyarországi fajta, 
mely méltó lehet, hogy felkerüljön a nemzeti értéktárba, de akár 
hungarikummá is válhat. A hétvégén a klub ismét kiállítást szervez, 
ennek kapcsán jutott eszembe egy két gondolat a húsgalamb tartás-
ról. „A vidék élni akar” jelmondat csak akkor igaz, ha valóban élni 
is tud. Ha az udvarokban ismét kakas kukorékol és néha a galamb-
padlásról is a fazékba kerül egy- egy szárnyas. Az Európai Unió 
több dokumentumában fellelhető a sokszínűség védelme, melynek 
része kell, hogy legyen, hogy a tagállamok fenntartsák hagyomá-
nyos ágazataikat. A magyar mezőgazdaság sajnos elbutult. Jellemző 
az erősen gépesített növénytermesztés és a csökkenő létszámú ál-
lattenyésztés.  Kevés a hozzáadott érték és az alacsony állatlétszám 
hozzájárul a vidék munkaerő gondjaihoz. A hetvenes, nyolcvanas 
években a háztáji gazdálkodás jelentős többlet jövedelmet biztosí-
tott a vidéken élők számára. Sajnos ez a forma elhalt, de példája 
nyomán újra életre lehetne kelteni. Új típusú szövetkezetekkel biz-
tosítani lehetne a beszerzést és az értékesítést. Ezt követően nem-
csak egy galambkiállításon gyönyörködhetnénk a galambokban, 
hanem egy 25-30 páros kisüzemi méret családok megélhetésén 
javíthatna.

Ezek a gondolatok jutottak az eszembe a galambkiállítás kap-
csán. Modern korunkban a tartás technológiát bárki lenézheti az 
internetről, de a lelkes Gyomaendrődi tenyésztők is szívesen segí-
tenek.

Várfi  András

5 6 - O S  E M L É K T Á B L A  H U N Y Á N

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60 éves évforduló-
ján Hunyán emléktáblát szenteltek.

A Polgármesteri Hivatalban Dankó Béla országgyűlési kép-
viselő és Hegedűs Roland polgármester emlékezett az ünnep 
jelentőségére.

Ezután Tomanek Gábor és Nagy Erika színművészek ünnepi 
műsora tette ezt a megemlékezést felejthetetlenné.

Kedves színfoltja volt az ünnepnek a helyi óvodások műsora.
Majd Dankó Béla országgyűlési képviselő és Hegedűs Roland 

polgármester lelepleztél a Hivatal falán az emléktáblát. Végül 
Iványi László orosházi esperesplébános, tb. kanonok megáldotta 
az emléktáblát.

Októberi ünnepségek
2016. október 6-án az aradi vértanúkra, míg október 21-én reg-

gel az 1956-os hősökre emlékeztünk. Hagyományainkhoz híven 
Melis Marcell tanár úr osztálya, a 7.-esek idézték fel az 1848-49-es 
szabadságharc tragikus végnapjait, a megtorlás áldozatainak, hős 
tábornokainak utolsó óráit. A több mint egy évszázaddal későb-
bi szabadságküzdelmekről, 56’ eseményeiről verseltek-énekeltek 
a hetedikesek és nyolcadikosok. Korabeli felvételek, Nagy Imre 
hangja, rádióbeszéde, majd a rendszerváltás idején az újratemetés 
képei tették a kisebbek számára is átélhetőbbé a kivételes napokat. 
Az emlékező diákok egy-egy szál virággal fejezték ki - a mártírok 
képletes sírjánál- tiszteletüket. Mindkét ünnepség közös imával ért 
véget. A Miatyánk hőseinkért, hazánkért szólt.
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Ízes Ízek
November

Petrezselymes tengeri hal

A tengeri hal szeleteket külön-külön megolajozott alufóliára fektetjük. Megsózzuk, 
megkenjük margarinnal, citromot facsarunk rá, szórunk rá nagyon fi nomra vágott 
fokhagymát és bőven petrezselymet. Külön-külön becsomagoljuk őket a fóliába 
és sütőben 15-20 percig sütjük. Parajpürével vagy tört burgonyával 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

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

Cím:
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 45.

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

Weboldal: http://www.aszfoto.hu
a képbe zárt pillanat...
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KIÁLLÍTÁS A ZENEBARÁTOK 20 ÉVÉRŐL
A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus 20 éves jubileu-

mi rendezvényeit október 21-én egy zenés kiállítás megnyitóval 
kezdte a Körös Látogatóközpontban. Az ott elhangzott gondo-
latokat kívánjuk megosztani azokkal, akik nem tudtak eljönni.

20 évesek lettünk. Ez egy ember életében is hosszú idő, 
nemhogy egy csoportéban. És néhányan a kezdetektől együtt 
vagyunk. 20 éve közünk van egymáshoz, hetente találkozunk, 
megosztjuk életünk örömteli vagy szomorú eseményeit, és ... 
énekelünk. Megünnepeljük a névnaposokat, derűsen fogadjuk 
az új tagokat, lehangolódunk, ha kilép valaki, de ... énekelünk. A 
20 év alatt többen házasodtak, elváltak, gyermekek születtek és 
nőttek fel: van, aki időnként már együtt énekel velünk. Énekkel 
búcsúztattuk elhunyt kórustársunkat, Gubucz Józsefné Juhos 
Erzsikét és alapító karnagyunkat Hunya Alajosné Erzsike nénit is. 

Utazásainkon olykor csak úgy a magunk örömére összeál-
lunk és dalolunk. Így próbálhattuk ki a limburgi katedrális cso-
dálatos akusztikáját, de énekeltünk többek között egy gödöllői 
étteremben, Schöneck utcáin vonulva, a parajdi sóbányában 
és a gyulafehérvári érseki székesegyházban is. Tavalyi gyergyó-
szentmiklósi hangversenyünkön pedig megtapasztalhattuk, mi-
lyen felemelő érzés magyarnak lenni.  

A próbákon készülünk a soron következő fellépésre, tervez-
zük a legközelebbi utazást, szervezzük az épp hozzánk látogató 
kórusok programjait, és ...énekelünk. De nem csak a próbákon, 
hangversenyeken. Egy-egy dallam napokra befészkeli magát a 
fejünkbe kényszeríve bennünket, hogy énekeljük. Életünk meg-
határozó része a kórus. Magunk is meglepődtünk, mennyi tárgyi 
emléket halmoztunk fel az eltelt két évtizedben. Szinte adta ma-
gát az ötlet: a jubileumi rendezvények sorát kezdjük egy nosz-
talgia-tárlattal. 

A kóruséneklést komoly műfajnak tartják a kívülállók, s ez 
abból a szempontból igaz is, hogy leginkább ünnepélyes alkal-
makon szerepelünk. Eláruljuk azonban, hogy az énekkarok - és 
itt a baráti kórusokra is gondolok - meglehetősen vidám csapa-
tok. A közös próbákról, fellépésekről, utazásokról és találkozók-
ról számtalan anekdotát őrzünk. A szalonképesebbekből most 
közreadunk néhányat. 

Bár a sokat gyakorolt dalokat előbb-utóbb el tudnánk éne-
kelni kotta nélkül, a papír biztonságot ad, főleg az új daraboknál. 
Történt egyszer, hogy egy téli koncerten - mivel a próbán nem 
találtuk jónak a fényviszonyokat - vendéglátónk hangverseny 
közben akart állítani a világításon. A folytonos kapcsolgatás mi-
att olykor hosszú másodpercekre nem láttuk a kottát épp egy 
olyan műnél, amihez nagyon is kellett volna. Jóllehet a koncert 
elején még kabátban is fáztunk, a végére mindannyian lefőt-
tünk a megpróbáltatások miatt.

Egy meghitt díjátadó ünnepségen átlényegülve vártuk, 
hogy sorra kerüljünk, amikor a műsorvezető Kodály Horatii Car-
men című művét Horáci Kálmánként konferálta be. A Carmen 
Kálmánná keresztelése bombaként robbant a kórustagokban. 
Fel nem nevettünk, de nem tudtuk megállni, hogy ne keressük 
egymás tekintetét, ami olaj volt a tűzre. Az arc- és rekeszizmok 
e fegyelmezetté tompított vonaglásában magunk sem tudjuk, 
hogyan értünk végére dalainknak. Mindenesetre ezt a darabot 
az eset után jó tíz évre pihentettük.

A 2009-es Szülőföldünk Békés megye minősítőjén nehéz 
perceket éltünk át. Karvezetőnk nem láthatta, mert háttal állt 
a zsűrinek, de mi fokozódó aggodalommal fi gyeltük, hogy a 
zsűritagok egyre többször hajolnak egymáshoz, sugdolóznak, s 
tekintetükkel időnként hosszasan pásztáznak végig bennünket. 

Kezdtünk nyugtalankodni. Egyik énekkart sem vizslatták ilyen 
feltűnően. Most vagy nagyon jók vagyunk, vagy nagyon mellé 
fogtunk valamivel: gondoltuk többen is. Miután levonultunk, 
megosztottuk Nórival az élményt, és közösen találgattuk, mi 
történhetett. Aztán hamarosan kiderült minden. A tenort keres-
ték. Nem értették, miként lehet az, hogy a dallamot hallják, de 
a megszokott helyen egyetlen férfi  szájáról sem tudják leolvas-
ni a szólamot. Nos, nálunk minden férfi  basszust énekel, mivel 
kevesen vannak. A másik férfi  szólamot, a tenort a mély hangú 
női tagok alkotják, és nem a megszokott helyen, a hátsó sorban 
állnak, hanem a szopránnal szimmetrikusan szélen a karvezető 
jobb kezénél. Ez a riadalom sem rontotta el azonban a teljesít-
ményünket: arany minősítést kaptunk. 

A fellépések előtti izgalmak közé tartozik, hogy legyen han-
gunk. Ennek érdekében különböző fortélyokat vetünk be: jól 
jöhet például a hangszálak fellazítására egy szem mentolos cu-
korka. Utolsó schönecki utazásunk ünnepi hangversenyén két 
kórus énekelt előttünk: a vendéglátók, és a helyi nyugdíjasok 
kara. A főpróba után beültünk a számunkra kijelölt helyekre, be-
kaptunk egy Negrot, és hallgattuk a műsort. Ekkor lélekben már 
készültünk a saját produkciónkra. Egyszer csak egyikünknek kö-
högnie kellett, de igyekezett visszatartani, hogy ne zavarja meg 
az előadást. A köhögés hangját sikerült visszapréselnie, de a tes-
te megrándult, és a Negro nagy ívben kirepült a szájából. Sze-
rencsére ez a mutatvány a pódiumon levő kórus mögött zajlott, 
mert akik látták nem tudták megőrizni komolyságukat... sőt. Az 
igazság az, hogy a könnyeinket törölgettük a visszafojtott ne-
vetéstől. Alig tudtuk összekaparni magunkat addigra, hogy mi 
kerültünk sorra. 

Kedves Olvasók! Ünnepeljenek velünk! Nézzék meg tárlatun-
kat, nosztalgiázzanak! Mondják el ismerőseiknek, hogy novem-
ber 20-áig még megtekinthető a kiállítás. Egyúttal meghívjuk 
Önöket november 18-ára a Kállai Ferenc Művelődési Központba, 
ahol egy egész estés ünnepi hangversennyel folytatódik jubile-
umi rendezvénysorozatunk. A hangversenyt követő napra, nov-
ember 19-ére jótékonysági vacsorát szervezünk, ahol szintén 
szívesen látjuk az érdeklődőket. Erre a rendezvényünkre jegyet 
vásárolni az OMart Könyvesboltban Oláh Ilonánál lehet. Ameny-
nyiben tombolatárggyal kívánják támogatni bálunkat, azt is a 
könyvesboltban adhatják le.

Oláh Gizella
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Okos Programok az iskolában

Iskolánk 5 éve aktív résztvevője a PontVelem Okos Program-
nak. A program ösztönöz a szelektív hulladékgyűjtésre, a pénzügyi 
tudatosságra és a fenntartható életmódra, miközben hangsúlyozza 
az egymást segítő karitatív tevékenységek fontosságát. A gyűjtés a 
diákok környezettudatos magatartását fejleszti cselekvő, gyakorla-
tias, játékos formában.

A használt elemek, rossz mobiltelefonok, kis akkumulátorokért 
kapott pontokat játékokra, ajándékokra, elektronikai eszközökre 
válthatjuk be. Az el nem költött pontokkal a BankVelem oktató 
program keretében valós banki környezetben gyakorolhatjuk a 
betétlekötést, a takarékoskodást, megismerkedhetünk a kamatszá-
mítással is. Utalhatunk, átvezethetünk pontokat más számlákra, 
gyakorolhatjuk az on-line vásárlást a pontjaink beváltásával.

A harmadikosok a tavalyi évben e program keretében rendelték 
belépőiket a Fővárosi Állatkertbe.

Jelentkeztünk az Utazó Iskola Programra is, ahol korosztálynak 
megfelelően a 3-4. és a 7-8. évfolyam egy elméleti és egy játékos 
órán vett részt. Mindkettőnek a pénzügyi tudatosság kialakítása 
volt a célja. A gyerekek új fogalmakkal ismerkedtek, pontosították 
a már hallott, de még nem tudatosult pénzügyi tevékenység körét. 
A jó hangulatú, sok elgondolkodtató ismeretet nyújtó órákon kel-
lemesen éreztük magunkat. Végül kis perselyt, nyakláncot, társas-
játékot kaptunk emlékül a kellemes délelőttért.

  Gyetvai Jánosné tanítónő, az Okos Program koordinátora.

Kivettük a részünket az őszi könyvtári napokból is

A Határ Győző Városi Könyvtár programsorozatán meseil-
lusztrációkat, hulladékból készült alkotásokat készítettek tanuló-

ink. Élvezettel hallgatták az Ökológia gyerek közelben című elő-
adást, amelyen sok érdekességet tanultak. 

Interaktív formában szereztek ismereteket a környezettudatos 
viselkedésről és az emberiség pazarló, környezetpusztító tevékeny-
ségéről. Az előadás után megismerkedtek az egyes gyógynövények 
testi és lélektani gyógyító hatásaival. Ezek közül néhány gyógynö-
vényből készült gyógyteát, szörpöt meg is kóstoltak. A program ke-
retében a könyvtár aktuális kiállításait tekintették meg a gyerekek, 
majd mindenki kedvére válogathatott a gyerekszekció könyveiből, 
és lelkesen, elvonultan olvasott. Iskolánkból több, mint100 tanuló 
látogatott el a könyvtárba ezen a héten, és mind az alsósok, mind 
a felsősök nagyon jól érezték magukat. Köszönjük a színes progra-
mot a könyvtár dolgozóinak.

A katasztrófavédelmi tábor szakkör formájában folytatódik

A nyáron színvonalas katasztrófa védelmi táborban vettek részt 
tanulóink, amelynek folytatásaként rendszeres foglalkozásokon sa-
játíthatják el ismereteiket az érdeklődő gyerekek, és felkészülnek az 
országos szintű ifj úsági katasztrófa védelmi versenyre. A program 
szervezője: Paróczai Zoltán, oktatója: Kondacs Zsolt alezredes.

A sport legyen a miénk is!

A Magyar Diáksport Szövetség szövetsége szervezésében sport-
napon vettek részt a 3.a osztályos tanulóink Békéscsabán, ahol 
különböző sportágakkal ismerkedhettek meg. A program célja a 
sportolás iránti érdeklődés felkeltése volt.

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

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Akkor ez összesen...

Fémpénz puzzle

Gazdálkodj okosan!

Olvasni jó!
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Ötödik alkalommal Erdélyben

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola hetedikes diákjai 
öt emlékezetes napot tölthettek el Székelyföld legszebb vidé-
kein. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul! című 
felhívására „Csak a szépet gyűjtsed meg magadban…” címmel 
adott be pályázatot az intézmény, a megítélt támogatás összege: 
1.124.000 Ft. A nyertes projekt keretében 45 diák és 5 pedagó-
gus ismerhette meg a Keleti-Kárpátok, a Gyergyói-medence, a 
Csíki-medence földrajzi, természeti értékeit, a vidék történelmét, 
hagyományait, kultúráját, építészeti örökségét. A program célja, 
hogy állami támogatás segítségével minden gyermek eljuthas-
son a határon túl élő magyarokhoz, segítse az anyaországi és a 
külhoni magyarok közötti kapcsolatok kialakítását, a tanulók 
megismerjék a történelmi Magyarország természeti és kulturális 
értékeit.

Állati délután  

2016. október 14-én „Állati délutánt” rendeztek a Gyomaend-
rődi Kis Bálint Általános Iskolában.

Az osztályok előzetes feladatként megismerkedtek társaik 
házi kedvenceivel. Felkészültek arra, hogy az egész alsó tagozat 
előtt bemutassák a legjobb produkciókat. Volt, aki „személyesen” 
is bemutatta az állatot (vagyis elhozta), volt, aki vetítéssel színe-
sítette mondandóját.

A bemutatók után megnézhettük a főleg hüllőkből álló kiál-
lítást. A gyerekek szüleik segítségével behozták terráriumukat, 
benne ékszerteknős, sikló, gekkó.

Az udvaron rögtönzött állatsimogatót rendeztünk pónival, 
kutyussal, cicával.

Köszönjük a szülők segítségét. Minden gyerek nagyon jól 
érezte magát!

Méhecskeavató 

Ebben az évben is megünnepelték a felsősök az alsós osztá-
lyok felkerülését a Fő úti iskolába. Az elsős fecskékből 5. osztályra 
méhecskék lettek, akik különböző tréfás feladatok megoldásával 
bizonyították alkalmasságukat a felsős névre. Volt sorverseny, 
totó kitöltése, a fogadalom elmondása után pedig a nyolcadikos 
tanulók egy jelvényt tűztek fel a próba teljesítéséért az ötödi-
keseknek. Most már nemcsak jelképesen, „igazából” is felsősök, 
nagyok lettek! 

Mindenki jól érezte magát a vidám délutánon! 
A képeket Tóth Zoltán 8. b osztályos tanuló készítette.

Suliváró 

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában október 20-
án délután első alkalommal rendeztünk Suliváró, iskola - előké-
szítő foglalkozást, amelyre sok leendő elsős gyermek látogatott 
el szüleivel. A nagycsoportos ovisok szívesen vettek részt a játé-
kos, mozgásos, zenés feladatokban. A gyermekek örömmel ját-
szottak együtt, s bízunk benne, hogy a szülőket is sikerült hasz-
nos tanácsokkal ellátnunk.

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából
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Kedves vásárlóim!
Őszi ajánlataim:

• Kandallók, szenes kályhák, füstcsövek
• Üstházak, zománcozott üstök, bográcsok
• Műanyag hordók, vödrök, kannák
• Szúnyoghálók, szúnyogriasztók
• Munkavédelmi bakancsok, cipők
• Munkaruhák, védőkesztyűk, sisakok
• Esőruhák, gumicsizmák
• Szegek, csavarok, lakatok, zárak
• Festékek, hígítók, ecsetek, hengerek
• Virágföldek, virágcserepek, virágtápok
• Fóliák, zsákok, kéziszerszámok
• Őszi virághagymák, rózsatövek, stb.

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

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

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

Az étterem nyitva 
11-21 óráig.

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

FÉSZEK
Panzió és Étterem

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

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

Gyomai egyházközségi vacsora - 2016. 10. 15.Gyomai egyházközségi vacsora - 2016. 10. 15.


