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A tartalomból:
Alleluja! Hála legyen az Istennek! 

A gondolkozó ember megrendülve áll 
a mindeneket teremtő és fenntartó Isten 
hatalmas titkai előtt.

Micsoda félelmetes Erő, mely min-
denható tekintélye védelmében még egy-
szülött Fiának sem kegyelmez, hanem 
Kálváriára hurcolja, hogy elégtételt adjon 
a lázadó emberiség tengernyi bűnéért, 
oktalan és hálátlan megbántásaiért.

És mily végtelen Irgalom és Jóság, 
hogy legyőzi az ember legfélelmetesebb 
ellenségét, az enyészetet, elmúlást jelentő 
halált, és éppen akkor biztosítja számára 

a feltámadást és az örök életet, amikor 
az emberi  gonoszság és  elvetemültség 
bitófára szegzi a világ üdvösségét: Jézus 
Krisztust!

Nagy vagy lsten! Nem vesztesz el sen-
kit akit alkottál, és irgalmas szeretetedbe 
fogadod aki Benned bízik!

Kétezer esztendő megdöbbenthetet-
len bizonysága annak, hogy a feltámadt 
Krisztus hite és erkölcsi törvénye egyet-
len mentsvára a rövidlátás és sötét kétely 
útvesztőin ténfergő embernek.

Folytatás a 6. oldalon!

Tridenti mise Endrődön6.

Első a gyomaendrődi 
Földhivatali Osztály5.

Megemlékezések Kovács Imre író, politikusról 8. o.

Március 15-e ünnepe 
városunkban20.

Kunkovács László kiállítása Budapesten 8.o.

5 éves a Rózsahegyi Ház 18. o.
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Rendhagyó természetismereti órák

Március 1-jén és 2-án ásványkiállítással egybekötött rend-
hagyó órákon vettek részt tanulóink. A felső tagozatosok új is-
mereteket szerezhettek a pirit, ametiszt, hegyikristály, sivatagi 
rózsa, obszidián, kalcitok keletkezéséről, lelőhelyeiről illetve 
jellemzőiről, a kisebbek pedig az őslények maradványairól és 
történetéről hallgathattak érdekes előadást.

Kalandos verseny

A Szalay Könyvkiadó ebben a tanévben hirdette meg elő-
ször olvasási versenyét, amelybe iskolánkból 10 csapat neve-
zett, csapatonként 4-4 fővel. A többfordulós megmérettetés a 

tanév végéig tart. Márciusban a gyerekek és patronáló taná-
raik egy közös foglalkozás végén ajándékot kaptak a könyvki-
adó képviselőjétől.

Az Öveges program folytatódik

Március 7-én a 7.b osztályunk töltött el egy délelőttöt 
Szarvason, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Öveges la-
borjában. A természettudományok népszerűsítését szolgáló 
programban először  a szublimációval és az oldódás folyama-
tával foglalkoztak, majd fénymikroszkóppal vizsgáltak meg 

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

különféle metszeteket, végül látványos kísérletekkel elemezték 
Newton törvényeit.

1848. március 15. emlékére

2017. március 14-én ünnepi megemlékezést tartottunk az 
1848-1849-es forradalom és szabadságharc hőseiről, eseménye-
iről az énekkar és az irodalmi szakkör tagjainak közreműködésé-
vel. A megemlékezést iskolagyűlés követte, amelyen értékeltük a 
félévzárás óta eltelt hetek programjait, eredményeit.

Szerencseparti – 21. jótékonysági vacsora

Immár 21. alkalommal rendezte meg a szülői közösség a jó-
tékonysági vacsorát. A 21 szerencseszám, így az est témája a sze-
rencse lett. A Rubin Panzió és Étterem dekorációja is erről szólt, 
amit a rajz szakkörösök készítettek Kocsis-Pésó Irma tanárnő irá-
nyításával. Minden vendég kapott egy mézeskalácsból készült 
négylevelű lóherét, amely zsetonként szolgált az est folyamán. A 

főszereplő szerencsefi gura a kéményseprő volt Gellai József taní-
tó bácsi személyében. Ő pörgette a szerencsekereket, ő húzta ki 
a nyertesek nevét. Az est bevételét gyermekbarát közösségi tér 
kialakítására fordítjuk. Köszönjük a szervezőknek a jó hangulatú 
rendezvényt, az adományozóknak a támogatást.

További információk a www.rozsahegyiiskola.hu oldalon.

Ásványokról másként

Olvasókört alakítottunk

Szerencsét hozott a kéményseprő gombja

Iskolai ünnepség
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Önkormányzati h í r e k
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bizottságai a hónap 

közepén üléseztek és tettek javaslatot a képviselő-testület felé az 
alapokra kiírt pályázatok elosztására. 

A Környezetvédelmi alapra összesen nyolc pályázat érkezett. A 
kiosztásra kerülő összeget négy millió forintban határozta meg a 
k+épviselő-testület, amikor a 2017. évi költségvetését megalkotta, 
de az igényelt támogatás meghaladta a hat millió forintot. A pályá-
zatok tartalmi és formai szempontból megfeleltek, a Városfenntar-
tó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a pályázati célok 
megvalósításának érdekében és fi gyelembe vételével tett javaslatot 
az elnyerhető összegre.

A Civil alap kötött felhasználású részében 2 640.000 Ft kioszt-
ható támogatás szerepel. A Városi Képtár gyűjteménye értékei meg-
őrzéséhez, gazdagításához 1.540 000 Ft támogatásra nyújtott be 
kérelmet. Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülete 500 000 Ft-ra, 
míg a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület 400 000 Ft-ra tart igényt. 
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási-
Képzési Alapítvány 200.000 Ft támogatást kért a képviselő-testület-
től a „Gyoma 300 éves” eseménysorozathoz, amelyből a közönség 
számára szabadon látogatható programokhoz is szeretne hozzájá-
rulni.

Az Ügyrendi Oktatási Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság 
megvitatta a Civil alap meghívásos komponensét is. Erre a támo-
gatási formára 6 pályázat érkezett, melyből négy volt érvényes. A 
kiosztásra javasolt, a költségvetésben erre a célra elkülönített összeg 
mintegy 2,5 millió Ft, míg az igényelt támogatás némileg megha-
ladta a 3,5 millió forintot. 

A Civil alap „B” komponensére a képviselő-testület 550.000 Ft 
értékű intézményi szolgáltatást biztosít természetbeni juttatásként 
a Kállai Ferenc Kulturális Központnak, valamint a Szent Antal 
Népháznak teremhasználatra. Ezt közművelődési célból igényel-
hetik a szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő civil szervezetek. 
Erre a támogatási formára öt szervezet nyújtott be kérelmet. A 
bizottság a benyújtott pályázatokat megvizsgálta mind tartalmi 
mind formai szempontból. Ennek alapján tett javaslatot a támoga-
tás mértékének megállapítására vagy elutasítására.

A Pénzügyi Bizottság bírálta a 2017. évre Sport- és Idegenfor-
galmi alapokra benyújtott pályázatokat. A Sport alap nyílt pályáza-
tára 14, míg egyedi támogatásra (sport telep fenntartása) 2 pályá-
zat érkezett. A nyílt pályázati rendszerben 12 300 000 Ft, illetve a 
fenntartás tekintetében 700 000 Ft osztható fel. A nyílt pályázatra 
beérkezett támogatási igény megközelíti a 25 000 000 Ft-ot, míg a 
fenntartására 350 000-350 000 Ft támogatási igény érkezett. 

Az Idegenforgalmi alap szintén két komponensű pályáza-
ti rendszer. Az „A” komponens meghívásos, melyre 3 szervezet 
nyújtott be támogatási kérelmet. A kiosztható keret 1.500 000 Ft, 
(igény:2 275 000 Ft) míg a „B” komponens nyílt rendszerébe 8 pá-
lyázat érkezett. A kiosztható összeg 1 400 000 Ft.

Az Országgyűlés 2003-ban meghatározta azon terhelési díja-
kat, amelyek a szennyező anyagok kibocsátóinak az általuk okozott 
szennyezésért fi zetni kötelesek. Az Alföldvíz Zrt. ennek alapján el-
készítette a vízterhelési díj kalkulációját. Az éves vízterhelési díj 
megállapítása előzetes szennyvízmennyiség becslés alapján törté-
nik. Mivel ezt pontosan megbecsülni nem lehet, ezért előfordulhat, 
hogy többletbefi zetés vagy díjhátralék keletkezik. 

2017-ben alkalmazható vízterhelési díjak
Fogyasztó szegmens Vízterhelési díj (Ft/m3)
Lakossági fogyasztó (rezsi-csökkentett díj) 1,80
Önkormányzati fogyasztó 2,00
Hatósági díjas fogyasztó 3,00
Szippantott szennyvíz után 4,50

Az árak az Áfát nem tartalmazzák
Az Önkormányzatnak a vízterhelési díjjal kapcsolatban ármeg-

állapító hatásköre nincs, ezért a bizottság ebben a formában java-
solta a képviselő-testületnek elfogadásra az előterjesztést.

A 2017. évi költségvetés elfogadását követően megkezdődött az 
útfelújítási és karbantartási terv előkészítése is. 

A terv készítése során az alábbi források lettek alapul véve:
1. Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat:
     20 000 000 Ft.
2. Kerékpár út felújítás:   17 000 000 Ft.
3. Útfelújítás    10 000 000 F
4. Parkoló építés   19 685 000 Ft.
Az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint az éves karbantar-

tás nagy felületű javításokból, kátyúzásokból, útépítésből tevődik 
össze. A Városüzemeltetési Osztály előzetes bejárása, a képviselők, 
illetve lakossági bejelentés alapján az alábbi helyszíneken várhatóak 
munkálatok:

/Fő úti kerékpárút, kátyúzás Gyomaendrőd területén, asz-
faltterítés, padkarendezés a Kenderáztató, Egressy Béni, Baross 
Gábor utcában, valamint az Október 6 ltp, Ifj úsági ltp, illetve a 
Vásártéri ltp. 34- es épülethez vezető úton/

Parkoló építés:/Pl: Blaha Lujza út 7. szám előtt, Bajcsy Zs. 
utca-Kis Bálint utca csatlakozásánál, Blaha Lujza-Endrődi utca 
csatlakozásánál, Fő út- Napkeleti utca csatlakozásánál/

Gyoma újratelepítésének 300 éves évfordulójára /egy koráb-
bi döntés alapján/a Wodianer teret fel kívánja újítani a képviselő-
testület. A felújítására pályázatot írt ki. Meghívásos alapon három 
tervező iroda kapta meg a pályázati anyagot, de csak egy készített 
rá tervet. Az elkészült terv mindegyik bizottságnál vitát gerjesztett. 
Végül az a döntés született, hogy egy új pályáztatás keretében meg 
kell ismételni a kiírást és így ez a javaslat került a képviselő-testület 
elé döntéshozatalra.

Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester
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Civil sarok
„Abból lesz jó táncos, aki rengeteget gyakorol, nem elégszik 

meg egy szinttel, nem reked meg, fejlődni akar, és mindezt úgy te-
szi, hogy közben alázatos marad.” -

interjú Baráth Beátával

Sokszor produkál az élet érdekes hely-
zeteket.  Nem gondoltam volna, hogy a 11 
éves korában megismert tanítványommal 
évekkel később majd interjút készítek, sőt 
mi több, majd együtt dolgozom vele. Nos, 
velem ez történt.  A Színfolt Mazsorett Cso-
port egykori táncosával, Baráth Beátával 
beszélgettem, aki az együttes tánc asszisz-
tense lett.

Mikor kezdtél el mazsorett táncra 
járni?

Egészen pontosan 2000 szeptemberé-
ben jelentkeztem az akkori Százszorszép 
haladó csoportba.

Hogyan érzeted magad gyerekként, 
később kamaszként majd felnőttként 
az együttesben?

A kezdetekről az első dolog ami 
eszembe jut, hogy nagyon izgultam, va-
jon fog-e ez a „dolog” menni nekem? El-
néztem a nagyobb táncosokat és volt 
egy pillanat, amikor egy próba után haza-
mentem, és kijelentettem, ez nekem nem 
megy, sose jutok el arra a szintre, amit a 
Színfolt csinál. Aztán persze mégis ma-
radtam, rengeteget gyakoroltam, ami fej-
lődési lehetőséget jelentett, a tükör előtt 
gyakoroltam, hogy lássam magam, lassan 
kialakult a testképem magamról, hogyan 
nézek ki, amikor táncolok, amikor feldo-
bom a botot, hogyan kell szépen moso-
lyogni. Imádtam a csoporthoz tartozni, a 
barátságaim, amelyek akkor kötettek, a 
mai napig megvannak. Kamaszként már 
nagyon tetszett, hogy mindig mentünk 
új helyekre, a versenyeken elért nagyon 
szép eredmények, fellépések hada: fon-
tos volt az életemben! Rengeteg időt 
töltöttünk akkoriban együtt, és azokra az 
időkre szívesen gondolok vissza. Felnőtt-
ként átkerültem a másik oldalra, amikor 
ugyanezt látom a lányokon, és ismét elő-
jönnek a saját élményeim. 

Milyen kedves élményre emlékszel 
vissza legszívesebben?

Elég hosszú lenne a felsorolás, de né-
hányat említek: a Balatonalmádiban ren-
dezett Mazsorett Fesztiválok hangulata, 
élménye az akkori 11-12 éves énemnek 
sokat adott, ugyanúgy, mint 2008-ban, 
az Oroszlányban rendezett országos ver-
seny, ahol a csapat, a páros és az egyéni 
dobogós eredményeink mellett magam-
nak tudhattam egy Mazsorett Szépség-
királynő címet is. Folytathatnám a sort a 
francia-, erdélyi-, lengyelországi útjaink-
kal, amelyek szintén meghatározó élmé-
nyeket adtak nekem. Ha nem jelentke-
zem a csoportba 10 éves koromban, sose 
élem át az együtt – táncolás élményét, a 
külföldi utak nyújtotta szépséget.

Szerinted mi volt az akkori Színfolt 
sikerének a titka?

Azt gondolom, hogy az egységes aka-
raterő. Mindenki ugyanazt akarta, húztuk 
egymást, egyértelmű volt, hogy min-
denki tudott mindent, gyakorolt. Nem 
hiányoztunk a próbákról, fellépésekről, 
nem hagytuk cserben sose a másikat, a 
csapatot, Jolika nénit. Természetesen eh-
hez az egészhez az Ő személye is kellett, 
az ő lendületessége, határozottsága, szer-
vezési képessége nélkül ez nem valósult 
volna meg.

Kis időre abbahagytad a táncot, de 
aztán később rád talált újból. 

2011-ben 11 év után kiléptem a 
csoportból, mert a Szegedi Tudomány-
egyetem hallgatója lettem, és nehezen 
tudtam megoldani a próbákra járást, 
gyakorlást, a fellépéseken való részvételt. 
Fél évvel később rátaláltam az egyetem 
sportegyesületén belül a „cheerleading 
szakosztályra”, ami úgy gondolom, hogy 
méltó folytatása is lehet, lett az eddigi 
múltamnak. Így beiratkoztam hozzájuk, 
ugyanúgy eljártam az edzésekre, fellépé-
sekre, majd 2015 februárjától átvettem a 
csoport irányítását, amelynek jelenleg is 
vezetője vagyok. 

Milyen nehézségekbe ütközöl a 
csoport vezetése közben? 

Az egyetemen nehezebb összehozni 
egy huzamosabb ideig fennálló csapa-
tot, hiszen a képzések befejeztével sokan 

munkába állnak, elköltöznek más városba 
vagy haza, így már nem tudnak a csoport 
tagjai maradni, mert nem fér az idejükbe 
a távolság miatt. Ott van a vizsgaidőszak, 
amikor sajnálatos, de érthető módon, 
nem tudunk teljes létszámmal, ugyanúgy 
gyakorolni, a fellépéseket is mini formáci-
ókkal oldjuk meg. Nehézség adódhat ab-
ból is, hogy a 19 évesnél idősebb lányok 
között néha nehéz igazságot tenni, de 
szerencsére ezekre is mindig van megol-
dás. 

Több éve együtt vagytok, próbál-
tok, felléptek több helyen. Mesélj a 
cheerleading-ről!

A cheerleading csapat a Szegedi Tu-
dományegyetem EHÖK Sportegyesüle-
tén belül 2011-ben alakult. Kezdetben 
kevés lány merte magát kipróbálni, aztán 
később évről évre többen csatlakoztak a 
csoporthoz. Mivel az emelések szerves 
részei ennek a sportágnak, így fi úk is je-
lentkezhetnek hozzánk. Jelenleg az egyik 
legnagyobb elismerésnek számít az, hogy 
a MOL-Pick Szeged férfi  kézilabda mecs-
cseken minden egyes BL mérkőzés alkal-
mával felléphetünk, ezzel szponzorálnak 
bennünket. Most a Dunai Regattára ké-
szülünk lelkesen, ami miden év májusá-
ban kerül megrendezésre Budapesten, a 
Műegyetemi rakparton. Ezen a rendezvé-
nyen az ország majdnem összes egyete-
mének az evezős csapatai csapnak össze 
a Dunán, s addig a parton: cheerleader 
show megy.

Milyen a kapcsolatod a Színfolt ve-
zetőjével?

Azt gondolom, hogy kölcsönösen 
segítjük egymást, így a kapcsolatunk na-
gyon jónak mondható. Jolika lendületé-
ből szerencsére én is vettem át az együtt 
eltöltött évek során, így hamar megol-
dunk bármilyen feladatot, különösen, ha 
ketten csináljuk. Jól felépítette az egész 
éves edzéstervet! Jolika a klasszikus, tra-
dicionális mazsorett koreográfi ákat ké-
szíti a csoportnak, én pedig populárisabb 
zenéket választok és nemcsak mazsorett 
botot, hanem pompont és zászlót is for-
gatunk. Így hatékonyan együtt tudunk 
dolgozni, szeptember óta: 5 új koreográ-
fi át készítettünk közösen a legnagyobb 
mazsoretteknek, a Margarétáknak. Cé-
lunk a csoport eszköz – és mozgástech-
nikájának minél magasabb szinten való 
fejlődése, versenyeken való sikeres sze-
replés.

Meddig szeretnél táncolni, illetve 
meddig szeretnél koreográfi ákat ké-
szíteni?

Amíg csak időm, energiám, egészsé-
gem engedi, szeretek felállni a színpadra 
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Első a gyomaendrődi Földhivatali Osztály

2017. február 28. napján - az országban elsőként - a Gyoma-
endrődi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya fejezte be az osztatlan 
közös tulajdon megszüntetésével járó kiemelt feladatokat.

A privatizáció során a részarány kiadással országosan számos 
osztatlan közös tulajdonú termőföld keletkezett, melyek esetében 
sokszor több tíz tulajdonos is került egy táblába. Ez a nagyszámú 
tulajdonközösség jelentős nehézségeket okozott mind a tulajdono-
soknak, mind a földhasználóknak. A tulajdonközösség megszünte-
tése sok esetben nehézkesen, vagy egyáltalán nem volt megoldha-
tó. Az állam ezt felismerve felvállalta ezen földrészletek megosztási 
eljárásának a lefolytatását, valamint a költségek viselését. 

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetését, a tulajdoni hánya-
duknak megfelelő, önálló földrészlet kialakítását az állampolgárok 
2012. év június 1-ig kérhették az illetékes földhivatalnál, ez az idő-
pont jogvesztő hatályú volt.

Minden megyében egy járást jelöltek ki az osztatlan közös tu-
lajdon megszüntetésével járó a feladatra 2015. év január 20-án, ezt 
követően félévente egy-egy újabb járásnál indult el a megosztási 
eljárás. 

Békés megyében elsőként a Gyomaendrődi Járási Hivatal ille-
tékességi területén kezdődött el a kampányfeladat végrehajtása. A 
Nemzeti Kataszteri Program Nonprofi t Kft . 2015. 01. 20-i megke-
resését követően 8 napon belül adatot kellett szolgáltatnia az osz-
tálynak a megosztással érintett földrészletekről az eljárásban részt 

vevő jogi szolgáltató és földmérő vállalkozó részére. Az adatszol-
gáltatás határidőn belül teljesítése után a földmérő vállalkozók el-
kezdhették a kérelemmel érintett földrészletek keretmérését, azaz a 
jogi állapot és a természetbeni állapot megfeleltetését. Ahol eltérés 
volt tapasztalható, ott változási vázrajz készítésével az ingatlan-
nyilvántartási állapotot a természetbeni állapottal egyezővé kellett 
tenni. Azon földrészletek esetében, ahol nem volt eltérés, illetve az 
egyezővé tételi eljárás jogerősen befejeződött, ott a jogi szolgáltató 
elkezdhette az egyezségkötési eljárásokat. Ezen eljárások keretében 
a kérelmezők eldönthették a megosztás kezdő helyét és irányát, va-
lamint a megosztási sorrendet.

Az egyezségi jegyzőkönyvek alapján a földhivatali osztály ha-
tározatban állapította meg az egyes földrészletek megosztási kez-
dő helyét és irányát, melyek jogerőre emelkedését követően a jogi 
szolgáltató a második egyezségi tárgyalás alkalmával a kérelmezők 
egyezségét jegyzőkönyvbe foglalta. Ezen jegyzőkönyvek alapján 
a földmérő vállalkozó elkészítette a megosztási vázrajzot, kitűzte, 
majd birtokba adta a megosztott földterületeket a tulajdonosok-
nak. A jegyzőkönyvek, változási vázrajzok alapján a földhivatali 
osztály a vázrajzok vizsgálatának záradékolását követően elvégezte 
az ingatlan-nyilvántartásban az átvezetést, mely következtében a 
kérelmezőknek kialakult az 1/1-es tulajdoni hányadú ingatlanuk.

Ez a kívánatos állapot az országban elsőként 2017. február 28-
án valósult meg jogerős formában, a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
illetékességi területén.

A mellékelt képek a pixabay.com oldalról származnak.

és fülig érő mosollyal bemutatni a táncot. A koreográfi akészítés 
nehezebb, nagyobb részt vesz ki belőlem, több időt kell ráfor-
dítani, elmélyülést, fantáziát, kreativitást és sok-sok gyakorlást 
igényel, de természetesen ez is része, sőt fontos része a táncnak.

Szerinted kiből lesz jó táncos?

Én azt gondolom, hogy abból lesz jó táncos, aki rengeteget 
gyakorol, nem elégszik meg egy szinttel, nem reked meg, fej-
lődni akar, és mindezt úgy teszi, hogy közben alázatos marad. 
A rendszeres gyakorlás a legfontosabb, valamint a részletekre is 
nagyon oda kell fi gyelni. Egy táncos akarjon az előadásával tet-
szeni és hatni a közönségre!

Milyennek látod a mostani Színfolt táncosait, lehetősé-
geit, versenyeit?

Azt látom, hogy a csapat nagyon akar, szeretne a legjobbak 
között lenni, ám ehhez-, mint említettem - rengeteg gyakorlás 
szükséges! Ha kialakul bennük az egységesség, ha ugyanazt 
akarják, és fi gyelnek egymásra, húzzák egymást, amiről a régi 
Színfoltnál beszéltem, akkor sokra vihetik együtt a lányok! A ver-
senyek sorát az elmúlt héten megkezdtük, és nagyon szép ered-
mények születtek! Igazán elégedetten jöttünk haza!

Mit üzensz táncos tanítványaidnak a jövőre nézve?

Élvezzék, amit csinálnak, álljanak ki bátran, feszesen, vidá-
man a színpadra! Ha csak lehet, ’szemellenzősen’ tegyék, mert 
akkor biztos a személyes-, csapatos siker. Annak idején én is 
így tettem, és immáron 17. éve táncolok! Rengeteg élményt, 
tapasztalatot kaptam, és a kitartásom is ennek a csapatnak, a 
Színfoltnak köszönhető, amelyet az élet más területén is tudok 
kamatoztatni. Kedves mazsorettek!  Gyakoroljanak szüntelenül, 
és élvezzék a mazsorett tánc szépségét! 

Köszönöm szépen az interjút. 

Gyomaendrőd, 2017. március 19.

Hunya Jolán

A Gyomaendrődi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
szervezésében 

Dr Zacher Gábor 
„Mindennapi függőségeink” 

címmel 
előadást tart városunkban.

Időpontja: 2017. április 20-án 17 óra
Helyszíne: Varga Lajos Sportcsarnok

(5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.)

Az előadás után lehetőség lesz kérdések feltevésére is.
A program a résztvevők számára térítésmentes!
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Alleluja! Hála legyen az Istennek!
Folytatás a címlapról:

Az idő felvetett nagy embereket. Egy-egy ország vagy világ-
rész „tücsök-parányai” hangos ciripeléssel hódolnak a „lángész”, a 
„hódító”, a kiváló egyéniség előtt. És mi a vég? Évtizedek, századok 
múlva halvány emlékük maradt csak fenn a felfújt emberi nagysá-
goknak. A kezdet és a vég kurta határmezsgyéi szűk korlátok közé 
szorították az emberi lángészt és hatalmat. A fák nem nőnek az 
égig!

Krisztus istensége, nagysága, végtelen szeretete és jósága ma 
is ugyanaz, mint az első húsvét napján volt. Sőt azt mondhatjuk, 
hogy minél tisztábban lát az ember, s minél jobban műveli ki gyak-
ran ködös elméjét, annál inkább belátja a hitetlenség hiábavaló 
erőlködését és gyűlölködő, lélekvesztő fanatizmusát. Állandó harc 
és békétlenség, zavart, keserű nyugtalanság, végül egy szűk kopor-
só nem elégítheti ki a boldogságra vágyó embert.

A Golgota sziklasírjából a természetfölötti élet örök tavaszának 
balzsamos illata áradt szét e bűn- miazmás világba. A feltámadás-
ból, a lélek szabadságharcából  Istennel  való boldog békekötés, a 
lelkiismeretben derű, az élet rögös munkaterén hivatásszeretet, kö-
telességteljesítés nemes érzése és megelégedettség fakadt.

A bűnbánat könnyáradatában megtisztult lelki oltáron diadal-
masan trónol a feltámadt Krisztus, és győzelmes szava csodásan 
cseng a lélek húrjain: „Ne félj! Én meggyőztem a világot. Aki eszi 
az én testemet és issza az én véremet, halált nem lát mindörökké!”

Isteni szó és ígéret, megpecsételve önmaga föltámadásának hi-
telességével: az igazság megdönthetetlen valósága!

Ezért csendül boldogan 1,2 milliárd katolikus ajkáról: Alleluja! 
Hála legyen az Istennek!

o. ly.
Forrás:

Hármas Körös, 1938. márc. 15.

NAGYHETI MISEREND 
EGYHÁZKÖZSÉGEINKBEN

Nagycsütörtök (Utolsó vacsora miséje és oltárfosztás)

16.00: Hunya
18.00: Endrőd

Nagypéntek (Csonkamise és kereszthódolat)

15: Hunya
16.30: Gyoma
18.00: Endrőd

Nagyszombat: (Feltámadási szertartás és körmenet)

16.00: Hunya
18.00: Gyoma
20.00: Endrőd

Húsvétvasárnap: (Ünnepi nagymise)

9.00: Endrőd
11.00: Hunya
17.00: Gyoma

Húsvéthétfő: (Ünnepi nagymise)

9.00: Endrőd
11.00: Hunya
17.00: Gyoma

A templomosok 
Endrődön jártak

A Templomos Lovagrend Árpád-házi Szent Erzsébet 
Kommenda 2017. március 18-án tartotta meg a 65. nyílt 
kommenda gyűlését Gyomaendrődön, a Szent Imre Plébánián. 
A program során emlékeztek meg a 703 évvel ezelőtt máglyaha-
lált halt utolsó nagymesterükről, Jacques de Molayról, és a 710 
évvel ezelőtt megszűnt Templomos Lovagrendről. Előadásában 
Tóth Sándor történész (Eger) beszélt Krisztus katonái történeté-
ről. Dr. Csizmár Oszkár szabadkai plébános, főiskolai tanár pedig 
a Tridenti zsinatról és a katolicitásról ma címmel mondta el gon-
dolatait. A Jacques de Molay Emlék-délután 16-órakor gyászmi-
sével zárult, ahol régi rítusú, latin nyelvű szentmisén vehettek 
részt a templomos lovagok, vendégeik és az érdeklődők. Az 
Endrődi Szent Imre Templomban imádkoztak az utolsó nagy-
mester és az elhunyt templomos lovagok lelki üdvéért.

Ungvölgyi János

Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia
2017. április 28. 10 óra

Helyszín: Szent Antal Népház (Gyomaendrőd, Blaha út 21.)
Konferencia címe: Lelkiség az első világháborúban
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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

A legutóbb láttuk, hogy a lélek sorsa tehát a halál után végleg 
megpecsételtetett. Sokan szeretnének valamit tenni elhunyt szeret-
tük túlvilági sorsával kapcsolatosan. De a Biblia határozottan állítja, 
hogy az lehetetlen.

Nagy kísér tés, hogy az ember fölébe helyezze magát annak, amit 
Isten mond. Sőt, sok ember egyenesen bírálja Istent. Vagy fölül-
bírálja, amikor kínos igyekezettel vagy hatalmas anyagi áldozattal 
próbál változtatni elhunyt hozzátartozója lelkének sorsán.

Mások az elhunyt lelkekkel próbálják felvenni a kapcsolatot, a 
halottidézés különféle praktikáinak a segítségével. Nem törődve 
azzal, hogy Isten a halottidézés minden formáját súlyos bűnnek ne-
vezi és kemény ítélettel sújtja. A Biblia világosan tanítja, hogy a ha-
lottak lelke nem jöhet ki a Hádészból, a pokolból sem. Tehát az un. 
halott-kérdésben kapott információ soha nem tő lük ered, hanem a 
démon világból.

Halottaink lelkének sorsáért azért sem tehetünk semmit innen 
a földről, mert Isten minden embert személyesen tesz felelőssé bű-
neiért, hitéért vagy hitetlenségéért. Helyettünk egy családtagunk 
sem tehet jót, vagy nem veheti magára Isten ítéletét. Halottaink 
helyett egyetlen valaki tehetett valamit, és ez Jézus Krisztus, Isten 
Fia. Ő viszont már mindent megtett. Ha Jézus Krisztus áldozata, 
keresztje egy embernek itt, a földön nem kellett, vagyis Krisztus 
közbenjáró áldozatát elutasította, hogyan képzelheti azt valaki, 
hogy egy csa ládtag, barát ügyében egy ember bármit is elérhetne 
utólag Istennél?! Ezt csak az gondolhatja, aki nem ismeri a Biblia 
Istenét, hanem saját gyártmányú istenkével próbálja megoldani a 
halottak sorsát.

Tudomásul kell vennünk, hogy helyettük nem tudunk hinni Jé-
zus Krisz tusban. S ha valamit itt, a földön, Isten és az emberek felé 
elmulasztottunk, nem lehet pótolni. Ezért nem kis felelősség, hogy 
életünket mily módon él jük, és időnket, ezt a drága kincset, mire 
fordítjuk.

Sok embert foglalkoztat a kérdés: hogy lesz-e viszontlátás? E 
kérdés szoros összefüggésben van a feltá madásról szóló tannal. 

A viszontlátás fogalma azt a reményt foglalja magába, hogy 
egyszer majd minden családnak lesz egy boldog találkozója a túl-
világon, ahol újra látni fogjuk szeretteinket. Először is, ilyen nagy, 
egyetemes, minden emberre kiterjedő, boldog viszontlátásról sehol 
nem be szél a Biblia. Nyilván azért, mert ilyen nem lesz. Hangsúlyo-
zom, olyan vi szontlátás nem lesz, amelyen mindenki mindenkivel 
boldogan találkozik. Vi szontlátáson természetesen testi viszontlá-
tást értünk. Ilyen értelemben a vi szontlátásra csak a feltámadáskor 
kerül sor. Boldog viszontlátása viszont csak azoknak lesz, akik hit-
ben haltak meg, akik a halál után az üdvösségre men nek. A kár-
hozottak viszontlátása mindennek mondható lesz, csak boldognak 
nem. Itt a földön is vannak találkozások, melyekre el sem megyünk, 
vagy amelyek elől elmenekülnénk. 

A hívő keresztyének azonban, akik már itt a földön megkóstol-
ták Jézus személyének áldásait, s a mennyei világ csodálatos légkö-
rét, ha viszontlátás ról beszélnek, először a Jézussal való találkozás 
és látás öröme jut eszükbe. Ehhez a látáshoz, hogy tudni illik meg-
látjuk Jézust, és ehhez az örömhöz képest a szeretteinkkel való vi-
szontlátás századrangú kérdés lesz. Ezért a hívő keresz tyént olykor 
honvágy tölti be: hazamenni, az Úrnál lenni, az Ő országában lenni, 
és szeretni Őt örökre.

Papp Tibor
református lelkész

Húsvéti gondolatok

Húsvét több, mint munkaszüneti nap. A húsvét az élet és ha-
lál küzdelme és az élet győz. 

A főpapok a törvény alapján halálra méltónak találták Jé-
zus Krisztust, fennhangon a bűnösök közé sorolták, Ő azonban 
csendben maradt. Amikor leköpték, nem fenyegetőzött. Amikor 
megkorbácsolták, alázatosan elviselte. Keresztre feszítették, pe-
dig minden hatalom neki adatott mennyen és földön. Megölték, 
kezét és lábát dárdával átlyukasztották, víz és vér folyt ki belőle. 
Miért volt Jézus erőtelen ekkor? Miért nem rendelt mennyei se-
regeket maga mellé, hiszen megtehette volna? Ő mégis megma-
radt a szenvedés útján. Ennek oka, hogy megváltásunkat az ige 
szerint, a próféták által szólott szó szerint akarta véghez vinni. 

„…a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt tör-
ték össze, Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az 
Ő sebei árán gyógyultunk meg…az Úr akarata célhoz jut vele” 
(Ézsaiás 53)

Egyszer csak mennyei erők léptek közbe. Angyal hengerítette 
el a követ a sziklába vájt sír bejáratától, a sír őrizői tehetetlenné 
váltak. Jézus feltámadt, ez egy megmagyarázhatatlan titok. An-
gyal közölte az asszonyokkal az örömhírt: Jézus feltámadt, most 
is él. Jézus ígérete beteljesült. 

Ezek az események a mi javunkra történtek, hiszen általa a 
menny kapuja előttünk is kinyílt. Isten irántunk való szeretetből 
adta halálra Fiát: 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
(János 3,16)

Jelentkezés hit-és erkölcstan órára
A 2017/18-as tanévben ismét bekerül kötelező módon az ál-

talános iskolások és egyházi iskolába járó diákok órarendjébe az 
erkölcstan és a hit-és erkölcstan tantárgy. A szülők jelezhetik igé-
nyüket az iskola felé, ha evangélikus hit-és erkölcstanra szeretné-
nek járni. Bárki választhatja ezt a tantárgyat felekezeti hovatarto-
zás nélkül, sem a keresztség, sem az evangélikus egyházhoz való 
tartozás nem feltétele az óralátogatásnak. Az órákon a tárgyi tu-
dás mellett a Biblia több évezredes értékrendszerét, keresztény 
kultúránk alapját ismertetjük meg a gyermekekkel korosztá-
lyuknak megfelelően kiválasztott történetek segítségével. Óvo-
dában fakultatív módon folyik a foglalkozás. Szeretettel várjuk 
gyermekét az evangélikus hit-és erkölcstan órákon! További tá-
jékoztatást talál a http://hitoktatas.evangelikus.hu/ weboldalon.

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit vasárnap 9 órakor kezdődő 

istentiszteleteinkre! Április 23-án 9 órakor Gáncs Péter elnök 
püspök érkezik egyházközségünkbe, hogy együtt adjon velünk 
hálát az elkészült gyülekezeti teremért. A részletes programról 
további tájékoztatást találnak majd hirdetőtáblánkon és webol-
dalunkon. 

Fülöp Mónika
evangélikus lelkész
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Kovács Imre (Alcsút, 1913. március 10. – New York, 1980. október 27.)

A gyomai származású Kovács Imre születéséről két hely-
színen is megemlékeztünk. Születésnapjának előestéjén a volt 
gyomaendrődi városháza falán elhelyezett emléktáblánál gyűltünk 
össze néhányan helyi tisztelői közül. A csendes megemlékezésen 
Papp Tibor református lelkész olvasott fel egy igeszakaszt:

„Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy 
örök dicsőséget szerez nékünk;

Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanok-
ra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” 
(2Kor 4,17-18)

Majd idézett a Református Élet 1938. március 5-én megjelent 
számából, Kovács Imrének az „Elnémult harangok” című írásából.

„Halljátok magyarok! Magyar Reformátusok!
A múlt évbe elsüllyedt egy 400 lelkes baranyai magyar refor-

mátus falu! - A statisztika szerint 400 lélekkel fogyott a múlt évben 
a református magyarság száma. - Somogyban csaknem hasonló 
nagyságú magyar falu süllyedt el!

Elsüllyedt két színtiszta magyar falu!
Fáj-e ez minden magyarnak és minden reformátusnak?!
Kik kerülnek a határ menti üres portákra és üres házakba?!
Szabolcsból, Szatmárból magyarokat, de sürgősen e határvidék 

megerősítésére!
Miért van az, hogy a baranyai és somogyi színmagyarság pusz-

tulása még mindig nem fáj eléggé a nemzetnek?!”
Tiszteletes úr beszédében a jelenre is utalt és kérdésként tette 

fel, hogyha akkor azt mondta Kovács Imre, akkor mit mondana 
most. Az ünnepség imádsággal és koszorúzással fejeződött be.

Másnap Budapesten a Nyáry Pál utca 4. szám előtt folytatódott 
a megemlékezés. Egy korábban elhelyezett emléktábla összetört és 
annak hasonmás leleplezésére került sor. Kovács Imréről Dr. Turi-
Kovács Béla országgyűlési képviselő a Kisgazda Polgári Egyesület 
elnöke emlékezett meg. Képviselő úr beszédében többek között el-
mondta, hogy egy olyan politikusról emlékezünk, aki nemzetéhez 
hű volt és pont azokat a rétegeket támogatta, akik legjobban rászo-
rultak és ma is rászorulnak. A jelenlegi kormány hatalmas erőfe-
szítéseket tesz a vidék felemelkedéséért, melyet nem megállítani, 
hanem felemelni kell.

Ezt követően Kovács András a Kovács Imre társaság elnöke 
szólt, majd a tábla leleplezésére és koszorúzásokra került sor. Az 
első koszorút Szentgyörgyvölgyi Péter az V. kerület polgármestere 
helyezte el.

A megemlékezés része volt, hogy a Centrál Kávéházban össze-
jöttünk egy kis beszélgetésre.

Kovács Imre sok gondolata még ma is időszerű, hasznos lenne, 
ha mind többen ismernék újkori történelmünk eme kiváló alakját.

Várfi  András

Megemlékezések 
Kovács Imre író, politikusról

Kunkovács László 
kiállítása Budapesten

„Világjelek” cím-
mel nyílt kiállítás 
Endrőd szülötte, 
Kunkovács László 
fotográfus, néprajz-
kutató képeiből, me-
lyek Belső-Ázsia és 
Szibéria sziklarajzait 
és népéletét tárják a 
látogatók elé. Az ün-
nepélyes megnyitót 
március 3-án tartot-
ták budavári Magyar-
ság Házában, ahol 
a fotókat magában 
foglaló kötetet is be-
mutatták.

A megnyitót Var-
ga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter 
is megtisztelte jelen-
létével, aki kiemelte, hogy a Kunkovács László által létrehozott 
gyűjtemény a fotóművészet legnemesebb hivatását tölti be: 
nem csupán nagy munkával dokumentálja a régmúlt embere-
inek alkotásait, hanem felrázza a képzelőerőt is. 

Baki Péter, a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnöke 
az alkotóról szólva kijelentette, hogy Kunkovács László nemcsak 
művész, nemcsak tudós, „hanem leginkább mindkettő”. Megje-
gyezte, hogy az alkotó nem szereti, ha fotóművésznek nevezik, 
mert ő inkább vizuális antropológusnak tartja magát. Ezek a fo-
tók nem szépelgő, de objektív, nem az élet árnyoldalát mutató, 
de megrázó képek - mondta Baki Péter

B. Kovács István régész, muzeológus, a rimaszombati refor-
mátus egyházi gyűjtemény igazgatója a vizuális etnofotográfi a 
egyik legnevesebb mestereként szólt Kunkovács Lászlóról, aki 
bejárta Belső-Ázsia hatalmas térségeit, ezen belül többek között 
kirgiz, kazak, baskír, tuvai és mongol területeket. Számára nem 
számítanak a földrajzi távolságok, a kiállítás látogatója ezért fo-
tográfi áin keresztül beléphet az Urál barlangjaiba, megcsodál-
hatja a kazahsztáni sziklavéseteket, a mongol szarvasos köveket 
vagy a Léna melletti vésett köveket.

Az ugyancsak „Világjelek” címmel megjelent, mintegy 200 
képet tartalmazó könyvet az alkotó munkatársai, M. Lezsák Gab-
riella régész és Somfai Kara Dávid kulturális antropológus mu-
tatták be.

M. Lezsák Gabriella hangsúlyozta, hogy a kötetben a szerző 
az ember eredendő gondolkodásának nyomába indult, ezért a 
világjeleket igyekszik megfejteni is, kiegészítve az útjai során 
szerzett tapasztalataival. Somfai Kara Dávid ehhez kapcsoló-
dóan azt is elmondta, hogy közös kutatásaik során nemcsak a 
térség régészeti emlékeit tárták fel, de szinte a „huszonnegyedik 
órában” a belső-ázsiai népek élő kultúráját is megörökítették.

A majdnem 80 nagyméretű fotót bemutató tárlat június 25-
ig látogatható.

Gratulálunk az alkotó újabb nagyszerű munkájához, mellyel 
ismét gyarapította az egyetemes emberi kultúrát. Kívánunk neki 
további tartalmas, alkotásokban gazdag éveket!

Hegedűs Bence

Felhasznált irodalom: http://webradio.hu/hirek/kultura/
vilagjelek_-_kiallitas_es_konyv_kunkovacs_laszlo_belso-azsiai_
fotoibol-2017-03-03A helyi  megemlékezés
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Részletek a „Visszatekintés”-ből - II. rész
1946

Miniszterek Endrődön

Kovács Klára volt a Kisgazdakör fő intézője az ünnepi alkalmak, 
vacsorák szervezésében és lebonyolításában, ám ezt a szerepet rám 
ruházta. Volt is teendőm a következő egy-két évben! Vaszkó Mi-
hály képviselő úr gyakran hívott magas rangú vendégeket vacsorás 
bálakra. Elsőként Gerő Ernő érkezett augusztus 15-én az új Körös-
híd ünnepi felavatására. Vittük barátnőmmel vacsora terítéséhez a 
szép mintás, háziszőttes abroszokat, virágokat az asztalokra. Csi-
nosan felöltöztünk, hímzett fehér kötényben, mosollyal tálaltuk a 
vendégeknek, helyi gazdáknak, nőknek, férfi aknak a fi nom pörköl-
tet (birkát, marhát, vadnyulat). Megtöltötték a nagy termet. Szép 
cigányzene mellett jókedvvel telt a vacsoraidő. Mi, felszolgálók 
ügyeltünk az üres tálak újratöltésére és az italok pótlására. Vacsora 
után kezdődött a hajnalig tartó táncmulatság.

Akkor még nem tudtam, hogy mi, endrődiek milyen elvetemült 
gazembert ünnepeltünk magas hőfokon. A harmincas években zaj-
ló spanyol polgárháborúban Gerő Ernő gyalázatos gyilkolásokat és 
rémtetteket követett el, külön nagy-nagy élvezettel az egyházi sze-
mélyek ellen. Gyűlölte a keresztényeket. Olyan eset is előfordult, 
hogy a már legyilkolt 30 fő apácát a templom mellé vitette, sorra 
lefektette, hogy levizelhesse őket. Micsoda miniszter! Szegény Ma-
gyarország! Mi mindent kellett megérned!

Emlékezetem szerint vendég volt itt még Tildy Zoltán köztár-
sasági elnök, Nagy Ferenc miniszterelnök, valamint Dobi István és 
Ortutay Gyula miniszterek is.

Az akkori országvezetők azt akarták elhitetni ezzel a sokat szen-
vedett és félrevezetett magyar néppel, hogy a bolsevista vezető ré-
teg fogja majd felvirágoztatni a kifosztott és letiport Magyarorszá-
got. Tudjuk, mi várt ránk. Jelenleg is nyögjük tetteiket gazdasági, 
erkölcsi, művelődési téren egyaránt, amit ránk hagytak örökségül.

Mielőtt búcsúznék 1946-tól, meg kell emlékezni egy tragikus 
eseményről. A kommunista vezérek eldöntötték a német szárma-
zású, jó magyarrá vált, dolgos, szorgalmas emberek kitelepítését 
Németországba. A kollektív bűnösség! Micsoda gyűlölet! Itt kel-
lett hagyniuk földjüket, házukat, vagyis minden értéküket (ugyan-
akkor a beköltöző új tulajdonosok nagy örömére, amit ajándékba 
kaptak).

1947

A helyi kommunisták nem engedélyezték sok fi atal főiskolai, 
egyetemi felvételét, sem munkába állításukat. Várakoztak. Helyben 
bizonyos személyek döntöttek továbbtanulás engedélyezéséről, 
amit legtöbb esetben elutasítottak.

Háború után hivatalos szervek kihirdették, hogy tilos rádiót 
hallgatni, azokat be kell szolgáltatni. Mi beadtuk, a szomszédos 
Jenő nagybátyámék kútjukba dobták. A hirdetés úgy szólt (leg-
alábbis helyben), hogy kutyákkal kerestetik, aki netán eldugja rá-
dióját, nagyon megbüntetik, ha ezen valakit rajtakapnak (Nemzeti 
Bizottság). Nagy volt a félelem. Nem tudom mikor oldották fel ezt 
a tilalmat, de sokáig hiányoltuk a rádiót. A későbbi években pén-
zünk nem volt újat venni. Örültünk, ha a legfontosabb élelmet be 
tudtuk szerezni. Gizikéék (szomszéd rokonok) feltehetően jól elrej-
tették rádiójukat, s amikor már engedélyezték hallgatását, elővették 
– mindnyájunk örömére.

Nyári melegben rendszeresen jártunk a Körösre, a nagyon 
kedvelt és szép „Kisszabó”-ba. Úszás, fürdés mellett kulturális ki-
kapcsolódást is jelentettek ezek a délutánok irodalmi ismeretekkel, 
versmondással. T. Vince tornabemutatót tartott néha szép füves 
területen, vagy a homokban. Atlétatermetű, nagyon csinos, szép 
fi ú volt. (Még annyit Vincéről, hogy 1948-ban nősült, esküvője 
napján a lakodalomból vitték el ÁVÓ-s rendőrök hamis vád alap-
ján. Hat havi börtönbüntetését letöltve jött haza ifj ú feleségéhez, 

családjához, miután megismerte az Andrássy út 60-as „üdülést” 
több hónapig.) Mindenki félt köreinkben, szinte senki sem tudta 
biztonságban van-e, vagy bármikor jöhetnek érte nem létező bűn 
elkövetésének vádjával. Az is szomorú tény, hogy kínzó volt az 
Andrássy út 60-ban egy endrődi, nő és egy férfi  is.

Politikai vészfelhők

Teltek, múltak a napok. Éveztük a fi atalság adta szép és ese-
ménydús napokat, s közben jöttek az újabbnál újabb hírek nagysze-
rű, kiváló képességű, becsületes magyar emberek bebörtönzéséről 
és kivégzéséről. Alig választották meg Tildy Zoltánt köztársasági 
elnöknek, a „palástos hóhér” (így hívták akkoriban, református pap 
volt) aláírásaival jóváhagyta a halálos ítéleteket. Zsarolták ugyan, 
de már akkor sem értettem, hogyha ő nem értett egyet az ítéletek-
kel, miért nem mondott le magas beosztásáról (ezt csak 1948. júli-
us 30-án tette meg). Talán reája is sor került volna. Háborút vesz-
tettünk, de például Jány Gusztáv, a 2. magyar hadsereg vezérkari 
főnöke sorstársaival együtt miért vált háborús bűnössé? Kivégezték 
őket is és sok becsületes magyar embert a vezető rétegből.

Temetőjárás

Idős korom ellenére is megmaradt érdeklődésem a régmúltak 
iránt: elődeim, életük, szokásaik, rokoni kapcsolataik, gyermekne-
velés, gazdasági helyzet stb. Minden, amit idős nagymamám és más 
öreg emberek elmondtak régi életükről. Nagymama a nyolcvanas 
éveiben egyre többet kereste fel rokonai sírját, és az évek haladtával 
gyakrabban is imádkozott, mélységes Istenhittel élt és naponta járt 
reggeli misére. Hozzátartozóit a régi Szarvasvégi temetőben temet-
ték el. Gyakran vele tartottam. Különös élményt jelentett nekem, 
főleg a régebbi elődeim sírjának látogatása. Mindig eszébe jutott 
egy-egy, számára emlékezetes eset, amit nekem el kívánt mondani. 
Szinte minden eltávozottról. Érdeklődéssel hallgattam. Ők hatan 
voltak testvérek, lányok: Mária, Borbála, Anna, Erzsébet, Viktó-
ria, Terézia. Máriát egy járvány vitte el 18 évesen, a többiek tisztes 
kort értek meg. Anna 97 évet, Erzsébet, nagymamám 88-at. Szü-
leik: Mészáros Pál és Gyuricza Erzsébet. Az ők szülei: Mészáros 
György és Dinya Borbála, valamint Gyuricza István és Dávid Má-
ria. Kőkeresztjükön látszott a felírás, többen még az 1700-as évek 
szülöttei voltak. Hanyecz János nagyapám elődei: Hanyecz János 
(fénykép van róla, 1828-ban született) és Hunya Anna, az ők szülei 
Hanyecz György és Giricz Anna, valamint Hunya Pál és Kalmár 
Anna. Szintén az 1700-as években születtek. Nagymamám utolsó, 
12. gyermeke hatévesen halt meg dift ériában. Arany fülbevalójával 
és nyakláncával együtt temették el. Mondták akkor, hogy az övé 
volt, maradjon is az övé. Nagymama távozása után (1954) mind-
addig látogattam e sírokat, amíg fellelhetőek voltak. A kereszteket 
elvitték, helyüket fák és cserjék borították, a virágokat már le sem 
tudtam tenni számukra. Legjobban a Hanyecz dédszülők kettes, 
gyönyörű kovácsoltvas sírkeretét sajnálom. Ez elég sokáig helyén 
volt, kb. 1970 körül vitték el, feltehetően vasgyűjtők.

A sok, nagymama által elmondott történet szerint az elődök: 
magasak, vallásosak, tisztelettudók, jó anyák és feleségek, hűsé-
gesek és paraszti munkát végzők voltak. Bőséges gyermekáldá-
suk arra ösztönözte családjukat, hogy szorgalmas munkájukkal 
tudjanak venni minél több földet, s ezzel biztosítva legyen utóda-
ik megélhetése. Már akkor is tudták, hogy a rokonházasság nem 
egészséges, ezt többnyire kerülték, a más községből hozott lány te-
hát örömet jelentett. Tudni kellett ugyan, hogy az ifj ú ara jóravaló, 
tisztes, becsületes család sarja-e. Régen a szülőket általában nagy 
tisztelet övezte. Jó nevelésük igazi kincs volt, annak szellemiségét 
igyekeztek átörökíteni gyermekeikbe. Ebben látták biztosítva a bol-
dog és elégedett családok, s egyben a magyar nemzet jövőjét.

Hanyecz Margit



Endrőd néprajza
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Sokszor elfáradok nagyon! Próbálom 
erősíteni magamat az Úrral! Hányszor, de 
hányszor egészítem ki gyengeségeimet a 
megholtakkal, az otthonokban élőkkel!” – 
írja egyik levélben 1982 húsvétján. „Veled 
meg kell, hogy tegyem kötelességemet, 
bármilyen nehéz is! Igen, Uram, egyre ne-
hezebb mindennap felvenni a keresztet, a 
napi munkát, pedig tudom, hogy ez sokkal 
könnyebb, mint egy betegséget, ágyhoz 
kötve viselni! És mégis nehéz. Igazán ér-
ted és tieidért teszem! Vezess, irányíts, 
mutass utat, küldj munkásokat, mert ak-
kor én is félreállhatok. Te nem hagyhatod 
cserben a szegényeket.” (1982. III. 18.)

Már teher és gond a cselekvés, az örö-
kös munka, az újabb és újabb problémák. 
Ezt is úgy fogom fel, hogy viszem Uram 
és Istenem, addig amíg Te akarod.” (1982. 
X. 23.)

És mi nem tudtuk és nem sejtettük, 
hogy energiájának utolsó atomjait építi be 
a Szeretetszolgálat isteni tervébe…

6. Egyre többet gondol és készül a ha-
lálra. Meg kellett még vívnia utolsó nagy 
harcát: elfogadni a mindent, a leépülés, a 
tehetetlenné válás lehetőségét és a halál 
közeledtét. A halába induló Krisztusról 
elmélkedve jegyzi fel: „Segíts, hogy én 
is szembe tudjak nézni a halállal, de úgy 
nézzek szembe vele, mint Te, aki az Atyá-
hoz készültél! Adj nekem erőt, Atyám!” 
(1980. I. 17.)

„Akkor és azzal foglak igazán meg-
dicsőíteni Téged, ahogyan szenvedek 
és meghalok. Ez az élet – munka, gond 
– csak játék. A végső hitvallásom és sze-
retet szavam akkor fogom kimondani Ne-
ked. Kérlek! Nem magam miatt, hanem 
Temiattad, add, hogy életem végső szava 
hitvallás és szeretet legyen!” (1980. IV. 
20.)

„Uram, amint múlnak éveim és napja-
im, egyre inkább feltör bennem a kérdés: 
mi lesz ezután, hogyan tovább, ha ki kell 
állni a mozgalmas életből? Sokszor el-
csüggeszt, félelemmel tölt el, mert távlat 
nélkülinek látom, de csak pillanatokig, 
mert hitem mondja, sőt értelmem is, hogy 
a halállal nem fejeződik be az élet.  De na-
gyon igaz, hogy az Isten országa a „szent 
bizonytalanság” országa. Mindig újra és 
újra, nap mint nap el kell mélyülnöm, le 
kell szállnom lelkem legbelsejébe, hogy 
Veled találkozva, egyesülve megéljem azt 
a pillanatnyi öröklétet, amely teljes való-
ságában a halál után bontakozódik ki, vá-
lik valóra. „Te vagy Uram, és reményem, 
Te! És egyedül csak Te!” (1981. IX. 28.)

70. születésnapján, 1982. március 
4-én ezt írja: „Rád bízom jelenem, jövőm, 
életem és halálom… Legyen meg min-
denben mindig, bennem és általam a Te 
szent akaratod.!”

Szinte csodálatosan teljesíti be életét 
és egyéniségét az isteni kegyelem egyre 
közelebbi, bensőségesebb lesz Istenbe, 

Krisztusba kapcsolódása és a Szűzanyá-
ba való bizalma. Utolsó bejegyzése két 
nappal kórházba menése előtt történt: 
„Uram! A gyermekekkel való kapcsolatod-
ban és tanításodban talán az a legfonto-
sabb, hogy olyan bizalommal forduljunk 
hozzád, mint a gyermek anyjához. Beteg 
vagyok! Néha érzem, néha nem, de tel-
jes szívemből átadom magam neked. Rád 
bízom magam! De nemcsak magam, ha-
nem mindent, amit Te rám bíztál. A Sze-
retetszolgálat minden jelenlegi és jövő 
gondját. A Te ügyed, eddig én sáfárkod-
tam vele és érte. Lehet az az akaratod, 
hogy ezután már más sáfárkodjék vele. 
Legyen áldott mindenért a Te szent ne-
ved! Köszönöm, hogy ilyen hallatlan nyu-
galmat és békét adtál! Légy Uram áldva 
érte!” (1983. V. 29.)

Halála váratlan és megdöbbentő volt, 
de nem készületlen. Néhány nappal előbb 
mondta: „Most már mindent elfogadtam 
az Istentől!” Talán Isten azért akarta így, 
hogy Erna nővér számunkra nem csak az 
örökkévalóságban, hanem az időben és a 
szívünkben is mindig fiatal maradjon!

Amikor megrendülve álltunk ravata-
la előtt, úgy éreztük, nem búcsúzunk. 
Nem azt mondjuk, hogy emléke élni fog 
szívünkben. Hitünk és szeretetünk azt 
mondja, hogy nem veszítettük el. Eddig 
nálunk volt az Istené, most Istennél a mi-
énk. Szent Bernát vigasztaló szavai biz-
tatnak bennünket: Vajon azért, mert látja 
a mennyei Atyát, 
megszűnik benne 
a szeretet szolgála-
ta? Ó, dehogy. Mi-
nél többet lát, minél 
többet ért és többet 
ismer meg, annál 
inkább szeret. Ha 
valaki nagyon tudott 
segíteni itt a földön, 
mennyivel jobban 
segít az égben. A 
boldog haza nem 
változtatta el a sze-
retetet, hanem csak 
növelte azt. Azért 
mert nem tud már 
szenvedni, nem lett 
részvétlen irántunk, 
hanem sokkal in-
kább magára öltöt-
te a legmélyebbre 
ható irgalmat, mert 
hiszen az irgalmas-
ság forrása előtt áll.

Ha valamelyik 
otthonba mentünk, 
mindig kérte láto-
gatásunkhoz az ott-
honban elhunytak 
segítségét. Gyer-
meki bizalommal 
hisszük, hogy most 

ő is a Szeretetszolgálat égi részlegében 
vigyáz ránk, ő segít gondjainkban. Fordul-
junk hozzá bizalommal!

De legőszintébben és leghálásabban 
akkor és úgy gondolunk rá, ha nemcsak 
emlékét őrizzük és ápoljuk, hanem se-
gítségét kérjük,  szellemét és lelkületét 
igyekszünk magunkban és közösségünk-
ben megvalósítani és elmélyíteni. S ez az 
örökség Krisztus szava: „Egyek legyetek!”

Erna nővér maga is ebben foglalja ösz-
sze lelki örökségét:

„Uram, az egyetértés minden közös-
ségben az összetartó erő. Egyetértés, 
béke, közös cselekvés, közös törekvés! 
Először Veled! Aztán egymással.”

Csak együtt
Kéz kézben
és mindegyikünk keze a Te kezed-

ben!” (1981.I. 26.)
Hisszük, hogy ebben és a Szeretet-

szolgálat minden ügyében segítségünkre 
leszel és imádkozhatunk nemcsak érte, 
hanem hozzá is!

Testvér, ha egyszer eljutsz oda,
Nézz vissza hozzánk bátorítva!
Mutasd az utat, amin kell járni…
És az út végén Jézus fog várni!

Hazatértél,
Nem hiányzik semmi.
Elindultál
Mindörökké lenni!
(Dienes V.: Jön az Isten.)

Szántó Katalin megemlékezése - 1983. július 20.
Megemlékezés Szabó Erna nővérről - III. rész

(1912-1983)

KÖNNYEK HELYETT… TARTS VELÜNK!
Egészségnap Gyomaendrődön A Közéleti Kávéház és a 

Templárius Alapítvány meghívására Gyomaendrődön is megje-
lenik a rákellenes egészségmegőrzést hirdető KÖNNYEK HE-
LYETT… TARTS VELÜNK! kampányprogram. 2017. május 13-
án a Szt. Antal Népházban a rákellenes életmódot népszerűsíti 
az a kerekasztal-beszélgetés, amelyben 3 kiváló szakember vesz 
részt: Dr. Hegyi Gabriella orvos, az alapítvány kurátora, a Pé-
csi Egyetem Dietetikai és Integratív Medicína Tanszék vezetője, 
Dr. Kiss István kutató orvos, a Pécsi Egyetem Népegészségügyi 
Intézetének igazgatója, az alapítvány kuratóriumának elnöke, 
Dr. Svastics Egon onkológus orvos, az alapítvány szakmai tes-
tületének tagja. „Első hazai rákellenes szervezetként ma is azt 
hangsúlyozzuk, hogy a rák megelőzhető, sőt jó eséllyel gyógyít-
ható, ha időben felismerik a kialakulását. Mindenkinek fontos 
tudni mit tehet saját magáért és miben kérhet segítséget. Ezért is 
gondoltunk arra, hogy az idei kampányunk részeként nemcsak 
beszélünk róla, hanem ajándékba adunk egy bőrrák, valamint 
egy szájüregi rákszűrést a rendezvényeinkre ellátogatóknak” - 
mondja Vajda Márta kurátor, mb. ügyvezető, a kerekasztal be-
szélgetés moderátora.
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

Dr. Kató József „Krónikás Könyve”, mint korának tükre - X. befejező rész
Úgy tudom, hogy a következő mondás 

gyomai eredetű lenne; „... azt kapod mint 
Bugyi a tapasztásért”. Bővebb tájékozódás 
és az „elvtárs” megszólítás okán ezen vers-
szakaszt is leírom; 1924 novembere táján 
a kormány rendelkezett a „közszolgálati 
illemtan” tárgyában, hogy tudniillik hogyan 
kell fogadni-beszélni a hivatalban ügyes-
bajos dolgában járkáló polgárral. Miért ép-
pen ekkor? Mert hát feszültség volt bőven, 
növekedett, sőt felgyorsult az elszegénye-
dés, akcióba léptek a szociáldemokrata 
párt ernyője alatt a betiltott kommunista 
párt aktivistái, s bűvös-bájos „elvtársi” cso-
dálatos jövendőt kiábrázoló, elképesztő 
ígéretekkel borzolták a kínjukban fogékony 
embereket. Aminek főterméke leend a fo-
kozódó gyűlölet minden s mindenki ellen, 
„népnyúzó” lett, lehetett akárki, akit, akiket 
ők, az „elvtársak” annak mondottanak.

Így juthatott eszébe költőnknek az egy-
szeri király és annak fürkészője bölcs mon-
dása, mert hogy akkor rémült meg a király, 
mikor a fürkésző azt jelentette: „... hogy 
mulat a nép, mert míg csak sopánkodik, de 
dolgozik is, addig nincs baj...”.

1. Vigasság istene
Leszállott a földre,
Rózsafátyolt terít,
A temérdek könnyre.

2. Volt belőle bőven,
A közel, s a távol,
Máiglan is nem más
Csak fekete fátyol.

3. Mégis perdül a tánc
S száll a szilaj nóta,
Ahogy nem tette egy
Emberöltő óta.

4. Hejehuja vígság,
Akármerre nézel,
Én uram teremtőm,
Ki győzi ezt pénzzel?

5. Máskor is volt jókedv,
Máskor is volt élet;
De ilyen nagy lángra
Még sohasem éledt.

6. Mikor elmúlt holtak
Csillagszeme rebben,
Tud-e gyönyörködni
Most az emberekben?

7. Szeges ostorával
Itt suhog a végzet;
Árva magyar népem
Tán vesztedet érzed?
Gyoma, 1925. január 11.
Aztán szól költőnk a divatról. Eltűnt a lá-

nyok, asszonyok lábáról a csizma, helyette 
bejött a fagyásbiztos szűk, gombos, magas 
szárú cipő. Ezen felül a gyomai modern 
lányok hócipőben járnak, melynek is boly-
hos szegése van, mint egy vén igáslónak 
csüdje, lábszáron a rücskös kötött harisnya 
helyett a pókháló selyem harisnya, szem-

vakító ez a divat. Az infl ációs idő ellenére 
bátorságot vett az előjáróság - bár már 
útban volt a kemény valuta, a pengő -, s 
néhány utcában a járdás oldalon betonjár-
dát csináltatott. Az onnat felszedett téglával 
Besenyszeg, s Bánomkert járdákat kapott.

Feltűnt a költőnknek, hogy az érdekel-
tek, tudniillik a korcsmárosok, hentesek 
gyűjtik a jeget. Na, nyáron - teszi fel a kér-
dést Kató József - miért nem gyűjtik a me-
leget, inkább ezen törné a fejét Koncsek ta-
nár úr. Aki számos találmány „megindítója” 
volt, s „számtalan gyermek atyja”.

Az önkéntes tűzoltóság a múlt század 
íróinak, újságíróinak, fi rkászainak szinte 
állandó céltáblája volt. Ám a lelkes ön-
kénteseket ez egyáltalán nem zavarta. 
Többségében a kisiparosok adták a le-
génységet. Az aranygombos, rézsisakkal 
ellátott parancsnok általában kiugrott volt 
tisztiiskolás, vagy hajdani zupás őrmester, 
vagy tartalékos altiszt volt. Gyomán éppen 
Madaras Gyula tartalékos százados, vitéz 
és malomigazgató (Tisza malom) volt a 
parancsnok. Vitéz Madaras erdélyi szár-
mazású, onnan menekült, nyugodt, derűs 
modorú ember volt. Hivatali munkáján túl 
legtöbbet spotkörökben mozgott. Elnöke 
volt az Önkéntes Egyletnek, a parancsnok 
hétköznap egy torna tanító volt a Wagner 
üzletházból. Kun Feri 
bácsi, aki a Főté-
ren a volt Wodianer 
kastély egyik üzlet-
helyiségében boltos, 
szabadidejében ki-
váló trombitás. Majd 
még egy Szerető 
nevű köteles mester, 
s Köhler németvárosi 
szabómester.

Újfent a vadá-
szokról, most azokról 
akik kimaradtak a va-
dásztársaságokból. 
Bere Imre dévánkozó 
ványai szomszéd, a 
gyomai határban. Az-
tán Kató Gyula a kis-
templom utcája vé-
giben (Mátyás király 
utca), a „parti ma-
lom” tulajdonosa. Aki 
sokat áldozott arra, 
hogy a véget nem 
érő sipító fejhangon 
előadott mondókáit 
a kocsmai sereg vé-
gighallgassa. Meg 
Ősapay adótisztvi-
selő a városházán, 
nagyrabecsült, köz-
ismert stüszi vadász 
volt. Serkédi János 
bácsi régi kiöregedett 
vadölő, aki a tavaszi 
őzbak kilövő vadá-
szat szervezője volt, 
mint az Ivánfenéki 

Ármentesítő Társulat pénztárosa ment 
nyugdíjba. Ezidőtájt tervei alapján rendezte 
Papp Zsiga bácsi a gyomai Öreg temetőt, 
sőt még egy okleveles építész becsületire 
vált volna pazar ravatalozót is tervezett. 
Gipszmodellje ma is a református templom 
toronyszobájában porosodik. (Érdemes 
lenne egyszer közszemlére kitenni, vagy 
netán kölcsönadni a Papp Zsigmond Em-
lékházba, láthatóvá tenni.) Ám jött az 1950-
es évek, a sírkövek, fejfák eltűntek, a jege-
nyetölgyekbe beleette magát a hőscincér, s 
alig van belőle egy-kettő ép belőle, szántó-
föld s enyészet lett ez a kezdeményezés is. 
No meg ipartelep lett egy nagyobb része a 
Vasút utca felől. Jómagam - Cs. Szabó Ist-
ván - sikertelen kísérletet tettem arra, hogy 
gyűjtsük össze a körülbelül 4-5 féle típusú 
szép fejfákat - gyomaiasan „fűtől való fá-
kat”, legalább egy tucatnyit. Nem sikerült, 
nem találtam megértő lelkekre. 

Néhány személyről szóló elbeszélést 
kihagytam édesapám írásából, mert nem 
szívesen keverednék bele holmi személyi-
ségjogi zűrzavarba. S itt véget ért Dr. Cs. 
Szabó Albert ny. községi állatorvos kézira-
tának közlése.

Közreadta:
fi a, Cs. Szabó István

2017. június 10. szombat 

Gyomaendr d (Öregsz l ) Kondorosi út 1. 
(a Rózsahegyi Ház melletti szabad területen) 

Nevezési kategóriák:

paprikás krumpli (minden változatban) 
pörkölt
egyéb (ami a bográcsba belefér) 

Jelentkezés a f z versenyre 
2017. június 7-ig 

személyesen a Rózsahegyi Házban 
vagy a 66/282-659, 30/599-41-67 telefonszámokon 

Nevezési díj: 2000 Ft/csapat 
(Fedett f z hely, 2 db sörpad asztallal, t zifa. Minden további garnitúra 1000 Ft.) 

Egész napos programmal, gyermeknapi meglepetésekkel, 
sztárvendégekkel várunk minden érdekl d t. 

A részletes programról kés bb adunk tájékoztatást.
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Rovatvezető: Polányi Éva

 Dsida Jenő: Utolsó vacsora 

Kezében megtörik az ostya.
Az arca ólomszürke már.
(Szétzilált ágyán Mária töpreng:
Merre jár, jaj merre jár?)

Júdás éjsötét szemébe
kapzsi vágyak karvalya ül ki.
(Mária sóhajt csendesen;
Fájdalmas áldás Jézust szülni.)

– Bizony mondom, az Atyához megyek,
mielőtt a Vigasztalót hoznám –
(Mária susogva fohászkodik:
Vezéreld haza hozzám!)

Fáklyások lopóznak a hegyre,
az olajfák furcsán összesuhognak...
(Mária egyedül sírdogál:
Mi lesz holnap?)

Hirtelen búgó szélvihar hördül,
a Cedron morajlón felrian –
(Mária belesikolt az éjbe:
Meghal, meghal a fiam!)

Rónay György: Este a Golgotán

Sírjukba visszatértek már a holtak.
Pihent a város.
Az utakon át
őrök cirkáltak. Fönt a katonák
a kocsmában kockáztak és danoltak.

Beesteledett. Józsefnél zokogtak
az asszonyok. A szoba ablakát
elfüggönyözték. Annás lakomát
adott. A kutyák ugatták a holdat.

Magdolna ott állt az üres kereszt
tövén. A Mestert alkonyatkor levették.
Sírt. Félt. S egyszerre látta: az ijedt ég

alatt a szégyen fája nőni kezd,
a karjait a végtelenbe tárja,
s az alvó Földre ráborul az árnya.

Rónay György: Olajfák éjszakája 
(részlet) 

1.

Szállj le, éjszaka, szállj, 
szenvedés éjszakája, 
hűtlenség éjszakája, 
gyötrelem éjszakája, 
irgalom éjszakája. 
Takard be lépteiddel a földet,
borítsd rá fekete lepedődet,
minden kínokra vond rá szemfedődet,
függönyözd el a verejtékezőket.
Szállj le, éjszaka, szállj,
fájdalom éjszakája,
kegyelem éjszakája,
árulás éjszakája,
megváltás éjszakája.

2.

Akik a házban ülnek, 
a lámpa fénykörében, 
terített asztal mellett
ülnek és lakmároznak, 
eszik a lakoma testét, 
isszák a lakoma vérét, 
s a lámpa fénykörében 
nem látszik a sötétség - 
akik a házban ülnek,
azok nem veszik észre, 
mikor nyílik az ajtó, 
éppen csak egy arasznyit, 
csak hogy a Bűn kiférjen. 
Fejét leszegve surran,
vállát behúzva lépked -
(Júdás) Nem én vagyok, nem én! 
Nem én nyúltam a tálba,
nem kezem volt kezével,
nincs is kezem, levágták:
hiánya vár a pénzre;
nem én alkudtam érte,
vérdíjat életére:
nem én vagyok, nem én! 
Akik a házban ülnek,
nem is látják osonni,
fal mellett elsuhanni,
árnyékát rejtegetni,
amint kilép az ajtón, 
kilép az éjszakába -
(Júdás) Nem én vagyok, nem én! 

Pilinszky János: HARMADNAPON

És fölzúgnak a hamuszín egek, 
hajnalfele a ravensbrücki fák. 
És megérzik a fényt a gyökerek.  
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
és megszünhetett dobogni szive - 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
Et resurrexit tertia die.

Simon István: Húsvéti körmenet 

A fű zöldbe s fehérbe
öltöztek a fák.
A meggyvirágszagú égre
parabolát, száz karikát
rajzolsz, pogány duhajunk,
szél, szél, áprilisi,
míg a baldahin lengő
aranysátrát dalárda, gyertya és csengő
kíséri,
s négy ember a magasba tartva viszi.

Elöl a gyerekek párja csoszog,
aztán a lányok fehérben,
s talpig feketében
iparosok – 
s végül árad a görbe-utu,
kék hegyek alatti tiszta falu
megfáradt, áhítatos
kimosdott népe.

Áldott szombati este!
A harangszó aranyos felhőkig evezve
duhaj nótát csap a téres világnak.
Mennek, mennek, fölcsap a por,
a tömzsi labdarózsabokor,
az alma-, a körtefa ágak
mind, mind, mind a csokor.

Énekelnek istállók, pajták,
fészerek közt, a hosszú úton.
Fehér ingük alatt az ér
kötélként kidagad nyakukon.
Törtek sok századon át,
pestisen át,
háborún át,
de évenként egyszer csak vígan kidalolják
teli torokból,
világgá szórják a tavaszi porból
a nagy himnuszt, az álleluját.

S addig a tavasz – zöld és fehér keveréke – 
áldást ad a dűlőkre, ekékre,
hersen Ceres dárdás búzája,
elbújhat már benne a nyúl.
A menet utolsó kanyarul
állelujázva,
mert itt a tavasz,
s verejtékes nyár jön a virágsugaras,
minden évben halottaiból
feltámadó, ős mezei világra…

„És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.”

Versek Húsvétra
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Egészségről-betegségről

Kedves Olvasók! A tavaszi hónapok eljövetelével aktuális témá-
ban a választásom a medvehagyma nevű gyógynövényre esett, 
mert a tavaszi méregtelenítésben hatékonyan alkalmazható, im-
munerősítő hatású és a gyűjtési ideje a kora tavaszi időszakra esik. 

Néhány tudnivaló a medvehagymáról - (Allium ursinum)

Hazánkban árnyas, bükkös erdők aljnövényzetét alkotja, 
a 25-30 cm-es évelő növény levelei lándzsa alakúak, fényesek, 
élénk zöldek, hófehér virágai nyílnak tavasszal. A medvehagy-
ma népies nevei: erdei fokhagyma, kígyóhagyma, sásihagyma, 
vadfokhagyma. A gyógy-és fűszernövény gyűjtése még virágzás 
előtt a márciusi-április elejei időszakban történik, mert virágzás-
kor a növény mérgező hatással bír. A gyógyászatban a medve-
hagyma levelei és  hagymája kerülnek felhasználásra. 

A medvehagyma különböző hatóanyagok közül tartalmaz 
allicint, B1-,B2-, B3- és C-vitamint, magnéziumot, calciumot, cin-
ket, mangánt, vasat és  szelént. C-vitamin és vastartalma magas. 
A medvehagyma a fokhagymához hasonló, csak annál erősebb 
gyógyító hatással rendelkezik. A medvék téli álmukból felébred-
ve ezt a növényt eszik, hogy megszabaduljanak a szervezetük-
ben felgyűlt méreganyagoktól, a gyógynövény gyomor-, bél-és 
vértisztító hatása révén. Innen eredeztethető a medvehagyma 
neve. 

A gyógynövény erős vértisztító hatással rendelkezik, előse-
gíti a szervezetben lerakódott ólom és más nehézfémek kiürü-
lését. 

A svájci gyógynövényes gyógyító, Künzle tiszteletes szerint: 
„Az egész testet megtisztítja, kihajtja belőle a megrekedt, kóros 
anyagokat, egészségessé teszi a vért, kiűzi és elpusztítja a mér-
gező anyagokat. Nincs a földön még egy olyan növény, amelyik 
ennyire hatásosan tisztítaná a gyomrot, a bélrendszert és a vért, 
mint ez.” 

Belsőleg és külsőleg alkalmazva egyaránt kedvező hatá-
sú idült bőrproblémák, mint psoriasis, pattanásosság, korpás-, 
gombás bőr esetén. 

A medvehagyma serkenti a máj, az epehólyag működését, 
fokozza a belek nyirokkeringését, kiválasztó működését. Haté-
konyan eltávolítja a belekben lévő különböző gombákat, így a 
Candida-féléket is és a medvehagyma féregűző hatású. Kedvező 
lehet fertőzés vagy stressz okozta krónikus hasmenés vagy szo-
rulás kialakulásakor. 

A gyógynövény köhögéscsillapító, immunerősítő, gyulladás-
csökkentő hatással bír, az antibiotikumos kezeléseknek nagyon 
jó kiegészítő szere lehet. 

A női szervezet hormontermelését optimalizálja, kimaradt 
menstruáció esetén is előnyös fogyasztása. Mérsékli a változó-

kori panaszokat és gátolja a korai csontritkulás kialakulását.  
Férfi aknál használata kedvező lehet prosztatagyulladás és 

jóindulatú prosztata megnagyobbodás esetében. 
A húgyutakat, a veséket tisztítja, kisebb kövek, vesehomok 

távozhat a medvehagyma alkalmazásakor. Hatékony vizelet 
fertőtlenítőszer és kedvező  húgyhólyag gyulladás megelőzésé-
ben. 

A medvehagyma vizelethajtó hatással bír, így a vérnyomást 
is csökkenti. Csökkenti a koleszterin-szintet, az érelmeszesedés 
megelőzhető vagy csökkenthető a medvehagyma fogyasztásá-
val. 

Rheumás panaszoknál is kedvezően hat, továbbá nyugtatja 
az idegrendszert, így hatékony lehet álmatlanság esetén is. 

Vastartalma révén elősegíti a vérképzést, cinktartalma és 
gyulladáscsökkentő tulajdonsága miatt elősegíti a sebgyógy-
ulást. 

Hatóanyagai gátolják a vérlemezkék összecsapzódását, így a 
medvehagyma fogyasztása véralvadásgátlókkal, nem-szteroid 
és szteroid gyulladáscsökkentőkkel nem vagy csak orvos véle-
ményének előzetes kikérése esetén ajánlott. Terhesség és szop-
tatás alatt a medvehagyma fogyasztása nem ajánlott. 

A tinktúra ajánlott fogyasztási mennyisége 12-16 csepp na-
ponta 1,5 deciliter tiszta vízbe cseppentve. A medvehagyma 
szárított leveléből készült teából naponta 2-3 csészével is iha-
tunk. A teát langyosan borogatás vagy lemosás készítésére is 
alkalmazhatjuk. 

Forrás: Maria Treben: Egészség Isten patikájából
Internetes forrás: 
Medvehagyma a szervezet kéményseprője | KerekEgészEmber

dr. Macsári Judit

5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 31 
Nyitva: Hétfő-Péntek: 7-17 Szombat:8-12

Telefon: +36 (30) 2780-405

VÁRJUK A TAVASZT
- ízléses selyemvirágokkal
- tavaszi dekorációkkal
- különleges ajándéktárgyakkal
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Az EU-nak is részt kell vállalnia a magyar 
baromfitartók kártalanításából

Erdős Norbert európai parlamenti képviselő cikke

„A jelenlegi madárinfl uenza-járvány az Európai Unió tagorszá-
gainak a kétharmadában felütötte a fejét és ott hatalmas pusztítást 
okozott. Itt elsősorban egy uniós szintű problémáról van szó. Ezért 
az EU-nak is részt kell vállalnia a baromfi tartók kártalanításából, 
így erre a célra az Unió költségvetéséből is félre kell tenni” - je-
lentette ki Erdős Norbert európai parlamenti képviselő az Európai 
Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Szakbizottsága ülését 
követően Brüsszelben.

A fi deszes politikus hozzátette, tájékoztatta a parlamenti szak-
bizottság tagjait arról, hogy a madárinfl uenza Magyarországon is 
súlyos károkat okozott. A hazai kár meghaladja a 21 millió eurót. 
Több mint 250 állattartó helyen 3,3 millió darab állatot altattak el, 
ennek a költsége 11 millió euróra tehető. Az Afrikába tartó ván-
dormadarak vonulása miatt tavaly novembertől tomboló járvány 
egyébként sújtotta a nyugat-európai országok többségét, így Fran-
ciaországot, Hollandiát és Németországot, a skandináv és a balti 
államokat, Lengyelországot, Csehországot, Romániát, Bulgáriát, 
Horvátországot és Szlovéniát is.

Erdős Norbert kijelentette, hogy az éves uniós költségvetés 
harmadik, „Biztonság” című fejezetében van egy költségvetési sor, 
amelyből a tagállami, így a magyar állategészségügyi hatóságok is 
hívhatnak le összegeket a hatósági intézkedések, mint az állatok el-
altatása és a fertőtlenítés fi nanszírozására. „Az Európai Bizottság 
tájékoztatása szerint erre a célra 50 százalékos tagállami társfi nan-
szírozással jelenleg 20 millió euró áll rendelkezésre. Az Európai Bi-
zottság képviselőjétől azt kérdeztem, hogy az EU költségvetésében 
van-e tényleges forrás a baromfi tartóknak az egységes közös piac-
szervezésről szóló rendelet szerinti kártalanítására. Amennyiben 
van, mekkora összeget lehet igénybe venni?” - tette hozzá a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Szakbizottság tagja.

„Másrészt, javasoltam, hogy a Közös Agrárpolitika 2020-21-es 
reformja, de akár a mostani félidei felülvizsgálat tárgyalásai során 
a baromfi - és a sertéságazattal bővítsük ki a termeléshez kötött tá-
mogatásokkal segíthető mezőgazdasági ágazatok körét” - emelte ki 

Erdős Norbert. Hozzátette, hogy e támogatások célja ugyanis egyes 
válságba kerülő mezőgazdasági ágazatok megmaradásának támo-
gatással történő segítése vagy egyes válságba kerülő régiók gazdái 
megmaradásának támogatással történő biztosítása. „Az európai és 
a magyar sertés- és baromfi tartás szintjének a megmaradásához te-
hát szükség lenne a termeléshez kötött támogatásra” - jelentette ki 
a fi deszes politikus.

25 éves az Endrődi Gazdakör

Március 17-én bensőséges hangulatú ünnepség keretében em-
lékeztek meg az Endrődi Gazdakör tagjai negyedszázados fenn-
állásukról. Kopcsek László a Gazdakör elnöke elmondta, hogy az 
Endrődi Népházban 1992. március 31-én 19 taggal megalakult az 
Endrődi Gazdakör. Felsorolta az alapító tagokat, akik közül még 
többen jelenleg is soraik között vannak. Sajnos vannak, akik eltá-
voztak az örökkévalóságba. Az elnök jellemezte a negyedszázados 
munkát, melyben a szakmai ismeretek mellett helye volt a szórako-
zásnak, gasztronómiának, közös kirándulásoknak és a hagyomá-
nyok ápolásának. Az alapítók emléktáblát kaptak a kör elnökétől. 
Az ízletes ebéd elfogyasztása után baráti beszélgetésekre került sor.

Várfi  András

A S Z T A G
- szabadban tárolt, tartósan összerakott, cséplésre vagy nyomtatásra váró gabona (elsősorban búza) -
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Jótékonysági vacsora 

a Szent Gellért Keresztje Egyesület Támogatására
A Szent Gellért Keresztje Egyesület 2017. február 4-én, szom-

baton 18 órai kezdettel tartotta jótékonysági vacsorával egybekö-
tött egyesületi bálját. Vendégeink az alábbi módokon segíthették 
céljaink megvalósulását: vacsorajegyek, támogatójegyek és a bál 
estéjén tombolaszelvények vásárlásával. Az egyesületi bál teljes be-
vételét iskolánk modernizálására fordítjuk. Az általános iskolába 
kültéri játékokat vásárolunk (kültéri sakk, malomjáték), ezekkel 
segítve az órák közötti és délutáni szabadidő tartalmasabbá tételét. 
A gimnáziumban a klubszobát korszerűsítjük, valamint a Suli Rá-
diót modernizáljuk számítógép vásárlással, a tanításon kívüli idő 
kellemesebbé tételére.

Köszönjük mindenkinek, hogy a bálon való részvételükkel, 
adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy tanulóink környezetét 
még barátságosabbá tehessük! 

„Hát éppen ezért, megmaradásunkért
Fogjunk össze, tegyünk végre

Magyar a magyarért”

2017. március 15.
Iskolánkban hagyomány, hogy 1848-49 eseményeire az álta-

lános iskola negyedik osztálya emlékezik. Az ünnep előtti napon 
– diákjaink részére - a tornateremben, majd másnap - városunk 
ünneplő közönségének - a Szabadság téren elevenítették fel negye-
dikeseink a dicső történelmi napokat. A gyerekek és osztályfőnö-
kük, Fekécs Edit tanító néni színvonalas műsorral tették emléke-
zetessé a nemzeti ünnepet. A melengető tavaszi napsütésben átélt 
szavalatokat, csengő hangú énekkart - Tóthné Kele Ágnes vezeté-
sével -, egy egységbe forrt kis csapatot hallhattunk, amelyben min-
denki szerepet kapott.  

Köszönjük a szép megemlékezést diákjainknak, felkészítőiknek!

K i t e - k i n t ő

Március 15-e ünnepe Hunyán
Március 15-én az ország többi településéhez hasonlóan Hunya 

község lakosai is méltó módon megünnepelték az 1848/1849-es 
forradalom és szabadságharc  hőseit.

Az ünnepség a Művelődési Házban  Kocsis Csaba és Micura 
Károly műsorával kezdődött, majd az ünneplők átvonultak a köz-
ségházához. Itt az ünnepi beszéddel folytatódott az ünnepély, me-
lyet Hegedűs Roland polgármester tartott. Az eseményt Remeczki 
István általános iskolás tanuló versmondása és a helyi óvodások 
ünnepi műsora színesítette.

A megemlékezés koszorúzással ért véget.

Eredményeink

2017. február 27. és március 3. 
között rendezte meg a Határ Győző 
Városi Könyvtár az Aranyfonál mese-
mondó versenyét. Iskolánkból ered-
ményesen szerepeltek:

1. osztály
I. hely - Vatai Botond
II. hely – Gubucz Liliána
III. hely – Kis Bence és Katona-

Szabados Noé
2. osztály
II. hely - Pató Brigitta
III. hely – Kovács Liliána Zita és 

Kabai Rebeka Léna
3. osztály
I. hely - Vatai Zalán
III. hely – Plavecz Petra
Felső tagozat
I. hely - Demeter Adrienn

II. hely – Szabó Eszter
IV. hely – Vári Zsófi a

2016/2017. Tanévi Úszás Diákolimpia
Országos Döntő
2017. március 18-19. Debreceni Sportuszoda
II. helyezett – Czibulka Imola 100 m leány mellúszás valamint 

10. helyezett 100 m leány gyorsúszás
Felkészítője: Irimiás Róbert 
Gratulálunk a szép eredményhez!

A Bendegúz Anyanyelvi Verseny megyei fordulójába jutott Ka-
bai Rebeka Léna 2. osztályos tanuló, aki Békéscsabán 2017. március 
17-én eredményesen szerepelt.

Felkészítője: Molnárné Majoros KatalinCzibulka Imola
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Ízes Ízek

Április
Sonkás palacsinta

Sonkát apróra darabolunk. Palacsinta tésztát keverünk. A kész tésztába bele-
keverünk a sonkadarabokat, és úgy sütjük ki a palacsintákat. Összetekerve tűz-
álló tálba tesszük, leöntjük tejföllel és egy kis időre sütőbe tesszük a tálalás előtt. 

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

M E TA L  S T O P 
K E R É K PÁ RÜ Z L E T  É S 

É P Ü L E T G É P É S Z E T
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz
 - Tornádó elektromos kerékpárok,
 - gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 
 - csövek, szerelvények.

 - hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, 
 - Led TV-k, porszívók
 - háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika,
 - szegek, csavarok, zárak, lakatok,
 - fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
 - ZÁRTSZELVÉNYEK, TÉRHÁLÓK, ESŐCSA-

TORNÁK és FÜSTCSÜVEK kedvező áron!
 - kerékpárok JAVÍTÁSA - SZERELÉSE! 

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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Sírhelymegváltási lehetőség Endrőd 
katolikus temetőiben!

A Szarvasvégi temető régi gyermek-
parcellájának szabad részein és a Köz-
ponti temető köztemető melletti parcel-
lájában is új sírhely-sorokat létesítettünk. 
A Szarvasvégi temető előnye, hogy belvi-
zes időszakban is lehet koporsós temetést 
végezni magas fekvése miatt, a Központi-
nak pedig az, hogy a sírhelyek a temető 
elején találhatóak. A sírhelyváltásról 
érdeklődni az Endrődi Plébánián lehet 
munkanapokon délelőtt 9-től 12 óráig, 
vagy telefonon a 66/283-940-es számon, 
illetve az endrodi.plebania@gmail.com 
e-mail címen.

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

Tímár Lajos gyomaendrődi lakos, 
2017. március 11-én, 96 éves korában meg-
tért Teremtőjéhez. Gyászolják a családtag-
jai, rokonai, ismerősei. Fogadja be lelkét az 
örök boldogság!

Tímár Vince volt gyomaendrődi, 
majd Tiszakeszi lakos 2017. március 15-én, 
87 éves korában távozott szerettei köréből. 
Gyászolják a családtagok, rokonok és isme-
rősök. Isten őrködjön pihenése felett!

„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!

Március első hétvégéjén elkezdődött a 2016-2017. évi labda-
rúgó bajnokság tavaszi szezonja. A több, mint három hónapos 
bajnoki szünet után nagy érdeklődéssel várta a rajtot minden 
labdarúgást szerető sportbarát. A Gyomaendrődi FC számára 
eléggé felemásra sikerült a rajt, hiszen az első gólzáporos hazai 
mérkőzés után egy nem várt vereséggel folytatta a csapat a ha-
zai szereplést, igaz a két mérkőzés között értékes döntetlent ért 
el idegenben.     

A lejátszott mérkőzések eredményei:     
2017. 03. 04.     Gyomaendrődi FC - Békéscsabai MÁV SE     7 : 0
                             G.: Furka Zs.(4), Kovács T., Sebők M., Putnoki T.
Szép tavaszias idő fogadta az idei év első bajnoki mérkőzé-

sén a csapatokat. A bajnoki osztály utolsó helyezettje látogatott 
Gyomaendrődre. A helyezéstől függetlenül az első félidőben 
még jól tartotta magát a MÁV, lelkesedéssel pótolták a tudásbeli 
különbséget. A félidő utolsó percében azonban gólt kaptak, így 
hátránnyal vonultak szünetre. A hazaiak a második félidőt sokkal 
támadóbb szellembe kezdték és folyamatosan felőrölték a ven-
dégek ellenállását. Az 53. és 54. percben szerzett gólok végleg 
megtörték a vendégeket és már csak az volt a kérdés mennyi 
lesz a vége. A hazaiak gólfelelőse Furka Zsolt ismét elemében 
volt, egymaga négyet termelt be az ellenfél hálójába, a csapat 
hétnél állt meg. A tartalékos felállás és a rövid kispad hátrányos 
helyzetbe hozta a vasutasokat, ennek következtében a nagy-
szerű kontrajátékot bemutató hazaiakkal nem tudták felvenni a 
versenyt a játékban. 

2017. 03. 12.     Bucsa SE - Gyomaendrődi FC     1 : 1
                            G.: Sebők M.

Az első tavaszi forduló mindkét gárdának győzelmet hozott, 
míg a Bucsa idegenben addig a Gyomaendrőd otthonában dia-
dalmaskodott. Két egyforma játékerőt képviselő csapat feszült 
egymásnak ezen a vasárnap délután. Az első félidőben a haza-
iak kezdtek jobban, de felvette a kesztyűt a vendégcsapat is. A 
félidő közepén mégis a hazaiak jutottak vezetéshez, amit meg is 
tartottak a félidő végéig. A második játékrész elején, az 52. perc-
ben az újonnan igazolt Sebők Martin révén a vendégek egalizál-
ták az eredményt. Ezt követően már egyik csapat sem tudott a 
másik fölé kerekedni, újabb gól nem született. Egyenlő erők küz-
delmében, izgalmas mérkőzésen igazságos eredmény született. 
A látottak alapján mindkét fél elégedett lehet az eredménnyel. 

2017. 03. 18.     Gyomaendrődi FC - Csorvási SK     0 : 1
                            G.: ---
A vendégeknek eddig idegenben igen kevés babér termett, 

joggal bízhattak a hazaiak a jó szereplésben, annál is inkább mi-
vel Ők hazai pályán igen jó eredménnyel rendelkeztek. A játék 
azonban nem igazolta egyik fél eddigi eredményét sem. A ha-
zaiak tompák voltak, rendre lemaradtak a labdákról. A vendé-
gek viszont nagyon fegyelmezetten, szervezetten játszottak, a 
párharcok jelentős részét megnyerték. Helyzetek ugyan adód-
tak a hazaiak előtt is, de messze nem annyi amit megszoktak 
tőlük a nézők. A vendégek több helyzetet teremtettek a kapu 
előtt, amelyből egyet a második félidő közepén góllá is váltot-
tak, válasz viszont nem érkezett rá. A két azonos képességű csa-
pat közül a szervezettebb és a győzelmet jobban akaró Csorvás 
megérdemelten vitte el a három pontot, ezzel az eredménnyel a 
forduló meglepetését okozta.  

Fülöp Zoltán

E l k e z d ő d ö t t  a  t a v a s z i  s z e z o n
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Gimnáziumi egység

„A sokszínűség egysége”

Idei tanévünk egyik kiemelkedő programsorozatának, a március 
10-én megrendezett Kner-napnak mottójaként említhető a fenti cím. 
Városunk történetének rendkívül fontos alakjai voltak ugyanis a Knerek, 
akiknek nevét hosszú időn keresztül viselte iskolánk, s a hagyományt 
ápolva vállaltuk, hogy kétévente megemlékezünk róluk. A programso-
rozat nyitányaként egy vetélkedőt szerveztünk a város összes általános 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
és középiskolájának részvételével, ezt követően ünnepi műsorral emlé-
keztünk munkásságukra. A műsort egy tartalmas kétórás séta követte. 
Minden egyes állomáshely egy-egy kiemelkedő Kner-emlékhely is egy-
ben, itt diákjaink rövid előadásait hallhatták az érdeklődők. A sétát köve-
tően „Gyoma régen és ma” című fotókiállítást lehetett megtekinteni régi 
képeslapokból, melyeket Valuska Tamás 12. A osztályos tanuló fotózott 
újra.  A délutáni program egy játékos sportvetélkedő volt, ahol kicsik és 
nagyok, vegyes, „sokszínű egységet” alkotó csapatokban mérték össze 
ügyességüket, fémjelezve a Knerek egyik legnagyobb értékét, melyet 
városunkban jelentettek. Az emléknap faültetéssel zárult, az egykori Hő-
sök Emlékútját szegélyező hársfasor egészült ki egy újabb facsemetével 
városunk polgármestere, Toldi Balázs és iskolánk igazgatója, Tóth Ferenc 
keze nyomán. A programsorozatot számos meghívott vendég tisztelte 
meg jelenlétével, köztük Zöld Sándor, Kner-leszármazott, aki érdeklődve 
járta végig másokkal együtt az emlékhelyeket.

Iskolai megemlékezés március 15-én

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire idén iskolánk 11. 
A osztályos tanulói részvételével emlékeztünk, akik rövid ünnepi műso-
rukban elevenítették fel a forradalom jeles eseményeit, hangulatát. Visz-
szaemlékezésükben a márciusi ifj ak kaptak főszerepet, de felvillantották a 
szabadságharcot követő elnyomás éveit, amikor a hősökről való hallgatás 
fejezte ki leginkább a nemzet fájdalmát és az összetartozást.

Diákközgyűlés

Az idei tanévben március 22-én került megrendezésre gimnáziumi 
egységünkben a Diákönkormányzat nyílt fóruma, a Diákközgyűlés. Az 
osztály diákközösségek előzetesen összegyűjtötték észrevételeiket, kér-
déseiket, majd ezeket a felvetéseiket továbbították az intézményvezető 
felé. Tóth Ferenc igazgató úr ezekre a kérdésekre adott választ a diákság-
nak. Diákjaink március 27-én egy tréning keretében képviselik iskolánkat 
diákönkormányzatot segítő pedagógus részvétele mellett a Gyomaend-
rőd Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának soron következő ülésén.

Diákjaink az eTwinning programban

2016 novemberétől iskolánk is csatlakozott az Európai Bizottság ál-
tal 2005-ben indított eTwinning programhoz. A ’Let’s Get to Know Each 

Other’ (Ismerjük meg egymást!) nevű angol nyelvi projektben a mi isko-
lánk 3 pedagógus (Szabadka Marianna, Rovnyik Katalin és Varsányi Gyula) 
irányításával vesz részt. A tanulók feladata egy közös tematikus e-maga-
zin szerkesztése, melynek oldalain rövid angol nyelvű cikkeket írnak, fi l-
met forgatnak, képeket készítenek saját iskolájuk, osztályuk, lakóhelyük, 
országuk jellegzetességeiről, kulturális eseményekről.

Átadásának 5. évfordulóját 
ünnepelte 2017. március 3-án 
a Rózsahegyi Ház néven mű-
ködő IKSZT Gyomaendrőd-
Öregszőlőben. Dankó Béla 
országgyűlési képviselő kö-
szöntőjében többek között az 
Integrált Közösségi és Szolgál-
tató Terek jelentőségéről szólt, 
Toldi Balázs polgármester 
Öregszőlő településrész fejlesz-
tési lehetőségeiről beszélt. Far-
kas Zoltánnétól a Rózsahegyi 
Ház működésének körülmé-
nyeiről, eredményeiről kaptak 
tájékoztatást a meghívott ven-
dégek, akiknek a működtető 
alapítvány nevében megkö-
szönte az együttműködést és a 
támogatást.

Ötéves a Rózsahegyi Ház

Dankó Béla országgyűlési képviselő is 
megtisztelt bennünket
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Az iciri-picirik nagyot alkottak

Már sok éves hagyományra tekint vissza az iskolánk által 
szervezett Iciri-piciri mesemondó- és rajzpályázat. Idén is vá-
rosunk minden óvodájából érkeztek hozzánk a szebbnél-szebb 
rajzok, melyek aztán az alsó tagozat auláját díszítik kiállítás for-
májában heteken keresztül.

Először a rajzpályázat eredményhirdetésére került sor, majd 
ezt követően kezdetét vette a mesemondó verseny. Az óvó né-
nik alaposan felkészítették az apróságokat. Szebbnél szebb me-
sék hangzottak el!  Bizony a zsűrinek nehéz volt kiválasztania a 
produkciók közül a legjobbakat.  Aki nem ért el helyezést, annak 
sem volt oka búslakodni, hiszen az Iciri-piciri versenyek vala-
mennyi résztvevője elismerő oklevélben és tárgyjutalomban ré-
szesült.

A RAJZVERSENY díjazottai:
I. Szilágyi Zsófi a - Százszorszép Óvoda, II. Paraizs Kende - 

Selyem Úti Óvoda, III. Pádi-Klein Zoé - Vásártéri Óvoda, Kü-
löndíjasok: Boruzs Evelin Amira - Százszorszép Óvoda, Gubucz 
Kata - Csemetekert Óvoda, Bajzák Lilien - Selyem Úti Óvoda

A MESEMONDÓ VERSENY díjazottai:
I. Furka Dorka - Százszorszép Óvoda, II. Hoff man Hanna - 

Gyermekliget Óvoda, III. Juhos János - Szivárvány Gyermekkert 
Óvoda, Különdíjasok: Tóth Kamilla - Gyermekliget Óvoda, Pely-
va Petra - Csemetekert Óvoda, Kürti Péter - Százszorszép Óvoda

Matematika versenyek eredményei

A Varga Tamás Matematikaverseny iskolai fordulóján 3 hete-
dikes és 3 nyolcadik osztályos tanuló vett részt. A nagyon nehéz 
feladatsor megoldása után 2 tanuló jutott tovább a 2. fordulóba. 
A megyei versenyen nagyon szép eredményt értek el tanulóink: 
Munkácsi Lili 6. helyezett, Németh Regina 7. helyezett lett. Mind-
ketten 8. b osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Fekécs Éva.
Németh Regina részt vett az Andrássy Gyula Gimnázium által 
megrendezett Horváth János Matematikaversenyen is, ahol 4. he-
lyezést ért el.

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) 
Alapítvány az idei tanévben is megrendezte a Zrínyi Ilona két-
fordulós (területi, országos) matematikaversenyét. A versenyt 
teszt formájában írták meg tanulóink - iskolánkból 21 tanuló- a 
Gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában. Az ered-
ményhirdetésre, Sarkadra, Németh Regina tanulónkat hívták meg 
a díjazásra, aki 5. helyezést ért el, felkészítője Fekécs Éva tanárnő. 
Az iskolánk többi tanulója- Varjú Zétény 3. osztályos, Szőke Gyu-
la 5. osztályos, Nun József 6. osztályos, Ugrai Éva, Varjú Zalán, 
Sztoján Zoltán 7. osztályos, Varjú Gergő, Munkácsi Lili 8. osztá-
lyos tanulók-is szép eredményeket ért el.A rajzverseny első helyezettje: Szilágyi Zsófi 

Matekosok

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

A  S z í n f o l t  s z ó l i s t á i  a  d o b o g ó n !

Nagy sikerrel zárta a tavaszi versenyt az országos megméret-
tetésen a Színfolt Mazsorett Csoport négy szólótáncosa Gyöm-
rőn, az Országos Mazsorett Versenyen! Szilágyi Csilla: junior bot: 
3. helyezés valamint pompon szólótánca: 2. helyezés, Czinczár 
Noémi: senior bot: V. h. Baráth Beáta: tradicionális senior szólója: 
arany minősítés, Piroska Attila: senior botos szólója: arany minő-
sítés! Szép eredmények! Büszke vagyok rátok! 

Hunya Jolán 
Színfolt vezetője
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Kedves vásárlóim!
Tavaszi ajánlataim:

• ÉRKEZNEK A TAVASZI VETŐMAGOK,
• zöldségfélék, virágmagok, virághagymák,
• fokhagymák, dughagymák,
• tavaszi lemosó vegyszerek,
• munkavédelmi bakancsok, gumicsizmák,
• munkavédelmi kesztyűk, ruhák,
• kandallók, szeneskályhák, kályhacsövek,
• üstök, üstházak, konyhai eszközök,
• műanyagládák, rekeszek, hordók, 

kannák,
• szegek, csavarok, kéziszerszámok,
• zárak, lakatok, kilincsek,
• fóliák, műanyagzsákok, p.p. zsákok,
• fejszék, lapátok, villák, csákányok,
• műtrágyák, virágföldek, műanyag 

cserepek,
• led izzók, elemek, led fénycsövek,
• rágcsálóriasztó, mérgek, csapdák.

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

FÉSZEK 
Panzió és Étterem

5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 6.

Egész évben várjuk kedves 
vendégeinket klimatizált, 
termálvizes szobáinkban. 
Vállaljuk baráti, üzleti, 
családi rendezvények le-
bonyolítását klimatizált 
éttermünkben 70 főig.

Elérhetőség:
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-30/955-1295

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

Március 15-e ünnepe városunkban - Ünnepi szónok: Dr. Gyuricza Csaba

HÍDFŐ étterem
5502 Gyomaendrőd, 
Hídfő u. 2.

Baráti, családi üzleti 
rendezvény lebonyolí-
tását vállaljuk a teljesen 
klimatizált étteremben 
160 főig.
Korlátlan ételfogyasztás 
minden nap 11-15 
óráig!


