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A tartalomból: Az elhurcoltak emlékére
- kényszermunkára hurcoltak emléktáblájának avatása -

Az 1944. december 22-i 0060-as szá-
mú katonai parancs alapján a szovjetek 
által „felszabadított” területekről elkezdő-
dött a németek ill. német nevűek depor-
tálása a Szovjetunióba, kényszermunkára. 
„Minden német származású munkaképes 
személy mozgósítandó és jelentkezni tar-
tozik: férfi ak 17-től 45, nők 18-tól 30 éves 
korig”.

A Szovjetuniónak munkaerőre volt 
szüksége; az ország újjáépítésé igényelte 
a munkáskezeket, de munkaerőhiányban 
szenvedtek. A hadifoglyok, kényszermun-
kára hurcoltak ingyen dolgoztak. Ma-
gyarországot is büntették, mivel fegyveres 
segítséget nyújtott Németországnak. 

Az elhurcolt polgári személyek három 
csoportba sorolhatók:

1. hadifogolylétszám kiegészítés
2. etnikai tisztogatás
3. németként való internálás
1945. január 2. napján a 167 német 

nevű személyt Gyomán az Úri kaszinó 
épületében, ill. az akkori tanácsházán 
gyűjtötték össze.  Az 1941. évi népszám-
lálási adatok alapján jelentkezniük kellett 

azon személyeknek, akik származásuk 
miatt apai, ill. anyai ágon németnek mi-
nősültek, függetlenül attól, hogy beszélték 
az adott nyelvet, vagy sem. Az eleki elhur-
colásokat irányító NKVD-s őrnagy sze-
rint deportálandó „minden német nevű, 
tekintet nélkül arra, hogy bírja-e a német 
nyelvet vagy sem, tekintet nélkül előéle-
tére, a rendelkezés alá esik. Ugyancsak 
beleesnek azok a magyar nyelvű egyének, 
akiknek nagyszülőjük német nevű, illetve 
német származású”. Az őrnagy egyébként 
szó szerint még a következő kijelentést 
tette: ”Ha csak egy csepp német vér folyik 
az ereiben, német”.

Lovaskocsikkal a téli hidegben szov-
jet fegyveres katonai kísérettel Gyulára 
indították a gyomaiakat, ott gyűjtötték 
a berényieket, almásiakat nagyobb lét-
számban.  Néhány nap gyulai tartózkodás 
után marhavagonokba terelték őket, és 
útnak indították a szerelvényt. Románián 
keresztül utazva 10-15 nap után érkeztek 
meg a Donyeci szénmedencékhez.

Fatima 1917-20176.

Újévi Koncert2.

„Betlehemezéstől a 
háromkirályjárásig”20.

folytatás a 3. oldalon
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Szép Magyar Beszéd Verseny
A Humán Munkaközösség január 12-én tartotta a Kazinczy Fe-

rencről elnevezett Szép Magyar Beszéd Versenyt. A gyerekek egy 
szabadon választott és egy kötelező szöveget olvastak el. A zsűri 
tagjai: Hunya Jolán, Domokos Anikó és Tóthné Szabó Irén tanárnők 
voltak. Az 5-6. és a 7-8. osztályos korcsoportból egy – egy verseny-
ző jutott tovább a megyei versenyre, amelyet Békéscsabán rendez a 
Pedagógiai Intézmény, február hónapban. Vinkovics Ágnes 6. osztá-
lyos tanuló, felkészítője: Domokos Anikó, valamint: Nándori Viktória 
7. osztályos tanuló, felkészítő: Hunya Jolán tanárnő jutott tovább a 
magasabb szintű megmérettetésre. Gratulálunk!

Nyelvtan versenyekről
A Bolyai Anyanyelvi csapatverseny után egyéni magyar nyelvi 

- és helyesírási versenyre jelentkezett több tanulónk. A Lotz János-
ról elnevezett komplex anyanyelvi verseny megyei fordulójába az 
első 22 legjobban teljesítő versenyző került be, köztük van nyolc 

„Kisbálintos” diák is! Név szerint: Nándori Viktória, Várkonyi Sarolta, 
Saly Sára, Sztoján Zoltán hetedik évfolyamosok, valamint: Cserenyec 
Orsolya, Tímár Csenge, Kovács Dóra és Varjú Gergő nyolcadik évfolya-
mos tanulók. Mindegyikük felkészítője: Hunya Jolán tanárnő.

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei döntőjébe: hét 
tanuló jutott be. Fekécs Noémi és Uhrin Andor 5. osztályos tanulók, 
felkészítőik: Forgácsné Gyetvai Krisztina és Varjúné Farkas Enikő, a 
hatodikosok közül: Vinkovics Ágnes és Csányi Brigitta jutott tovább, 
tanáruk: Domokos Anikó, a hetedikesek közül: Saly Sára, míg a nyolca-
dikos évfolyamból: Tímár Csenge és Cserenyec Orsolya. Az utóbbi há-
rom versenyző magyartanára: Hunya Jolán, a Humán Munkaközösség 
vezetője volt. Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak!

A Kazinczy verseny résztvevői Lotz versenyen, Szarvason

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Első Újévi Koncert
2017. január 7-én, Gyomaendrődön, a Kállai Ferenc Kulturális 

Központban Hunya Jolán tanárnő, a Színfolt Mazsorett Csoport veze-
tője rendezte meg az első Újévi Koncertet! A rendezvény célja, hogy 
csak fúvós zenére táncoljanak a mazsorettek. (CD zenére nem) Az 
együttes vezetője a hagyományos mazsorett vonalat élesztgeti újra. A 
talpalávalót: a Szarvasi Rezes Banda húzta, Laurik László vezetésével. 
Népszerű, klasszikus, ismert dallamok csendültek fel. Pl.: Radetzky-
induló, Sej-haj, Rozi, Fejérvári induló, Honvédbanda szól a Stefáni-
án… Toldi Balázs polgármester újévi köszöntője után kezdetét vette a 
zenei vigadalom. A közönségnek tetszett a műsor, vastapssal jutalmaz-
ta a látottakat. A hangulat és a visszajelzések biztatóak, így a jövőbe 
tekintve már lehet készülni a második Újévi Gálára.

KEDVES GYOMAIAK! 

Az 1945- ben elhurcoltak és hozzátartozóik tragédiája fe-
lejthetetlen és fájdalmas!

Nagyon meghatott a január 6-i ünnepségük, melyen 
megemlékeztek, sőt emléktáblát szenteltek, és állítottak a 72 
éve „Málenkij robot”-ra elhurcolt gyomaiak emlékére, köztük 
nagyon sok német származású személyre. Sajnálatos, hogy 
a rendezvényen, mely kissé elkésettnek bizonyult, a túlélők 
már nem tudtak részt venni, de így is nagyon szép gesztus, 
hogy 1990 óta hivatalosan is beszélhetünk, sőt nyíltan is em-
lékezhetünk az akkori szomorú eseményekre, mely nagyon 
sok család szenvedését és fájdalmát okozta. 

Köszönöm a rendezvényen résztvevő fi ataloknak, diákok-
nak és tanáraiknak aktív részvételüket, és szolgáljon nekik fi -
gyelmeztetésül, hogy az ott „idézettek” a történelem során a 
jövőben se velük, se másokkal ne fordulhassanak elő.

Köszönöm a gyomai Evangélikus Egyház lelkészének Fü-
löp Mónikának, hogy az emléktábla elhelyezését lehetővé 
tette, és az évforduló alkalmából felszentelte.

Köszönöm a Német Önkormányzat tagjainak, Hack Máriá-
nak, Braun Mártonnak, Schwalm Mártonnak a lelkiismeretes, 
körültekintő, szervező és segítő munkát, mely a város életét is 
érintő szomorú eseményt a hozzátartozók és gyászolók  szá-
mára is felejthetetlenné tették.

Az emlékezés lángja lobogjon örökké. 
Tisztelettel a szüleit gyászoló: 

Maléth Márton (sz. 1945. 06. 17. Novo-Sakti,  
A.n.: Simon Ilona)

1141 Budapest, Kalocsai utca 79.
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„Ez egy nagy igazságtalanság volt”
- Dr. Köhler Mihály emlékei a málenkij robot idejéről -

Én ´44-ben apámnak a kívánságára kereskedelmi középisko-
lát kezdtem Békéscsabán - mivel iparos volt, a Fő utcán volt üz-
lete, műhelye - mert azt akarta, hogy belőlem kereskedő legyen. 
De ez a kereskedelmi nekem nem konveniált, mert én anyai 
nagyapám mellett nőttem fel, aki gazdálkodó, meg közéleti em-
ber volt (Arany Lajos). És ennek kapcsán elmentem, bejárók vol-
tunk. Reggel ment a diákvonat, délután jöttünk haza.

Mihály napkor, szeptemberben hazazavartak bennünket, 
mert közeledett a front. És akkor kivetettek bennünket lövészár-
kot ásni a Fűzfás gátnál, a Papp Zsiga bácsiéknak a földjén, hogy-
ha jönnek az oroszok, akkor majd ott védekeznek a magyarok. 
Egy napig ástuk anyámmal a lövészárkot. Én a következő nap 
kimentem a tanyára a földbérlőnkhöz, mert az meg hívott, mert 
a bérese kint volt az orosz fronton, kellett neki a segítség. Akkor 
én attól kezdve tanyasi lakos lettem, csak olykor-olykor időkö-
zönként jöttem haza, mert beindult az élet, miután október 6-án 
bejöttek az oroszok.

 ‚44 novemberében megalakult a Nemzeti Kormány Debre-
cenben. Innen a Kisgazdapárt részéről Rácz Lajos bácsi, s a kom-
munisták részéről pediglen egy Megyeri nevű volt képviselő. Na 
most gyakorlatilag itt annak ellenére, hogy ugye a kisgazdapárt 
volt a jobb pozícióban, az oroszok kapcsán a kommunisták intéz-
ték a dolgokat.

Én úgy emlékszem, hogy már decemberben kidobolták, meg 
küldték kifele, hogy kiknek kell málenkij robotra négy napra való 
élelemmel elkészülni: a sváb származásúaknak,  meg a vegyes 
házasságból születetteknek, meg a nem magyar nevűeknek, stb.

Megszereztem a mezőberényi rokontól -  Köhler Júliától, aki 
foglalkozott ezzel a témával - a hadparancsot. Ez alapján pedig a 
45 éven felülieket nem lehetett volna elvinni, vegyes házasság-
ból származókat nem lehetett volna elvinni, de itt „jóindulattal” 
a szovjethatalomnak a szekértolói gyakorlatilag nagyon sokakat 
szedtek össze , akiket nem kellett volna. Tehát itt igazságtalanul 
volt összeállítva a lista. Itt nem vetődött fel a Németországba 
való kitelepítés, túlzottan sok személyt értesítettek ki , innen el-
vittek ugye annyi fi atalt...  Mezőberényben más volt a helyzet, 
mert ott kitelepítés is volt. Először januárban ugye a málenkij ro-
bot, utána jött a kitelepítés, és Mezőberényt jól megcincálták, itt 
viszont már Németország szóba se jöhetett.

Na most én azt mondtam apámnak, hogy mivel ‚44 júniusá-
ban volt 45 éves, és mint frontkatona, (mert az első világháború-
ban másfél évig az olasz fronton volt fi atal katonaként, két nagy 
kitüntetést szerzett) tette a hazának a védelmét, ne menjen el, 
tagadja meg. Mondom, jöjjön ki velem a tanyára, aztán ott mi 
elhelyezzük. Arra nem járnak az oroszok se. Ennek kapcsán azt 
mondta apám - katonaember volt - ez parancs, hadparancs, nem 
akarja a családot, hogy meghurcolják. Elment. Úgy emlékszek, 
hogy január ötödikén vittem apámnak a cuccát, én toltam ebben 
a januári kegyetlen hidegben egy targoncával, egy nagy fonott 
utazókosárban az Úri Kaszinóba. A kommunisták oda telepedtek 
be, az volt az irodájuk, meg a székhelyük, oda gyűjtötték be a 
málenkij robotosokat.

 És akkor január 5-én vagy 6-án elindult a menet robotos sze-
kerekkel. Felrakták a cuccot, meg felültették a népet, de mivel 30 
fok körüli hideg volt, nem bírták a szekéren való ülést, lekéredz-
kedtek gyalogmenetbe. Kétoldalt ilyen orosz gépfegyveresek kí-
sérték őket. Megengedték nekik, hogy gyalog menjenek, és Me-
zőberénytől elmentek Gyuláig gyalog abban a nagy hidegben.

Hát ez egy nagy igazságtalanság volt, és én még a szocializ-
musban akartam ezt tisztázni.  Egy kérelmet adtam be a titkos-
szolgálati nyilvántartóba, hogy apámról igazoljanak már vissza, 
hogy s mint. És akkor visszaigazolták, hogy ettől és ettől, itt és 
itt hadifogoly volt. Akkor én arra föl voltam háborodva. Össze 
is téptem, hogy olyan dokumentum, ami valótlan, ne maradjon 
meg. Felhívtam ezt az ügyintézőt, és akkor azt mondta, hogy „ve-
gye tudomásul, hadifogoly volt, úgy van nyilvántartva”. Na most 
ennek kapcsán én ezt akkor lezártam, de hamarosan újra kérel-
mezni fogom az adatait.

Dr. Köhler Mihály emlékeit lejegyezte:
Hegedűs Bence

Az elhurcoltak emlékére
- kényszermunkára hurcoltak emléktáblájának avatása -

Folytatás a címlapról

A lágereket, ahol elszállásolásra kerültek, fegyveres őrök vi-
gyázták, a szökés elkerülésének végett. Legtöbben szénbányában 
dolgoztak, egészségük romlása, betegség esetén könnyebb mun-
kára (konyhai kisegítés, varrás, cipőkészítés, javítás, mezőgazda-
sági munka) osztották be.  A rossz munkakörülmények, a nehéz 
fi zikai munka, a mennyiségileg és minőségileg nem megfelelő 
táplálkozás igen hamar kikezdte egészségüket. Már útközben 
többen életüket veszítették, de a lágerekben mindennapos volt 
a haláleset. 

A családról, otthon maradottakról nem, vagy igen ritkán 
kaptak levelet, a postát cenzúrázták. A szovjet hatóságok 1946-
tól engedélyezték az esetenkénti levélváltást.    Sok esetben a be-
tegszerelvénnyel érkezők tudatták az állomáson várakozókkal, 
hogy a hozzátartozó életben van, vagy elhalálozott. Az elhuny-
takról pontos listát nem készítettek, előfordult, hogy tömegsírba 
temették az elhalálozottakat.

A hosszú, kemény évek során sok megpróbáltatáson estek 
keresztül, de a kitartás, egymás segítése, a hitük életben tartotta 
őket. Gyomára 45 fő nem térhetett vissza, idegen földben, való-
színűleg jeltelen sírban alusszák örök álmukat.   

Legtöbben 1949 novemberének utolsó napjaiban térhettek 
haza, legyengült állapotban.

Ahhoz, hogy megkíméljék a szervezetüket az otthoni „ne-
héz” ételtől, a kamra kulcsát eltették a hozzátartozók, majd foko-
zatosan kerültek visszaszoktatásra a hazai ételek.

Nemzedékek nőttek fel úgy, hogy nem tudtak a történelem-
nek ezen oldaláról. Megtiltották, hogy erről beszéljenek, megfé-
lemlítették a malenkij robotra elhurcoltakat, hogy visszakerül-
nek, ha erről bárkinek beszélnek.

70 év telt el, mire a kormány lehetőséget biztosított, hogy em-
léktábla, könyv, fi lm készüljön erről a szégyenteljes eseményéről. 
Ezáltal lehetőség nyílt, hogy minél több diák, felnőtt betekintést 
nyerjen a történelem elhazudott, elhallgatott korszakába.

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszer-
munkások emlékéve meghirdetéséről szóló 1009/2015. (I. 20.) 
Kormányhatározattal a Kormány a 2015. évet a Szovjetunióba 
hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyil-
vánította, majd az emlékévet az 1572/2015 Kormányhatározattal 
2017. február 25. napjáig meghosszabbította.

A pályázat célja egységes emléktáblák elhelyezése minden 
olyan érintett településen, ahonnan magyar állampolgárokat 
hurcoltak el a Szovjetunióba politikai vagy hadifogolyként. 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
pályázatot nyújtott be e témakörben, a kezdeményezés pozitív 
elbírálásban részesült.

Az emléktábla avatására 2017. január 6-án került sor, az ese-
ményt megtisztelte jelenlétével Erdős Norbert európai parla-
menti képviselő, Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzati 
Hivatal elnöke, Várfi  András alelnök, dr. Smíri Sándor, a Járási 
Hivatal vezető helyettese, Toldi Balázs polgármester, dr. Uhrin 
Anna jegyző, Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester, a túlélők 
hozzátartozói, képviselők, intézményvezetők. A megemlékező 
műsorban a Kis Bálint Általános Iskola és a Szent Gellért Gim-
názium diákjai működtek közre. 

Hack Mária
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Önkormányzati h í r e k
Képviselő testületünk decemberi ülésén az alábbi fontosabb 

döntéseket hozta:

- Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani 
A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatá-
sainak fejlesztésére, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati 
felhívásra „Gyomaendrőd-Öregszőlő külterületi útépítés gép- és eszköz-
beszerzéssel” címmel, az alábbiak szerint.

1. célterület: Öregszőlőben található alábbi utcák útalapjának megépítése:
- Páskumi út hrsz: 02061
- Diófa utca hrsz: 8489
- Álmosdomb utca hrsz: 8489
- Szőlőskert utca hrsz: 02070
- Bacsalaposi út hrsz: 02210
- Polyákhalmi út hrsz: 8065
- Ugari út hrsz: 8065
- III. kerület hrsz: 02131/2

2. célterület: utak karbantartását, javítását szolgáló erő- és munkagé-
pek beszerzése

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a pályázat megvalósításhoz 
szükséges önerőt - maximum 30 millió Ft-os keret erejéig - a Gyomaend-
rőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II. 
12.) önkormányzati rendelet 8. mellékletének 99. sorának TOP és egyéb 
pályázati sajáterő keret terhére biztosítja.

- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
437/2016. (IX. 29.) Gye Kt. határozatával döntött arról, hogy csatlakozik a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához. 
A Képviselő-testület a pályázatok elbírálását az Ügyrendi, Oktatási, Kul-
turális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe utalta. Az 
ösztöndíjpályázat „A” típusára a felsőoktatásban résztvevő, hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkezők pályázhattak. Határidőre 14 db „A” típusú pályázatot 
nyújtottak be. A benyújtott pályázatok feldolgozását követően megálla-
pítható, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek mindegyik pályá-
zat megfelelt. Az ösztöndíjpályázat „B” típusára a 2016/2017-es tanévben 
érettségiző, vagy már érettségizett, de felsőoktatási intézménybe felvételt 
még nem nyert tanulók pályázhattak. Amennyiben felvételt nyernek felső-
oktatási intézménybe és megfelelnek a pályázati kiírásnak, akkor folyósít-
ható számukra a pályázati támogatás. Határidőre nem érkezett „B” típusú 
pályázat. Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság a december 13-i ülésén meghozta döntését a 2016. november 
15-i határidőre beérkezett pályázatok elbírálásával kapcsolatban. A Bizott-
ság a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat „A” típusa 
esetén 14 pályázót részesített támogatásban 5.000,-Ft/fő/hó összegben.

-  Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium kérelmének helyt adva 
400 ezer forint összegben támogatja a Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám 
alatt lévő telephely udvarán elvégzendő kézilabdapálya, futópálya felújí-
tási és egyéb munkák elvégzését.

- A képviselő-testület helyt adott a Gyomaendrődi Futball Club kérel-
mének, a Magyar Labdarúgó Szövetség által a látvány-csapatsportok tá-
mogatásának adókedvezménye program (TAO) keretében meghirdetett 
amatőr labdarúgó-létesítmények (labdarúgópályák, öltözők) felújítását 
támogató, előminősítéses pályázatának megvalósulásához szükséges ön-
részt biztosítja, melynek összege 1.339.460 Ft. Hozzájárul ahhoz, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában, de a Gyomaendrődi Futball Club használa-
tában lévő sporttelepeken a Magyar Labdarúgó Szövetség által a látvány 
csapatsportok támogatása program (TAO) keretében meghirdetett ama-
tőr labdarúgó létesítmények (labdarúgópályák, öltözők, kiszolgáló léte-
sítmények) építését, felújítását támogató pályázatának keretein belül az 
egyesület által tervezett beruházások megvalósulhassanak.

- December 23-án írhattam alá az első sikeres TOP-os pályázatunk tá-
mogatási szerződését, amely 300 millió forint összegű vissza nem téríten-
dő támogatást biztosít a Gyomaendrődi járásban, a helyi foglalkoztatási 
együttműködések elősegítésére. A megvalósítás 2017. január 1-től 2020. 
április 30-áig tart. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a projektben brut-
tó 13 millió 906 ezer Ft támogatást számolhat el. A megvalósítás eredmé-
nyeként 2018. október 31-ig 39 fő munkaerő piaci programban vesz részt. 
2020-ig további 100 fő juthat álláshoz. A Gyomaendrődi járás településein 
egyébként összesen 194 fő részesül majd munkaerő piaci szolgáltatásban.

Toldi Balázs polgármester

Az Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapít-
vány köszönetét fejezi ki az adójuk 1%-át felajánlóknak. Kérjük, 
továbbra is segítsék adójuk 1%-ának felajánlásával Alapítvá-
nyunk céljait, az endrődi egyházi temetők karbantartását és a 
templomunk felújítását.

Adószámunk:18380761-1-04
Számlaszámunk: 53200015-10003231

Szabó Zoltánné
kuratóriumi elnök

Felhívás
A Szent Gellért Keresztje Egyesület

2017. február 4-én, szombaton 18:00 órai kezdettel 
jótékonysági vacsorával egybekötött

EGYESÜLETI BÁLT
rendez a gyomai Körös Étteremben (Holler).

Az egyesület a bál teljes bevételével iskolánkat, 
a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium  

intézményét támogatja.

A befolyt összeget a nevelést-oktatást szolgáló eszközök 
modernizálására tervezzük fordítani.

Ön az alábbi módokon segítheti céljaink megvalósulását:

A bálra szóló belépő vásárlásával
Támogató jegyek vásárlásával

A bál estéjén Tombola vásárlásával
Adója 1%-ának a Szent Gellért Keresztje Egyesület részére 

történő felajánlásával Adószám: 18389980-1-04
Számlaszám: 11733120-20015240

A Szent Gellért Keresztje Egyesületről bővebben a 
www.szentgellert.hu címen olvashat.

A támogató jegyeket 500 és 1000 Ft-os címletekben, továbbá a 
belépőjegyet az intézményben tanítási időben és a bál helyszí-
nén vásárolhat Kerekiné Kovács Klára, Szabóné Vaszkó Éva, 
Rudner Anett és Vinkovics-Hangya Cecília pedagógusoktól.

Az est folyamán a jó hangulatról, a zenéről
iskolánk tanulói és

Kozma Gábor (Retro slágerek) gondoskodnak.

A vacsora és a teljes program ára  2700 Ft

A következő menüvacsorák közül választhat:

„A” menü
Sajttal-sonkával 

töltött sertésborda 
Cigánypecsenye

Sült csirkecomb
Párolt zöldségek, 

kemencés burgonya 
Krémes

„B” menü Mar-
halábszár pörkölt 

Vajas galuska
Házi savanyúság

Krémes

„C” menü 
Rántott sajt Rántott 

gomba
Rántott karfi ol
Zöldségfelfújt 
Krémes

„Gyermek menü” (900Ft) Rántott sertésborda
Burgonyapüré
Somlói galuska

Szeretettel várunk minden kedves szülőt, hozzátartozót, 
barátot, iskolánk volt diákjait, támogatóit és mindazokat, akik 

szívesen részt vennének egy vidám estén.
Köszönjük, hogy a bálon való részvételével, adományával hoz-
zájárul ahhoz, hogy tanulóink környezetét még barátságosabbá 

tehessük.
Szabóné Vaszkó Éva Tóth Ferenc

Egyesület elnöke Intézményvezető
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A Gyomaendrődi Járási Hivatalt érintő néhány jogszabályi 
változás

A 2017. január 1. napjával hatályba lépő jogszabályi vál-
tozások nyomán a járási hivatalok által ellátott feladatkö-
rök - így a Gyomaendrődi Járási Hivatal feladatai is - jelentő-
sen kibővültek.

Az egyre erősödő járási rendszer kapcsán az év elejével többek 
között az alábbi ügytípusok kerültek a Gyomaendrődi Járási Hiva-
tal hatáskörébe:

 Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály vo-
natkozásában:

- ENAR marhalevél kezelés;
 
A Hatósági és Gyámügyi Osztály vonatkozásában:
- fogyasztóvédelmi feladatok ellátása;
- jogi segítségnyújtási feladatok ellátása;
- áldozatsegítési feladatok ellátása;
- oktatásügyi feladatok bővülése;

A Földhivatali Osztály vonatkozásában:
- őstermelői igazolvány használatának ellenőrzése;
- családi gazdaságok nyilvántartásának vezetése;
- mezei őrszolgálattal kapcsolatos egyes feladatok;
- vis major elismerésére irányuló eljárásban szakhatóságként 

való közreműködés.
 
A Kormányablak Osztály vonatkozásában:
- újabb 66 új ügykörrel bővült azon ügyek száma, amelyekben 

a kormányablak eljáró, vagy kérelmet továbbító szervként, esetleg 
tájékoztatást nyújtó szervként eljárhat.

 
2017. január 1-től az okmánykiadásban, az okmányok tartal-

mában is bizonyos változásokat tapasztalhatunk:
Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének 

időtartama – főszabály szerint - ha a jogosult
a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 

3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. év betölté-
sének napjáig terjedő időtartam,

a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a 
kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja,

a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet kö-
vető születési idejének napja.

Lehetőség van arra, hogy a polgár erre irányuló külön kérelmé-
re a tároló elemmel (chip) ellátott személyazonosító igazolványban 
elhelyezésre kerüljön legfeljebb kettő, olyan személy telefonszáma, 
akit a polgár halála vagy egészségügyi állapotában bekövetkezett 

olyan változás esetén, amikor állapotáról történő tájékoztatásra 
nem képes, értesíteni kíván.

A polgár kérelme esetén a diákigazolványok kapcsán eddig 
használt NEK applikáció a személyazonosító igazolvány tároló 
elemébe is belekerülhet. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a digi-
talizált arckép, aláírás és ujjlenyomat szükség esetén - okmányiro-
da vagy kormányablak felkeresése nélkül - felhasználható legyen. 
Ilyen felhasználási terület lehet például a közlekedési igazolvány.

A vezetői engedély kiállítása során annak érvényességének 
meghatározása úgy történik, hogy a lejáratának hónapja és napja 
(3,5,és 10 éves egészségügyi alkalmasság esetén) megegyezzen az 
ügyfél születési idejének hónapjával és napjával. A vezetői enge-
délyen feltüntetett okmány érvényesség és a vezetői engedély 11. 
oszlopában található kategória érvényesség ezentúl megegyezik, és 
igazodik a lejárat évében lévő születésnaphoz.

A Kormány a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretén be-
lül a 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozatban döntött arról, hogy 
az okmányok kiadását országosan koordináló Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) jog-
utódlással 2016. december 31 - ével megszűnt.  A hivatal feladata-
it elsősorban a jogutód, a Belügyminisztérium Nyilvántartások 
Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága (BM NYHÁT) 
veszi át. A hivatal elérhetőségei nem változtak, weboldala a www.
nyilvantarto.hu címen található meg.

Az új járási feladatok ellátásáról és a jogszabályi változá-
sokról részletesebb információkkal a járási hivatal ügyintézői 
szolgálnak az érdeklődők részére, valamint folyamatosan zajlik 
a bekesijarasok.hu oldalon az ellátott feladatokra vonatkozó tá-
jékoztatási anyagok aktualizálása és pontosítása.

Dankó Béla országgyűlési képviselő sajtóközleménye
Új pályázatok nyílnak a vállalkozások számára

Január 25-től újra pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalko-
zások egyebek mellett eszközvásárlásra, új technológiai rendszerek 
kialakítására, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák al-
kalmazására, a megpályázható összegek pedig magasabbak lesznek.

Két pályázat kerül kiírásra.
A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 

bővítésére elnyerhető vissza nem térítendő forrás 25 és 500 millió 

forint között lehet, a rendelkezésre álló keretösszeg 18 milliárd fo-
rint. 

A vissza nem térítendő támogatásból lehetőség nyílik új eszkö-
zök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások 
kialakítására, az ehhez kapcsolódó gyártási licenc, know-how be-
szerzésére, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkal-
mazására, infrastrukturális és ingatlan-beruházásokra, valamint 
információs technológiafejlesztésre is.

A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruhá-
zásainak támogatására megjelenő felhívásnál pedig 5 és 40 millió 
forint közötti összeg nyerhető el. A kapacitásbővítő beruházások 
támogatására kiírt pályázati felhívás esetében 21 milliárd forint 
keretösszegre pályázhatnak a vállalkozások. A támogatás új, mo-
dern eszköz- és gépparkok beszerzésére, megújuló energiaforrást 
hasznosító technológiák alkalmazására, információs technológia-
fejlesztésre vagy akár honlapkészítésre is fordítható.

Bővebb információ: https://www.palyazat.gov.hu
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A 2017-es évben több évfordulóra is emlékezik a világ. Pro-
testáns testvéreink ebben az évben ünneplik a reformáció 500-
ik évfordulóját (1517). A tridenti rítusú katolikus keresztények a 
„Summorum Pontifi cum”, vagyis XVI. Benedek pápának a régi, tri-
denti latin rítust újra jóváhagyó dekrétuma megjelenésének 10-ik 
évfordulóját ünneplik (2007). A kommunisták és az azt visszasírók 
a nagy októberi forradalom 100-ik évfordulóját emlegetik (1917). 

A Római Katolikus Egyháznak is van azonban egy kedves év-
fordulója ebben az esztendőben: a fatimai Mária-jelenések 100. év-
fordulója (1917.) A boldogságos Szűz Mária 1917 májusában egy 
portugáliai falucskában jelent meg három pásztorgyermeknek, Lu-
ciának, Francesconak és Jácintának. A 2017 októberéig tartó össze-
sen 6 jelenés során Szűz Mária bűnbánatra, a rózsafüzér imádkozá-
sára hívta fel a három kis látnokon keresztül a világ keresztényeit, 
és különösen is kérte, hogy a pápa Oroszországot ajánlja fel Szűz 
Mária Szeplőtelen Szívének, mert onnan nagy veszély fenyegeti az 
emberiséget. (Ezt a felajánlást később ugyan, de XII. Piusz pápa 
megtette.) A jelenések során három titkot bízott Mária a gyerme-
kekre, amelyek a világ sorsát, illetve a végső idők jeleit tartalmaz-
ták, apokaliptikus képekben, hogy azt a maga idejében hozzák nyil-
vánosságra, illetve bízzák a Vatikánra azok kihirdetését. A három 
gyermek közül kettő, Jácinta és Francesco 1918-ban az Európán 
végigsöprő spanyolnátha áldozatai lettek, de Jácinta magas kort ért 
meg, 99 évesen halt meg 2005-ben. A három titok tehát  nyilvános-
ságra került, melyekből részleteket az alábbiakban közlünk:

Az első titok  „Szűzanya egy hatalmas tűztengert mutatott, 
ami a föld alatt látszott. Emberi formájú démonok és lelkek voltak 
alámerülve, mint égő, átlátszó széndarabok, mind megfeketedett 
vagy bronz színben ragyogott, a tűzvészben lebegtek, majd az égbe 
emelkedtek a lángok segítségével, amelyek belőlük indultak füstfel-
hőket okádva, majd körülvéve minket súlytalanul, fájdalmas és 
kétségbeesett sikolyok és nyögések közepette visszahulltak. Nagyon 
megrémültünk, reszkettünk a félelemtől. A démonokat meg lehetett 
különböztetni, ijesztő és visszataszító hasonlóságukról a félelmetes és 
ismeretlen állatokhoz, mind fekete és átlátszó. A látomás hosszúnak 
tűnt, de pillanatnyi volt. Hogyan hálálhatnánk meg szeretett meny-
nyei Anyánknak, aki első Megjelenésének útmutatásaival felkészített 
minket a Mennybe utazásra. Úgy gondolom, máskülönben meghal-
tunk volna a félelemtől és rettegéstől.”

A második titok  „Láttad a Poklot, ahová a szegény, bűnösök 
lelke kerül…  Isten meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem 
tiszteletét, hogy megmentse őket. Ha megteszik, amit nektek mondok, 
sok lélek meg fog menekülni és béke lesz. A háború a végéhez köze-
ledik, de ha az emberek nem hagyják abba Isten megbántását, egy 
rosszabb fog kitörni XI. Piusz pápa méltósága alatt. Ha egy éjjel isme-
retlen fényt láttok majd, tudjátok, hogy ez az a nagy jel Istentől, hogy 
közeledik a világ megbüntetése a sok gonoszságáért, háborúval, éhín-
séggel, az Egyház és a Szentatya üldözésével. Ennek megakadályozá-
sára jönni fogok és kérni fogom Oroszország felajánlását Szeplőtelen 
Szívemnek és az elsőszombati engesztelő szentáldozást. Ha kérésemet 
teljesítik, Oroszország meg fog térni, és béke lesz; ha nem, elterjeszti 
tévtanait a világban, háborúkat és az Egyház üldözését okozva. A 
jókat fel fogják áldozni; a Szentatya sokat fog szenvedni; nemzetek 
fognak elpusztulni. Végül Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni fog. 
A Szentatya felajánlja nekem Oroszországot, s az megtér és a béke 
időszaka fog újra a világra köszönteni.”

FEBRUÁRI MISEREND EGYHÁZKÖZSÉGEINKBEN

ENDRŐD

Hétköznap (csütörtök kivételével) reggel  7.30-kor szentmise
Szombaton este 17.00 órakor litánia és előesti szentmise

Vasárnap délelőtt 9.00 órakor  nagymise.
Szentségimádás: a hónap első hétfőjén, 17.00 órakor.

Lourdesi kilenced: február 3-11 között, esténként 17.00 órakor, 
a plébánia nagytermében.

GYOMA

Keddenként du. 16.00 órakor szentmise
Vasárnap du. 16.00 órakor nagymise

Szentségimádás: a hónap 3-ik keddjén, a szentmise után.

HUNYA

Hétfőn és pénteken du. 16.00 órakor szentmise
Vasárnap de. 11.00 órakor nagymise

Szentségimádás: a hónap 2-ik hétfőjén, a szentmise után.

A harmadik titok  „A Miasszonyunk bal oldalán, egy kicsit 
magasabban láttunk egy angyalt, bal kezében lángpallossal; szik-
rázva lángokat bocsátott ki magából, mintha föl akarná gyújtani a 
világot; de a lángok kialudtak, amikor találkoztak a Miasszonyunk 
felénk nyújtott jobbjából áradó sugárzással. Az Angyal jobb kezével 
a Földre mutatva hangos szóval mondta: ‚Bűnbánat, bűnbánat, bűn-
bánat!’ Egy igen nagy fényességben, ami Isten, láttunk‚ valami olyas-
mit, mintha tükör előtt vonultak volna emberek’, láttunk egy fehér-
be öltözött püspököt‚ akiről úgy gondoltuk, ő a Szentatya’. Sok más 
püspök, pap, szerzetes és szerzetesnő ment föl egy meredek hegyre, 
melynek csúcsán nagy kereszt állt fatörzsekből, mintha hántolatlan 
paratölgy lett volna; a Szentatya, mielőtt odaért, egy félig lerombolt, 
félig düledező városon ment keresztül botladozó léptekkel, fájdalom-
mal és aggodalommal telve imádkozott az út mentén heverő holtak 
lelkéért; fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, 
és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt. 
Ugyanígy haltak meg egymás után csoportokban a püspökök, pa-
pok, szerzetesek és szerzetesnők, különféle világi emberek, különböző 
társadalmi osztályokból és állásokból való férfi ak és nők. A kereszt 
két szára alatt két angyal állt, mindegyiknél kristály öntözőkanna, 
melybe összegyűjtötték a vértanúk vérét, s öntözték vele az Istenhez 
közeledő lelkeket.”

A fatimai Mária-jelenések tehát megtérésre, imára hívnak fel 
minket, hogy az idők végi borzalmakat elkerülhessük. Legyen napi 
imádságunk a szent rózsafüzér, amelyet a Szent Szűz minden je-
lenése kapcsán kiemel; igyekezzünk ugyancsak a fatimai jelenések 
kérései alapján a hónap első szombatján szentáldozáshoz járulni, 
engesztelő imaórákon, szentségimádásokon részt venni. Így en-
geszteljük Istent a magunk és az elhitetlenedett világ bűneiért.

Czank Gábor
plébános

Fatima 1917 – 2017
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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
Az elmúlt alkalommal láttuk, a biológiai halállal kapcsolatosan, 

hogy ez szétszakadást jelent, amikor a lélek elválik a testtől. Ezt az 
ember visszafordítani nem tudja. Ez velünk történik és nem mi irá-
nyítjuk.

A biológiai halál, azaz a test és lélek szétválása pillanatszerű. 
Vagyis, a lélek nem fokozatosan szakad el a testtől, hanem egy pilla-
nat alatt. Ez a pillanat döntő, s visszafordíthatatlan biológiai válto-
zásokat indít el a testben, és a lélek halál utáni sorsában.  

Az emberi test halál utáni sorsa az emberi tudomány eszkö-
zeivel nagyrészt nyo mon követhető. Eszerint megindul a sejtek 
bomlása és átalakulása. A testet alkotó anyag legnagyobb része 
leépül és átváltozik, de nem semmisül meg. Hiszen akkor sérül-
ne az anyagmegmaradás törvénye is. A Biblia szerint a test porrá 
lesz. Nem semmivé lesz! Porrá lesz! Nem tűnik el, nem múlik el. A 
sejtek lebomlanak, bizonyos kémiai anyagok átalakulnak, de az ato-
mok megmaradnak. S új molekulákká rendeződhetnek át. Tehát az 
anyag éppen úgy nem semmisül meg, mint a lélek, hanem tovább 
tart. A halott anyag is anyag. Nem lehet azt mondani, hogy a test 
megsemmisül. Még kevésbé, hogy a holttest már semmi. A Biblia 
szemlélete nem veti meg az anyagot, hiszen az is Isten csodálatos 
alkotása, mely a test feltámadásával majd újra visszanyeri eredeti 
rendeltetését és dicsőségét.

A lélek sorsát a halál után már nem tudjuk tudományos eszkö-
zökkel fi gyelemmel kísérni. Hiszen a lélek nem anyag, ezért nem 
is látható, nem fogható. A lélek sorsáról csak Isten, illetve Isten ki-
jelentése képes érvényesen és tár gyilagosan nyilatkozni. Az embe-
ri léleknek is Isten a teremtője és alkotója. Az emberi lélek nem 
öröktől fogva való, hanem ahányszor Isten embert te remt, mindig 
új lelket is teremt. 

Az emberi lélek nem azonos Isten Szentlelkével! Lelke minden 
embernek van, de nem minden élő emberben lakozik a Szentlélek. 
Mert a Szentlélek más. A Biblia tanítása szerint az emberi lélek az 
emberi személyiség centru ma, illetve az emberi személyiség hor-
dozója. Itt van az embernek az a része, amit úgy nevezünk: én. Az 
emberi lélek végzi bennünk az un. kognitív funk ciókat, azaz a lélek 
emlékezik, tanul, szeret, haragszik. A lélek képessége a láthatatlan, a 
túlvilággal való kapcsolattartás, vagyis a hit. A lelkünkkel hi szünk.

Tehát minden ember lelke más. A lélek különböztet meg minket 
egymás tól. Ezért érzi minden egyes ember azt, hogy belőlem csak 
egy van. Ha va laki azt érzi, hogy több énje van, azt már elmebeteg-
ségnek nevezi az orvostu domány.

Mivel a lélek az ember személyiségének a hordozója, ezért az 
ember én-tudata a halállal nem szűnik meg. A Biblia egyértelmű 
tanítása szerint, a lélek a halál után is tud magáról. Emlékezik, örül, 
vagy mélységesen szomo rú; békessége van, vagy kétségbeesetten 
szenved. Az egyedülállóan hiteles jézusi beszámoló hangzik erről 
Lukács evangéliumában: „És a po kolban felemelte az ő szemeit (a 
gazdag) kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol ...” (Lk 16,23).

Azaz, a halál pillanatában a lélek elsza kad a testtől, nem marad 
benne, nem szunnyad vagy nem alszik a holttestben, - ahogy né-
mely tévtanítók ezt tanítják. Ettől a tévtantól a református hitvallá-
sok mindig elhatárolták magukat évszázadok óta. Jézus Atyja kezé-
be teszi le lelkét a kereszten. A latornak, akit Jézussal megfeszítettek, 
azt ígéri Jézus: „még ma velem leszel a Paradi csomban” (Lk 23,43).

Papp Tibor lelkész

FALAK

Január harmadik hetében a protestáns egyházak együtt 
imádkoztak országszerte ebben az esztendőben is a testvér-
egyházakkal, így a Katolikus Egyházzal is. Mezőtúri evangélikus 
gyülekezetünk is bekapcsolódott ebbe az imanyolcadnak is ne-
vezhető 8 napos esti találkozókba. Az igehirdetésekben, a pré-
dikációkban a fő üzenet: Megbékélés - Krisztus szeretete sürget 
minket 2 Korintus 5, 14-20 alapján.

Krisztus szeretete imádságra késztet minket, de ugyanakkor 
arra is, hogy az imádságon túl valamit tegyünk is a keresztények 
közötti egységért. „... hogy mindnyájan egyek legyenek, aho-
gyan te Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk 
legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem” Jn 
17:21. A világnak szüksége van a megbékélés követeire, akik le-
döntik az elválasztó falakat, hidakat építenek, békét teremtenek, 
és új életutakhoz nyitnak meg ajtókat Jézus Krisztus nevében, 
aki megbékéltetett bennünket Istennel. A megbékélés követe-
iként mi is imádkozhatunk a békéért, megbékélésért, ahogyan 
megtörtént ez sok gyülekezetben januárban ekképpen: 

„Mennyei Atyánk, Jézus nevében jövünk hozzád. Megújulást 
ajándékozol Szentlelked által, de mi még mindig falakat építünk, 
amelyek elválasztanak minket egymástól, falakat, amelyek meg-
akadályozzák a közösséget és az egységet. Most eléd hozzuk azo-
kat a köveket, melyekből falat építünk, és bocsánatért, gyógyulá-
sért könyörgünk hozzád. Az elválasztó falban a „szeretet hiánya”az 
egyik kő. Irgalmas Isten, Krisztus szeretete szorongat minket, hogy 
bocsánatot kérjünk azokért az alkalmakért, amikor híjával voltunk 
a szeretetnek. Alázatos szívvel kérünk: Bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A minket 
elválasztó falban egy kő a „gyűlölet és megvetés” köve. Irgalmas 
Istenünk, Krisztus szeretete arra indít minket, hogy bocsánatot kér-
jünk a másik ember iránt érzett gyűlöletért és megvetésért. Alázatos 
szívvel kérünk: Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsá-
tunk az ellenünk vétkezőknek. A fal egyik köve a ”hamis vádasko-
dás”.  Irgalmas Istenünk, Krisztus szeretete szorongat minket, hogy 
bocsánatot kérjünk, amiért elárultuk és hamisan vádoltuk egy-
mást. Alázatos szívvel kérünk: Bocsásd meg vétkeinket, miképpen 
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A minket elválasztó 
fal egyik építőköve a „hátrányos megkülönböztetés”. Irgalmas Iste-
nünk, Krisztus szeretete szorongat minket, hogy bocsánatot kérjünk 
az egymással szembeni előítélet és hátrányos megkülönböztetés 
minden formájáért. Alázatos szívvel kérünk: Bocsásd meg vétkein-
ket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A fal 
egyik eleme az „üldözés”. Irgalmas Istenünk, Krisztus szeretete arra 
indít minket, hogy bocsánatot kérjünk, amiért üldözzük és kínozzuk 
egymást. Alázatos szívvel kérünk: Bocsásd meg vétkeinket, mikép-
pen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A minket elvá-
lasztó fal egyik eleme a „szétszakadt úrvacsorai közösség” Irgalmas 
Istenünk, Krisztus szeretete szorongat minket,hogy bocsánatot kér-
jünk, az állandósult szétszakadt úrvacsorai közösségért egyháza-
ink között. Alázatos szívvel kérünk: Bocsásd meg vétkeinket, mikép-
pen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A fal következő 
eleme a „türelmetlenség”. Irgalmas Istenünk, Krisztus szeretete arra 
indít minket, hogy bocsánatot kérjünk, amiért a múltban elüldöz-
tük testvéreinket közös hazánkból, és bocsánatodért könyörgünk 
a mai vallási türelmetlenség miatt is. Alázatos szívvel kérünk: Bo-
csásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek. Amen.

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

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

Tímár Máté

Solymosi János
1922-2016

Pusztaföldváron szü-
letett 1922. január 7-én. 
Édesapja ekkor községi 
alkalmazott, korábban a 
trianoni határmódosításig 
vonatfékezőként, majd 
MÁV kalauzként az erdé-
lyi vonalakon teljesített 
szolgálatot. Édesanyja is 
arról a vidékről, Aradról 
származott. Ő a háztartást 
vezette és gyermekeiket, 
Jánost és a négy évvel fia-
talabb Máriát nevelte.

A pusztaföldvári elemi iskola 4. osztálya után szülei előbb 
az orosházi polgári iskolába, majd a kiskunfélegyházi tanító-
képzőbe íratták jó képességű és szorgalmas gyermeküket. 
János szeretett volna még tovább tanulni, de a család anya-
gi lehetőségei ezt nem tették lehetővé. 1941 májusában, a 
képesítő záróvizsgák közben értesült édesanyja műtét utáni 
tragikus haláláról. 

Pedagógusi pályafutását a visszacsatolt délvidéki 
Bácsújfalu szlovák-magyar kétnyelvű állami népiskolájában 
kezdte. Tanítói munkája a háború miatt hamar megszakadt, 
1943 októberében katonai szolgálatra hívják be. A tartalékos 
tiszti kiképzés után, 1944 novemberében a nyilas hadvezetés 
frontszolgálatra vezényli az egységét. Bevetés közben meg-
sebesül, pár aknaszilánkot „háborús emlékként” mindvégig a 
testében őriz. A hadikórházból történt elbocsátása után Bu-
dapesten esik szovjet hadifogságba 1945 januárjában. A Don 
melletti uzmányi táborban kezdi meg az angol nyelv tanulá-
sát, cigaretta fejadagjáért cserébe leckéket vesz egy fogoly-
társától, az új szavakat egy deszkalapra írja, majd másnap 
lekaparja. Két és fél év hadifogság után 1947 júniusában tér 
haza.

Tanítói munkáját a csorvási állami iskolában kezdi újra, 
egy év múltán őt nevezik ki igazgatónak is. De továbbtanulá-
si vágyát sem adja fel, a megnyíló lehetőséggel élve egyéves 
intenzív budapesti nyelvoktatás után angol szaktanítói okle-
velet szerez. Az oktatáspolitikában is bekövetkező fordulat 
után ezt a képesítést orosz nyelvből is megszerzi.

A háború utáni megújulás jegyében a községi iskolák által 
közösen szervezett ifjúsági programok kapcsán ismeri meg a 
csorvási katolikus iskola fiatal és lelkes tanárnőjét, Laurinyecz 

Máriát. Hamar megszeretik egymást, kapcsolatuk Máriának a 
szarvasi óvónőképzőbe való kerülése ellenére tovább erősö-
dik. 1950 augusztusában kötnek házasságot Békésszentand-
ráson, de a kor hivatalos elvárásaival dacolva, titokban, Oros-
házán az oltár előtt is örök hűséget fogadnak egymásnak. 

1951-ben kerülnek Gyomára, Mária az óvónőképző, majd 
a megalakuló gimnázium tanára lesz, Jánost pedig az álta-
lános iskola igazgatójának nevezik ki. A 29 éves „tanerőre” 
bízzák a több mint ezer diákot oktató és tíz tanyasi iskolát 
is magába foglaló intézmény vezetését. A munkája elisme-
réseként kapott „az oktatásügy kiváló dolgozója” állami ki-
tüntetésnél azonban fontosabb számára pedagógus-társai 
elismerése és bizalma, amiről az 1956 forradalmi napjaiban 
tartott nevelőtestületi gyűlésen majdnem egyhangúan biz-
tosítják. Épp ez lett az 1957-ben ellene induló támadások fő 
indoka. A leváltásáig tartó meghurcoltatás testileg és lelkileg 
is nagyon megviseli, hosszabb betegszabadságra kényszerül. 
Felesége kitartó szeretete és támogatása segíti az akkor már 
kétgyermekes édesapa teljes felépülését. 

1958 őszétől János is a gimnáziumban tanít, előbb orosz, 
majd később angol nyelvet is. Munka mellett szerzi meg a 
középiskolai tanári oklevelet orosz nyelv és irodalomból az 
ELTE-n, angol tudását többhetes nyári tanfolyamokon fej-
leszti. A kereskedelmi szakközépiskolai képzés beindításakor 
igazgató-helyettesi tisztséget vállal, a szervezési feladatokat 
egészen a képzés megszűnéséig ellátja. Nyelvtanári műkö-
désének kiemelkedő pillanata, amikor egyik tehetséges ta-
nítványa országos első helyezést ér el orosz nyelvből. De sok 
száz egykori gyomai diákja emlékszik rá úgy, mint „tovaris 
ucsítyel” vagy mint „mister teacher”. Közülük többen, akik 
később szintén a pedagógusi hivatást választották, példaké-
pükként említik. 

Feleségével együtt izgatottan várták a nyári osztálytalálko-
zókat, a volt tanítványok beszámolóit életük alakulásáról. Já-
nos sokszor ámulatba ejtette az egykori diákokat azzal, hogy 
nem csak az osztályfőnöküket tudta fejből, hanem a többi 
tanárukat is. Mindig lelkesült megelégedéssel nyugtázták, 
hogy oktató és nevelő tevékenységük mennyi emberi érték 
kialakulásához járult hozzá. János nyugdíjasként is örömmel 
tett eleget az iskolákból érkező szíves meghívásoknak, habár 
kíváncsi tekintete talán nem is a ballagók, hanem inkább a 
szülők között kereste az ismerős arcokat. Egykori kollégáik-
kal is leginkább ekkor találkoztak, felidézve a sokszor nehéz, 
de szép közös munkát. Többen közülük máig hálás szívvel 
emlékeznek azokra az emberi gesztusokra, amikkel az alig 
idősebb igazgatójuk és kollégájuk segítette beilleszkedésü-
ket és pályafutásuk indulását. 

Az osztályteremben oktatással és neveléssel eltöltött idő 
mellett a család jelentette számára az állandó erő- és öröm-
forrást. Feleségével majdnem 60 évig éltek boldog házas-
ságban, szeretetben, hűségben, betegségükben és bajukban 
egymást segítve, gyermekeik, unokáik iránti együttes gon-
doskodásban.

Már Gyomán, 1951-ben örültek először gyermeksírásnak. 
Lányuk Marika szintén az ő hivatásukat választotta, ráadá-
sul édesapja nyomdokait követve, ő is angol és orosz szakos 
tanár lett. A szülők mindig boldogan és nagy büszkeséggel 
említették, hogy lányuk pályája az övékénél magasabbra 
ívelt, Marika a szegedi egyetemen már a leendő 
nyelvtanárokat tanítja. 1955-ben, első fiúgyerme-
kük megszületésének már a diákok is örvendeztek, 
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Nem hagyjuk magukra a méhészeket
Nem szabad hagyni, hogy hamisított importmézzel árasszák el az 

Európai Unió belső piacát, jelentette ki Erdős Norbert európai parlamen-
ti képviselő az Aranynektár Kft. magas színvonalú mézfeldolgozó üze-
mének megtekintését követően Dunavarsányban. A fi deszes politikus 
hozzátette, már egy éve folyamatosan kéri az Európai Bizottságtól, hogy 
folyamatos ellenőrzést és mintavételezést rendeljen el az EU külső határ-
állomásain.

Az Aranynektár Kft. egy családi vállalkozás, amelyet méz csomago-
lására és kereskedelmére 1985-ben alapítottak, de a tulajdonos családja 
már 1929 óta foglalkozik méhészettel. A cég fő profi lja a minőségi méz 
kivitele, a világ több mint húsz országába folyamatosan exportál mézet 
fogyasztói csomagolásban. A cég 80 főt foglalkoztat, amelyből úgy 50 
szakember állandó alkalmazott. A családi vállalkozás Közép-Kelet-Európa 
legnagyobb mézfeldolgozó üzeme, míg az EU-ban az ötödik helyen áll. 
A mézek 90 százaléka külföldre, elsősorban Olaszországba, az Egyesült 
Királyságba és Németországba kerül, de komoly partnerei vannak Japán-
ban, Törökországban, Szaúd-Arábiában és Szingapúrban is. A termékek 
háromnegyede virágméz, de nagyobb mennyiségben kerül kiszerelésre 
akácméz és lépes méz is. A cég egy új termékkel, a nyersmézzel is meg-
jelenik hamarosan a piacon. A cég mottója, hogy a csomagolás során a 
méz minden értékét törekszik megőrizni és az adott méz egyediségét 
megtartani. Ezért komoly fejlesztéseket folytattak le a vállalatnál, ma a 
legmodernebb és legfi nomabb technikát jelentő gépek garantálják a 
csomagolt méz minőségét.

A látogatást követően az Aranynektár tulajdonosa, Takács Ferenc ki-
jelentette, hogy egyrészt a tavalyi fagy miatt, amely elsősorban az akáco-
sokat sújtotta, másrészt - és sajnos ez a döntő - a hamisított mézek továb-
bi beáramlása miatt nehéz volt a tavalyi év a méhészeknek. Hozzátette, 
nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Erdős Norbert em-
lékeztetett, Vytenis Andriukaitis egészségügyért és élelmiszer-biztonsá-
gért felelős biztos az Európai Parlament Mezőgazdasági Szakbizottsága 
2016. március 15-i ülésén arról tájékoztatta a képviselőket, hogy az eu-
rópai mézhamisítási botrány miatt a belső piacon begyűjtött kevert méz 
minták 17 százalékában, míg az EU külső határállomásain begyűjtött 
kevert méz minták 31 százalékában találtak hamisított mézet az előze-
tes eredmények szerint. A biztos akkor a végleges eredményeket 2016 
nyarának végére ígérte.

„Sajnálatos módon ideáig semmilyen tájékoztatást nem kaptam a 
bizottsági vizsgálat végleges eredményeiről” - jelentette ki az európai 
parlamenti képviselő. Takács Ferenc kiemelte, nagyon reméli, hogy nem 
a hamisítási lobbi tevékenysége miatt késlekedik jelentősen a végleges 
eredmények nyilvánosságra hozatalától az Európai Bizottság. Erdős Nor-
bert kijelentette, hogy folyamatosan interpellálja a Bizottságot a közpon-
ti vizsgálatok eredményeiről. Továbbá igyekszik meggyőzni Andriukaitis 
biztost, hogy az európai fogyasztók és méhészek védelme érdekében 
folyamatos ellenőrzést és mintavételezést rendeljen el az EU külső ha-
tárállomásain. A fi deszes politikus újra bemutatta az EU-ból és harmadik 
országokból kevert mézek jelölésére vonatkozó jogszabály-módosítási 
javaslatát, amely értelmében a jelenlegi jelölés helyett a címkén azt kelle-
ne feltüntetni, hogy a végtermékben felhasznált EU-s és EU-n kívüli méz 
pontosan melyik országból származik, méghozzá olyan sorrendben, aho-
gyan a végtermékben szereplő mézek aránya kinéz.

a feleltetés aznap ugyanis elmaradt. Jancsi villamosmérnök 
lett, az ő szakmai sikereinek lényegét a szülők bevallottan 
kevéssé értették, de annak nagyon örültek, hogy kitartó és 
innovatív munkával a távközlésben a tujafa tetejénél jóval-
jóval magasabbra is el lehet jutni. A két évvel ezelőtti par-
lamenti díjátadón sajnos már csak a büszke édesapa tudott 
jelen lenni. 1960-ban megszületett Tomi is, precízen kiszá-
molva, éppen édesapja 38. születésnapján. Ő matematikus 
lett. Ez már ismerősebb, ha nem is mindig kellemes emlékű 
terület volt a humán beállítottságú szülőknek, aziránt viszont 
sokszor érdeklődtek, hogy vajon mit lehet még itt kitalálni. 
De a büszke apuka a boltban vagy a piacon neki szegezett 
„Hogyan tetszik lenni, tanár úr?” kérdésre Tomi kutatói és 
egyetemi pályafutásának állomásairól is ugyanolyan pontos-
sággal számolt be, mint a házastársakkal és unokákkal bő-
vülő család többi tagjának eseményeiről és eredményeiről.

Jánossal azonban nemcsak örömteli dolgok történtek. Az 
őt ért csapásokat azonban csendben, befelé fordulva viselte, 
bánatát ilyenkor is csak a tekintete tükrözte. Tizenöt éve itt a 
csorvási temetőben kísérte utolsó útjára húgát, Máriát, aki-
vel minden családi ünnepet együtt töltöttek. Lányuk Marika 
tíz évvel ezelőtti tragikus halálával a teljes, boldog, örömteli 
családi légkör örökre elveszett. A bánat és a könyörtelenül 
haladó idő legyűrte feleségét Máriát, János mindvégig gon-
dosan ápolta az egyre több betegséggel küzdő hitvesét, aki-
től hat évvel ezelőtt ugyancsak itt vett megtörten búcsút.

Egyedül maradt a gyomai családi házban. Átvette nejétől 
a telefonos diszpécseri szerepkört, ő számolt be a tágabb 
család tagjainak a többiekről. Sógornőjétől, Mimikétől a 
csorvási eseményekről is hírt kapott, mert a baráti társaság 
összejöveteleire már nem tudott eljönni. Nagyon örült a 
személyes találkozásoknak is. A temető-látogatások után a 
roskadásig terített asztal mellett megpihenve, mindkettőjük 
alapvetően vidám természetének köszönhetően, a beszél-
getések hamar vidám múltidézéssé alakultak. Eközben Já-
nos sokszor megmutatta finom humorát is. Lelkesen készült 
keresztlánya Nellike rendszeres látogatásaira is, nemcsak a 
kapott ínyencségek és a figyelmes ajándékok, hanem fő-
leg a meghitt beszélgetések miatt. Egy kis tereferére gyak-
ran betért a szomszédba Jucikához, fiával Baldival pedig 
„megszakértették” a kerti teendőket.

Három éve azonban, részben kényszerűségből, lezárta 
életének leghosszabb szakaszát, közelebb költözött fiaihoz 
és unokáihoz. Az albertirsai evangélikus szeretetotthonban 
gyorsan beilleszkedett, ott is hamar megszerették. A saját 
maga által felállított „tanmenet” szerint megtartotta a min-
dennapos testnevelést, részt vett a szellemi foglalkozáson, 
az ebéd utáni „tanulószoba” alatt olvasott és keresztrejt-
vényt fejtett, sőt az ünnepségeken szereplést is vállalt. Biz-
tonságban érezte magát, élvezte a teljes körű kiszolgálást, 
tudta, hogy ha szükség lenne rá, ő is gondos ápolásban 
részesül majd. Az őszi kórházi kezelései után erre már sor 
is került. Ereje egyre fogyott, Karácsony napjának hajnalán, 
lelkében békével és mindenki iránti megbocsátással végleg 
elszenderült. 

Holnap, január 7-én lett volna 95 éves. Születésekor az 
elmondások szerint méteres hó volt, ma a temetésekor a 
bőrünkön éreztük a jeges hideget. E két zord téli nap között 
viszont melegség volt, állandó melegség, ami a szívéből 
áradt, és a lényéből sugárzott.

Adjon neki az Isten örök nyugodalmat!



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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1. Több mint három hónap telt el Erna 
nővér halála óta. Lelkünkben azonban 
még fájó a seb, amit távozása okozott. A 
bízó hit belenyugvásához még mindig az 
emberi szív fájó „miért”-je társul. Miért kel-
lett ennek így történnie? Miért szólította el 
az Úr, ilyen váratlanul, azt aki tele volt még 
tervekkel, energiával, vitalitással, aki 70 
éves kora ellenére a legfiatalabbnak tűnt 
lélekben, lelkesedésben, vállalkozó szel-
lemben, képzelő- és tetterőben? Éppen 
akkor, amikor a Szeretetszolgálat előtt, új 
feladatok és új lehetőségek nyíltak, amikor 
az ő szervező és vezetői képességére, 
tapasztalatára, nagy távlatokra és minden 
újra nyitott szívére még olyan nagy szük-
ség lenne?

Tudjuk, hogy Isten gondolatai nem a 
mi gondolataink. Erna nővér is hitte ezt, 
amikor lelki jegyzeteiben az emmauszi 
tanítványok csüggedő kijelentéséhez: „mi 
pedig azt reméltük, hogy ő fogja megválta-
ni Izraelt” - a következő sorokat írta 1981 
húsvétján: „ És Te váltottad meg, Uram, 
csak nem úgy, ahogy a tanítványok gon-
dolták. Te fogod elrendezni a Szeretetszol-
gálat dolgait is – csak nem úgy, ahogy mi 
gondoljuk és szeretnénk!”

Hisszük azt is, hogy nem történt más, 
mint Erna nővér felé is elhangzott a haza-
hívó szó: „Jöjjetek Atyám áldottjai! Mert 
éheztem és ennem adtatok, szomjaztam 
és innom adtatok, hajléktalan voltam és 
befogadtatok!” (Mt.25,35.). Nem történt 
más, mint Erna nővér életében is betelje-
sült a Megváltó ígérete: „Boldogok az irgal-
masok, mert ők irgalmasságot nyernek!” 
(Mt. 5,7.).

Mert Erna nővér - kedvenc szavával 
élve - „elkötelezett” ember volt, szatmá-
ri irgalmas nővér, az örök Irgalmasság 
elkötelezettje. Amikor 50 évvel ezelőtt 
fogadalmat tett, az irgalmasság szolgála-
tára, a szolgáló szeretetre, a szegények, 
betegek, tehetetlenek szolgálatára köte-
lezte el magát. És 50 évig az irgalmasság 
hűséges szolgáló leánya volt. Akkor még 
nem sejtette, hogy mire készíti és szánja 
őt az Úr. Isten terveiben a szolgáló sze-
retet két szava felcserélődött: a Szeretet-
szolgálatra szánta őt, szeretetszolgálattal 
kapcsolta össze életét. Amint Bíboros Atya 
írta részvétet kifejező levelében: „Erna nő-
vér elválaszthatatlanul összeforrt a Szere-
tetszolgálattal: létrejötte, fejlődése, jelen 
kibontakozása nála nélkül el sem kép-
zelhető. A szeme mindenhová felfigyelt, 
a szíve mindenfelé megdobbant. S utána 
követte a felismerést az alkotó tettek so-
rozata, jelenléte, elgondolásai, törhetetlen 
útkeresése a Püspöki Karnak is hatékony 
segítséget jelentett.”

Nem túlzás azt mondani, hogy 1950 
óta a magyar Katolikus Egyház szociális 
tevékenységének legnagyobb alakja és 
egyénisége volt. Otthonaink lakói és a kí-
vülállók nem tudják felmérni, mit tett 32 év 

alatt. Munkaköre szinte mindent átfogott: 
a szerzetesrendek működési engedélyé-
nek megvonása után munkalehetőséget, 
élelmet, ruhát, lakást biztosítani az egzisz-
tenciális bizonytalanságba csöppent szer-
zeteseknek, szociális otthonokat rendezni 
be a munkaképtelen öregek és betegek 
számára, megszervezni a Püspöki Kar 
által felállított Szeretetszolgálat Központ-
ját, egyházi otthonokat létesíteni, műkö-
dési feltételeit megteremteni, dolgozókról 
gondoskodni. Az ő elgondolása nyomán 
jött létre az Ostyaellátó és Solidaris Ipari 
Szövetkezet szerzetesek részére. Tevé-
keny része volt az Országos Papi Otthon 
megszervezésében és beindításában, az 
egyházi üdülők átvételében és fenntartá-
sában. Az otthonok lakói csak azt érez-
ték, hogy élelmük, lakásuk, gondozásuk 
biztosítva van, de hogy mindebben mi kö-
szönhető Erna nővér fáradhatatlan mun-
kájának, mennyi gond, mennyi töprengés, 
a különböző állami, egyházi és egészség-
ügyi szervezetekkel való tárgyalás, meny-
nyi utazás, megoldhatatlannak látszó ne-
hézségek és problémák állnak mindezek 
előtt, csak Isten tudja számon tartani.

2. Erna nővér számára a Szeretetszol-
gálat nem munkahelyet vagy munkavi-
szonyt jelentett, hanem hivatást. Nemcsak 
munkáját, hanem minden képességét, ide-
jét, erejét, szenvedéseit, sok-sok álmatlan 
éjszakáját építette bele. Ő maga írja egyik 
levélben: „Imádkozások és gondolataim 
középpontjában a Szeretetszolgálat áll.” 

Naplójában pedig ezt jegyzi fel: „Szere-
tetszolgálat nemcsak a munka, hanem a 
szenvedés, az ima és minden. Szeretet-
szolgálat igazában azt jelenti, szolgálni a 
Szeretetet mindenben és mindenkiben. 
Szeretettel szolgálni veled Uram! A Te 
békéddel, örömöddel és jóságoddal szol-
gálni! És szenvedéssel szolgálni!” (1982.
III.4.) És más helyen: „Te a keresztúton is 
teljesítetted hivatásodat: tanítottad és fi-
gyelmeztetted az asszonyokat és közben 
rettenetesen gyötrődtél! Követnem kell té-
ged! Minden körülmények között késznek 
lenni a szolgálatra! Lelki-testi szenvedés-
ben együtt élni a Szeretetszolgálattal, mert 
az én hivatásom, úgy látom 32 év után, ide 
szól.” (1982.III. 17.)

„Még mindig mozognak bennem a ter-
vek – írja – de nem azért, hogy én csinál-
jam, hanem, hogy elindítsam és tényleg 
betöltse a Szeretetszolgálat Isten tervét 
– a szegényeken, elhagyatottakon. Tőlem 
még a munka szolgálatot kívánod! Nem tu-
dom meddig, de arra kérlek, életem utolsó 
leheletéig tarts meg a Te szolgálatodban!” 
(1982.III. 6.)

A szeretetszolgálatos hivatást, az idős 
és beteg nővérek szolgálatát Isten aján-
dékának, különös kegyelmének tekintette 
és mély hálával köszönte meg. 70. szüle-
tésnapján ezt írja: „Hetven év, ennyit ad-
tál, Uram. Nem tudom, mennyit adsz még. 
Hála és köszönet mindazért, amit adtál, 
a jóért, a rosszért, de én azt még nem is 
kaptam Tőled. Különösen hála, hogy kivá-
lasztottál erre a munkára. Rád bízom jele-
nem, jövőm, életem, halálom. Legyen meg 
mindenben mindig, bennem és általam a 
Te akaratod.” (1982.III.4.)

A tesszaloniki levélről elmélkedve 
jegyzi fel: „Az idős nővéreknek, bármilyen 
gyengék is, áldozatos szeretetük és nagy 
hitük van és nekünk, akik velük foglalko-
zunk, hálát kell adnunk értük és azért, 
hogy Isten erre a munkára hívott meg. Le-
gyen áldott érte, Uram, a Te szent neved 
és áldd meg őket a Te szent nevedért, Fia-
dért, Jézus Krisztusért!” (1982. IX. 28.)

3. Mélyen átérezte a szolgálat hivatá-
sának felelősségét. Szívében visszhang-
zott Szent Pál szava: „Legyetek tüzes 
lelkületűek: az Úrnak szolgáltok!” (Róm. 
12,11.) Nem véletlen, hogy két tüzes lel-
kű ember varázsa és hatása fogta meg 
különösen: Szent Pálé és Teilhard de 
Chardin-é. „Szent Pál egyénisége nagyon 
megragadott. Tudatossága, teljes elszánt-
sága, hallatlan lelkesedése, tűrőképes-
sége, egész életének odaadása annak, 
azért, amit jónak megismert és amellett 
meleg szíve és szeretete azok iránt, akiket 
megnyert Krisztusnak. Annyi melegség, 
szeretet, aggódás árad minden sorából! 
Adj, Uram, a rám bízottak iránt ilyen nagy 
szívet!” (1982. X. 6.)

Teilhard de Chardin első írá-
sai már 1960-ban kezébe kerül-
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

Dr. Kató József „Krónikás Könyve”, mint korának tükre VIII. rész
Papp Vazul kedvelt fi gurája volt a gyomai közéletnek, aki olyan 

vállalkozásba vágta bele a nagykalapácsot, ami eddig Gyomán 
nem volt, tudniillik ócskavas kereskedést nyitott. Háza és kereske-
dése a Kisfaludy utca és a Wesselényi utca sarkán volt, Kis Antal 
gazduram házával átellenben a másik sarkon. Görög keleti (orto-
dox) valláson lévő román ember volt, magyar állapotban. Számos 
helybéli református családnál volt „keresztkoma”. Hintóval közleke-
dett, takaros lovai voltak. A kisebb-nagyobb vashulladék halmokkal 
teljes udvara már nem volt ennyire takaros. Az ország „átszabása” 
után már nem jártak a „vasas tótok”, de a „drótos” és „gyócsos tó-
tok” sem. (A „drótos tót” amíg a fazikat, tálakat (cserép) fódozta, a 
körbeülő gyerekek áhítattal hallgatták Árva-Trencsén, Liptó, Turóc 
megyékből hozott érdekes felvidéki akcentussal mondott meséit.) 
A „történelem forgószele” hozta ide Papp Vazult, mint a marosvá-
sárhelyi 22. közös gyalogezred bakáját 1918 végén. Aztán itt is 
maradt, merthogy gyomai asszonyt vett el (talán hadiözvegy volt). 
Rendes ember híriben állt, kocsmába csak akkor ment be, ha az 
eső netán beverte.

Költőnk az András nap táján elkezdődő disznóölés szezonnal 
kapcsolatban írt egy verset;

„A disznótor bizony szép
Alkalom,
Csak nincs benne szociális
Tartalom.
Olyat hivnak vendégül
Egy sereget,
Ki otthon is kaphat kolbászt
Eleget.”

Ámulna költőnk azon, hogy micsoda módi lett a sült tök, no meg 
az ára. Már rég nem a szegény ember csemegéje, sőt főétele, mert 
ez a mondás járta telente; „Krumpli az ebéd, tök a vacsora…”

„Ágyra jár az infl uenza”, mondták akkoriban Pesten, de aztán 
vidéken is odajárt, aratott a spanyol nátha-infl uenza 1918-1919 
táján. Válogatás nélkül vitte az apróságot, s nagy időt megért öre-
geket.

Spicz Jakab virtigli vendéglős volt Gyomán, csak ez idő tájt 
nem nagyon akadt szálló vendég Gyomán, ha akadt, mérgiben 
tombolt Spicz, mert loptak, mindent, még a párnát is a szobából. 
A derék Beinschrott s Gyuricza bár viszonyban szenvedtek, sok jó 
házat felhúztak ez idő tájt, s váltig állították, hogy a kőport csak a 
bor mossa le.

Sipos Sándor, azaz Sipos úr fogalom volt Gyomán, nála min-
den kapható volt, még szúnyog bocskor is. Ellentéte volt Kovács 
úr, aki üveg s porcelán kereskedő volt, gyártó cégek ügynöke, s 
egyúttal tánc- és illemtanár.

„Panaszos Sára kisasszony”, vagyis Sarkadi Nagy Sára – aki 
elfelejtett férjhez menni – a Gyomai Zöldkereszt, Stefánia Szö-
vetség egyesülésének fáradhatatlan vezetője. E védőnői hálózat 
a közsegészségügy akkori legeredményesebb intézménye volt. 
A „panaszos Sára” gúnynevet a cinikus illetékes elöljáróság tag-
jaitól kapta, merthogy igyekezvén hivatásának eleget tenni, min-
dig jelentette a sok-sok hiányosságot, melyeknek felszámolása 
éppen a gúnyolódó „uraknak” lett volna feladata. Hát ilyen volt a 
felfogása, s hozzáállása a tisztviselői karnak az egészségügyi-
szociális-kulturális szolgálathoz. Édesapja, Dr. Sarkadi Nagy Pál 
községi orvos volt, fi vére szintén gyomán gyakorló községi orvos. 

Nem törődött az érdektelenséggel, a buktatásokkal, eltökélt szán-
déka volt, hogy Gyomán helyére teszi a közsegészségügyet. Na-
gyon jól állt a talpán, kritizált, s követelt, a törvényesen biztosított 
pénzügyi keretet is kivasalta a fanyalgó illetékesektől. Nem volt 
munkája sikertelen, a munkássága nyomán életrer táplált, beteg-
ségektől megvédett gyermekek sokasága nőtt fel Besenyszegen, 
Bánomkertben, s más külterületi lakosoknál is.

Papp László Gyoma község mérnöke (Papp Zsigmond öccse) 
számos, m,a már elfeledett intézkedése nyomán fejlődött a köz-
ség. Később Karcagra került, mint városi főmérnök. Ott több meg-
becsülést kapott. (Papp Zsigmondról itt most nem kívánunk írni, 
mivel az ő élete, zevékenysége Istennek Hála! Az utóbbi években 
– remélni véljük – ismertté vált.

A téli nagy vadászat okán új emberek kerülnek terítékre, s köl-
tőnk nyilaitól találva. A nyulak eposzában két vadásztársaság is 
szerepel, pedig a nyulak szerint egy is sok. Az egyik volt a „Gyomai 
I. sz. Úri Vadászok Társasága”, aztán volt a gyomai emberek va-
dásztársasága, ők mindig veszekedtek, mint aff éle szegény em-
berek. Az úrinál voltak szép lelkek többen, akik éppen csak a ter-
mészetért rajongtak, és a parasztvadászoktól vettek alibinek vadat 
– lőtt vadat. Pálka Pál főbíró úr a rókát is elpuskázta, pedig direkte 
ráhajtották. Ült a fotelban mellette a boros demizson, s nagyokat 
búsult a magyar sorson.

„Majd hogyha a tavaszi szél
Lengedez
Kocsis Sándor kocsmája is
Rendbe lesz…

Három pipát szorítgat az
Agyarán,
Ugy köszönti vendégét
Magyarán,

Megfogja gallérján a
Kabátnak
Mi kell komám istenit az
Anyádnak…”

„Ez a Gyoma szép kis város
Sok néppel telis-teli,
Csak olyan még mint a kisjány
Ki báját nem ismeri.”

Az infl áció már megint:
„Jó magyarom ne busulj
Az ősz mián,
Mert most a pénzt ugy hordhatod
Talyigán.
Mi mindennek mi az ára
Mellékes
Ugy is te vagy a szinházi
Kellékes.
1924. aug.10.

Közreadja Dr. Cs. Szabó Albert írásai alapján:
Cs. Szabó István

tek. Minden magyarul megjelent művét és 
jegyzetét megszerezte, s nemcsak állandó 
olvasmány, hanem útmutatója, irányítója 
lett életének. Benne is azok a vonások 
ragadták meg, amit Szent Pálnál kiemelt. 
„Teilhard de Chardin-nel már lassan 32 
éve barátkozom. Gondolatjárását isme-
rem, már amennyire az én képességeim 
ismerhetik. Ő is a leghatalmasabb energi-
ának a szeretetet tartja. Megfogott lendü-
lete, energiája, tüze, lelkesedése, örök új-
rakezdése, hite...” (1976. II. 14-i levélből).

Egyéniségének is ezek a vonások vol-
tak fő jellemzői. Ez sugárzott és áradt be-
lőle. Sugárzó ember volt, aki érzékenyen 
élte át az Isteni küldetés és terv megvaló-
sításának kötelességét. 1982. január 31-i 
bejegyzésében írta: „ A lélek átsugárzik a 
tetten, a szón, a mozdulaton, az arcizmo-
kon és mindenen! Tisztává kell tenni a lel-
kemet! Nemessé, istenivé, krisztusivá. De 
meg tudom én ezt tenni? Nem! Magamtól 
nem! De az én Urammal, a Lélekkel igen! 
Jöjj el, jöjj el Szentlélek Úristen és tisztíts 

meg mindent, főleg tudatalatti énemet 
egészen és teljesen!” Tudta jól, hogy sokat 
az átlagosnál sokkal több természetes és 
természetfeletti talentumot kapott, amit ka-
matoztatni kell. Ezért választotta az 1981 
évi naplója kezdő jeligéjének a következő 
három betűt: TKT! „Nem több telik tőlem, 
hanem többet Kívánsz Tőlem! Mélyebb, 
áldozatosabb önzetlenebb szeretetet kí-
vánsz!” Aki sokat kapott, sokat is kérnek 
tőle számon.

(Folytatás a következő számban)
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Rovatvezető: Polányi Éva

Nagy Gáspár (1949-2007) versei

Ima

Ima az, ami 
templomi csöndben, 
a lehunyt szemek mögöttiben 
megtörténik – 

és ima az, ami 
mögött látszik a mécs örök fénye 
és hallszik egyetlen orgonahang, 
nem innen, hanem onnan. 

Ami ima, az 
már az elejétől a végéig 
megfordítva is ugyanaz marad, 
ugyanannak szóló szó – 

és ami ima, az 
mégis váratlanul nyílik ki 
ég és föld határán, 
akár egy szirmos ejtőernyő. 

Jegyezvén szalmaszállal

– … mindig és mindig: 
bűnökben édesült, iramult napok 
habjaiban fuldokló emberek, 
egy szalmaszállal, tudjátok-e? 
talán a menthetetlent mentitek. 

– … kívül és belül: 
poklosan örvényült, háborult világ, 
de a remény sohasem meghaló, 
ha minden utolsó szalmaszál 
ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ! 

Valahol örökké

Valahol mindig eltűnik 
valahol mindig megtalálják 
valahol mindig temetik 
valahol mindig exhumálják
 

és
 
örökké nekünk szegezik 
örökké fényes ellenpélda 
örökké rajtunk keresik 
örökké mégis bennem él ma! 

Te Istenre bíztad

Tudd meg hát, József Attila,
neved hibátlanul áll ott

sírod fölött, ez lett a sorsod sorsa,
s már bűntelenül örökre a tiéd,
mint ama megtöretett kenyér,

mint szánkban az ostya,
mint két fiú-testvér,

legyen a neved is áldott,
ahányszor csak kiejtem e két szót,

József és Attila,
mindig arra gondolok:

legvégül te Istenre bíztad a világot,
s nem akad majd halandó,

bűnös és bűntelen,
és költő sem igen,

aki pontosan értené,
miért is volt a ritka kegyelem,

hogy az a két nagy dióbarna szem
e földi pokolból már a Mennybe látott…

és ne hidd, hogy ezért
a tagadva-vallott Istenért,

a sóvárgón kereső,
hatalmas fohászokért

már megbocsátottak neked,
hiába maradtál szívedben

ártatlan gyerek,
mindegyre csak borzasztó

bűneid fölött tűnődnek: milyen
szertelenül csapódtál ide meg oda,

még a vonat alá is!
te szeretetért kuncsorgó,

örök izgága, kellemetlen fráter…
…én holtig elsakkozgatnék veled

egy állomási restiben,
ahol az összes játszmát te nyered…

Attila, nagyon sietek,
várj meg!

A Fiú naplójából

… és a csillagos estben ott susog immár har-
minc évgyűrűjével a drága júdásfa: ezüstnyár rezeg 
susog a homály követeinek útján s kitünteti őket 
lehulló ezüst-tallérokkal érdemeik szerint illőn… 

…és ha jön a nyüszítve támadó gyávaság a 
rémület hókuszpókusza? – akkor eljönnek ablakod 
alá a szegényes alkuvások vénei-ifjai mint minden-
re elszánt hittérítők s beárad a dögszag: a teletömött 
gyomor békessége meg az ígéretekkel megtelt sze-
mek tócsafénye és fénytelen homálya… 

…csupán el kéne hinned… de nem hiszed 
hogy éppen ők jöttek-szöktek el a maszkabálból 
hogy éppen ők azok a független kutyák kik ideo-
lógiamentes csontokon tökéletesítik a fölösleges 
morgást-harapást… 

…nem tudom még hogyan viselem tartósan 
a szégyent hogy együtt néztük ugyanazt az eget 
folyót hangyafészket és másképp vert a szívem 
másért pirultam el másért szorult ökölbe a kezem 
és másképp láttam ugyanazt a fát ezüstlő éveink-
kel sújtva súlyos emlékek alatt recsegni-ropogni-
hajladozni büszkén – 

de ha több szégyen is társul velem akkor is 
csak így mondhatom: míg a szem él látni kell fele-
Barátaim!… 

Tájkép - téli madárkikötővel

Tél: nagyhavak hava 
örvénylő fehéren 
habja tengerében 
úszik az erdőnek 
hajladozik maga 
úszik az erdőnek 
büszke szálfenyőfa 

s magos tetejében 
csüngő tobozokból 
jégcsap huzalokból 
tűlevél alomból 
épült árbóckosár 
karácsonyi fészek 
mintha volna jászol 

angyalok vigyázta 
madarak tanyája 
éghez közel eső 
isteni kikötő 
ki ne is vágjátok 
el ne csúfítsátok 
fejszés heródesek! 
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Háromkirályjárás a Szent Antal Népházban

2017. január 7-én 14 órakor kezdődött el a téli ünnepkör nép-
szokásait felelevenítő rendezvény a Szent Antal Népház konfe-
rencia termében. 

Dr. Jávor András a Debreceni Egyetem általános 
rektorhelyettese köszöntötte a népes közönséget, majd elmond-
ta, hogy a Debreceni Egyetem jó kapcsolatokat ápol az intéz-
ménnyel és további együttműködésre invitálja a város vezetőit.

A gyomaendrődi Selyem úti Óvoda betlehemes játéka meg-
melengette a szíveket, majd Dr. Bartha Elek az egyetem böl-
csészeti karának rektorhelyettese a vízkereszt hagyományáról 
beszélt. A Komádi Fogyatékos Otthon lakói most is könnyeket 
csaltak szemünkbe őszinte Jézus-várásukkal. A Háromkirályjárást 
a gyomaendrődi gyerek mutatták be, melyet Dr. Dénes Zoltán 
atya házszentelő áldása zárt le.

Hírek a Népházból

Farsangi játszóház

2017. február 4-én 9 órától – 12 órá-
ig a Szent Antal Népházban. 

Farsangi álarckészítés, mókás süte-
mények készítése, farsangi fánkkóstoló.

Meghívó

Zenés est Kiszely Zoltánnal és Meré-
nyi Nicolettával

2017. március 4-én 15 órakor a 
Szent Antal Népház konferencia termé-
ben.

Sanzonok, operett dallamok csen-
dülnek fel a művészek előadásában.

Szent László gyalogzarándoklat 2017.

Az idén hatodik alkalommal szervezzük meg a gyalogzarán-
doklatot Gyomaendrőd és Nagyvárad között. 

Program: 
május 10. Gyülekező a Szent Antal Zarándokházban (Gyoma-

endrőd)
május 11. A reggeli szentmise után elindul a zarándoklat 

(első nap úti célja Körösladány)
május 12. A reggeli szentmise után Körösladányból indul a 

zarándoklat második napja (második nap úti célja Újiráz)
május 13. Reggel indulás Komádi-

ba, ahol szentmise után folytatódik a 
zarándoklat harmadik napja (harmadik 
nap úti célja Nagyvárad)

május 14. Ünnepi szentmise és kör-
menet a nagyváradi Szent László Szé-
kesegyházban

Információ és jelentkezés Szonda 
Istvánnál, a 06-20-2380046-os tele-
fonszámon, vagy a szondaistvan70@
gmail.com e-mail címen. 

Adventi vacsora

A gyomaendrődi keresztényde-
mokraták immár 25. éve rendezték 
meg december 22-én hagyományos, 
adventi vacsorájukat a Szt. Antal Nép-
házban. Vendégük volt Dr. Vejkey Imre 
országgyűlési képviselő,  KDNP. Parla-
menti Frakcióvezető-helyettes, a KDNP 
Szakértői Tanács elnöke, továbbá Tol-
di Balázs polgármester, Czank Gábor 
gyomaendrődi plébános és Knapné 
Hanyecz Tünde a Zeneakadémia gaz-
dasági igazgatója. A meghívottak 
köszöntötték a jelenlévőket. Ezt köve-

tően Csapó Elek a Békéscsabai Trefort Fiúkórus tagja énekekkel 
kedveskedett a szép számú megjelentnek, majd a plébános fel-
olvasta a bibliából Jézus születését. A program végén adventi 
és karácsonyi énekeket énekeltünk. A vacsora előtt még Bukva 
Csilla tagunk köszöntötte a születésnaposokat, majd vacsora és 
tombolahúzás következett. Jó hangulatban és beszélgetéssel 
telt az este.

Ungvölgyi János

Pintér-találkozó 2016

Múlt év szeptemberében egy nagyon kedves eseményre ke-
rült sor a Pintér család életében.

Találkozót szerveztünk, gondolván, hogy sokan a családból 
még sohasem találkoztak, nem is ismerik egymást.

A találkozót a dédnagyapánk Pintér György születésének a 
151. évfordulójára rendeztük meg Endrődön, mivel ott született 
1865-ben és ott is élt 1927-ben bekövetkezett haláláig. Házuk a 
Sugár úton állt - hajdan Rózsahegyi Kálmán endrődi születésű 
neves színész szülőháza volt-.

Felesége Szabó Mária volt, akit 1888-ban vett nőül. Házassá-
gukból 12 gyermek született, 9 gyermek élte meg a felnőttkort. 
Majd sajnos mindkét háborúban 1-1 fi úgyermekük odaveszett.

22 unokával és 33 dédunokával büszkélkedhettek.
Voltak itt unokák, dédunokát, sőt 

ükunokák is közülük.
Kinn a Szarvasvégi temetőben a 

felújított síremléküket újból fölszentel-
tettük, majd szentmisén vettünk részt, 
amit az elhunyt és élő családtagokért 
ajánlottunk föl.

Aztán egy nagyon kellemes és fel-
emelő beszélgetésekkel, ismerkedé-
sekkel teli vacsora következett Endrő-
dön a Hídfő étteremben.

Előkerültek régi fotók a családta-
gokról, valamint egy kedves - sajnos 
már nem élő - családtag/Timár István/ 
által készített 1700-as évekig visszame-
nő családfát lehetett tanulmányozni, 
illetve az újabb családtagokkal kibőví-
teni.

Nagy öröm volt, hogy a család min-
den ágából voltak jelen családtagok.

Úgy váltunk el, hogy még lesz foly-
tatás.

Köszönet a család minden tagjának.
Farkas Rezsőné Pintér Ilona
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A mezőgazdaság 
2016-ban a gazdaság haj-
tómotorja volt. Az esz-
tendő első háromnegyed 
évében a mezőgazdaság 
bruttó hozzáadott értéke 
17, 9 százalékkal növeke-
dett, és megelőzte az au-
tógyártást, a gyógyszer-
ipart, az élelmiszeripart 
és az elektronikai ipart 
együttvéve. 

A mezőgazdasági ki-
bocsátás 2011 óta tartó 
növekedése 2016-ban 
folytatódott, és újabb re-
kordot ért el. A kibocsá-
tás folyó alapáron 2621 
milliárd forintos értéke 5,3 százalékkal 
haladta meg az előző évi értéket. Ugyanez 
a szám 2010-ben 1686 milliárd forint volt. 
(Forrás: FM Sajtóiroda)

2016-ban a mezőgazdaság a GDP-nö-
vekedéshez 0,6 százalékkal járult hozzá, 
miközben az év során 16  500 új munka-
hely jött létre az agráriumban. A mező-
gazdaságnak a GDP növekedéshez történő 
hozzájárulása több volt, mint az autóipar, a 
gyógyszeripar, az élelmiszeripar és az elekt-
ronikai ipar hányada a nemzeti összter-
méknövelésben együtt. A 2010 óta 55 szá-
zalékkal bővülő mezőgazdasági kibocsátás 
mellett az elmúlt hat évben az agráriumban 
50 ezer új munkahely létesült. 22 százalék-
kal nőtt a mezőgazdaságban élethivatás-
szerűen foglalkoztatottak száma. 2017 első 
hónapjában 220 ezer mezőgazdasági főfog-
lalkozású dolgozó végzi az egyre színvona-
lasabb munkáját. A magyar élelmiszerek 
hagyományos vásárlója a német fogyasz-
tó. 2015-ben 1,2 milliárd euró értékű árut 
szállított Magyarország Németországba. A 
legfontosabb exportcikkek: a baromfi hús, 
a zöldség, a kolbászok, szalámik, a GMO 
szennyezéstől mentes akácméz, valamint 
a bor és pálinka. 2016 a növénytermesz-
tésben a rekordok éve volt. A napraforgó 
3 tonnás hektáronkénti    hozama most a 
nagyvilágban az első helyen áll. A 2016-ban 
betakarított 1,88 millió tonna napraforgó 
mennyiséggel Magyarország az Európai 
Unió legnagyobb napraforgótermelője. A 
magyar mezőgazdaság az elmúlt év első 10 
hónapjában a magyar exportteljesítmény 
8,5 százalékát, az exporttöbblet 28 százalé-
kát adta. (Forrás: FM Sajtóirodája) 

A Fidesszel szövetséges Kisgazdák 
(KPE) nagy reményekkel néznek a 2017-es 
esztendő elé. Bíznak a magyar mezőgaz-
daság és a vidék töretlen fejlődésében. Már 
azzal is jól indult az újév, hogy a beköszön-

tött szokatlanul nagy hideg öt év után ren-
det tett a növényvédelemben, mert ebben a 
hidegben végre elpusztultak a kórokozók, 
a gombaspórák és a kártevők áttelelő kép-
letei. Búcsút inthettünk a szarvasmarhák 
és egyéb kiskérődzők kéknyelv betegségé-
nek is, mert a mínusz 10, mínusz 15 Cel-
sius fokos hidegeket nagyon nem kedvelik 
a kéknyelv betegség vírusát hordozó és 
melegebb időjáráshoz szokott szúnyogok. 
Magyarország jelentős részén hullott hó. 
Mínusz 15 Celsius fokig a magyarorszá-
gi köztermesztésben használt őszi vetésű 
gabona-félék nem fagynak ki, de azért az 
a megnyugtató, ha minden őszi vetésre 
hullik kellő mennyiségű hótakaró. A hó-
takaró ugyanis nem csak a fagytól védi 
meg a növényeket, hanem a lassan olvadó 
hó csapadékvíz-tartalma lassan szivárog 
be a talajba. A talajok víznyelő képessége 
ugyanis korlátozott. A hirtelen keletkező 
nagy csapadékot a talaj nem képes befo-
gadni, annak jelentős hányada a felszínen 
elfolyik, és ez a vízmennyiség a növényeink 
számára elveszik, továbbá talajerózióból 
származó károk keletkeznek. 

A Polgári Kisgazdák örömmel veszik 
tudomásul a magyar mezőgazdaság nagy-
szerű eredményeit. Érdemes felismerni 
azt, hogy a XXI. század hátra lévő évti-
zedeiben a mező- és élelmiszergazdaság, 
valamint az ezt megalapozó víz- és talaj-
erő-gazdálkodás fel fog értékelődni. Azt 
sem lehet fi gyelmen kívül hagyni, hogy a 
Kárpátok hegykoszorújával körbevett me-
dence a talaj, az éghajlati és vízrajzi adott-
ságai miatt egy olyan természet-földrajzi 
egység, amely ideális hely az élelmiszerter-
meléshez. Ma már pontosan előre lehet lát-
ni, hogy a XXI. században a lélekszámá-
ban tovább növekvő emberiség számára 
az élelmiszergazdaság nagyon fontos lesz. 
A Kárpát-medencében élő népeken múlik, 
hogy helyesen felismerve a közös gazda-
sági érdekeiket, tudnak-e együttműködni 

vagy sem. Egy dolog 
ma már jól látható: a 
fentebb vázolt folya-
matban a magyar me-
zőgazdaságnak máris 
központi szerepe van.

A Polgári Kisgazdák 
továbbra is hangsúlyoz-
zák a mezőgazdaság és 
a vidék fejlesztésének 
fontosságát. Az agrár-
támogatások stabilabbá 
tették a termelők hely-
zetét.  Az élelmiszer-
gazdaságban fokozódik 
a verseny a fi zetőképes 
piacokért. Jó hír, hogy 
egyre több és egyre jobb 
minőségű agrártermé-

ket vásárolnak a távol-keleti országok. 
Elérkezett az idő ahhoz, hogy a magyar 
mezőgazdaság ne csak terményeket, gaz-
dasági haszonállatokat és élelmiszeripari 
készítményeket exportáljon, hanem tudást 
és technológiát is. A Polgári Kisgazdák 
véleménye szerint a növénytermesztést 
meghatározó mezőgazdasági vízgazdál-
kodás tudásexportja is nagy lehetőségeket 
rejt magában, mert a magyar vízgépészet 
és víztechnológia ma is világszínvonalú. 
A versenyképesség növeléséhez azonban 
a technológiai előrelépéseket megalapozó 
beruházásokra van szükség az agrárium 
minden területén.

Szemmel látható, hogy a magyar kor-
mány mindent megtesz annak érdekében, 
hogy a magyar mezőgazdaság a lehető 
legtöbb pénzügyi forráshoz jusson. Az már 
sajnos jól valószínűsíthető, hogy az Euró-
pai Unió az eddig követett agrártámoga-
tási gyakorlatán a 2020 utáni költségvetési 
ciklusban változtatni fog. Szűkülő pénz-
ügyi lehetőségekkel kell számolni és rá-
adásul a világpiaci terményárak csökke-
nésével is. Mindezért a Polgári Kisgazdák 
úgy látják, hogy a hazánkba érkező uniós 
pénzekből tovább kell fejleszteni az agrár-
technológia elemeit, és ennek érdekében 
tovább kell növelni a termelő beruházá-
sokra fordítható pénzügyi keretösszegeket.

Mindez megéri, mert a XXI. század 
derekára világgazdasági léptékben is 
jelentősége lesz a Kárpát-medence élel-
miszergazdaságának, ahol a magyarok-
nak már most is központi szerepe van. A 
Kárpát-medence népei ebből a gazdasági 
folyamatból akkor tudnak sikeresen ki-
kerülni, ha a gazdasági érdekközösségük 
mentén a lehető legjobb együttműködésre 
törekednek.

Dr. Turi-Kovács Béla
országgyűlési képviselő

KPE Országos Elnöke
kpe.hu

A S Z T A G
- szabadban tárolt, tartósan összerakott, cséplésre vagy nyomtatásra váró gabona (elsősorban búza) -
A magyar gazdálkodók erősödnek, nőtt a mezőgazdaság teljesítménye
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Mezei zsurló (Equisetum arvense)

A mezei zsurló rétek, árokpartok kb. 60 
cm magas, üreges szárú, virágtalan, évelő 
növénye. Tavasszal spórákat termő, örvös 
elágazású meddő hajtásokat hoz. A nö-
vény kovasavat tartalmaz, emiatt fémek 
fényesítésére használták, innen ered a régi 
„kannamosófű” elnevezés. A latin névben 
szereplő equus szó jelentése „ló, vadló, ló-
farok”, ami a növény külső megjelenésére 
utal. A zsurlók napjainkban is igen elterjedt 
növények, az egész Földön megtalálhatók, 
az Antarktisz kivételével. A mai zsurlók elő-
dei a mára kihalt, fa termetű, ősi zsurlók 
voltak, melyek akár 30 méteres magasságot 
is elérhettek. A zsurló széles felhasználási 
területű, könnyen termő, mára azonban méltatlanul feledésbe 
merült, értékes gyógynövény. Már Dioszkoridész is említést tesz 
róla Kr.sz. 50 körül, mint vizelethajtó és vérzéscsillapító hatású 
gyógynövényről. 

  A mezei zsurló tartalmaz kovasavat, fl avonoidokat, 
szaponinokat, káliumot és illóolajokat. A gyógyászatban a friss 
növény, a tinktúra, a friss vagy szárított zsurló vizes oldata és a 
növényi por kerül alkalmazásra. Fogyasztásra a mezei zsurló al-
kalmas, a mocsári zsurló mérgező növény. 

  A zsurló szilícium tartalma révén erősíti a körmöket, hajat, 
külsőleg és belsőleg alkalmazva jó ellenszere a hajhullásnak. 
Fokozza a kollagén termelést, így erősíti a kötőszövetet, növe-
li annak ellenálló-képességét. A porc-és kötőszövetek esetén 
szövetregeneráló hatású. Előnyös hatású a zsurló csontritkulás, 
köszvény, reuma, ízületi gyulladás esetén, serkenti a törött cson-
tok összeforrását, erősíti az inakat, ízületeket. 

  Vese-, hólyagkövek, vesehomok esetén ajánlott a zsur-
lós ülőfürdő és fürdőzés közben, továbbá naponta 1-1 csésze 
zsurló tea fogyasztása. Ugyancsak kedvező hatású az ülőfürdő 
a húgyutak gyulladása, fertőzése esetén. Ajánlott a zsurlótea 
fogyasztása hólyaggyengeség-és inkontinencia, a húgyutakat 
érintő nemi betegségek előfordulás során. Gyermekek éjszakai 
ágybavizelése esetén zsurló, orbáncfű keverékéből készítsünk 
teát. Az így elkészített oldat fogyasztása lefekvés előtt, több 
mint 2 órával történjen. A zsurló erőteljes vizelethajtó hatással 
rendelkezik. Vizeletrekedés esetén is ajánlott az ülőfürdő, kivéve 
ha azt a prosztata gyulladásos megbetegedése okozza. 

  A zsurlótea vérzéscsillapító hatású, alkalmazható erős 
menstruáció és orrvérzés idején. Ilyenkor 1 csésze teát 2-3 pú-
pozott teáskanál zsurlóból készítünk. 

  A zsurlótea emésztést javító hatású, kedvezően hat a máj és 
az epehólyag működésére.

  A tea rendszeres fogyasztásával megelőzhető az érelme-
szesedés, mert hatóanyagai gátolják az erek falán a koleszterin 
lerakódását. Magas vérnyomásban is előnyösen alkalmazha-
tó vízhajtó hatása miatt. Segít éjszakai izzadékonyság esetén. 

Kedvező hatású rázkódás okozta deréktáji 
fájdalmak és lumbagos panaszok kialaku-
láskor a zsurlós ülőfürdő. Ilyenkor nem a 
kopásos gerincbetegség okozhatja a derék-
fájást; az ülőfürdő tehermentesíti a veséket, 
így csökkenti a deréktáji fájdalmat is.

  A zsurló alkalmazható idegesség, mé-
labú előfordulásakor a gyógyszeres kezelés 
mellett, ebben az esetben zsurló, cickafark, 
csalán 1:1 arányú keverékéből készült teát 
ajánlott inni reggel-este 1-1 csészével. 

  Künzle tiszteletes szerint: „Kimossa, fel-
oldja és mintegy el is égeti azt, ami hibás, 
rongált, nem ép.” Ez utalás arra, hogy a zsur-
ló rendszeres alkalmazása méregtelenítő, 
salaktalanító, az egész szervezet minden 
szövetét tisztító hatású, mert kitisztítja a 

kórokozókat és az oda nem illő sejteket a szervezetből. Ebből 
adódóan a zsurló rendszeresen alkalmazva nagyon jó daganat-
megelőző hatású, és daganatellenes gyógynövény. Gátolja a 
daganatok növekedését, tovaterjedését és más, rákellenes te-
rápiával együtt vissza is fejleszti azokat. Kneipp is említést tesz 
arról, hogy tumorok, ciszták esetén kiválóan alkalmazható a pá-
rolt zsurlóból készült zsurlós dunsztkötés. Ekkor pl. a tea főzésé-
hez használt párolt zsurlót vászonkendőbe tesszük, és a beteg 
testrészre helyezzük egy éjszakára. Fontos, hogy a dunsztkötést 
melegen tartsuk. 

  Mezei zsurlóból, martilapuból, lándzsás útifűből, tüdőfűből 
nagyon jó váladékoldó, köhögéscsillapító hatású tea készíthe-
tő, mely a tüdőt is erősíti és kedvező hatású nemcsak megfázás, 
hanem asztma, krónikus hörgőgyulladás esetén is. Még erősebb 
hatás érhető el, ha a kapott oldathoz néhány csepp kakukkfű 
tinktúrát adunk. A kakukkfű nem alkalmazható pajzsmirigy és 
szívbetegség előfordulásakor. 

   A zsurlótea fogyasztása 6 hétig javasolt, naponta vagy 
másnaponta 1-2 csészével, majd tartsunk szünetet. Amennyi-
ben ennél több ideig fogyasztjuk rendszeresen a zsurlóteát, az 
vérvizelést okozhat. 

   A zsurlós ülőfürdő készítésekor 100 gramm zsurlót éjszaká-
ra hideg vízben áztatunk, másnap felforraljuk, és a meleg fürdő-
vízhez adjuk. Fürdéskor a víz érjen a vesetájék fölé. A fürdési idő 
20 perc, ne törölközzünk meg, fürdőköpenybe burkolózzunk, és 
az utópihenés ideje ½-1 óra legyen. 

  Tiszta, agyagos földben termett mezei zsurlót érdemes 
gyűjteni, növényvédőszerekkel, műtrágyával szennyezett terü-
letekről gyűjtése nem ajánlott! A mezei zsurló meddő hajtásá-
nak gyűjtése az év június-augusztusi időszakára esik. 

Forrás: Maria Treben: Egészség Isten patikájából
              Szabó György-Lopes-Szabó Zsuzsa: A bükki füvesember 

gyógynövényei
Internetes forrás: naturportal.hu/gyogynovenyek/zsurlo

dr. Macsári Judit

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának hírei

Egészségről-betegségről

Gyomaendrőd Város Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzata 2017. január 13-án 
megtartotta az év első testületi ülését.

A négyfős testületen kívül jelen volt 
Lehoczkiné Tímár Irén alpolgármester asz-
szony, Megyeri László aljegyző úr, valamint 
Ugrainé Gróf Éva pénzügyi előadó. 

A jegyzőkönyvet Omiliákné Csikós 
Anikó vezette.

Testületünk öt napirendi pontot tár-
gyalt.

Elsőként az elnöki beszámoló hangzott 

el, melyben az ezt megelőző ülés óta eltelt 
időszak eseményeiről számolt be az elnök.

Második napirendi pontként együtt-
működési megállapodást tárgyalt és kötött 
a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormány-
zattal, többek között érdekvédelem és ér-
dekképviselet, kulturális és sportesemé-
nyek rendezése területén.

Harmadik napirendi pontban a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat felülvizsgálta 
és változatlan feltételek mellett hatályban 
tartotta a Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzatával kötött korábbi együttműködé-

si megállapodását.
Negyedik pontként Nemzetiségi Ön-

kormányzatunk döntött pályázat beadá-
sáról az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umához / NEMZ-TAB-17 /, nyári tábor 
megvalósításához, melyben 15 gyermek és 
2 felnőtt kísérő vehet részt.

Az ötödik napirendi pontban Önkor-
mányzatunk döntött a 2017. február 11-én, 
és április 8-án tartandó játszóház megvaló-
sításáról.

Szécsi Zsolt
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Ízes Ízek

Február
Rántott túrólepény

50 dkg száraz túrót összedolgozunk 2 tojás sárgájával, 2 evőkanál liszttel és 
pici sóval, majd hozzákeverjük a 2 tojás keményre vert habját. Lapos pogácsákat 
formázunk, panírozzuk és kisütjük.

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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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!

Binges Irén mária gyomaendrődi 
lakos 2017. január 16-án, 75 éves korában 
egyházunk szentségeivel megerősítve meg-
tért Teremtőjéhez. Gyászolják a családtag-
jai, rokonai, ismerősei. Fogadja be lelkét az 
örök boldogság!

Dr. Kása gyuláné Varjú Mar-
git békéscsabai, volt gyomaendrődi lakos 
2017. január 2-án, 91 éves korában távozott 
szerettei köréből. Gyászolják a családtagok, 
rokonok és ismerősök. Isten őrködjön pi-
henése felett!

Frolyó Benő gyomaendrődi lakos 
2017. január 7-én, 73 éves korában a meny-
nyei hazába költözött. Gyászolják család-
tagjai, rokonai, ismerősei. Áldás és béke 
lengjen nyugvó porai felett!

Tímár Gizella gyomaendrődi lakos 
2017. január 15-én, 89 éves korában haza-
tért a Mennyi Atyához. Gyászolják család-
tagjai, rokonai, ismerősei. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott!

Uhrin Gáspár hunyai lakos 2017. 
január 1-én, 90 éves korában távozott sze-
rettei köréből. Gyászolják a családtagok, 

rokonok és ismerősök. Isten őrködjön pi-
henése 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!

Elfogadott Sportkoncepció

Gyomaendrőd város képviselő-testülete az 524/2016.(X.27.) 
Gye. Kt. határozatával elfogadta Gyomaendrőd Város Sportkoncep-
cióját 2016-2020 időtartamra.

A sportkoncepció szabályozza az önkormányzat legfontosabb 
tennivalóit, meghatározza a sportágazatban önként vállalt fel-
adatainak kereteit, tájékoztatást ad a sportágazat szereplőinek az 
önkormányzat szerepvállalásának irányairól és mértékéről. „Egy 
település életében meghatározó szerepet tölt be a sport: a helyi 
sportélet hatással van a településen élőkre és a település is sokat te-
het az ott élők sportkultúrájáért. Az önkormányzatok felelős szere-
pet töltenek be az egészséges, fi zikailag és pszichikailag felkészült 
nemzedék felnevelésében és magtartásában.”

A sportkoncepció megalkotása során több fontos törvény és 
jogszabály is fi gyelembe lett véve, mint a Sportról szóló 2004. évi I. 
törvény rendelkezései, valamint az Európai Unió és a sport kapcso-
lata, ehhez kapcsolódó önkormányzati feladatok. „A sport az egyik 
legelterjedtebb emberi tevékenység   végezzék akár profi k, akár 
amatőrök, rendszeresen vagy alkalomszerűen...”

A sportkoncepció kitér a város sporttörténetére, megemlíti a 
város sportéletét meghatározó személyiségeket, olimpikonjait, 
valamint az elszármazott híres sportolóit, elemzi a település egész-
ségügyi helyzetét, a városi sport kiemelt céljait és alapelveit.

A sportkoncepció hosszú távra megfogalmazott alapelvei:
„A testnevelés és a sport az egyetemes és nemzeti kultúra szer-

ves része, annak lényeges alkotó eleme.”
„A sport a személyiség formálásának, az egészség megőrzésé-

nek és teljesítőképesség fokozásának egyik leghatásosabb eszköze.”
„A sportoláshoz való jog az állampolgárok - alkotmány által biz-

tosított - alanyi joga...”
„Az önkormányzat a rendelkezésre álló sportalappal... elsősor-

ban nem az élsportot, hanem a diáksportot, a szabadidősportokat, 
valamint az utánpótlás-nevelést támogatja, segíti. Az élsport eseté-
ben is kizárólag az amatőr sportot támogatja... 

A támogatás célja tehát az, hogy minél színesebb sportélet va-
lósuljon meg településünkön, minél többfajta sportolási lehetőség 
álljon a fi atalok és a felnőtt korosztály rendelkezésére... Az önkor-
mányzat azonban a sporttevékenységet mint kapcsolatformáló 
eszközt nemcsak a városon belüli kapcsolatok erősítésére kívánja 
felhasználni, hanem a testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére is...”

A sportkoncepció hatodik fejezetében, az önkormányzat sze-
repvállalása a testkultúra különböző területein rész kitér az óvodai 
nevelés elengedhetetlen szerepére, említést tesz az iskolai nevelés 
fontosságára, az úszásoktatás lehetőségeinek kiaknázására, a diák-
sportra, ami már átmenetet képez a testnevelés és a minőségi sport 
között. Megemlíti a szabadidősportot, ennek célja a lehető legszé-
lesebb lakossági kör számára biztosítani a rendszeres és könnyen 
elérhető sportolás lehetőséget.

A sportkoncepció kitér még az önkormányzat tulajdonában 
lévő sportlétesítmények üzemeltetési rendjére, a széleskörű nem-
zetközi testvérvárosi kapcsolatokra, a sportegészségügy feladatára, 
a város sportfi nanszírozására, a tervekre és jövőképre.

„Összegzés: A sportkoncepcióban megfogalmazott elképzelé-
sek megvalósítását elősegíti a következetes végrehajtásra való tö-
rekvés... Az itt szereplő feladatok megvalósításáról a képviselő-tes-
tület köteles gondoskodni a jegyzőn keresztül.”

Felhasznált irodalom: Gyomaendrőd Város Sportkoncepciója 
2016-2020

Fülöp  Zoltán
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Összegyűltek megyénk DÖK képviselői

 A Békés Megyei Könyvtárban került megrendezésre a soron 
következő megyei diákparlament, melyen iskolánkból Pelesz Dá-
vid 8.b osztályos tanuló, és Takács Tímea tanító vett részt. 

A megbeszélés 2 fő téma köré összpontosult: 
Tanulási tapasztalatok és lehetőségek
Diákönkormányzatok működési tapasztalatai, jogainak érvé-

nyesülése

Az intézmények diákönkormányzati képviselői felszólalhattak, 
elmondhatták iskolájuk diákönkormányzatának véleményét az 
adott témákban. A felszólalók többsége hangot adott a tanulók le-
terheltségének, a magas óraszámoknak, a mindennapos testnevelés 
feltételei hiányának és a menzai ételek minőségbeli problémájának. 
Emellett javasolták, hogy az intézmények diák-önkormányzatai 
kapjanak egy központilag megállapított összeget minden tanuló 
után, amit a DÖK saját rendezvényei lebonyolítására fordíthatna. 
A gyűlés második részében megválasztották az Országos Diákpar-
lamentbe delegált 12 főt. 

A levezető elnök röviden ismertette az Országos Diákparla-
mentek történetét. Elmondta, hogy eddig 8 alkalommal került 
megrendezésre, és 2017 februárjában Székesfehérvár ad otthont a 
3 napos rendezvénynek.

    
 „Útravaló”  

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt EFOP-3.1.4.-
VEKOP-15-2015-000 azonosítószámú Útravaló ösztöndíj és 
mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak  Útravaló 
ösztöndíjprogram című kiemelt projekt keretében a 2016 júliu-
sában kiírt jelentkezési felhívásra iskolánk 3 tanulói és 1 mentori 
pályázatot nyújtott be. 

A beérkezett jelentkezéseket támogatásra alkalmasnak minősí-
tette, így iskolánk 7. évfolyamából 1 fő, 8. évfolyamából 2 fő tanulói 
és 1 fő mentori pályázattal nyert. A mentori feladatokat iskolánk 
tanítója Takács Tímea fogja elvégezni.

Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjának 
célja a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, köztük 
roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése, motivációjuk és 
önértékelésük erősítése, felkészítésük érettségit adó középiskolába 
való továbbtanulásra mentori támogatással. 

Az ösztöndíj a teljesítménytől függően diff erenciált. A tanuló 
előző tanév végi tanulmányi átlagának el kell érnie a 3,0 átlagot. A 
támogatás mértéke így 7000 – 14 000  Ft/hó. Az ösztöndíj-támoga-
tás utófi nanszírozású, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem 
térítendő támogatás. 

A támogatási időszak 2016. szeptember 1-től 2017. június 30-ig 
tart.

Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába esélyterem-
tő alprogramja a Széchenyi 2020 program európai uniós forrásai-
ból kerül megvalósításra.

Beiskolázási programok belépőknek és kilépőknek

Novemberben elkezdődtek a leendő első osztályosok és a nyol-
cadikosok beiskolázási programjai, amelyek tavaszig tartanak.  

A leendő elsősöket és szüleiket először tájékoztató fórumra 
hívtuk, ahol bemutattuk az iskolát, és a leendő tanítókat, decem-
berben a negyedikesek meglátogatták az óvodákat, ahol játékos 
előadással kedveskedtek a gyerekeknek, majd az elveszett hóember 
keresésére hívtuk az ovisokat és szüleiket, ahol a nyomozást közös 
játékkal fejeztük be, és mindenki megkapta a kiérdemelt jutalmát.  

Legközelebb a farsangi mulatságon találkozunk, végül március 
végén nyílt napokkal zárjuk a beiskolázási programsorozatot. Min-
den érdeklődőt szeretettel várunk!

A nyolcadikosok és szüleik számára novemberben tartottunk 

tájékoztatót, ahol a helyi középiskolák képviselői, valamint Fazekas 
Péter, a Kner Nyomda ügyvezető igazgatója mutatták be a szakkép-
zés, illetve a gimnáziumi képzés jellemzőit, majd a jelentkezések 
technikai lebonyolításáról kaptak tájékoztatást a jelenlévők.  Ebben 
az időszakban részt vehettek a tanulók a pályaválasztási vásáron 
Békéscsabán, és a középiskolák nyíl napjain.  Közeleg a határidő, 
amikor meg kell hozni a döntést, hogy ki, hol folytatja tanulmá-
nyait.   

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

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

A helyi középiskolák tanulói mutattál be iskoláikat

Az ovisok közös játékkal zárták a hóember keresést

Kipróbáltuk a korcsolya pályát Szarvason
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Gimnáziumi egység

Új program: eTwinning 

Iskolánk idén ősszel csatlakozott az európai iskolák közösségé-
hez, az eTwinninghez. Ez a program az európai iskolák információs 
és kommunikációs technológiák segítségével folytatott együttmű-
ködési tevékenységeit támogatja azáltal, hogy technikai segítséget, 
eszközöket és szolgáltatásokat nyújt az iskoláknak. Az eTwinning 
olyan felületet biztosít a részt vevő európai országokban működő 
iskolák munkatársai (tanárok, igazgatók, könyvtárosok) számára, 
ahol kommunikálhatnak és együttműködhetnek egymással, közös 
projekteket indíthatnak, továbbá megoszthatják egymással ismere-
teiket, azaz átélhetik, milyen Európa legérdekesebb oktatási közös-
ségének a tagja lenni, és részt vehetnek annak életében. Mi elsőként 
egy törökországi gimnázium által meghirdetett projekthez csatla-
koztunk, melynek keretében egy tanárnő német nyelvű karácsonyi 
/ újévi üdvözletek küldését tervezte. Sajnos a nagy karácsonyi forga-
tagban a nekünk szánt lapok egy része valahol a két ország között a 
postán elveszett, de mi örömmel láttunk, hogy a mi képeslapjaink hi-
ánytalanul megérkeztek és sikert arattak a fogadó diákoknál. A török 
tanárnőtől ígéretet kaptunk, hogy a nekünk szánt, elveszett lapokat 
pótolják, így hamarosan újabb küldemény érkezésére számíthatunk.

Vidám kísértet avagy…

Ebben a tanévben is „újraalakult” a színházlátogatók csoportja, 
akik Deliné Dobó Tünde tanárnő szervezésében 2017. január 10-én 
láthatták a Szolnoki Szigligeti Színház diákbérletes előadássorozatá-
nak első darabját, a Vidám kísértetet.

Noël Coward vígjátéka majd’ 80 esztendős, ám ez a fajta angol 
humor semmit sem vesztett fényéből, könnyed, elegáns, kifi nomult 
és rendkívül szórakozató. Ebben a pillanatban is ötven színház játssza 
ezt a darabot, szerte a világban. Mintha mi is ott ülnénk a pamlagon, 
szmokingban vagy elegáns ruhában, kezünkben konyak vagy száraz 
Martini. Szól a kellemes zene, és érdekes témákról lehet szellemesen 
társalogni. És jól tesszük, ha szemünk se rebben, amikor lehuppan 
közénk egy csinos és vidám kísértet…

Nagy sikert aratott az előadás, a kis csapat lelkesen várja a követ-
kező alkalmat, amikor is a My Fair Lady című híres musicalt tekinthe-
tik meg.

Szalagavató

Iskolánk gimnáziumi egysége 2017. január 20-án rendezte meg 
hagyományos szalagavató ünnepségét a városi Varga Lajos Sport-
csarnokban. Az idei tanévben is két osztály, összesen 52 végzős di-
ákja számára tűzték fel osztályfőnökeik a szalagokat. A búcsúztató 
évfolyam ünnepi műsorát a szalagtűzés, majd a végzős osztályok 
táncai követték, a vendégek rock and rollt (12. B osztály) és egy ka-
lóz-matróz koreográfi át (12. A osztály) láthattak tőlük, majd a műsor 
zárásaként hagyományosan a végzős tanulók és szüleik közös tánca 
következett. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Toldi Balázs, 
Gyomaendrőd város polgármestere, Dr. Smíri Sándor, a Járási Hivatal 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei

Általános iskola

Körzeti Diákolimpiai Úszóverseny
-2016. december 15. Liget fürdő - 
Czibulka Imola 7. osztály 100 m gyors I. 
       100 m hát I. helyezett
Mahovics Boglárka 3. osztály 50 m hát II. 
                                                    50 m gyors III.
                                                    50 m mell II. helyezett

Berta Bence 7. osztály 100 m gyors II.
                                              50 m mell II. helyezett

Mikulás Kupa – asztalitenisz 
-2016. december 2. Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kol-

légium - 
Csasztek Tamás 6. osztály –III. helyezett
Földi Imre 7. osztály- II. helyezett

V. Tóth Károly emlékverseny úszás
-2017. január 14.  Mezőtúr -
Czibulka Imola 7. osztály 50 m gyors III.
                                            100 m vegyes II. helyezett
Varga Zoltán 50 m gyors I.
                          50 m mell II.
                          50 m hát IV. helyezett
Felkészítő tanáruk: Irimiás Róbert

Iskolánk tanulóival idén is részt vettünk a Szent Antal Népház „Betlehemezéstől a 
Háromkirályjárásig” című rendezvényén

hivatalvezető helyettese, Várfi  András, a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének társadalmi megbízatású alelnöke, valamint többen a 
járási hivatal, a városi képviselő-testület tagjai, a társintézmények ve-
zetői, képviselői, valamint iskolánk nyugalmazott vezetői, tanárai közül.

Szalagavató 12. A Szalagavató 12. B
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Kedves vásárlóim!
Februári 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: 06-20/5599-240

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

„Betlehemezéstől a Háromkirályjárásig” - Szent Antal Népház, 2017. 1. 7.„Betlehemezéstől a Háromkirályjárásig” - Szent Antal Népház, 2017. 1. 7.

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!


