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A tartalomból: Eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk kedves 
Olvasóinknak!

A fenti fénykép 2016. december 17-én, szokásos év végi gyűlésünkön készült, melyen a szer-
kesztőség, és a kiadó Szent Imre Alapítvány megjelent tagjai láthatóak.

Ülő sor (balról jobbra): Bukva Csilla, Hunya Jolán, Polányi Éva, Hegedűs Bence, Szabó Zoltán-
né, Farkas Zoltánné, Gyuricza Árpádné

Álló sor: Dr. Szonda István, Ungvölgyi János, Czank Gábor, Várfi  András, Ambrózi Erzsébet, 
Fülöp Zoltán, Lehóczkiné Tímár Irén, Dr. Macsári Judit, Zsögön Renáta, Iványi László

Hiányoznak: Barna Zsuzsa, Cs. Szabó István, Soczó Géza, Tóth Péter, ifj . Várfi  András

SOMNAKAJ KONCERT15.

ADOMÁNYOZÁSI ÜNNEPSÉG9.

ADVENTI HÉTVÉGE19.
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Alapítványi támogatással folytatódik 
az Öveges-program

Az idei tanévben is lehetőségünk nyílt arra, hogy a 
hetedikeseink és a nyolcadikosaink egy-egy délelőttöt el-
tölthessenek Szarvason, a Vajda Péter Evangélikus Gimná-
zium Öveges-laborjában. Novemberben a nyolcadikosok 
próbálták ki ügyességüket és tudásukat az indikátorok és 
a fénymikroszkópok világában, valamint alaposabban el-
időztek a légnyomással kapcsolatos törvényszerűségek ta-
nulmányozásában.

Fecskeváró versenyt hirdetett a gimnázium

Pénteken a 8.b osztályból hárman: Óvári Tímár Zoé, 
Varga Dorina és Gellai Fanni a Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium Fecskeváró versenyének 
döntőjében vettünk részt, humán és idegen nyelv kategó-
riában. A döntőbe azokat a csapatokat hívták meg, akik jól 
töltötték ki az előző 2 feladatlapot. Nagyon érdekes, izgal-
mas és számunkra újszerű feladatok is voltak. Csapatunk 
a humán kategóriában második helyezett lett, de idegen 
nyelvből sikerült megszerezni az első helyet. Felkészítőink: 
Molnár Tünde és Tóth Magdolna tanárnők voltak.  (Gellai 
Fanni)

Előzzük meg a karácsonyfatüzeket!

Szakkörünk tagjai december 14-én látogatást tettek a 
Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon. A láto-

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
gatás közvetlen oka az volt, hogy a Békés Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság és a Békés Megyei Tűzmegelőzési Bi-
zottság látványos bemutató keretében évről évre felhívja a 
fi gyelmet az alapvető biztonsági szabályok betartására, arra, 
hogy a gyertyák, csillagszórók kellő odafi gyelés hiányában 
tüzet okozhatnak. Idén december közepén tanulóink Bé-
késcsaba főterén a helyi érdeklődőkkel együtt tekintették 
meg a karácsonyfatűz terjedését bemutató eseménysort.

A téli projekt eseményei

A téli projekt advent első napján kezdődött, és a kará-
csonyi ünnepséggel zárult. Egy hatalmas, szépen feldíszített 
adventi koszorún közösen gyújtottuk meg az adventi gyer-
tyákat téli versek, énekek, régi szokásokat felidéző előadá-
sok kíséretében.

Az első héten ajándéktárgyakat készítettek az osztályok a 
karácsonyi vásárra, és feldíszítették a tantermeket. Decem-
ber 6-án minden osztályt meglátogatott a Mikulás, akivel 
jót beszélgettek a kisebbek. A harmadik héten egy busznyi 
gyerek ment Szarvasra korcsolyázni. Ezen a héten nyitott ki 
a karácsonyi vásár, igazi karácsonyi hangulatban. Az utolsó 
napon a rajzszakkörösök karácsonyi mesék illusztrációival 
díszítették fel a folyosókat, és feldíszítették a tornatermet a 
hatalmas fenyőfával az ünnepségre.

A téli projekt a karácsonyi ünnepséggel zárult, amelyen 
átéltük a karácsony meghitt hangulatát.

További információk, fotók találhatók az iskola honlap-
ján: www.rozsahegyiiskola.hu

Kísérletezzünk

A leendő fecskék

Betlehemes játék

A karácsonyi vásárban
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Önkormányzati h í r e k Megyei h í r a d ó

Decemberben a közelgő ünnepekre való tekintettel, a szokott 
időpontnál korábban, (15.-én) ülésezett a képviselő-testület. Közel 
harminc napirendi pont került megvitatásra és elfogadásra. Meg-
alkotásra került a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet. 
Megismerhették a képviselők az egészségügyi alapellátási körzetek 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet, illetve döntés született 
több, új pályázat benyújtásáról is. (pl: külterületi utak fejlesztése, 
bűnmegelőzéssel kapcsolatos projektötlet) A képviselő-testület el-
fogadta az év eleje óta megjelent és benyújtott pályázatokról szóló 
tájékoztatót, melyből megtudhatta, hogy legtöbb pályázat státusza 
a jogosult és döntésre felterjesztett minősítést kapta. (pl:az Ipari 
Park infrastrukturális fejlesztése, Napelempark megépítése a vá-
ros intézményrendszerének villamos energia ellátás biztosítására, 
Fűzfás-zugi holtág turisztikai fejlesztése, Piackorszerűsítés Gyo-
maendrődön, Óvodai gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése, 
Gyoma és Endrőd városrész központjának rehabilitációja, Belterü-
leti vízrendezés IX. ütem, Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés, 
Önkormányzati Hivatal, valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola komplex energetikai felújítása, Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése gyomai-endrődi településrészen, stb.) 
Néhány pályázatról döntés is született már, és azokat támogatásra 
érdemesnek találta a kiíró szakhatóság. Pl: „HelyiFoglalkoztatási 
együttműködések”.Az önkormányzat konzorciumi megállapodást 
kötött a Békés Megyei Kormányhivatallal valamint a KBC Békés 
Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofi t Kft .-vel. A projekt cél-
ja a foglalkoztatás növelését célzó foglalkoztatási együttműködé-
sek, partnerségek, paktumok létrehozatala a képzési és foglalkozta-
tási programjaik megvalósítása érdekében. A projekt összköltsége 
300.000.000. Ft a konzorcium egészére vonatkozóan. / Az Endrődi 
Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 1.500. 000 Ft, / Aktív Turisz-
tikai Hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése közel 12.500.000 
Ft,/ Konyhafejlesztésre28.550.938. Ft / Szent Antal Népház számá-
ra1.707.000 FT. támogatást nyertünk a kötelező 1.500.000 Ft saját 
erő biztosítása mellett. Ebből az összegből valósulhat meg a Nép-
ház külső homlokzata, az alsó teremnél a tető egy részének javítása, 
illetve minimális eszközbeszerzés a szakmai munkához. / NFM ál-
tal hirdetett Kerékpárosbaráttelepülés 2016 cím elbírálása is meg-
történt és az értesítés alapján az idén is a cím birtokosai lehetünk.

A novemberi testületi ülésen elfogadásra került a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkö-
vetkezményeiről szóló rendelettervezet megalkotása. A rendelet 
átalakítása hatással lesz több, a közösségi együttélést sértő maga-
tartás  jogkövetkezményének elbírálására. Ilyen változás várható 
pl.: a belterületi állattartással és trágyatárolással kapcsolatban, il-
letve az ingatlannal határos zöld-sávon, vagy árokszakaszon olyan 
gyomirtó szer alkalmazására, amely a növényzet teljes pusztulását 
okozza, mivel e szerek használata káros hatással van a városképre, 
a csapadékcsatornára, és a holtágakba befolyó csapadékvíz minő-
ségére egyaránt. A rendelet kiterjed a közterületen lévő ingatlannal 
határos járda tisztán tartására, csúszásmentesítésére, a használaton 
kívüli nagy össztömegű gépek (3,5 t-nál nagyobb) 10 napon túli 
tárolására, rágcsáló irtására, az ingatlan előtt lévő fák, bokrok met-
szésére, az ingatlant határoló kerítés jó karbantartására, házszám-
tábla használatára, stb. A rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba. 
Addig a helyi média több fórumán teljes körű tájékoztatást kap a 
lakosság. 

Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester

Nemzetiségek napja

A Békés Megyei Önkormányzat a nemzetiségek napja alkalmából 
tartandó díszünnepségét idén Battonyán tartotta. A rendezvényen 
Tircsi Richárd, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemze-
tiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának 
főosztályvezetője is részt vett.

A Békés Megyei Önkormányzat minden évben a december 18-i 
nemzetiségek napjához kapcsolódóan díszünnepséget szervez, ezen 
esemény keretében vehetik át az arra érdemesek a közgyűlés által 
alapított Nemzetiségi Díjat. Az elismerés létrehozásával a megyei ön-
kormányzat célja az volt, hogy a soknemzetiségű Békés megyében 
a nemzetiségek kultúrájának, nyelvének, identitásának megőrzésé-
ben és fejlesztésében kiemelkedő tevékenységet végző, különböző 
nemzetiségű személyek elismerésre kerüljenek. Ebben az évben öten 
részesültek a kitüntetésben, akiknek Tircsi Richárd, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcso-
latokért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője és Zalai Mihály, 
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke adta át a díjjal 
járó oklevelet és plakettet.

A szlovák nemzetiség javaslata alapján a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése posztumusz Nemzetiségi Díjat adományozott 
Ancsin Pálné Erzsike néni részére a szlovák kultúra közvetítéséért, a 
szlovák hagyományok, kulturális értékek megőrzéséért, tárgyi emlé-
kek megmentéséért. A kitüntetést fi a, Ancsin László vette át. A német 
nemzetiség javaslata alapján Nemzetiségi Díjat adományozott a köz-
gyűlés Joschi Ament részére a nemzetközi kapcsolatok ápolásáért, az 
elekiek világtalálkozójának és a hagyományos eleki búcsú szervezé-
séért. A román nyelv ápolásáért, a román kulturális és zenei értékek 
megőrzéséért Nemzetiségi Díjat kapott Tompán Angyelkóné, a szerb 
zenei kultúra közvetítéséért, a szerb kulturális értékek megőrzéséért 
elismerésben részesült a „Suferini” Néptánccsoport. A roma nemzeti-
ség javaslata alapján Surman László a roma nemzetiség érdekében 
végzett erőfeszítéseiért részesült elismerésben. Akadályoztatása 
miatt a kitüntetést Horváth Béla, a Magyarországi Pünkösdi Egyház 
Missziós munkatársa, az Eleki Pünkösdi Gyülekezet presbitere vette 
át.

A díszünnepség hagyományaihoz híven a kitüntetések átadása 
után kulturális műsor keretében mutatkoztak be a nemzetiségek. 

Sztahovics Zsuzsa

Sikerekben gazdag, boldog új évet 

kívánok minden kedves Olvasónak!

Lehóczkiné Tímár Irén

alpolgármester
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Bemutatjuk kedves olvasóinknak 

Varga József 

ny. gyakorlati oktatásvezetőt, egyház-
községi világi elnököt, aki január 16-án 
ünnepeli 80. születésnapját. Beszélgetünk 
munkáról, családról, hitről és megmara-
dásról. 

Beszélgetőtársammal régi barátság 
fűz össze bennünket. Büszke vagyok arra, 
hogy nem csak kollégák voltunk, hanem 
az egyházközségeinknek (Endrőd és Gyo-
ma) számos alkalommal közös egyházi 
eseményeket is szerveztünk együtt. Most 
éppen Gyomán, a Mezőberényi útnál va-
gyunk, ahol beérkezünk a városba. Egy 
útszéli kereszt fogadja a településre érke-
zőket. Miért éppen itt találkozunk? - kér-
dezem Józsi bátyámat.

Gyermekkori emlékeimet idézi fel, 
hogy minden falu bevezető útján állt egy út 
menti, vagy ahogy errefelé mondják útszéli 
kereszt. Ezek mind valamilyen fogadalom-
ból készültek. Nézzük csak meg a katolikus 
Endrődön, hogy mennyi fogadalmi kereszt 
megmaradt belőle. Ezt 2007-ben, éppen 10 
éve hálából csináltattam, azért, hogy én és 
a családom az ősök földjére újra visszatér-
hetett ide Gyomára. Másrészt pedig sze-
retném, aki előtte elhalad imádságra vagy 
legalább egy keresztvetésre késztesse. 

Mondana néhány szót magáról és szü-
leiről? 

1937. január 16-án születtem Bakonsze-
gen. Szüleim tanyán gazdálkodó egyszerű 
parasztemberek voltak. Öten voltunk test-
vérek. Én voltam a legidősebb. Általános 
iskoláimat több helyen végeztem, de Nagy-
bánhegyesen fejeztem be. Ezt követően a 
családi gazdaságban dolgoztam hat éven 
keresztül, és segítettem szüleimnek a kisebb 
testvérek eltartásában. 

Nehéz idők lehettek. Háború, éhínség. 
Hogyan tudta magát mégis képezni? 

Nem volt könnyű munka mellett mind-
ezeket elérni. 1957-59  Szabadkígyósi Me-
zőgazdasági Szakiskola, majd 1960-ban 
Balassagyarmaton törzskönyvezési szako-
sítóra jártam. Később főiskolai diplomát 
szereztem a Hódmezővásárhelyi Állatte-
nyésztési Főiskolán. 1972-74 -ben levelező 
tagozaton tanári diplomát szereztem a Sze-
gedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 

Gratulálok ehhez a kitartáshoz és 
szorgalomhoz. Ebből következik a másik 
kérdésem, hogy hol tudta tudását kama-
toztatni minden ismerettel felvértezett 
fi atal abban a zavaros időben? 

Nem panaszkodom. 3 évig állatte-
nyésztési felügyelő voltam a Békés Megyei 
Tanácsnál, majd Bánkúton az állami gaz-
daságban agrármérnöki beosztásban dol-
goztam. Utána  Kunágotára kerültem, ahol 
a szakközépiskolában gyakorlati oktatóként 
tanítottam. 

Lassan a családalapításra is kellett 
gondolni. Mondana néhány szót erről? 

Igen, ez így van. 1962-ben megnősül-
tem. Feleségem középiskolai tanár. Két 
gyermekünk született: 1963-ban József és 
1967-ben Marianna. 1970-ben kerültünk 
Gyomára, ahol pedagógus hitellel építkez-
tünk. Gyermekeink családjukkal együtt 
Gyomán telepedtek le. Fiúnk végzettségé-
nek megfelelően a dísznövény kertészeti 
szakmában maradt vállalkozásban. Fele-
ségével együtt virágkereskedők. Három 
gyermeket neveltek fel. Lányunk, Marian-
na tanítónő, és immár 30 éve tanít a helyi 
Kis Bálint Általános Iskolában. Ő szintén 3 
gyermek édesanyja. 

Amikor Gyomára kerültek, hol tudtak 
elhelyezkedni? 

Feleségemmel együtt tanítottunk a mai 
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakképző Iskolában. 

Nagyot ugrunk az időben. Nyugdíja-
zás. 

Valóban, 1996-ban, 28 év itt töltött ta-
nítási év után gyakorlati oktatásvezetőként 
mentem nyugdíjba. Nagyon szép és emlé-
kezetes évek voltak ezek számomra. Ne-
kem mindig nagyon jó kapcsolatom volt a 
diákjaimmal, a szakmát pedig becsületesen 

megtanulták tőlem, és megállták helyüket 
az életben. A mai napig sok diákommal 
tartom a kapcsolatot. 

Most pedig térjünk át a Gyomai Egy-
házközségben betöltött tisztségeire. El-
mondaná a kedves olvasónak, hogy mit 
jelent az egyházközség világi elnöki funk-
ció? 

Mivel katolikus családból származom, 
így a rendszerváltás után, 1990-ben kap-
csolódtam be a Gyomai Egyházközség éle-
tébe, ahol a képviselő-testületben először 
pénztáros voltam, majd 1996-ban meg-
választottak az egyházközség elnökének, 
amely tisztséget 2016-ig töltöttem be. Az 
elnököt a megválasztott tagok maguk kö-
zül választják meg titkos szavazással. Segíti 
a mindenkori plébános munkáját, a hívek 
panaszait meghallgatja és tolmácsolja…stb. 
Egyszóval nem egy hálás feladat. 

Milyen feladatok és munkák kötődnek 
az Ön személyéhez? 

20 éves elnökségem alatt először kija-
vítottuk a templomtorony tetőszerkezetét, 
majd a kápolna tetőszerkezetének meg-
újítása következett. Ezután a templomtető 
bádogos munkáinak elvégzésére került sor. 
Utána a parókián történt tetőcsere. A temp-
lomkert bejáratánál felállítottuk a katolikus 
temetőből áttelepített Jézus-szobrot. 

Nem volt megterhelő és nehéz feladat? 

Egyáltalán nem éreztem tehernek. 
Munkámat a szeretetben együttműködő 
képviselő-testület maximálisan segítette. 
Ezért ezúton is köszönetet mondok nekik 
érte. 

Emlékszem, hogy a templomfelújí-
tásnál még volt egy konkrét javaslata is. 
Megosztaná az olvasókkal is, hogy mi volt 
az? 

Igen, 2010-ben javaslatomra gyűjtést 
indítottunk bankszámla nyitásával a temp-
lomtető javítására, amelyhez családunk je-
lentős összeggel járult hozzá. Emlékszem, 
nagyon sokan adakoztak és segítettek. Jó 
érzés volt ezt elindítani, volt értelme a fel-
hívásnak. 

Józsi bátyám. Lassan nyolcvan évesen 
külsőre semmit sem változott. Hogy tud-
ta ezt elérni? Mivel tölti napjait? Miben 
telik öröme? 

Nyugdíjas éveimet aktívan töltöm. Évek 
óta foglalkozom virágtermesztéssel. Így 
minden év októberében, novemberben az 
általam termesztett krizantémok díszítik 
a templom oltárait. Örömöm telik abban, 
hogy még dolgozni tudok, hogy gyerme-
keink és unokáink egészségesek, nagyon 
szorgalmasok, igyekvőek, boldogulnak és 
megtalálják helyüket az életben. 

Mi az, ami meghatározta az életét? Mi 
az, ami átsegítette a nehézségeken? 

Az élet minden napján és minden terü-
letén éreztem az Isten segítségét (akár isko-

BESZÉLGETÉS A KERESZTNÉL 

„A Jézuska mindig megsegített”

Civil sarok
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lában, akár a családban). Dusik atya volt a lelki vezetőm, aki elindí-
tott az életben. Hálás vagyok a Jézuskának, hogy olyan rokonlelkű 
hű társat és feleséget adott mellém, akivel kölcsönösen tudjuk egy-
mást szeretni. Számomra ez a legfőbb és meghatározóbb, ami átse-
gített minden bajon. 

Mit üzen a mai ifj úságnak? A jövő nemzedékének? 

A család fontosságára szeretném először felhívni a fi gyelmü-
ket, hiszen a család az emberi élet tovább vivője, ahogy Gárdonyi 
Géza írja: „A család is... olyan valami az életben, ami becses... Olaj 
az élet lámpásában.” A másik, hogy szeressék mindig a Jézuskát. 
Imádkozzanak hozzá rendszeresen. Én, amikor felkelek, minden 
nap kimegyek a tanyára, leülök a Jézuska elé, és elmondom az 
imámat. Kérem áldását a munkámra, a feleségemre és családomra. 
Ő meghallgatja kérésemet és olyan erővel tudok utána dolgozni, 
hogy nem érzem, hogy elfáradtam volna. Nekem a hit, a család és a 
munka jelenti a megmaradást. Ne fáradjunk bele soha. Ezt üzenem 
mindenkinek. 

Befejezésül szeretném elmondani azt imát, amit egy 1947-es ki-
adású imakönyvben találtam. Mindig ezt szoktam imádkozni: 

Napi fölajánlás Jézus Szent Szívéhez
Édes Jézusom, szívem minden dobbanásával, minden lélegzetem-

mel ezt akarom mondani: Édes Jézusom Szent Szíve, szeretlek téged. 
Köszönöm, hogy engem alkottál, katolikussá tettél, megváltásomért 
borzasztó kint és halált szenvedtél, lelkem táplálására az oltáriszent-
séget rendelted és számtalan kegyelemmel elhalmoztál. Mindezeknek 
a meghálálásáért neked adom szívemet, fölajánlom mai cselekedete-
imet, minden szándékomat, egész életemet halálom órájával együtt 
és arra kérlek, hogy végső leheletemig mindig jobban és jobban sze-
resselek. Amen 

Köszönöm a beszélgetést. Isten adjon Önnek és szeretteinek 
áldással teljes boldog újesztendőt. 

Ungvölgyi János

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Általános iskola
Szent Miklós a Szent Gellértben

Iskolakóstolgató a Szent Gellértben

2016.12.13-án délután belekóstolhattak a leendő elsősök az iskolai 
életbe. Tartalmas, vidám délutánt töltöttünk együtt, ahol nagyon sok 
nagycsoportos óvodás vett részt. Köszönjük az érdeklődést a kedves 
szülőknek!

2016. karácsony

Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. 
Lk 2.12

Advent a várakozás időszaka. Iskolánkban minden héten meggyúj-
tottuk az adventi koszorú gyertyáit, s igyekeztünk jó cselekedetekkel, 
adományokkal, nagyobb fi gyelemmel készülni az idei karácsonyra. 

2016. december 21-én megtartottuk a hagyományos Karácsonyváró 
műsorunkat. Délelőtt megajándékoztuk egymást az iskola feldíszített 
nagy karácsonyfája körül, majd hamarosan jöttek az óvodások, akik 
elsős-másodikosaink jeleneteit nézték meg. Szünetekben fi nomságok 
várták az iskola diákságát. A karácsonyi vásár portékái rövid idő alatt 
gazdára találtak, majd elkezdődhetett a délután. Czank Gábor plébános 

úr majd Papp Tibor református lelkész mondta el ünnepi gondolatait, 
őket Kondorné Timár Erzsébet intézményvezető-helyettes követte. Mi-
kulás az állatok között c. jelenet, Hópihék tánca, a Kis karácsony nagy 
karácsony ismert akkordjai szólaltak meg zeneiskolásaink gitárjain, és 
a hagyományos betlehemes volt alsósaink programja. A Koldusének 
és Magyarok karácsonya az égben c. történeteket keltették életre felső 
tagozatos diákjaink. 

Tanáraink - rendhagyó módon - együtt énekeltek és zárták a műso-
ros délutánt. Tóth Ferenc intézményvezető úr megköszönte a jelenlé-
vők részvételét, diákok-pedagógusok munkáját, és áldott, békés kará-
csonyt, jó pihenést kívánt valamennyi jelenlévőnek. 
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Olofsson Placid atya  „az, 
akit nem kell a katolikusoknak 
bemutatni”. S valóban, a szer-
zetes nem mindennapi példát 
adott azzal, ahogy a szovjet 
munkatáborokban töltött egy 
évtized alatt is megőrizte hitét, 
és társaiban tartotta az erőt. Az 
akkor történteket felelevenítő 
előadásai nemzedékeknek ad-
nak motivációt a hiteles keresz-
tény életre.

Olofsson Károly, szerzetesi 
nevén  Olofsson Placid  1916. 
december 23-án született Rá-
kosszentmihályon.  Kisgyer-
mekkorát Rákosszentmihályon 
töltötte, családja 1926-ban be-
költözött a fővárosba. Az elemi 
iskola négy évének elvégzése 
után a nyolcosztályos budapesti Szent Benedek Bencés Gimnázi-
umba íratta be édesapja, ahol külön engedéllyel tizenhat és fél éve-
sen érettségizett. Középiskolás korában nagy hatást gyakorolt rá a 
tanintézmény és a cserkészet szellemisége. 

Miután leérettségizett, 1933-ban belépett a Szent Bene-
dek-rendbe.  Pannonhalmán  teológiát, a  müncheni  Lajos Miksa 
Egyetemen  német nyelvet tanult 1935-től. Ezt követően Magyar-
országon magyar–német–bölcselet szakos tanári oklevelet és dok-
torátust szerzett 1939-ben. Ugyanezen évben szentelték pappá.

Egy évig káplánként működött Győrszentivánban, innen hívták 
be mint tartalékos főhadnagyot tábori lelkészi szolgálatra. 1941-től 
tizenegy hónapig szolgált a  komáromi  hadikórházban. Mivel be-
szédeiben a közkatonákat védte egyes tisztek megengedhetetlen 
viselkedésével szemben, 1942-ben lefokozták és leszerelték. Ezt kö-
vetően a rend soproni, majd pápai gimnáziumában tanított.

1945 augusztusában rendi elöljárói abba a budapesti gimnázi-
umba helyezték át, ahol korábban ő is tanult, és ezzel egy időben 
a Slachta Margit-féle Szociális Testvérek Társasága egyházi tanács-
adójának nevezték ki. Mivel részt vett az akkori választási küzdel-
mekben, a baloldali újságok sajtóhadjáratot indítottak ellene. A fő-
apát ezért áthelyezte Pannonhalmára, remélve, hogy így kevesebb 
fi gyelem irányul rá. Itt tartóztatták le 1946. június 5-én.

Néhány hétig az Államvédelmi Hatóság emberei hallgatták ki 
és próbáltak vallomást kicsikarni belőle egy nagyszabású koncep-
ciós per megindításához, majd szovjet kihallgatók kezére adták. A 
szovjet katonai bíróság koholt vádak (terrorcselekmény) alapján 
a  Szovjetunió  munkatáboraiban letöltendő tíz évig tartó szabad-
ságvesztésre ítélte, a Gulágra internálták (1946). Hamarosan itt is 
megtalálta életcélját: „Én nem diákokat fogok tanítani, ahogy elter-
veztem. Nekem az lesz a dolgom, hogy tartsam a lelket a fogolytár-
saimban. Ez volt a hivatásom a lágerben tíz évig. Ezért voltam én 
a legboldogabb ember az egész Szovjetunióban, mert rám talált az 
életfeladatom.”

1955 novemberében térhetett haza Magyarországra. Szabadu-
lását követően nem kapott működési engedélyt sem papként, sem 
pedig tanárként. Kezdetben fi zikai munkás volt egy  pesterzsébe-
ti ládagyárban, majd tizenkét évig az Országos Reumatológiai és Fi-
zioterápiás Intézetben (ORFI) dolgozott betegszállítóként, később 
mosodai munkásként, végül mosodavezetőként. 1969-től a Korá-
nyi-szanatórium mosodájának vezetésével bízták meg, innen ment 
nyugdíjba 1977-ben.

Papi hivatását sokáig csak titokban gyakorolhatta. A hetvenes 
évek közepétől kisegítő lelkészként működött a Budai Ciszterci 
Szent Imre Plébánián.

Placid atya kérésére december 18-án hálaadó szentmisét mu-
tattak be élete száz éve kegyelmeiért a Szent Imre-templomban. A 
közösség a 100. születésnapjához közeledő papja számára a legna-

Placid atya szabályai a túléléshez:

1. A szenvedést nem szabad dramatizálni! Nem szabad pa-
naszkodni, mert attól gyengébb lesz az ember.

2. Az öröm szükséges a túléléshez. Ezért észre kell venni és 
tudatosan kell keresni az élet apró örömeit.

3. Nem vagyunk tökéletesek, de itt és most kell megmutat-
nunk, hogy különbek vagyunk rabtartóinknál. Ez mozgó-
sítja az életenergiánkat.

4. A negyedik szabály kissé vallásos: akinek van mibe kapasz-
kodnia, annak könnyebb. Mi, hívők, ha a Jóistenbe ka-
paszkodunk, rájövünk, hogy Ő is akarja túlélésünket.

Helyreigazítás
Novemberi számunk Katolikus oldalán az „Ismét jutalom-

úton voltunk” című cikk aláírása helyesen: A gyomaendrődi 
ministránsok

gyobb összefogással szervezte 
meg az ünneplést. Sok százan 
vettek részt a kora reggel be-
mutatott liturgián.

Placid atya homíliája a 
búcsúzó üzenete volt. „Tavaly 
nem mertem ígérni, hogy talál-
kozunk még” – kezdte beszé-
dét egy őt egészségében meg-
próbáló nehéz évet követően. 
„Most nem győzök hálát adni 
a Jóistennek, hogy megaján-
dékoz mindennap egy fél óra 
olyan csodálatos idővel, ami-
kor nem tudom, itt vagyok-e 
egyáltalán. Megélhetem az 
utolsó vacsora megjelenésének 
csodáját, amikor a szobámban 
az íróasztalomnál misézhetek.” 
Placid atya három „csodáról” 

beszélt, amit a szentmise – melyben benne foglaltatik Krisztus ke-
resztáldozata, a mi „legnagyobb kincsünk” – jelent. Megünnepel-
hetjük az utolsó vacsora megjelenését, tudhatjuk, hogy a kenyér 
színe alatt szentségi valóságában jelen van a megváltó Krisztus, és 
mi mindannyian a legbensőségesebben érintkezhetünk vele. „Ez a 
három csoda valósul meg mindennap a szentmisében, és ez a csoda 
messze felülmúlja a beteggyógyításokat, a halottfeltámasztásokat, 
a kenyérszaporításokat. Itt maga a megváltó Jézus érintkezik a leg-
közvetlenebbül velem.”  Ez ad erőt számára az egész naphoz 100 
esztendősen, olyan élet után, mint ami az osztályrésze volt. „Isten 
olyan csodálatosan szeret, hogy mindennap a szívembe jön a szent-
misén a szentáldozásban.”

Placid atya arra kérte az egybegyűlteket, vegyenek részt ők is 
azzal a tudattal a szentmisén, hogy ott „megvalósul a megváltó Jé-
zus három legistenibb csodája”, amiből mi is részesedhetünk. Ez 
tesz minket boldoggá még akkor is, ha körülöttünk zűrzavaros a 
világ, hiszen itt, ebben a világban élünk, erre az életre erősít meg 
mindannyiunkat a szentmise csodája – fogalmazott.  

„Testvéreim, ez az utolsó kérésem talán: Éljétek meg a szentmise 
csodáját! Sziklaszilárd hittel garantálom, ha ti így vesztek részt a 
szentmisén, erőt merítve a következő hétre, akkor találkozunk az 
örökkévalóságban. Viszontlátásra otthon” – búcsúzott.

Placid atyát „100 évesen, gyakorlatilag csak a bőre tartja össze, 
de a Szentlélek akadálytalanul áramlik át rajta. Azt kell megtanul-
nunk tőle, ha nem állunk ellen, a Szentlélek képes rajtunk is átsu-
hanni és szétáradni mások gazdagítására.”

Magyar Kurír

„A Szovjetunió eltűnt, én viszont itt vagyok”
Placid atya 100 éves
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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, hogy a Biblia egészen mást ért a 

halál fogalma alatt, mint ami a köznapi gondolkodásban elterjedt. 
Az emberek zöme úgy gondolja a halál megsemmisülés és végleges 
elmúlás. 

Említettük, hogy a Bibliában a halál összetett fogalom. A ha-
lál - a Biblia sze rint - elsősorban állapotot jelent. Az embernek va-
lamilyen állapotát, melyet legjobban a „szétszakadás” fogalmával 
lehetne visszaadni. Újra szeretném ezt na gyon aláhúzni: a Biblia 
halál-fogalma egy állapotot jelent!

Ez a szétszakadás az ember számára nem egy normális, egy 
magától értetődő állapot. Érezzük, amikor egy-egy halálesettel 
kell szembesülnünk. A Bibliá ban a halál soha és sehol nem jelent 
megsemmisülést! Pedig a legtöbb ember a halált ennek gondolja. A 
Szentírásban háromféle halál-fogalommal találko zunk: lelki halál, 
testi halál és örök halál.

Jelen kis írásban a testi halál kérdésével foglalkozzunk. Erre 
szoktunk gondolni, amikor a halálra gondolunk. 

A testi vagy biológiai halálban a test és lélek szétválása, szétsza-
kadása megy végbe, mely egy drámai esemény. Amíg ez a szétsza-
kadás nem követ kezik be, nem beszélhetünk halálról. Még akkor 
sem, ha az orvostudomány az életfontosságú szervek minimálisra 
redukálódott funkciója esetén klinikai halálról beszél. Amíg a lélek 
valakiben benne van, vagyis testéhez kötött, addig az illető élő és 
nem halott. Ha viszont a szétszakadás bekövetkezett, vagyis a lélek 
a testtől elszakadt, beindul a test bomlása, melyet egy darabig fékez-
ni lehet, de megfordítani már nem.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy itt van a halál utáni élmé-
nyekről szóló beszámolók, írások, könyvek nagy bukta tója is. A 
visszajöttek, akik beszámolnak a halál utáni állapotról, élményeik-
ről a bibliai ér telemben nem haltak meg. Ha meghaltak volna, nem 
jöhetnének vissza! Lel kük nem járt a túlvilágon, mert onnan ide 
vissza nem lehet jönni. Élményük az emberi pszichének és agynak 
produktuma, amely - mint azt az orvostudomány már régen bizo-
nyította - tudatvesztés esetén is működik.

Ez természetesen nem érinti a Jézus által véghezvitt feltámasz-
tási cso dákat, melyeket isteni hatalommal, és különös céllal tett Jé-
zus. Nem az ember földi életének a meghosszabbítása érdekében, 
hanem isteni hatalma megbizonyítása céljá ból. Minden halott-fel-
támasztás a Bibliában ezért történt. Az ember szembesüljön vele, 
milyen hatalma van az Úr Jézusnak.

A Biblia tanítása és szemlélete szerint akkor beszélhetünk halál-
ról, amikor a lélek elhagyja a testet. „A lélek pedig megtér Istenhez, 
aki adta volt azt.” (Préd 12,7). Pál apostol ezt mondja: „szeretnék 
kiköltözni e testből és elköl tözni az Úrhoz.” (2Kor 5,8). István, az 
első keresztyén vértanú így kiált hal doklása közben: „Uram Jézus, 
vedd magadhoz az én lelkemet.” (Csel 7,59). S hogy magát Jézust 
idézzük, aki halála előtt így szól: „Atyám, a te kezeidbe teszem le az 
én lelkemet.” (Lk 23,46). S amikor ez megtörtént, meghalt.

Ez a drámai szétszakadás nem természetes, hanem természetel-
lenes. Nem velejárója az ember teremtettségének. S ezért nevezi a 
Biblia a halált ellen ségnek (IKor 15,26).

Szólni kell még arról, hogy a biológiai halál, azaz a test és lélek 
szétválása pillanatszerű. Vagyis, a lélek nem fokozatosan szakad el 
a testtől, hanem egy pillanat alatt. Ez a pillanat döntő, s visszafor-
díthatatlan biológiai változásokat indít el a testben, és a lélek halál 
utáni sorsában… folytatjuk. 

református lelkész

Elkészült az Evangélikus Gyülekezeti Terem

Az advent duplán is ünnepi hangulatú volt számunkra, mivel 
14 550 000 Ft összeg ráfordítással megújulhatott egyházközségünk 
gyülekezeti terme, nemcsak nagyobb lett, de esztétikailag is sok-
kal szebb. Kb. 70 férőhellyel, teakonyhával, új irodával és irattárral, 
hittan teremmel és egy vizes blokkal gazdagodhattunk, a korszerű 
fűtés lehetővé teszi, hogy a téli időszakban se fázzunk.  Az építkezés 
tovább folytatódik, nemcsak a parókia újul meg, hanem a templom-
kert egy része is. 

Fülöp Mónika lelkész

Sváb interaktív advent a 
Gyomai Evangélikus Egyházközségben

Az eredendően német ajkú evangélikus gyomai gyülekezet Em-
beri Erőforrások Minisztériumának támogatásával adventi hagyo-
mányőrző alkalmakat tartott. 

A hittanos gyermekek mellett meghívást kaptak az iskolában 
német nemzetiségi nyelvet tanulók. A gyermekek nagy örömmel 
vették birtokba a frissen felújított gyülekezeti termet.

Vetítés és képek bemutatása segítette az igei elmélyülést, az ad-
venti várakozásnak szeretetteljes légkörét megérteni, és átélni. Az 
udvaron gyors kicsi kezek mini hóembert építettek. A fi nom karácso-
nyi sváb falatok se hiányoztak, mákos gubát és kalácsot kóstoltak, a 
kísérő szülőknek teát és forralt bort kínáltak. A sváb hagyományokat 
felelevenítő táncházat táncpedagógus segítette élő zene kíséreté-
ben. A játékos-táncos feladatok még a szülőket is megmozgatták. A 
távozó családok mézeskalácsot és igés hűtőmágnest vihettek ma-
gukkal, rajta a német igével:” Gott liebte die Menschen so sehr, dass 
er seinen einzigen Sohn hergab…” Joh. 3,16. Ezt követően szenteste 
napján örömmel vihették haza  a családok a szeretet lángját is.

Ratkay Dorottya felügyelő



VÁROSUNK 2017. január8

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

Witold Bulik
festőművész
1937-2008

Még él az emlékezetünk-
ben a tűzvész következtében 
leégett hunyai templom 
2000-ben megvalósult újjá-
építésének története.

A templom berende-
zéseit is pótolni kellett, így 
utaztam el Częstochowaba, 
a világhírű Fekete Madon-
na kegyhelyére beszerezni 
a templomi felszereléseket. 
Pintér Hermina, azóta el-
hunyt hunyai hívünk kéré-
sére és adományából vásá-
roltam egy Mária képet. A 
Kegykép másolatát egy hite-

les és híres częstochowai festőművész, Witold Bulik készítette. Sze-
mélyesen jártam a lakásán, és beszélgettem is vele. (A kép Hunyára 
kerülésének története is csodás, talán az is megérne egy cikket.) A 
napokban találtam rá az interneten arra a hírre, hogy 2008-ban a 
festőművész az Örök Hazába költözött. Rá emlékezek ezzel a cikk-
részlettel, melyet lengyelből fordítottam magyarra.

A hunyaiak büszkék lehetnek a Mária képre, mert mindenféle 
szempontból a templom egyik legértékesebb része. 

A festő, akinek kezét az Isten irányította

Częstochowaban született 1937-ben. 
Kiskorától fogva mindig, minden körülmények között rajzolt. 

Elég volt neki egy darab papír és ceruza. Ez a szenvedélye, és 
mindaz, ami ezzel járt, megmentette az életét a II. világháború 
idején. Visszaemlékezéseiben gyakran kitért ezekre az esemé-
nyekre. A megszállás egyik reggelén a németek megparancsol-
ták a ház lakóinak, ahol édesanyjával élt, hogy a lakosok hagyják 
el a lakásukat, és álljanak a kerítés mellé. Nem fogta fel a terror 
helyzetet, megkérdezte édesanyját, hogy magával hozhatja-e 
játékait. Az egyik német meghallotta ezt a kérdést, és megen-
gedte neki. A katona a rajzfüzetéért nyúlt, aminek az első olda-
lán a gyerek által festett Jasnagorai Miasszonyunk volt. A néme-
tek elhurcoltak mindenkit, kétségkívül valamelyik koncentrációs 
táborba. Csak neki, a kis Witeknek valamint fi útestvérének és 
édesanyjának parancsolták meg, hogy lépjenek ki a sorból. Évek 
múlva a művész úgy emlékezett erre az eseményre, mint az Iste-
ni Gondviselés első beavatkozására az ő életében.

2009. október 23-án volt Witold Bulik częstochowai képző-
művész halálának első évfordulója. A szakrális festészet híve 
volt, akinek kezét és elméjét maga Isten vezette. Az elhunyt 
Isten képeinek embere és festője – mondta az elhunyt Witold 
Bulik professzorról Stanisław Nowak érsek, aki a temetési gyász-
szertartást vezette. A művész közel 400 szakrális kép megalko-
tója volt.

Witold Bulik műveivel - melyek teli vannak szépséggel, har-
móniával, könnyedséggel és realitással – találkozni lehet Len-
gyelország, valamint Európa, Amerika számos templomában 

és számos múzeumban, 
többek között a Vatikáni 
Múzeumban is. 

Cikkrészlet: Tygodnik 
Katolicki „Niedziela” nr 
40/2002 

Nem ez az egyetlen 
kézzelfogható eset, 
hogy Mária oltalom 
volt a festő életében.

„Évekkel ezelőtt - 
mondta – feleségem, 
Elżbieta súlyosan meg-
betegedett. Közölték, 
hogy fél éve van hátra. 
Buzgón imádkoztunk 
a Częstochowai Mária 
előtt a gyógyulás kegyel-
méért. 

Konzultáció a híres 
hematológus, Julian 
Aleksandrowicz pro-
fesszorral... Bámulatos 
tényt közölt. Az orvos 
azt mondta: orvosi szem-
pontból megmagyarázhatatlan gyógyulás történt. Ekkor úgy dön-
töttem, hogy alkotói munkám kötelessége időt és helyet találni 
a Częstochowai Miasszonyunkról másolatot festeni. Elgondolkod-
tató az a tény is, hogy Szűz Mária és az én fi am születési ideje is 
egybeesik (szeptember 8). E dátum megünnepléseként Arek fi unk 
minden évben hoz a Szűzanyának annyi vörös rózsát, ahány éves.”

A temetési gyászünnepségen Witold Bulik professzorról 
Stanisław Nowak érsek hangsúlyozta az elhunyt művésznek azt a 
karizmáját, ahogy az emberekhez közel hozta a szakralitást, me-
lyet művészi hitvallása is kifejez: 

„Alkotni úgy kell, hogy minden munka adja meg azt a hitet a 
templomba járóknak, hogy ez a hely maga az Isten tartózkodási 
helye.”

A częstochowai metropolita magabiztosan állította, hogy az 
elhunyt Witold Bulik életműve megmarad az emberek szívében és 
elméjében.

Hozzáteszem: megmarad a miénkben is!
Iványi László

orosházi esperesplébános

Fit-Kid sikerek Békéscsabán
2016 őszén zajlott az Országos Fit-Kid Dance Egyéni és Dance 

Show verseny Békéscsabán.
A több száz nevező között 20 gyomaendrődi versenyző is in-

dult a szervező, Aerofi t DSE színeiben.
Eredményes napot zárhattunk, hiszen nagyon szép gyakorlato-

kat mutattak be a lányok.

Eredmények:
Csapatverseny:
1. kcs.:2. hely - Táncoló Afrika (Csipai Csenge, Farkas Lara, 

Hankó Réka, Sztvorecz Gréti, Zádori Zoé)
2. kcs.:3. hely - Jégmadarak (Ádám Orsi, Csath Hédi, Fekécs 

Zsófi , Gombkötő Zsófi , Ignácz Csenge, Köles Vivien, Papgáti Nóri)
5. hely - Száguldó lányok (Ádám Kamilla, Fekécs Noémi, Han-

kó Panna, Tímár Petra)
Egyéni verseny:
2. kcs.: 10. hely - Farkas Lili 
11. hely - Varsányi Misell 
3. korcsoport: 11. hely - Lövei Kíra
13. hely - Nagy Andrea Antónia

Az AEROFIT DSE egyre bővülő csapata már 4 városban kép-
viselteti magát. Békéscsaba, Mezőberény és Gyomaendrőd mellé 
csatlakozott Gyula is.

2016.12.15-én került megrendezésre az AEROFIT DSE FitKid 
Karácsonyi évzáróra, Békéscsabán, melyen közel 80 lány mutatta 
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ADOMÁNYOZÁSI ÜNNEPSÉG

be versenygyakorlatát. A bemutatók után a csapattagok megaján-
dékozták egymást.

A gyomai lányok meghívást kaptak a 2016.12.17-én meg-
tartott JUDO gálára is, melyre szívesen mentek el. A ver-
senyzők előadták a fi tnesz gyakorlatukat, majd azután 
a tornászlányok egy akrobatika bemutatóval készültek.
A rendezvény nagyon jó hangulatú volt. Köszönjük a meghívást 
Varga István judo edzőnek. 

Gergely Orsolya
edző

2016. december 16-án 14 órakor került megrendezésre a 
XV.Segitsünk a rászoruló gyermekeken elnevezésű jótékonysági 
adakozási ünnepség, melynek keretében olyan 25 gyomaendrődi 
családot ajándékozunk meg, ahol tartósan beteg gyermeket ne-
velnek. Az immár hagyományos rendezvényt az „Élet Másokért” 
Egyesület szervezi.

Ebben az évben a fővédnöki tisztet Dr. Mikola István államtit-
kár úr vállalta, aki aktív részese is volt az ünnepségnek. Megtisztelte 
jelenlétével a rendezvényt a Debreceni Egyetem rektor helyettese, 
Dr.Barta Elek, valamint Dr.Frisek Péter dékán helyettes is. A Me-
gyegyűlés képviseletében Várfi  András alelnök úr jelent meg.A 
Gyomaendrőd Járási Hivatal vezetője, Dr.Pacsika György és helyet-
tese, Dr.Smiri Sándor is minden évben részesei ennek a  bensőséges 
ünnepnek. Toldi Balázs Gyomaendrőd polgármestere egyéb elfog-
laltsága miatt maradt távol.

Az ünnepség kezdetén Vaszkó Sándorné, az egyesület elnöke 
köszöntötte a megjelenteket, majd Dr.Dénes Zoltán plébános, es-
peres, egyetemi tanár a Karácsony lényegét mondta el a keresztény-
ség jegyében. Mikola államtitkár úr a nélkülözők segítésének fon-
tosságáról, valamint a régi karácsonyok „hangulatáról” beszélt igen 
közvetlen hangnemben. Ezt követően a komádi fogyatékkal élők 
otthonának lakói adtak elő egy igen látványos műsort az ünnepről, 
majd a mezőpeterdi óvodások a kis Jézus megszületését ünneplő 
műsorral köszöntötték a beteg gyermekeket és szüleiket. Szerepel-
tek még az újirázi általános iskolások is, akiktől dalt és verset hall-
hattunk a Megváltó érkezéséről.

Az előadások végén karácsonyi dalok éneklésével meggyújtot-
tuk a gyermekek gyertyáit, melyek a szeretet, a melegség, a fény 
örök szimbólumai voltak.

A megajándékozottak nevében Bukva Márti egy karácsonyi 
verssel kedveskedett a jelenlévőknek, a szülők részéről pedig Fü-
löpné Kiss Erzsébet édesanya egy gyönyörű verssel köszönte meg 
az adományozók és segítők önzetlenségét.

Ezután az ünnepi pillanat következett: az ajándékok átadása a 
gyermekek, családok részére. Ugyanekkor szerény, de annál kedve-
sebb ajándékban részesültek a műsort adó kisgyermekek is.

Lélekemelő pillanatok részesei lehettek azok, akik megjelentek 
ezen az ünnepségen.

Vaszkó Sándorné

Czinó Erika és családja
Diós Ferenc és felesége
Dr. Dobó Katalin
Dr. Giricz Katalin
Dr. Mikola István
Dr. Pacsika György és felesége
Dr. Palya József és felesége
Dr. Smiri Sándor és felesége
Endrődi Egyházközség
Farkasinszki Zsuzsanna
Gulyás-Kis Sándor és felesége
Gyomaendrőd Város Önkor-

mányzata
Hornok Erika
Hornok Vincéné
Hunya Elek
Iványi Lajosné és családja
Iványi László
Komróczki Lili
Kónya István és családja- Kó-

nya Zöldséges
Molnárné Beinschróth Ágnes
Papp István

Pataki Bálintné
Patakiné Sztanyik Rita
Pintér Eszter
Pirosné Zrak Edit
Rostélyos Húsbolt
Sikér Kft 
Szabó Balázsné és családja
Szabó Incéné
Szt.Gellért Kat. Gimnázium
Sztanyik Krisztina- Ász Fotó
Sztanyik Zoltánné és férje
Tóth Marica
Tóth Zsanett
Tóthné Kovács Edina – Virág-

bolt
Uhrin Emese- Papírbolt
Ványolos Béla
Vaszkó Katalin
valamint a névtelen adakozók

Adományozók
Képek: ÁSZ fotó



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Tisztelt Olvasó!

Endrődön, hasonlóan az 
ősi családneveket őrző fal-
vakhoz ragadványnevekkel 
illeték az egyforma előnevű 
embereket. A legnépesebb 
természetesen a Tímár csa-
lád volt, humorosan mondva 
Endrődön minden második 
ember Tímár előnevű. De ra-
gadvány neveket kaptak az 
Ugrinok, a Varjúk és a Vasz-
kók is. Ezek a megkülönböz-
tető jelzők utaltak a szemé-
lyek tulajdonságaira, külső 
megjelenésükre, foglalkozá-
sukra, a falu közösségének 
pozitív vagy negatív meg-
ítélésére is. A Dobos Tímár 
elnevezését a helyi szájha-
gyomány szerint az 1848-as 
dicsőséges forradalomban 
dobosként szolgáló ősről 
kapta. A Sártói Vaszkók a 
család Csudaballa mellet-
ti telepes részéről Sártóról 
kapták előnevüket. Találunk 
foglalkozásra utalókat, mint 
a Zsandár Tímár, a Vasutas 
Tímár vagy a Kofa Tímár. 
A Tátili Tímár kovácsmes-
ter volt és az üllő ütemes 
hangjáról, a kovácskalapács 
dallamos ütögetéséről nyer-
te sajátos elnevezését. A 
külső megjelenés is megih-
lette a ragadványnevet adó-
kat, így lett a Szép Tímár, 
a Szemőcsös Tímár, a Vak 
Péter Tímár vagy a Pisze Tí-
már. A következőkben Vasz-
kó Irén tanárnő ragadvány-
név gyűjtéséből válogattunk 
egy csokorra valót, fogadják 
szeretettel.

„Nagy Almási,
Hucó Bela,
Aranyfogú Bula,
Kupak Czikkely,
Gólyás Dávid,
Gittes Dinya,
Kokoly Dinya,
Kórházi Dinya,
Szőke Dinya,
Tüviskes Fadgyas,
Buszos Farkasinszki,

Hagács Farkasinszki,
Kicska Fekécs,
Nagy Fekécs,
Piszkos Fekécs,
Huszár Gellai,
Pikulás Gellai,
Verő Gellai,
Kis Giricz,
Parti Giricz,
Fogorvos Gyebnár,
Dúc Gyuricza Imre,
Galambos Gyuricza,
Nyálas Gyuricza,
Pencko Gyuricza,
Precsko Gyuricza,
Vitéz Harmati,
Bolovár Hanyecz,
Fero Hanyecz,
Hunya Hanyecz,
Pántlikás Hanyecz,
Pupi Hanyecz,
Potyek Hanyecz,
Puru Hanyecz,
Topi Hegedűs,
Boros Hornok,
Burzsuj Hornok,
Fingos Hornok,
Határszéli Hornok,
Kátrányos Hornok,
Kormos Hornok,
Nagy Hornok,
Picsik Hornok,
Sipakuli Hornok,
Sipís Hornok,
Kis Hunya,
Kopasz Hunya,
Kutya Hunya,
Szőrös Hunya,
Délrántó Kovács,
Kaszarági Kovács,
Frici Kovács,
Füstös Kovács,
Kétszer Kovács,
Kis Kovács,
Magzat Kovács,
Nagy Kovács,
Ragyogó Kovács,
Szuhakállói Kovács,
Vastag Kovács,
Veresórú Kovács,
Seszták Kiszely,
Csicsó Kurilla,
Csucsijukú Kurilla,
Kis Nagy Imre,
Hebegős Németh,
Félkezű Németh,

Bagi Porubcsánszki,
Vasfejű Pleskó,
Kosztyi Puskás,
Szép Sóczó,
Szaladj Szabó,
Szél Szabó,
Burzsuj Száfián,
Szöszér Szosznyák,
Bocskor Szujó,
Lármás Szujó,
Mokher Szujó,
Szép Szujó,
Traumás Szujó,
Baka Szurovecz,
Gyetu Szurovecz,
Antal Tímár,
Bezzeg Tímár,
Bikás Tímár,
Bodola Tímár,
Bolhás Tímár,
Csihar Tímár,
Csivari Tímár,
Csődör Tímár,
Csöre Tímár,
Dobos Tímár,
Dógi Tímár,
Dohányos Tímár,
Fehér Tímár,
Fekete Tímár,
Ficzek Tímár,
Gépes Tímár,
Gergely Tímár,
Göndör Tímár, 
Hájas Tímár,
Lyukas Tímár, 
Kabát Tímár,
Kántor Tímár,
Kis Tímár,
Kofa Tímár,
Kontyos Tímár,
Kórház Tímár,
Kormos Tímár,
Köri Tímár,
Lövi Tímár,

Magyar Tímár,
Nagy Gyura Tímár,
Óvári Tímár,
Pisze Tímár,
Plavecz Tímár,
Pucros Tímár,
Sánta Tímár,
Szemőcsös Tímár,
Szép Tímár,
Szüksíg Tímár,
Tátili Tímár,
Tyapla Tímár, 
Vajas Tímár,
Vajenka Tímár,
Vak Péter Tímár,
Vasutas Tímár,
Vitéz Tímár,
Ződ Tímár,
Zsandár Tímár,
Zsíros Tímár,
Zsombok Tímár,
Görömbölyi Tóth
Kaposi Tóth,
Mézes Tóth,
Picsík Turcsányi,
Báró Ugrin,
Huszár Ugrin,
Kalot Ugrin,
Kásás Ugrin,
Korsóhasú Ugrin,
Krumplis Ugrin,
Mazna Ugrin,
Paprikás Ugrin,
Színész Ugrin,
Búzás Varjú,
Kis Gulyás Varjú,
Nagy Gulyás Varjú,
Beteg Szűcs Vaszkó,
Csosza Vaszkó,
Csöre Vaszkó,
Kakas Vaszkó,
Ragyás Vaszkó,
Sártói Vaszkó,
Veres Vaszkó

Tüzek a megyében

Endrődön, mint onnét telefonon jelentik, nagy rémü-
letet keltett a Kovács Libor házának égése. A tüz erős 
szélben keletkezett. A lakosság megrémülve ment a tüz 
oltására; de csakhamar három ház állott lángok között 
Kovácsé, Bary Eleké és Hunya Istváné. Sikerült azon-
ban a tüzet ugy a közlakosságnak, mint a nagyszámban 
átmenő gyomai lakosoknak elfojtani, igy a község a ve-
szedelem alól megmenekült. 

Forrás:
Békésmegyei  Közlöny, 1898. 05. 15.
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

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

A „Nagy Körözs” - avagy „folyókörözs” minden eszten-
dőben kiveszi áldozatját. Eső után köpönyeg, intézkedett az 
elöljáróság, Endrődön Libor bíró uram, Gyomán Pálka Pál 
főszolgabíró uram a járási, hogy legyen a partokon egy-egy 
mentőcsónak, mire fel aztán a szemfüles Dr. Zeőke Pál, a 
gyomai kerület több cikluson át volt országgyűlési képvise-
lője Budapestről rögtön küldött egy-egy mentőövet a csó-
nakokba. Költőnk ezt is megénekelte. Bevett szokás volt 
a szüreti mulatság Gyomán és Endrődön is, talán még a 
török világból eredeztethető nagy felvonulással kezdődött. 
Ezt aztán rezesbanda kísérte, ha éppen ki volt a társulat, 
mert hát az ember akkor is halandó, ha rezesbanda - vagy 
gyomaiasan trottyos banda - tagja. Nagyon jól emlékszem, 
hogy az egyik fúvósa ez illusztris alakulatnak szomszédunk, 
a Hunyadi, s Arany János utca sarkán lakos Kovács Imre 
vándor, s megállapodott köszörűs mester volt, aki a klariné-
tot nyaggatta alkalmasint. Nekünk, gyerekeknek legjobban 
imponált a „lúhátas betyár”, s valódi kaftános, jatagánnal 
felszerelt török lovas. Nézzük a verseket;

A gyomai tanácsteremben
Nagy fekete gond szárnya rebben.
Felfedezték, hogy már a Körös
Aggodalomra igen örökös.

Az emberélet egyszerü nulla
Ki vízbe lép az rögtön hulla,
Legyen az Libor, legyen az Pál,
Ott már hasztalan rugkapál.

Bár tanácsnak fájni fájt,
Kidolgozott egy uj rendszabályt,
Mostmár fürödni ,majd csak ott szabad
Ahol ezentul a part nem szakad.

És kimérték a Hantos kertet,
A mesgyére cölöpöt vertek,
E keretek közt szabad ezentul
Fürödni annak, aki bele ful.

De lett rendelve egy mentő csolnak,
De ez se ma és nem is holnap
És a tanács előre látja
Hogy lesz majd egy evezőlapátja.

Protekciózott nekik a követ
És küldött Pestről egy mentőövet,
Ezen aztán akad hely hatnak
Mibe mindig kapaszkodhatnak.

Amit nem tettek meg a nyáron,
Azt most pótolják minden áron,
Így nincs már szivünk félelmére
Nézni a Körös fenekére.

Gyoma, 1923. aug. 26.

(Utolsó két sor parafrázis a református énekeskönyv 
347. ének 3. versére.)

A szüreti bálos versben felemlegeti Bíró János angol úri 
szabót, no meg iparos társát, Sándor Endre, szintén szabó 
mestert, hogy lesz kénytelen varratni valamelyiknél mas-
karát a szüreti bálba. Mindketten a Rákóczi úton, s bizony 
vállaltak ők munkát a régibb szabászati igényeknek megfe-

lelően is.
Napirenden maradt Endrődön és Gyomán is a tervezés, 

a háború utáni negyedik évben is, nyakig az infl ációban. 
„Hallik, hogy emeletes lesz a városháza/Hál’Istennek nem 
lett az..../így lesz egy nagy aktakaszárnya, benne állam-
rendőrség is lesz,... kétséges, de még kétségesebb, hogy 
lesz-e járda, melyen majd „unokájával” járhat a hadi árva,... 
lesz nyilvános zöld villamos/azaz vizeldével egybekötött ár-
nyékszék mindkét nemen/s gyanakszik, hogy ez lesz majd 
a vidék találkozó helye...”

Mint ismeretes a történelmi feljegyzésekből, Gyoma me-
zővárosának 1830 óta vásártartási joga van. (Ezt a jogot a 
tanácsi rend átengedte Endrődnek a hatvanas években, s 
a vásártérre lakótelepet rittyentettek, de maradjunk a régi 
vásároknál.)Csapó hentes is emberére talál itt, ki is bagóért 
adja az öreg tehénkét. Olyan mészáros volt, aki jó marhát 
elvből nem vett vágóra, neki olyan kellett, melyiknek a bőre 
haszna volt. „Tollászkodik egy kicsit az iparos/S vásár után 
házat keres,/Házat keres azonnal,/Rossz holmiért szedi a 
pénzt azonnal.” Ez a híres gyomai őszi vásár nótája. Valami-
kor, míg volt Gyomán igazi vásár, a környék itt vette meg a 
káposzta szükségletét, hegyekben állt a jóféle őszi káposz-
ta a vásártéren. Ebből aztán ünnepszámba menő estéken 
gyalulták, taposták a savanyításra rendelt káposzta töme-
get dézsákba, s lett ebből fi nom savanyú káposzta, hasáb a 
töltött káposztának, apró káposzta, meg a lucskos káposz-
tának hússal, természetesen disznóölések után... hozták 
ezt még a szabályozás előtt, tudniillik a káposztát Biharból 
tutajokon, s a városháza alatti (még nem az új) kikötőnél ki-
rakták. De jött az összes többi zöldség (mán el ne felejtsem 
ekkor még a vásár a mai főtéren a Holler előtt, meg a Sza-
badság téren volt) a kolompár, sütőtök, az a nagy behemót 
tökök, tenyérnyi széles vastag sárga húsú, a kemencében 
„kenyérsütís” után igen fi nomra megsült, esténkint jól lakott 
vele a „házníp”, s hajnal fele nagy durrogtatások közepette 
szenderedtek ettől a vitamindús ételtől a népek... A dinnye-
szezont az augusztusi vásár zárta, de még utána is lehetett 
kapni téli dinnyét, amit az árpa, vagy búza garmada közé 
dugva karácsonykor elő lehetett venni, s jót szörcsögve 
enni. S jöttek a Sebes -Körözs felső folyása mellől a faárus 
oláhok, kik árulták a fabödönt kisebb-nagyobb méretekben, 
kenderfeldolgozó eszközöket, hombár ládát apróra-darabjá-
ra, s helybeli ácsok, igen ügyes kezű parasztemberek egy-
berakták. No és sütőteknőt is hoztanak.

Közreadja:
Cs. Szabó István

MEGHÍVÓ
Betlehemezéstől Háromkirályjárásig 
- a karácsonyi ünnepkör népszokásai

Időpont: 2017. január 7. 14 óra.
Helyszín: Szent Antal Népház, 

5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Rovatvezető: Polányi Éva

Wass Albert:

Magyar karácsony az égben
Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a föl-

dön megszólalnak a karácsonyesti harangok, odafönt a Mennyek-
nek Országában a legeslegfiatalabb angyalka megráz egy fényes 
aranycsengőt. Erre a jelre a mennyei palota nagy szárnyas kapui 
maguktól megnyílnak, s a mennyország összes népe illő sorban be-
tódul a hatalmas kupolaterembe, ahol várja már őket Jézus Király 
karácsonyfája. Mikor mindenki együtt van már, akkor az Úr Jézus 
megadja a jelt, s a kiválasztott szentek sorjában meggyújtják a meny-
nyezetig érő karácsonyfán az emlékezés gyertyáit. 

Nagy tiszteltetés ám a gyertyagyújtók sorába kerülni s fontos hi-
vatal. Mert ezen múlik, hogy kikről emlékezik meg a mennyország 
népe azon a karácsonyon. Mikor aztán a gyertyák már mind égnek, 
akkor az Úr Jézus intésére sorra járulnak az ég lakói a karácsonyfá-
hoz, s ki-ki ráaggatja a maga imádságát. Ezeket az imádságokat az-
tán az Úr Jézus megáldja, s szorgos angyalok nyomban aláindulnak 
velük a földre, hogy szétosszák azok között, akiknek szólnak. Ezek a 
soha nem hiábavaló, de mindig beteljesülő imádságok a mennyek 
lakóinak ajándékai a földi emberek számára. Így ünnepelnek oda-
fönt karácsonyt azok, akik közülünk eltávoztak, tudja azt mindenki. 

De ebben az esztendőben szokatlan dolog történt odafönt az ég-
ben. Már egy héttel karácsony előtt hírvivő angyalok járták sorra 
a mennyország lakóit s tudatták velük, hogy Jézus Úr parancsára 
ebben az évben magyar karácsony lesz odafönt. 

Ilyesmi még nem történt amióta világ a világ, hogy egyetlen nép 
javára tartsák az ünnepet s méghozzá egy olyan kicsike, maroknyi 
nemzetet tiszteljenek meg ezzel, mint a magyar. De Jézus Úr így 
látta illőnek s helyesnek, s így is történt. 

Mikor aztán megszólaltak odalent a földön ma este a karácsonyi 
harangok, egy szeplős arcú, vézna kis angyalka, aki még egészen új 
volt odafönt, rendelkezés szerint kezébe vette a fényes aranycsengőt, 
hogy megadja vele a jelt. Azonban olyan ijedt és elfogódott volt 
szegényke a nagy megtiszteltetéstől, hogy nyomban el is ejtette a 
csengőt, amiből aztán egy kis bonyodalom származott. Padlót érve 
a csengő ugyanis élesen felcsengett egyszer, amitől a szárnyas kapuk 
nyomban nyílani is kezdtek. Mivel azonban a csengő nyomban el 
is hallgatott, a kapuk is abbahagyták a nyílást, és a kint várakozók 
számára csupán egy szűk kis rést hagytak, melyen keresztül csak 
a soványabbja tudott beférni, a kövérebbje nem. Az újdonsült kis 
angyalka pedig úgy megszeppent a maga ügyetlenségétől, hogy szé-
gyenében nyomban elszaladt, s elrejtőzött a karácsonyfa lehajló ágai 
alá. 

Az Úr Jézus, látva a bonyodalmat, maga vette föl a csengőt s 
megrázta jó erősen, amitől nyomban szélesre tárultak a kapuk, s a 
nép betódulhatott az égi kupolaterembe. Jézus parancsára széles kört 
hagytak szabadon a karácsonyfa körül az égi magyarok számára, 
akik utolsónak vonultak be, ünnepélyes elfogódottsággal, hogy el-
foglalják a megtisztelő helyet. Mikor aztán mindenki együtt volt, az 
Úr Jézus megadja a jelt: gyúljanak hát ki az emlékezésnek lángjai a 
magyar karácsonyfán! 

Elsőnek az ősz István király lépett a fához s néma méltósággal 

gyújtotta rajta az első gyertyát. Sorra követték az Árpád-ház tagjai, 
Hunyadiak, Zrínyiek, Rákócziak s a többiek mind, hosszú, hosz-
szú sorban. „Pro libertate”, suttogta a nagyságos fejedelem, s Petőfi 
Sándor keze reszketett, amikor kinyúlt a márciusi ifjak emlékének 
gyertyája felé. S rendbe kigyúlt az egész magyar történelem, s ott 
ragyogott pazar fényben a mennyei palota közepén, egész világ cso-
dálatára. S mikor már minden gyertya égett a karácsonyfán, elő-
lépett öreg Csikay Gyuri, esett vállú hajdani kolozsvári cigányprí-
más, állához emelte kopott hegedűjét, s felsírt a húrokon a magyar 
„Mennyből az angyal…” De olyan szépen, olyan szívfájdítóan, 
hogy még az Úr Jézusnak is megkönnyesedett tőle a szeme, s ártat-
lan kicsi angyalkák a háttérben csupa gyönggyel sírták tele a padlót. 

Majd az Úr Jézus jelt adott megint, s rangsor szerint István ki-
rály lépett oda elsőnek a fához, hogy felaggassa rá a maga ajándé-
kát, földi magyaroknak. Aranytekercsre írott áldásos imádság volt, 
súlya majd földig húzta le a gyönge ágat. Szent László vitézi erejét, 
Zrínyi Miklós bölcs megfontoltságát, Rákóczi Ferenc lelkes hitét s 
Petőfi Sándor lángoló szívét aggatta fára. Úgy megtelt rendre min-
den ág magyaroknak szóló magyar imádsággal, hogy mire a más 
nemzetségből valók sorra kerülhettek, már csak úgy roskadozott a 
fa a tehertől. 

Sok-sok időbe került, míg a mennyeknek minden lakója odajá-
rulhatott a karácsonyfa elé a maga ajándékával. Nemzet még ennyi 
imádságot nem kapott, amióta világ a világ! Mikor aztán az utolsó 
imádság is rajta csüngött a fán, az Úr Jézus megáldotta valamennyit, 
s míg a sok nép vonulni kezdett újra kifelé a szárnyas kapukon, szor-
gos kis angyalok nyomban hozzáfogtak, hogy batyuba kössék a sok 
égi kincset, s alászálljanak vele kicsi Magyarhonba. 

Végül aztán már csak az égi magyarok álltak ott még mindig a 
magyar karácsonyfa körül, imába mélyülten. Az angyalok elhordták 
már az utolsó ajándékot is, s a gyertyák is kezdtek csonkig égni, ami-
kor az Úr Jézus szeme hirtelen megakadt valami fehéren, a roppant 
karácsonyfa alsó ágai között. Jobban odanézett s hát bizony egy kis 
angyalka köntösének a csücske volt az. Az újdonsült szeplős kis an-
gyalka, aki elejtette az aranycsengőt, kuksolt ott még mindig nagy 
ijedten. Az Úr Jézus félrehajtotta az ágakat, s kézen fogva elővezette 
onnan a szeplős kis angyalt. „Hát te minek bújtál oda?” – kérdezte 
tőle mosolyogva. „Restellem magamat” – vallotta be a szeplős. – 
„Elfelejtettem volt azt a csengőt, lássa.” „Oh, hát te voltál az!” – ne-
vetett az Úr. „Ne búsulj semmit, megtörténik az ilyesmi mással is. 
De téged még nem láttalak itt eddig. Mi a neved? Honnan jöttél 
s mikor?” „Katika a nevem s Budapestről jöttem – felelte a vézna, 
szeplős kicsi angyal – november negyedikén, Uram. 

Néhány pillanatig mély-mély csönd volt a nagy kupolate-
remben. Az égi magyarok mind a vézna kicsi angyalkát nézték, s 
valamennyinek könnyes volt a szeme. Aztán Jézus szelíd hangja 
törte meg a csendet. „Isten hozott, Katika” – mondta jóságosan, s 
keze gyöngéden megsimogatta a kis szöszke fejet. „Aztán 
küldtél-e te is ajándékot Budapestre a tieidnek?” „Küldtem,  
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Lándzsás útifű 
(Plantango lanceolata)

Kedves Olvasók! A tél és a hideg idő beköszöntével szeretnék 
néhány gyógynövényt sorra venni, melyek alkalmasak a megfázás 
kezelésére, orvosi felügyelet mellett. Remélem hasznos egészség-
megőrző információkat találnak a cikkek sorait olvasva. 

A lándzsás útifű az útifűfélék (Plantaganceae) családjába tar-
tozó, réteken, legelőkön, parlagokon, árkok szegélyén növő, vi-
lágszerte elterjedt gyógynövény. A 20-40 centiméter magas, éve-
lő, lágyszárú növény áprilistól júniusig hozza apró, fehér virágait. 
Rokona a nagy útifű (Plantango major) és a réti útifű (Plantango 
media). A népi gyógyászatban mindhárom útifűféle használatos, 
de napjainkban a lándzsás útifű a legelterjedtebb közülük. 

A gyógynövény fő hatóanyagai az aukubin glikozidok, a 
fl avonoidok, a kovasav, a cink, kálium és a C-vitamin. 

Künzle tiszteletes szerint: „Nincs még egy olyan gyógynövény, 
amelyik úgy tisztítja a vért, a tüdőt és a gyomrot, ezért használ 
azoknak, akiknek gyenge a tüdejük, veséjük, vérszegények, sápad-
tak, kiütéseik, májfoltjaik vannak, köhécselnek, rekedtek.”

Az útifű antibakteriális, gyulladáscsökkentő, köhögéscsillapító 
és sebgyógyító hatású. Ősidők óta légzőszervi betegségek kezelésé-
re alkalmazzák az útifűféléket. Egyesek szerint segít a dohányzásról 
való leszokásban is. Alkalmazható légúti gyulladásokban köhögés-
csillapítóként, váladékoldóként. A torok nyálkahártyáját bevonva 
csökkenti a gyulladást és a köhögési ingert. 

Torokgyulladásnál öblögetésre és gargalizálásra is alkalmas. 
Asztma és légcsőhurut, sőt tuberculosis esetén kedvező hatású. 
Asztma esetén javasolt útifű és kakukkfű 1:1 arányú keverékéből 
gyógynövény oldat készítése. Légúti fertőzéseknél naponta 3-4 csé-
sze útifű tea fogyasztása javasolt. 

Bőrsérülések, rovarcsípések, égési sebek, vágott, gennyes sebek, 
nehezen gyógyuló fekélyek kezelésére, vérzéscsillapításra használ-
ható az útifű friss, összezúzott levele. Ekkor fertőtlenítő, sebössze-
húzó és vérzéscsillapító hatása érvényesül. Hatóanyagai elősegítik a 
bőr regenerálódását. 

Az útifű teája kedvező hatású emésztési problémák esetén, így 
kezelhető a hasmenés, székrekedés, gyomorégés is. Máj-és húgy-
hólyag betegségek esetén is használható az útifű és a kakukkfű 1:1 
arányú keverékéből készült oldat. Naponta 8 gramm útifű mag el-
fogyasztása gátolja a vesekőképződést. Ebben az esetben azonban 
emellett az útifű teájának fogyasztása is ajánlott. 

Ha az útifű levelét összezúzzák, enyhén megsózzák, a nyakra 
helyezve gyógyíthatja a golyvát. Rosszindulatú daganatok esetén is 
kedvező hatással alkalmazható az útifű friss, összemorzsolt levele, 
mivel az útifűnek immunstimuláns és daganatellenes hatása van.

Egyes alkalmazatok elkészítési módjai: 
Az útifű teájának készítése: 2-3 dl forrásban lévő vízzel leön-

tünk 2 teáskanál gyógyfüvet, majd az oldatot 5 percig állni hagy-
juk és leszűrjük műanyag szűrön. A gyógynövény oldatok fémből 
készült anyaggal nem érintkezhetnek, csak fából készült eszközök-
kel, kerámiával, cseréppel. Cukorral, citrommal nem ízesíthető a 
gyógytea, kizárólag mézzel. 

Az útifű levelének pépjét úgy készítjük, hogy a friss leveleket 
alaposan megmossuk, deszkán összezúzzuk, majd gézbe vagy len-
vászon kendőbe tekerve az érintett szervre helyezzük. Alkalmas 
többek között fog-, fej-és fülfájás kezelésére, rovarcsípés gyógyítá-
sára.

A szirup egyszerű módon előállítható: 3 dl vízzel leforralunk 1 
marék friss vagy szárított útifüvet, ha kihűl az oldat, leszűrjük. Új-
raforraljuk a főzetet, kis lángon besűrítjük. 150-200 gramm mézet 
vagy 300 gramm nádcukrot adunk a főzethez. Mivel az útifű szirup 
is vértisztító hatású, ezért gyermekeknek javasolt lenne naponta 
minden étkezés előtt 1 teáskanál, felnőttek esetén 1 evőkanál útifű 
szirup fogyasztása. 

Borogatásra 2 teáskanál útifűhöz adunk 1 csésze vizet, gyakori 
kevergetés mellett 1 órát pihentetjük az oldatot. Száj-, torok-és bőr-
gyulladás kezelésére alkalmazható az így elkészült oldat. 

Az útifű levelének gyűjtése a virágzás kezdetéig történik, magját 
augusztustól októberig, száraz időben szedhetjük. 

Az útifű belsőleges vagy külsőleges fogyasztása terhesség és 
szoptatás esetén nem javasolt, kontraindikált! 

Forrás: Maria Treben Egészség Isten patikájából
Internetes forrás: www.egeszsegtukor.hu/gyogynoveny-lexikon/-

tifu-landzsas-.html

dr. Macsári Judit

Egészségről-betegségről

Uram” – felelte Katika, s elpirult a szeplői alatt. „Aztán mit küld-
tél?” – kíváncsiskodott az Úr Jézus. „Szép ünnepi imádságot szüleid-
nek, kis testvérkéidnek?” A kicsi angyal képe még pirosabbra gyúlt. 
„Nem imádságot küldtem” – vallotta be szégyenkezve. Az Úr Jézus 
igen nagyon elcsodálkozott. „Nem-e? Hát mi egyebet lehet küldeni 
innen?” „Kenyeret” – felelte szepegve Katika. „Szép fehér égi ke-
nyeret. Minden nap félretettem, amit nekem adtak itt. Hiszen én 
kapok még máskor is” – tette hozzá bizalmasan. „S ha nem, hát az 
se baj. De odalent Budapesten nincsen fehér kenyér, régóta már…” 

Mély, döbbent csönd volt, szentek, angyalok pisszenni se mer-
tek. Hiszen ilyesmi még nem történt emlékezet óta, hogy valaki ke-
gyes imádság helyett kenyeret küldött volna alá a mennyországból. 

Aztán az Úr Jézus lehajolt s homlokon csókolta a kislányt. „Jól 
tetted, Katika”, mondta halkan s lopva kitörölt egy tolakodó könny-
cseppet a szeméből, „sokszor a kenyér a legszebb imádság. Én is 
azt adtam egyszer az én népemnek, amikor lent jártam a Földön. 
Kenyeret.” 

Valahol a meghatottan álló magyarok sorában egy öreg nagy-
mamából kitört az elfojtott zokogás. Katika kitépte magát az Úr 
Jézus karjaiból, odafutott az öregasszonyhoz és két vézna karjával 
átölelte. „Ne sírj, nagymama!” – kiáltotta hangos, csengő angyal-
ka-hangon, mely egyszeribe betöltötte az egész mennyországot 
– „Apuék nem éheznek többet odalent! A mennyei kenyér, amit 
küldtem, meglásd, eltart sokáig!” 

Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyától, bizony, akár hiszik, akár 
nem: kisütött a nap Magyarország fölött! 
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Sokszor halljuk és magunk is gyakran ismételjük, hogy Ma-
gyarország kiváló adottságokkal rendelkezik a mezőgazdasági 
termelés számára. A tízmilliós lakosság kétszeresének élelmi-
szerellátását biztosan meg tudjuk termelni, de vannak olyan vé-
lemények is, hogy akár 30 millió ember szükségletét is. A kiváló 
talajadottság mellett sok a napsütéses órák száma és hazánk 
bővelkedik édesvizekben. Megfelelő vízgazdálkodással jelentő-
sen nagyobb terület válhatna öntözhetővé.  A 2014-2020 uniós 
ciklust éljük, melyben legmeghatározóbb a támogatások közül 
a területalapú támogatás. Készül a 2020 utáni Közös Agrárpoli-
tika dokumentuma is. Várhatóan hasonlóképpen támogatják a 
növénytermesztést, legalább is ez a cél. Ez természetesen helyes, 
mármint a támogatás, mert biztonságossá teszi az egyébként 
sok kockázatnak kitett ágazatot. Ugyanakkor, ha egy szép má-
jusi napon végigmegyünk kicsiny hazánkon nagy tábla kalászos, 
kukorica, napraforgó és repcevetéseket látunk. Valami hiányzik, 
nyájat, gulyát elvétve látni az utak mentén. Régen a parasztem-
ber úgy mondta, bőrben kell eladni a terményt. Most a négy 
tőzsde növény a meghatározó. A rendszerváltást követően a 
cukorrépa termesztést felszámolták, megszűntek a cukorgyárak 
sok-sok ember munkahelye, de a privatizáció áldozatául esett 
szinte az egész feldolgozóipar. A befektető a gyár megvásárlásá-
val nem a termelés folytatását akarta, hanem a piacot vette meg.  

Egy kis elemzéssel gondoljuk végig a teendőinket ezen fon-
tos ágazatunk terén. Legnagyobb kincsünk a termőföld, nézzük 
hogyan alakul területe a rendszerváltozás után.

Mezőgazdaságilag hasznosított területek KSH             Me: ezer 
ha

Művelési ág 1990 2000 2016 
Szántó 4712,8 4499,8 4334,7
Konyhakert 341,2 101,6 79,7
Gyümölcsös 95,1 95,4 92,3
Gyep 1185,6 1051,2 784,2

Több autópálya épült, ami hasznos, ugyanakkor a termőte-
rület csökkenéséhez vezetett. Jelentősen csökkent a szántó és 
gyepterület. Ezért lenne szükséges ismét a talajjavítást nagyobb 
területen végezni, javítva ezzel a talajok termőképességét. A 
konyhakert csökkenése azt is mutatja, hogy a hobbi és pihenő-
kertekben nem folyik a konyhára termesztés.

Ebből a táblázatból is látszik a tőzsdenövények nagy aránya. 
Örvendetes a szója terület alakulása, mely az öntözött területek 
növekedésével még biztonságosabbá válhatna. A lucerna terü-
let nagyfokú csökkenése jelzi a fogyasztó állatállomány csökke-
nését.

Fontosabb növények vetésterülete   KSH         Me: ezer ha
Növény 1978 1985 2016
Búza 324,3 1357,8 1048,9
Kukorica 1283,5 1053,1 1029,7
Burgonya 93,5 49,8 16,5
Cukorrépa 122,7 107,4 16,2
Napraforgó 151,3 343,0 645,6
Repce 70,0 56,1 258,8
Siló kukorica 294,5 273,3 77,0
Lucerna széna 400,8 330,5 195,1
Szója 19,0 24,1 63,0

Állatállományunk jelentősen csökkent. Talán a legfontosabb 
ágazat a sertésállomány alacsony szinten állása a megdöbbentő.

Állatállomány    KSH                                  Me: ezer db

Állatfaj 1978 1985 2014
Szarvasmarha 1966 1766 802
Tehén 788 688 359
Sertés 8011 8280 3136
Koca 633 655 200
Juh 2863 2465 1185
Anyajuh 1660 1646 855

Merre magyar mezőgazdaság? - tettem fel a kérdést a cikk 
elején. A felelethez sok ember munkájára van szükség. A vidék 
megtartó-képességéhez szükséges, hogy az ott élőknek legyen 
helyben munkája, olyan árviszonyok legyenek, hogy megérje 
termelni. Sokat tehet a hétköznapi vásárló is a tudatos vásárlás-
sal, mikor megtekinti a csomagolópapíron a származási ország 
rovatot és többet vásárol a helyi piacokon is. Több hozzáadott ér-
téket! – lehetne a jelszó. Természetesen úgy, hogy ez  a vidéken 
élő mezőgazdasággal foglalkozóknak megérje.

Ehhez kívánok sikerekben gazdag eredményes újesztendőt!
Bort, búzát, békességet!

Gyomaendrőd, 2016. 12.22.                                                 Várfi  András

M e r r e ,  m a g y a r  m e z ő g a z d a s á g ?

Vidám percek
Egy férfi  felad egy hirdetést, ami így szól: „Feleséget keresek.”
Másnap több száz levelet kap: „Megkaphatod az enyémet!”

* * *
- Képzelje hogy jártam! Ma a lóversenyen lehajoltam, és egy 

rövidlátó zsoké a hátamra ült.
- Na és?
- Mi az hogy, na és? Másodiknak így is befutottam!

* * *
- Mi újság szomszéd, hogyhogy erre jár?
- Megnézem mán, kendnek hogy dohányzik a tehene.
- Honnan veszi kend? Nem dohányzik az.
- Akkor mé’ füstöl az istállójuk?

* * *
- Doktor úr, segítsen leszokni a dohányzásról!
- Próbálja meg rágógumival.
- Már próbáltam, de nem sikerült meggyújtani.

* * *
Két zenész beszélget:
- Játszik valamilyen hangszeren?
- Igen.
- Vonós?
- Nem. Húzós. 
- Hogyhogy?
- Harangozó vagyok.
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Vetélkedő

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. 
december 1-jén az 56-os emlékév tiszteletére történelmi vetélkedőt 
rendezett a városban működő oktatási intézmények tanulóinak. A jó 
hangulatú vetélkedőn 3 fős csapataikkal a Kis Bálint Általános Isko-
la, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, valamint a Bethlen Gábor 
Szakképző Iskola diákjai vettek részt. Ezúton köszönjük az iskoláknak, 
felkészítő tanáraiknak és a diákoknak a részvételt, és gratulálunk a Kis 
Bálint Általános Iskola tanulóinak a versenyen elért első helyezésért.

Somnakaj koncert

2016. december 4-én a cigányság számára rendkívül fontos elő-
adásra került sor a gyomaendrődi Szent Imre Templomban. Ekkor 
látogatott városunkba a Somnakaj című produkció, mely műfajában

roma sorsjáték. Kivételes előadás volt ez, hiszen a 2014. április 4-i 
bemutató óta ez volt az első alkalom, hogy templomban adták elő a 
Mészöly Gábor által írt, és Müller Péter Sziámi által színpadra dolgo-
zott művet. Somnakaj, a roma lány, kinek neve magyarul Aranyomat 
jelent, meséli el saját történetét, egy kalandos utazáson keresztül. A 
darab bemutatja a roma kultúrát, az ősi tradíciók, az autentikus roma 
népdalok mellett azonban megjelennek benne a XXI. századi stílus-
beli újítások is.

Az előadásra neves művészek – Falusi Mariann, Oláh Gergő- köz-
reműködésével került sor, melyet a zsúfolásig megtelt templom közel 
fél ezres közönsége vastapssal köszöntött.

Megérkezett a Mikulás

2016. december 6-án a gyomaendrődi Roma-házba is megérke-
zett a Mikulás, állandó kísérőjével, a Krampusszal. A reggeli, igen di-
dergős hidegben próbáltuk jókedvre deríteni a korán indulókat.

Közeli utcákban, buszmegállókban és a helyi járatú buszon sza-
loncukrot osztottunk, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának hírei
Karácsony a Roma-házban

2016. december 16-án Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata és a Roma Polgárjogi Szövetség Nemzetiségek nap-
jával egybekötött karácsonyi rendezvényt tartott. A rendezvényen 
részt vettek a város intézményeinek képviselői, a városi önkormány-
zat képviselői, voltak vendégeink Budapestről, Békéscsabáról és Szar-
vasról, de mégis akikegyesületünk díszvendégei voltak, azok a roma 
gyermekek és szüleik, akiknek ez az ünnepség szólt!

Szécsi Zsolt elnök ünnepi köszöntője után Véháné Szedlák Ildikó 
köszöntötte az önkormányzat nevében a résztvevőket, majd Kunhal-
mi Ágnes országgyűlési képviselő asszony osztotta meg velünk ün-
nepi gondolatait, ezt követően Dógi János az Országos Roma Önkor-
mányzat tagja köszöntötte a jelenlévőket,utána a Csemetekert óvoda 
gyermekei adtak műsort, majd a Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium tanulói voltak hallhatóak. Fontosnak tartjuk az 
önkéntes munkát, ezért díjat is adtunk át a közösségért végzett mun-
káért két fő részére (Fülöp István Béláné és Dr. Szonda István) majd 
játszóház vette kezdetét! Az ünnepséget követően jelenlévőket meg-
vendégeltük egy tál meleg étellel, akik nemcsak helyben fogyaszthat-
ták el az étket, hanem vihettek belőle haza is.
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Ízes Ízek
Január

Színes gombaleves

20 dkg gombát, 2 közepes sárgarépát és 2 közepes fehérrépát enyhén sós 
vízben puhára főzünk, majd kivéve a vízből, a főzőlevet világos vajas rántással 
besűrítjük. Belekeverünk 2 dl tejfölt, borssal és sóval ízesítjük. A gombát és a 
zöldségeket apróra vágjuk és visszatesszük a levesbe. Galuskát is szaggatha-
tunk a levesbe.

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!

Fekécs Béláné Tóth Edit Terézia 
gyomaendrődi lakos 2016. december 19-
én, 57 éves korában megtért Teremtőjéhez. 
Gyászolják a családtagjai, rokonai, ismerő-
sei. Fogadja be lelkét az örök boldogság!

Fülöp Gellért budapesti, volt 
endrődi lakos 2016. november 27-én, 90 
éves korában távozott szerettei köréből. 
Gyászolják a családtagok, rokonok és isme-
rősök. Isten őrködjön pihenése felett!

Gyuricza Károly gyomaendrődi la-
kos 2016. december 11-én, 85 éves korában 
a mennyei hazába költözött. Gyászolják 
családtagjai, rokonai, ismerősei. Áldás és 
béke lengjen nyugvó porai felett!

Szurovecz Vincéné Karbiner 
Mária gyomai lakos 2016. december 
2-án, 89 éves korában hazatért a Mennyi 
Atyához. Gyászolják családtagjai, rokonai, 
ismerősei. Pihenése legyen csendes, emlé-
ke áldott!

„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!

Gondolatok a bajnokságról

Második évét kezdte a Megyei bajnokság másodosztályában a 
2016. augusztus 13-án indult őszi szezonban a Gyomaendrődi FC 
labdarúgó egyesülete.

Ettől a szezontól a bajnoki mérkőzések csak a város Erzsébet 
ligeti sporttelepén (Gyomai városrész) kerültek megrendezésre. 
Hosszú évtizedekig kettő labdarúgó csapat működött a városban, 
azonban 2008 évben megérett az idő arra, hogy a két sport klub 
egyesüljön, és a továbbiakban közös egyesületként működjön 
tovább. A megalakult új vezetőség, hogy mindkét településrész 
szurkolóinak a jogos igényét kielégítse úgy döntött, hogy az elkö-
vetkező bajnoki szezonok hazai mérkőzéseit fele-fele arányban az 
Erzsébet ligeti (Gyoma) valamint a Népliget úti (Endrőd) sporttele-
pen rendezi meg. Ez a rendszer egészen jól működött a hazai szur-
kolók megelégedésére. A 2015 elején megválasztott új vezetőség 
azonban úgy döntött, hogy 2016 évtől a labdarúgó csapat már csak 
az Erzsébet ligeti sporttelepen (Gyoma) végzi az edzéseket és ott 
játssza az összes hazai mérkőzését is. A továbbiakban a Népliget úti 
sporttelepet a felnőtt csapat nem kívánja használni mérkőzésekre 
sem.

A csapat őszi szereplését ketté lehet bontani, nagyszerű hazai 
és eredménytelen vidéki szereplésre. Hazai pályán kiválóan indult a 
szezon, sorra jöttek a győzelmek. Hat mérkőzést nyert meg a csapat 
sorozatban, nagyon jól teljesítve, csupán a szezon végén az utol-
só két hazai mérkőzésen hagyták el vesztesen a pályát, de azokon 
sem játszottak alárendelt szerepet. A hazai mérleg: nyolc lejátszott 
mérkőzésből, hat győzelem, kettő vereség, tizennyolc megszerzett 
pont, huszonhét rúgott, tíz kapott gól. Ezt a jó teljesítményt azon-

ban már messze nem tudta a csapat vidéken is megismételni. Több 
mérkőzésen is jó teljesítményt mutattak, de a végeredmény sajnos 
vereség lett. Az első vidéki mérkőzésen még döntetlen született, 
de a többin sajnos mindig vesztesen hagyta el a pályát a csapat. 
A vidéki mérleg: hét lejátszott mérkőzésből, egy döntetlen, hat ve-
reség, egy megszerzett pont, tíz rúgott, huszonkettő kapott gól. 
Összevonva a hazai és vidéki szereplést, az eredmény, a középme-
zőnyben végzett a csapat, a tizedik hely megszerzésével.   

10. Gyomaendrődi FC   15 mérk.  6 győz.  1 dönt.   8 ver.    37-32    
19 pont

Több játékos több mérkőzésen is kimagaslóan szerepelt, de 
talán ezek közül is ki kell emelni a dévaványai Furka Zsoltot, aki a 
szezonban átlag feletti teljesítményt nyújtott, játékával példát mu-
tatott a fi atal csapattársaknak. Egymaga tizenöt gólt rúgott, amivel 
magasan vezeti a csapaton belüli góllövő listát, valamint az előkelő 
harmadik helyet foglalja el az egész másodosztályú góllövők rang-
sorában.

Ki kell még emelni a két igen fi atal korú kapust, akik mindket-
ten ebben az évben töltötték be tizenhatodik életévüket. Kiszely 
Szabolcs Levente tíz alkalommal, míg Dudics György öt alkalom-
mal őrizte a felnőtt csapat halóját. Teljesítményük mindenképpen 
dicséretes, hiszen ebben a korban még az ifj úsági csapatban való 
szereplés is elismerésre méltó, nem pedig a felnőtt csapat hálóját 
őrizni hétről hétre.

Sajnos a hazai mérkőzések látogatottsága az egész őszi szezon-
ban igen gyér volt, a nézőszám nem a mérkőzés helyszínétől függ a 
településen belül, mint azt sokan gondolták, sokkal inkább a csapat 
teljesítménye befolyásolja azt. Vidékre pedig a néhány családtagon 
kívül már senki nem kíséri el a csapatot szurkolóként.   

Fülöp Zoltán
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Gimnáziumi egység

Futsal-siker Szeghalmon

Gimnáziumunk Futsal csapata ebben a tanévben is részt 
vett a megyei elődöntőn, amit Szeghalmon rendeztek meg 
2016.12.09-én. Csapatunk 11 játékossal és edzőjükkel, Anna 
nénivel indult útra. A srácok már szeptember óta készültek erre 
a tornára, a megyénkből 21 iskola csapata nevezett. A mi fordu-
lónkban két szeghalmi és egy csabai csapattal mérkőztek meg 
a továbbjutásért. Először a szeghalmi Szigeti Endre Szakképző 
iskolával küzdöttek meg, ahol 0-2-ről felállva 2-2-es eredményt 
értek el a mieink, csupán az ezt követő büntetőpárbajban ma-
radtak alul. Ezek után a békéscsabai Zwack ellen játszották kö-
vetkező mérkőzésüket, ahol hatalmas küzdelemben, fordula-
tos mérkőzésben 4-4-es állás után a büntetők döntöttek, ahol 
a Szt. Gellért Gimnázium szerezte meg a 3 pontot. Az utolsó 
mérkőzésen a Péter András Gimnázium volt az ellenfelünk, a 
végeredmény 2-1-es gyomaendrődi siker lett. A rendes játék-
időben Mile Dávid 3, Paróczai Gergő 2, Hunya Kristóf 2 és Ju-
hász Péter 1 góllal járult hozzá az eredményes szerepléshez.  
Az utolsó mérkőzésen tőlünk függetlenül dőlt el a továbbju-
tás sorsa. Így végül a második helyezést értük el a békéscsabai 
Zwack mögött. A csapat tisztes helytállással vett részt a tornán, 
mindössze a rosszabb gólkülönbség miatt maradtunk le a me-
gyei döntőről.

Monopoly helyett Szociopoly

Iskolánkba is elért a Szociopoly nevű társasjáték! Sajnos 
csak három gimnáziumi osztályunk tudta kipróbálni, de igazán 
nagy élmény volt mindenkinek. Mi is a Szociopoly? „Gazdál-
kodj, ahogy tudsz! A lakbért fi zeted be vagy a szupermarket-
ben vásárolsz a jövő hétre ennivalót? A legtöbbünk számára 
ezek a „vagy-vagy” kérdések szerencsére soha nem merülnek 
fel. A Szociopoly nevű gondolatébresztő társasjáték során 
azonban mindenki kipróbálhatja, milyen lehet úgy élni, ahogy 
ma Magyarországon.

Paks diákszemmel

November 21-én Paksra utaztunk atomerőmű látogatásra. 

Nagyon korán kellett kelnünk, de 10 órakor már megérkeztünk, 
először a látogatóközpontba mehettünk be, ahol egy szimpati-
kus fi atalember várt minket, aznap ő volt a vezetőnk. A modern 
látogatóközpontban interaktív kiállítások láthatóak, kipróbál-
ható berendezésekkel. Az előadás alatt információt kaptunk a 
városról, az erőműről (működéséről és történetéről), valamint 
más országokban lévő atomerőművekről is. A legjobban vála-
szolókat az út végén kis ajándékcsomaggal jutalmazták. Ezután 
az üzemlátogatás következett. Itt már komolyabb átvizsgá-
láson kellett átmennünk: a bejutáshoz látogatói kártyát kap-
tunk, valamint fémdetektoron kellett átmennünk. A vezetőnk 
először a vezérlőközpontba vitt minket, ahol láthattuk az ép-
pen műszakban lévő irányítással foglalkozó dolgozókat, majd 
a turbinaközpontba mehettünk be. Itt védősapkát és fülvédőt 
kellett viselnünk. Körbesétáltunk egy generátor és egy turbina 
körül, miközben felhasználhattuk a látogatóközpontban szer-
zett információkat. Legvégül a kettes reaktort nézhettük meg 
egy üvegfal mögül. Az üzemlátogatás alatt végig kérdezhet-
tünk a vezetőnktől, így sok érdekes információra tettünk szert, 
amit egyébként nem tudhatnánk meg mástól. A napunk végét 
az atomerőmű múzeum meglátogatásával zártuk. Ebben a volt 
raktárépületben tárgyakat tekinthettünk meg az atomerőmű 
múltjából és jelenéből, a kiállított gépekkel játszhattunk és 
kaptunk időt, hogy szabadon végigjárjuk a múzeumot. Hazain-
dulás előtt egy csoportképpel zártuk az ottlétünket.

Karácsony kopogtat

Idén is lelkesen készültünk legszebb ünnepünkre, a kará-
csonyra. A várakozás, az adventi készülődés időszakában mi is 
elkészítettük koszorúnkat, lélekmelegítő gondolatok után ta-
nulóink gyújtották meg a második gyertyát a város koszorúján, 
jótékonysági adakozásban vettünk részt, a Kis Bálint Általános 
Iskola Diákönkormányzatával együttműködve Mikulás járt a 
városunk általános iskoláiban. Folytatva a hagyományokat, idei 
iskolai karácsonyi ünnepségünket, lájkgyűjtő fotópályázattal 
egybekötött „Kézműves karácsony” címen rendeztük meg. Ez-
úttal minden osztály egy-egy, az ünnephez köthető embléma 
felhasználásával készített dekorációt és várta a többi osztály 
tanulóit kézműves foglalkozásra. A napot iskolánk kilencedi-
keseinek ünnepi műsora zárta. Ezúton kívánunk mindenkinek 
áldott, békés karácsonyt!

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
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Karácsonyi ünnepség 

az Őszi Napsugár Idősek Otthonában

Szívet melengető műsorral közreműködött a Kis Bálint 
Általános Iskola irodalmi színpada és énekkara. Az idősek és 
gondozóik köszönik a műsort: Hunya Jolán, Andor Adriána, 
Schwalm Gyula tanároknak és a közreműködő gyerekeknek!

Az „örömsütisek” ismét meglepték a lakókat! Az idősek pe-
dig a gondozókat lepték meg.

Mindenkinek köszönjük az örömteli délutánt! 

Tiszteld a hősöket!

2016. december 1-jén a Gyomaendrőd Város Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat emlékversenyt szervezett az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. A 
versenyen településünk oktatási intézményeinek 8-9. osztá-
lyos tanulói mérhették össze tudásukat a témával kapcsolat-
ban. Jelmondatokat alkottak, keresztrejtvényt fejtettek, anag-
rammákból szavakat raktak össze, sőt még Activity játékot is 
játszottak a forradalomhoz kapcsolódva. A nagyon tartalmas 
és izgalmas vetélkedő végén győztest hirdettek: Iskolánk Kis 
forradalmárok csapata szerezte meg az első helyet. Csapatta-
gok: Balog Antal, Fülöp Enikő és Szűcs Evelin. Simonné Szrnka 
Zsuzsanna és Forgácsné Gyetvai Krisztina tanárnők segítették 
Őket a felkészülésben. Köszönjük a lehetőséget a Roma Ön-
kormányzatnak! 

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Adventi Hétvége
2016. december 16-18.

Advent 4. hétvégéjén a Szabadság tér adventi for-
gataggá alakult, ahol zenés műsorok és kirakodóvásár 
várta a kicsiket és nagyokat. Az Adventi Vásár záró nap-
jára megérkezett a Coca-Cola Karácsonyi Karavánja. A 
kilátogatók a karaván kínálatában igénybe vehették a 
Pop-up Store-t, ahol ikonikus Coca-Cola relikviákat sze-
rezhettek be, valamint a Mikulás is várta az érdeklődő 
kicsiket. A Karácsonyi koncert Király Viktor előadásával 
zárult, majd ünnepélyesen meggyújtották a városi ad-
venti koszorú 4. gyertyáját. 

A gyertyagyújtáson Czank Gábor plébános és 
Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester szólt a jelenlé-
vőkhöz, az ünnepi műsort a Kis Bálint Általános Iskola 
diákjai adták. A műsor végén Gábor atya által lehetőség 
volt kérni a Betlehemi Lángból.

Képek: ÁSZ fotó
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Kedves vásárlóim!
Téli ajánlataim:

• forgalmazunk bükk fabrikettet,12 kg/
egység csomagos kiszerelésben

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

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

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 

K a r á c s o n y  t e m p l o m a i n k b a nK a r á c s o n y  t e m p l o m a i n k b a n

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!


