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A tartalomból:
Szent Antal-nap Gyomaendrődön

A Szent Antal Népház június 13-án 
névadóját ünnepelte. A kulturális ese-
mény a Népház kiállító termében kez-
dődött két kiállítás megnyitójával. Karas 
József fotóművész izgalmas tárlata nyílt 
meg 16 órakor, mely az ezeréves hagyo-
mányokkal rendelkező halászatról szól. 
A tárlat címe Halászat a 21. század haj-
nalán. A fotókiállítást Kakuk Csaba a Víz-
Hely-Ember Alapítvány elnöke nyitotta 
meg. Megnyitójában elmondta, hogy 
egy közös gondolkodás és munka ered-
ménye a gyomaendrődi kiállítás.

A fotókiállítást követően az Endrődi 

Takarékszövetkezet megalakulásának 
60. évfordulója alkalmából rendezett 
kamarakiállítás megnyitója következett. 
A tárlatot a takarékszövetkezet egység-
vezetője Márjalaki József mutatta be a 
közönségnek. A kiállított tárgyak a ta-
karékszövetkezet mindennapi életéből 
valók. A szóróanyagokon, naptárakon, 
emléktárgyakon kívül érdekes doku-
mentumok is szerepelnek a kiállításban: 
brigádnaplók, emléklapok és korabeli 
fotók. 

Folytatás a 10. oldalon!

Egészségről-betegségről 
- Diólevél-készítmények13.

In Memoriam: Vaszkó Irén4.

I. Aratónapok Hunyán15.

Kis Bálint Napok 18. o.

Hírek a Selyem ú   óvodából 7. o.

Civil sarok - Uhrin Gábor 8. o.
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Lengyelországban jártunk

Négy csodálatos napot töltöttünk Lengyelországban, ahol 
pilznói testvériskolánk tanulói láttak minket vendégül. Vasár-
nap reggel fáradtan, de izgatottan indultunk útnak. Habár hosz-
szú volt az út, gyorsan eltelt, sokat nevettünk, beszélgettünk, 
viccelődtünk. Mikor megérkeztünk, fi nom ebéddel várt a len-
gyel igazgatónő minket az iskolában. Ebéd után találkoztunk a 
lengyel gyerekekkel és végre mindenki megtudta, hogy ki fogja 
vendégül látni. A fi úk reménykedtek, hogy lányokhoz kerülnek, 
de csak Valentinnak teljesült a kívánsága. Ezután mindannyian 
hazamentünk a lengyel családunkhoz, ahol megismerkedtünk 
a vendéglátóinkkal, játszottunk, beszélgettünk, lengyel magyar 
szavakat tanítgattunk egymásnak.     

A napot egy grill partyval zártuk, ahol kolbászt sütöttünk, 
gördeszkáztunk és fociztunk. Második napot Krakkóban töl-
töttük a lengyel gyerekekkel és igazgatónőjükkel. Először meg-
látogattuk a lengyel királyi palotát a Wavelt, ahol megnéztük a 
tűzokádó sárkány szobrát, majd megtekintettük a lengyel királyi 
sírokat, felmásztunk a Zsigmond haranghoz, melyet megérintve 
mindenki kívánt valamit. Láttuk a 2010-ben elhunyt lengyel mi-
niszterelnöknek és feleségének a síremlékét is. Délben a Balaton 
nevű magyar étteremben ebédeltünk, majd a főtér felé vettük 
utunkat, ahol megcsodáltuk a Mária templom legendásan fe-
lemás tornyait, meghallgattuk az óránként felhangzó kürtszót, 
majd megtekintettük a templomot belülről is. Legérdekesebb az 
volt számunkra, hogy a templomban a korabeli utca embereit 
ábrázoló festményeket is láthattunk. Ezután elsétáltunk a Flóri-
án kapuhoz, majd szabadprogram következett, melyet a Posz-
tócsarnokban töltöttünk, ahol apró szuveníreket vásároltunk. 
A harmadik napot Szczawnicában, a gyönyörű kis lengyel üdü-
lővárosban töltöttük. Sok érdekességet láttunk. Először hajóval 
elmentünk a Nedeci várba, ahonnan csodálatos panoráma tárult 
elénk, minden félelmünket leküzdve felültünk a libegőre, majd 
sétálni indultunk a Dunajec folyó partján, melyet sajnos az eső 
félbeszakított. Utolsó nap reggel a lengyel gyerekek körbevezet-
tek minket az iskolájukban, majd búcsút vettünk egymástól és 
elindultunk Magyarországra. Köszönjük iskolánknak, igazgató 
néninek, kísérő tanárainknak ezt a csodálatos utat, sok új ba-
rátot szereztünk, rengeteg új élménnyel gazdagodtunk és lehe-
tőségünk volt az angol nyelv gyakorlására is. (Bencsik Adrián, 
Dógi Csenge, Gellai Fanni, Orovecz Odett, Paróczai Bence, Sza-
lóki Valentin)

Ismét égett a tábortűz a ridegvárosi játszótéren

Nagy érdeklődés kísérte a június 9-én este megtartott 
rózsahegyis tábortüzet. A Rózsahegyi napokon rossz időjárás 
miatt elmaradt rendezvényt már nagyon várták a gyerekek, a 
családok és a város érdeklődő lakossága. A látványos tábortűz 
mellett lufi hajtogatás, arcfestés, játékos ügyességi sportjátékok is 

színesítették a programot. A nagyon kellemes időjárás is kedve-
zett annak, hogy sok-sok gyermek és felnőtt vehetett részt ezen a 
programon.

Fenntarthatósági óra a Henkel önkénteseivel

Az idén harmadik alkalommal a Henkel Magyarország Kft  
Körösladányi gyárának fenntarthatósági nagykövetei tartottak 
rendhagyó órát a negyedik osztályos tanulóknak. Séllei Lajos és 
Vámos Tamás önkéntesek vezetésével a környezetvédelemről és 
az energiatakarékosság fontosságáról néztek meg egy rövid fi lmet 
a gyerekek, majd ezt követően játékos feladatokban mutathatták 
meg a témában való jártasságukat: tesztet töltöttek ki, színezhet-
tek és matricákat ragaszthattak. Az óra végén mindenki pólót, lég-
gömböt és névre szóló oklevelet kapott ajándékba.

Elballagott 55 nyolcadikos diák

Június 17-én, szombaton délelőtt elballagott az iskolánkból 55 
nyolcadikos diák. 

Nyolc éven át tartó kiemelkedő tanulmányi és közösségi mun-
kájáért Gergely diák- díjat kapott Nemes Ágota, Gellai Fanni és 
Dógi Csenge. Jó tanuló, jó sportoló elismerésben részesült Gyo-
mai Ákos.

A tanévzáró ünnepségen 40 éves pedagógiai munkája elisme-
réseként Pedagógus Szolgálati Emlékérem Miniszteri Elismerés-
ben részesült Gellainé Nagy Erzsébet és Dr Ráczné Rauhoff er 
Erika nyugállományba vonuló pedagógus.

További képek, információk az iskola honlapján: 
www.rozsahegyiiskola.hu

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
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Önkormányzati h í r e k Megyei h í r a d ó

A nyári szünet előtti, utolsó testületi ülés június 29-re esett. 
Megvitatásra kerültek többek között a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program 2. körös pályázatai. (TOP) (összességében 11 
pályázat, 6 felhívás keretében) Mivel 2017 tavaszától folyamatosan 
jelentek meg a Terület és Településfejlesztési Operatív Programok 
pályázati lehetőségei, ezért a felkészülés a pályázatok benyújtására 
is folyamatos volt. Azok összeállítása a korábban tervezett fejlesz-
tések fi gyelembevétele mentén történt. Második körben elfogadott 
és benyújtásra szánt pályázatok a következők:

TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés
A pályázat keretében a gyomai piactér fejlesztésére kerülne sor, 

ahol megvalósulna egy fedett rész, valamint parkolók is épülhetné-
nek a piactér mellett. A projekt összköltsége:74 millió Ft.

TOP-1.1.4-16 A foglalkoztatás és életminőség javítása csa-
ládbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével

A konstrukció keretében támogatási kérelmet tudunk benyúj-
tani a Kossuth úti óvoda bővítésére és felújítására 55 millió Ft-ra, 
illetve a Blaha úti óvoda felújítására 45 millió Ft összértékben.

TOP-2.1.2-16 Zöld Város kialakítása
Városközpont felújítására kerülne sor a gyomai Szabadság té-

ren 230 millió Ft-értékben. /Ez a pályázat az első fordulóban is be-
nyújtásra került már egy magasabb műszaki tartalommal/

TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések 

E konstrukció keretében három terv megvalósítására kerülne 
sor.

1. A korábban már benyújtott kerékpárút pályázat belvízre vo-
natkozó fejlesztése a Hídfő utcától a Kodály Zoltán utcáig.

2. Csókási zugi áteresz felújítása.
3. Fűzfás zugi áteresz felújítása.
A projekt összköltsége:75-95 millió Ft.
TOP-3.1.3-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés
A pályázat pozitív elbírálása esetén lehetőség nyílna a Kodály 

Zoltán utcától az Endrődi hídig megépíteni a kerékpárutat. 
Top-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerű-

sítése
Ebben a konstrukcióban lehetőség van több kérelem benyújtá-

sára is, terveink szerint az alábbi intézmények szerepelnek a pályá-
zatban: Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelye, (100 millió Ft) 
gyomai és az endrődi orvosi rendelők energetikai felújítása (35-35 
millió Ft összegben)

A TOP-os pályázatokon kívül az idei év első felében az Emberi 
Erőforrás Operatív Program (EFOP) keretében is, a fejlesztési el-
képzeléseinket fi gyelembe véve nyújtottunk be pályázatokat. 

EFOP-4.1.8-16 Könyvtári rendszer tanulást segítő infra-
strukturális fejlesztése

A Határ Győző Városi Könyvtár visszaköltözik a jelenlegi he-
lyéről a gyomai és endrődi városrészbe. Az új telephelyeken digitá-
lis oktatóterem kerülne kialakításra. A pályázat státusza: jogosult, 
döntésre felterjesztve, a projekt összköltsége 40 000 000 Ft.

EFOP-4.1.9-16 Látványtár és oktató tér létrehozása a Szent 
Antal Népházban

Célja: a kiállító terek nagyságának bővítése, s ezzel az eddig 
nem látható műtárgyak is bemutatásra kerülhetnének. A pályázat 
státusza: jogosult, döntésre felterjesztve, összköltség 40 000 000 Ft.

EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyoma-
endrődi Járásban

Ez a pályázat járási szinten lett benyújtva, melynek célja a társa-
dalmi felzárkóztatás érdekében a területi különbségek csökkentése, 
a közszolgáltatáshoz a hozzáférés javítása. Ez a pályázat is döntésre 
érdemesnek találtatott. Összköltsége: 478 636 737 Ft.

EFOP 3.7.3 16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyoma-
endrődön

Célja:az inaktív rétegek bevonásával lehetőséget biztosíta-
ni a munka világába való visszakerülésre. A projekt összköltsége: 
40.000.000 Ft. Jelenlegi státusza: hiánypótlás alatt.

Folyamatban van az elbírálása az Endrődi Tájház enteriőr 
konyhájának átalakítására benyújtott pályázatunknak, (pozitív 
döntés esetén lehetőséget biztosítana a kenyérsütés és kemencés 
kelt tészta múzeumpedagógiai foglakozásaihoz) de tárgyak restau-

rálására is összeállítottuk elképzeléseinket a pályázaton belül. Igé-
nyelt támogatás:2 050 000 Ft.

Szintén elbírálás alatt van a Bethlen Gábor Alap 2017. évi 
Nemzetpolitikai célú támogatások terhére benyújtott pályázat 
is. A projekt célja: testvér-települési programok és együttműködés 
megvalósítása. Amennyiben a pályázat nyerni fog, egy 40 fős dele-
gációt látnánk vendégül Nagyenyedről augusztus 17-20-a között.

Önkormányzati fejlesztések 2016. című pályázati kérelmünk-
ben a Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyén sportudvar 
kialakítását terveztük, melynek bruttó összköltsége 22 998 767 Ft. 
Ebből önkormányzati saját erő: 3 449 816 Ft.

Sikeres pályázataink közül néhány: Csatlakozási konstrukció 
az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez, amely az 
önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltéte-
lek kialakítását szolgálja. A pályázat összköltsége 8 999 351 Ft.

2017. június 29-én került átadásra a Százszorszép Óvoda (Kos-
suth L. út 7.) telephelyén megépült Ovi-Sport Pálya. A megvalósítás 
célja, a 3-6 éves korosztály számára lehetőséget biztosítani a külön-
böző sportágak megismeréséhez.

Meghirdetésre került a lakossági járda felújítási helyi pályázat. 
A felhívásra 8 darab érvényes kérelem érkezett. (Polányi Máté utca 
20 m, Akác utca 21 m, Somogyi Béla utca 50 m, Hősök útja 6 m, 
Vörösmarty utca 50 m, Eötvös utca 16 m hosszú szakaszára.) A pá-
lyázati kiírás továbbra is megtalálható a város honlapján.

Az Önkormányzati Hivatal Adó Osztálya tájékoztatta a képvise-
lő-testületet a 2017. évben végzett adó-ellenőrzési feladatairól. Ezek 
jelenleg a következő területeken folynak: idegenforgalmi adó ellen-
őrzése, üdülési célú épületek utáni építményadó ellenőrzése, majd a 
későbbiekben magánszemélyek kommunális adóinak ellenőrzése, /
amely főleg a adónyilvántartó rendszer és a földhivatali adatok ösz-
szesítésével és összevetésével történik/ valamint iparűzési adó ellen-
őrzésére is sor kerül. A már elvégzett vizsgálatok rámutattak azokra 
a területekre, ahol hiányosságok tapasztalhatók és ezek kijavításával 
jelentős adóbevételhez jut a város költségvetése. 

A 3-as számú háziorvosi körzet működtetéséről jelenleg a Vá-
rosi Egészségügyi Intézmény gondoskodik. A helyettesítést Dr. Ka-
tona Piroska látja el megbízásos szerződés alapján. Dr. Nagy Éva 
háziorvos írásban tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a pra-
xisjog átvételével 2017. október 1. napjától háziorvosi alapellátási 
tevékenységet kíván folytatni a nevezett körzetben. A képviselő-tes-
tület javasolta az előszerződés megkötését, illetve az orvosi rende-
lő tárgyi minimumfeltételeinek biztosítását, melynek a felmérések 
szerinti összköltsége megközelítőleg 2 000 000 Ft.

Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester  

A legutóbbi megyegyűlésről

Dr. Gaálné dr. Maráczi Gabriella, a Békés Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Főosztályának főosztályvezető-helyet-
tese a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészség 
romlását kiváltó lehetséges okokról tájékoztatta a képviselőket. 
Beszélt arról, hogy Békés megyében a vezető halálokok a kerin-
gési rendszer betegségei és a rosszindulatú daganatok. Kitért 
arra, milyen prevenciós munkát végeznek, és a szükséges ten-
nivalókat is részletezte.

A Békés Megyei Polgárőrök múlt évi munkájáról Tomán 
Zoltán szakmai igazgató tájékoztatta a testületet. Az elkészült 
anyagból kiderül, hogy Békés megyében 73 egyesület tevékeny-
kedik, polgárőreink több mint 350 ezer óra szolgálatot teljesítet-
tek. Céljuk a közrend, a közbiztonság védelme, és a közlekedés 
biztonságának erősítése nyereség és vagyonszerzési cél nélkül. 

Sztahovics Zsuzsa
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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

1922. május 5-én 
született Dévaványán 
az endrődi születé-
sű Vaszkó András és 
a dévaványai Ficzere 
Katalin gyermekeként.

Gyermekkorát a 
csudabalai Geist ura-
dalomban töltötte, 
ahol édesapja volt az 
uradalmi intéző. A 
gazdaságban főleg 
gabonát termeltek 
és állattenyésztéssel 
(szürkemarha, juh) 
foglalkoztak. Az ura-
ság a hétgyermekes 
Vaszkó Andrásnak az 
egész kúriáját áten-
gedte, magának csak 
egy szobát tartott 
fenn. A vallásos élet 
benne volt a szülők-
ben, gyerekekben. 
Otthon is volt esti ima, 

reggeli ima, evés előtti és evés utáni ima is. Ezt magukkal vitték 
mind a heten.

A major környezetében lévő balai tanyákon mindenütt val-
lásos, hazát szerető és Istent tisztelő emberek laktak, a major-
sági  gulyát a természet rendjét ismerő pásztorok terelték. Itt 
az egyszerű pusztai emberek - földművesek, pásztorok - között 
megkapta az ősök tudását, az egyetemes, örök érvényű értékek 
lelkébe égtek. 

A Geist család társadalmi kapcsolatai által Csudabalán meg-
fordult többek között vitéz Bajcsy Zsilinszky Endre politikus, 
Féja Géza szociológus és Kittenberger Kálmán Afrika-kutató is. 
Az ilyen látogatások alkalmával történő beszélgetések alatt a kis 
Irénke mindig az asztal alá bújva hallgatta a felnőtteket, hacsak 
észre nem vették. Ezek a hallgatózások is hozzájárultak magas 
műveltségéhez.

Az elemi iskolát a balai állami elemi iskolában végezte el, 
majd a kisújszállási gimnáziumban folytatta tanulmányait.

1936-ban ösztöndíjasként a budapesti II. kerületi M. Kir. Álla-
mi Tanítónőképző Intézetbe került, ami az ország egyik legszínvo-
nalasabb tanítónőképzője volt. Az itt eltöltött évek során tanárai 
a következő értékek mentén nevelték őt és iskolatársait: „Isten, 
haza és emberiség. Mélységes vallásosság, meg nem alkuvó ön-
tudatos, tettrekész hazaszeretet és nemzeti érzés, felebaráti sze-
retet és tisztelet, segítésre készség.” Tartott itt előadást többek 
között Kodály Zoltán, lelkigyakorlatot Mindszenty József, későbbi 
bíboros stb. Tagja volt a főiskola sportkörének, gyakran szerepelt 
versenyeken. Mély vallásosságát jellemzi, hogy a főiskolai Mária-
kongregáció prefektája volt, valamint barátnőivel vasárnaponként 
Budapest szinte valamennyi templomát szisztematikusan felke-
reste, történetüket felkutatta. Életre szóló vallásos élménye volt 
az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus, amelyen 4 testvéré-
vel és Budapesten élő unokatestvéreivel vett részt. 

Tanítói oklevelét 1941 májusában szerezte meg, pályafutását 
a Somogy megyei Inkén kezdte, majd a Bélmegyerhez tartozó 
Fáspusztán nyert el tanítói állást. Az 1944-es háborús felfordulá-

sok közepette hazament Balára, családjához. 1945-ben az uradal-
mat állami gazdasággá minősítették át, és az egész Vaszkó család 
ki lett rakva lakhelyéről. Így kerültek Endrődre, ahol a Király utca 
31-ben telepedtek le.

Irénke néni Endrődön folytatta tanítónői pályafutását. Először 
az endrődszentlászlói Község-sori iskolában, majd más tanyaköz-
pontokban és belterületi iskolákban tanított. 

Mivel nem Endrődön nőtt fel, így mint „kívülről jött” személy-
nek feltűnt az endrődi kultúra sajátossága, egyedisége. A Buda-
pesten kapott lelkiségnek köszönhetően pedig rájött, hogy ezt 
a kultúrát meg kell menteni az utókor számára. Így a negyvenes 
évektől elkezdte gyűjteni az endrődi kultúra szellemi és tárgyi 
emlékeit, megnyilatkozásait. A gyűjtésbe diákjait is bevonta, így 
tanítva meg őket az értékek becsülésére.

Az 1948-as államosítás nehéz helyzet elé állította: meggyő-
ződésével ellentétes elvek mentén követelték meg tőle a nevelői 
munkát. Mivel nem akart hazugságokat tanítani, ezért 1949/50-
ben német-testnevelő tagozatos tanárnővé képezte magát.

Testnevelői munkáját nagy lelkesedéssel végezte. Nevéhez 
fűződnek a tanév végén tartott ünnepélyes tornavizsgák, melye-
ken a diákok énekelve felvonultak és szabadgyakorlatokat, ritmi-
kus gyakorlatokat stb. végeztek. Testnevelő tanárként is megta-
lálta a módját annak, hogy a lélekkel foglalkozzon. Tanítványait 
mindenkor szeretettel nevelte, értett a nyelvükön. Diákjai pedig 
ezt érezték, és ugyanilyen szeretettel viseltettek, és még ma is 
viseltetnek iránta.

Közben kitört az 1956-os forradalom. Az endrődi iskolában 
kiállt a forradalom mellett, és annak szellemiségében végezte 
munkáját. Többedmagával a nemzeti zászlóból kivágta  a gyű-
lölt Rákosi-címert. A forradalom bukása utáni megtorlás így őt 
is utolérte: szerepvállalása és hitbeli meggyőződése miatt 1957 
júniusában állásából elbocsátották, majd a szeghalmi általános is-
kolába helyezték.

Tíz éven át naponta ingázott a két település között, emellett 
ápolta idős szüleit is. Nem sikerült megtörni Őt. Szeghalmon 
ugyanolyan lelkesedéssel és szeretettel végezte munkáját, ottani 
kollégái és diákjai megbecsülése mellett. Még ilyen körülmények 
között is maradt ideje a néprajzi gyűjtés folytatására. Szeghalmi 
évei legkiemelkedőbb eredménye az volt, amikor a budapesti út-
törő bajnokságon, a Margitszigeten egy 12 éves szeghalmi tanít-
ványa az összes futószámot mezítláb megnyerte. Ezzel országos 
hírnévre tett szert.

1967-ben visszatérhetett az endrődi iskolába.
Néprajzi gyűjteménye ekkorra már igen jelentőssé vált. Mun-

kásságát az akkori rendszer nem nézte jó szemmel, de nem sike-
rült őt megállítaniuk. A hatvanas évek végén nem várt helyről jött 
a segítség: Kulik István tanácstitkár felismerte Irénke néni munká-
jának jelentőségét. Az ő segítségével sikerült elérni, hogy a köz-
ségi tanács 1970-ben megvegye a Sugár utcán található Hunya-
féle házat, és abban elhelyezzék Irénke néni gyűjteményét. Ezzel 
létrejött az Endrődi Tájház, mely 1977-ben hivatalos működési 
engedélyt kapott. A Tájházat az akkor élő idős asszonyok útmu-
tatásai alapján rendezte be. Nem sokkal ezután nyugdíjba vonult, 
de a Tájházat nyugdíjasként is vezette.

A szellemi értékek gyűjtésében nagy lehetőséget kínált szá-
mára az akkoriban elterjedő magnetofon. A magnó segítségével 
kazettára tudta venni az idős endrődi férfiak és asszonyok em-
lékezetében megőrzött archaiukus imákat, énekeket, balladákat, 
táncokat, a Betlehemest, Háromkirály-járást, az egykori endrődi 
nép gondolatvilágát, történeteit stb. Segítségével Erdélyi Zsuzsa 
néprajztudós is gyűjtött archaikus imákat Endrődön. Irénke néni-
nek köszönhetően a régi öregek tudását hitelesen, az ő szájukból 
lehet hallani. Felvételeit azonban kisajátították, nevét elhallgatták.

Munkájának köszönhetően az utolsó pillanatban megmene-
kültek az endrődi kultúra legfontosabb tárgyi és szellemi emlékei.

 A Tájház a '80-as években a keresztény-nemzeti kultúra szel-
lemi bázisává vált.

1999-ig vezette az intézményt, de még ezután is aktívan 
közreműködött annak működésében. A 2000-es évek közepé-
től ideje egyre nagyobb részét testvére és sógornője gondozása 
töltötte ki. Miután végigkísérte őket keresztútjukon, 2015. márci-
usában megkezdődött az Ő keresztútja is. A megpróbáltatásokat 
türelemmel és Istenbe vetett hittel viselte. Élete utolsó három 
hónapját a Rózsakert Idősek Otthonában töltötte.

2017. május 31-én a lélek hazatért az Örökkévalóságba, de 
fénye itt maradt.

Legyen része az örök boldogság!

Hegedűs Bence

Vaszkó Irén
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1949
(folytatás)

Azt is nehéz tudomásul venni, ami Mindszenty József herceg-
prímásunkkal történt. Már február elején megkapta bírósági íté-
letét: életfogytiglani börtön. Gyorsan elkészült ez a világ keresz-
ténységét megrendítő ítélet, a sok rágalom, hazugság egy talpig 
becsületes, egyenes lelkű magyar egyházfő ellen. Minden jóérzé-
sű magyar ember remélte, hogy előbb-utóbb szabad lesz. Ez csak 
az 1956-os forradalom után következett, de utána még 15 évet az 
amerikai követségen töltött. Ezt követően lett igazán szabad. Iszo-
nyatos kínzások és 8 évi börtön, 15 évi félrabság után is megmaradt 
hű katolikus hite, egészséges szellemi, értelmi képessége. Ausztri-
ában élt haláláig. VI. Pál pápa nem engedélyezte visszahelyezését 
esztergomi helyébe, mint az ország hercegprímása.

Több boltos bezárni kényszerült, így a közeli Guszti bácsi is. 
Erősödött a kommunista széljárás. Hivatalokban gyakorivá vált a 
személycsere, kitessékeltek tanult, jó képességekkel és gyakorlat-
tal bíró „megbízhatatlan” személyeket, jöttek a balos, gyakran írni, 
olvasni, számolni is alig tudó „elvtársak”. Semmi jóra nem számít-
hattunk. Hazugságok, rágalmak özönét zúdították ránk Rákosi és 
elvbarátai nagy örömére.

A főváros és nagyvárosok bőségesen kínálják programjaikat 
kellemes kikapcsolódásokra, mint például színház, opera, hangver-
senyek, múzeumok, kiállítások sokfélesége, különböző rendezvé-
nyek stb. Lehetne tovább sorolni. Vidéken sok minden nem adatott 
meg, viszont a rokoni, baráti, munkahelyi, szomszédi kapcsolatok 
melegsége tartalmasabbá teszi a mindennapokat. Egy éjszakába 
nyúló, holdvilágos falusi szalonnasütés például, ahol a gyerekek is 
megtalálják esti játékukat, a cicák is hancúroznak a fűben, mialatt 
a felnőttek ki nem fogynak életük humoros történetei elmondásá-
ból, maradandó élmény. Szinte észre sem veszik, hogy a tűz régen 
kialudt. Talán már sültszalonna sincs, jó bor viszont még van. Csak 
egy példa a vidéki sokszínűségből. Tény, hogy érzelmekben gaz-
dagítják az emberek egymást, sokféle baráti összejövetelekkel. Sok 
városi ember – főleg háztömbökben – azt se tudja, ki a szomszédja.

Egy szomorú emlék, ami a kis könyvecskéből kimaradt. Most 
pótolom:

Ili bátyám ebben az évben volt 20 éves. Mint már jeleztem, a 
kommunisták közül a durva gazemberek (mert akadt ilyen) azt csi-
náltak, amit akartak, senki sem kérte őket számon tetteikért.

Ilit beidézték egy napon a kondorosi rendőrségre. Hogy ki je-
lentette fel és milyen váddal, hazugsággal, soha sem derült ki. Es-
tétől reggelig - kis szünetekkel - ütötték, verték. Másnap jött haza 
Endrődre, hirtelen nem ismertük fel őt. Megdagadt fejjel, véresre 
vert testtel vánszorgott haza. Csoda, hogy életben maradt. Anyu-
kámmal együtt - átölelve őt - csak sírtunk.

A kedves, csinos szép fi úból egy emberi roncs lett. Hosszú idő 
után nyerte vissza régi formáját, de lelkében élete végéig undoro-
dott a kommunisták rémtetteitől, attól a kegyetlen rendszertől. Ő 
tudta, hogy soha senkit nem bántott, kerülte a rossz szót is. Kedves, 
jószívű fi ú volt, mindenki szerette. Miért bántották? Örök kérdés 
maradt.

1950

Apukámat – a szokásos koholt vádak alapján – újra elvitték, 
elítélték, most egy évre, amit nem börtönben, hanem Sajóbábony-
ban, rabtáborban kellett letöltenie. Kemény fi zikai munkával, gyár-
építéssel, silány, szinte siralmas rabkoszttal táplálva kimerült testét.

Még volt 25 hold földünk. Reménykedtünk, hogy az már 
megmarad tulajdonunkban a tanyával együtt és biztosítja megél-
hetésünket. Sajnos, a kommunista ideológia mindenféle magán-
tulajdont – lakóházon kívül – fel akart számolni, csak halvány 
reményünk maradt, amibe mertünk kapaszkodni. A helyi kiskirá-

lyok gondoskodtak róla, hogy hű talpnyalóik által a „burzsuj” la-
kóktól különböző címen szedjenek be pénzt, például hernyó van a 
fán: 1000 Ft, a padláson nincs készítve víz esetleges tűzoltásra: 500 
Ft, tiltott dohánytermesztés vádja: házkutatás, ezalatt ha találtak a 
kutakodók olyan szép tárgyat, ami megtetszett nekik, magukkal 
vitték. „Be nem fi zetett adóért” büntetés: bútordarabok, eszközök 
elvitele árverési céllal, mint dívány, szekrény, varrógép, heverő, 
rokka, kocsikötöző hosszú kötél, kukoricamorzsoló, stb. Mindent 
vittek, ami használható. Ez így ment még évekig, amíg teljesen ki 
nem fosztottak bennünket.

A sok munkát adó nyár előtt anyukám sokat ült családunk régi 
Adria varrógépe előtt – amíg azt el nem vitték árverésre. Javítga-
tott, foltozott és férfi ingek gallérját fordítgatta. Varrt ágyneműket, 
alsóneműket, férfi ingeket. Varrni nem tanult, de mindenféle hol-
mit jól áttanulmányozott és merészkedett a szabással. Nagyszerű 
varrónő lett belőle, volt is munkája bőven öttagú családunkban, 
főleg amíg mi, gyerekek növekvőben voltunk. Egyedül felső ruhá-
kat nem készített. Ruhatárunkat kiegészítettem sok kötött, horgolt 
holmival. Apukám, bátyám nagyon örült a gyapjú zokniknak és 
pulóvereknek, kesztyűknek. Gyakorlott kelmefestőkké is váltunk. 
Sok mindent meg kellett tanulnunk, rávitt a kényszer. Szinte min-
den háznál főztek szappant. A fölösleges, különféle zsiradék sem 
veszett kárba. Deszkaformákba öntöttük a megfőtt anyagot, majd 
kihűlve vágtunk belőle mosáshoz. Már akkoriban is lehetett venni 
Persilt vízlágyításra. Remek fehérre tisztultak a ruhák. Természete-
sen napon száradtak, s a vászonneműek mángorlás után kerültek 
a szekrénybe. A régi falusi asszonyok, lányok vajat is köpültek. Sok 
mindenben szinte mesterekké váltak, ha volt bennük kellő aka-
rat és igyekezet. Hogy mi mindent tettek, amit egy nagyvárosi nő 
soha, azt felsorolni is hosszú volna. Néha-néha szőttünk szép min-
tás vászonneműket és szőnyegeket is.

Velünk lakó nagymamám ebben az évben 84 éves. Viszonylag 
jó egészségben élt. Sok minden érdekelt, de legjobban a régi szo-
kások, gyermeknevelési módszerek, testvéri kapcsolatok. Ő szült 
12 gyermeket, volt bőven mesélni való. Hallgattam áhítattal. A 
Kondorosi tanyáknál (ma Hunya), és Csejten volt a családi birtok, 
mindkét helyen tanya melléképületekkel, és összesen 145 hold föld. 
A gazdálkodás nagy mezőgazdasági szakértelmet, gyakorlati isme-
retet, jó emberi kapcsolatokat követelt. A rossz időjárást és silány 
terméseredményt is el kellett viselni néha-néha. Ezt ugyan némileg 
pótolta a sikeres és bőséges jószágnevelés – mesélte nagymama.

Ez évben kellett távoznia egy értelmiségi családnak szolgálati 
házukból, és hozzánk költözött az özvegy feleség fi ával, lányával. 
Szívesen fogadtuk őket. A község vezetői kényük-kedvük szerint 
intézkedtek bárkiről, bármiről. Ha a házunk előtti nagy fákat ki-
vágták az utcán, azt saját tettként minősítették, és felelősségre von-
tak érte. Volt, akit kilakoltattak házából, és családostól elköltöztek 
jó messzire Endrődtől. Egyre többen „felajánlották” földjüket, vagy 
csak egy részét, mert már annak adóját sem lehetett kifi zetni a ter-
més árából. Rengeteg változata volt a megterheléseknek. Fő cél a 
mezőgazdaság szétverése, és a kolhozosítás mielőbbi létrehozása, 
nem törődve, hogy elveszik a gazdák megélhetési lehetőségét. Az 
évi fejadag-búzát, a kenyérrevalót megkaptuk, de az nem tartott ki 
jövő nyárig. Bevezették a jegyrendszert. Természetesen a termelő 
nem kapott jegyet, voltak azonban jólelkű kiskereskedők, akik jut-
tattak számunkra is lisztet, és csak néha-néha ettük meg az ebédet, 
vacsorát kenyér nélkül. Disznóvágásnál meghatározták, mennyi 
zsírt kell beszolgáltatni. Tiltott disznó-, borjú-, birkavágásért bör-
tönbüntetés járt. Állati fehérje-forrást többnyire már csak a sajt és 
a tojás jelentett. Ha ugyan volt rá pénz.

Év végére elérkezett a csaknem teljes leépülés. „Hála Rákosi 
elvtárs és hű, „lelkes” helyi kiszolgálóinak, kommunistáinak. Él-
vezték korlátlan hatalmukat. Becsületesség, segítőkészség, némi 
emberszeretet, ismeretlen fogalom volt számukra.

Hanyecz Margit

Részletek a „Visszatekintés”-ből - V. rész
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Kármelhegyi Boldogasszony
Július 16. a Kármelhegyi 

Boldogasszony ünnepe. A 
kármeliták védasszonyát egyik 
karján a Kis Jézust tartva ábrá-
zolják, másik kezével a skapulá-
rét nyújtja. A skapuláré gyakran 
a Kisded kezében is ott van. 
Kármelita templomokban és 
más templomok mellékoltárain 
is gyakran látható.

A Szentírás több helyen 
megemlékezik a Kármel hegyről, 
ahol Illés próféta élt és védelmez-
te a hit tisztaságát (1Kir 17–19). 
Az egyházatyák a hegyet szép-
sége, termékenysége, ősisége, 
Illés győzelme miatt Szűz Mária 
jelképének látták. A próféta után 
sok remete élt a hegyen. Majd a 
12. században rendet alapítottak 
itt azzal a céllal, hogy a Szűzanya 
oltalmában szemlélődő életmó-
dot folytassanak. A tengerről 
felszálló felhőben (1Kir 18,44), 

mely Illés idejében a megmentő esőt hozta, a Szűzanya előképét látták. Így 
jött létre a kármelita rend.

Stock Szent Simon 1251. július 16-án részesült a skapuláré látomá-
sában. A hagyomány szerint a Szűzanya angyalok és szentek kíséretében 
jelent meg a rendfőnöknek, és átnyújtotta neki a skapuláré nevű vállruhát 
azzal az ígérettel, hogy aki viseli, nem jut a pokolba, és a halálát követő 
szombaton kiszabadul a tisztítótűzből. E kiváltságot később a rendtagokon 
kívül kiterjesztették minden hívőre, aki a skapulárét, illetve annak érem-
változatát viseli és a Kármelhegyi Boldogasszony oltalma alatt a megfelelő 
életmódra vállalkozik.

A Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletét azok a szerzetesek hozták 
magukkal Európába, akik a szaracénok elől menekülve kényszerültek el-
hagyni ősi remeteségüket.

Édesanyjuk, védasszonyuk ünnepét 1376/78-tól ülik a kármeliták. Pá-
pai jóváhagyást az ünnep megtartására V. Sixtustól kaptak 1587-ben, majd 
az emléknapot XIII. Benedek 1726-ban kiterjesztette az egész egyházra.

A kármeliták házai ma is az imádság és a lelki elmélyülés helyei ha-
zánkban és szerte a világon.

Urunk, Istenünk, segítsen minket a Kármelhegyi Boldogasszonynak, a 
dicsőséges Szűz Máriának áldott közbenjárása, hogy oltalmazó kezétől ve-
zetve eljussunk ahhoz a hegyhez, amely maga Krisztus. Aki veled él és ural-
kodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Magyar Kurir

MISEREND-VÁLTOZÁS!

2017. július 1-től a vasárnapi szentmisék rendje a következő:
8.30: Gyoma, Jézus Szíve templom.

10.00: Endrőd, Szent Imre templom.
11.30: Hunya, Szent László templom.

Stettner Sebestyén: Stock Szent Simon 
átveszi a skapulárét a Kármelhegyi 

Boldogasszonytól (18. sz.)

AMIT ISTEN EGYBEKÖTÖTT...
Május 13-án Kovács Gábor és Várkonyi Anikó részesült a házas-

ság szentségében és az Isten áldásában a hunyai Szent László templom-
ban. Kívánunk nekik sok boldogságot, életükre Isten áldását.

EGYHÁZKÖZSÉGI VACSORA HUNYÁN

Május 27-én ismét megrendezésre került az egyházközségi va-
csora Hunyán. A helyi Művelődési Ház termét megtöltötték a részt-
vevők, a helybeliek mellet Gyomáról és Endrődről érkező vendégek. 
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dankó Béla országgyűlési 
képviselő. Czank Gábor plébános üdvözlete után kezdetét vette az 
ízletes vacsora elfogyasztása.  Aztán a szórakozásé lett a főszerep, a 
zenét Iványi László és Oncsik János szolgáltatta. Az est fénypontja 
a tombolasorsolás volt, melynek keretében számtalan nyeremény, 
köztük a főnyeremény kis bárány is gazdára talált. Sorsolást köve-
tően, még némi mulatság után ért véget a rendezvény.

Köszönjük mindenkinek, akik részvételükkel, munkájukkal, 
anyagi felajánlásaikkal, vagy bármely módon segítették a rendez-
vény megvalósítását.

Kurilla Béla

KÁLVÁRIA ÉPÍTÉS HUNYÁN

Megkezdődött a Kálvária építése Hunyán a templomkert-
ben. Aki szeretné a Kálvária felépítését támogatni, adakozni, a 
hunyai vagy az endrődi plébánián fogadjuk az adományt.

A hunyai egyházközség
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Szakmai előadások a vállalkozásokért 
 
A Gyomaendrődi Járási Hivatal dísztermében fogyasztóvédel-

mi, élelmiszerlánc-biztonsági és munkavédelmi témákat érintő 
szakmai előadásokat tartottak a vállalkozások részére 2017. június 
14-én.

A rendezvényt dr. Pacsika György hivatalvezető nyitotta meg, 
majd dr. Csarnai Judit a Békés Megyei Kormányhivatal igazgató-
ja köszöntötte a megjelenteket, aki a kormányhivatal ügyfélbarát 
szerepét hangsúlyozta ki köszöntőjében.

Sebestyénné dr. Kruchió Ilona, a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
fogyasztóvédelmi szakügyintézője a fogyasztóvédelmi előadás 
során az árfeltüntetés és az árfelszámítás legfontosabb kérdéseit 
ismertette. Az árfelszámítás vonatkozásában felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy olyan termékek esetében, melyeket kimérve, tömegre, 
vagy térfogatra értékesítenek, a joghatással járó mérést csak hi-
teles mérőeszközzel lehet végezni. Az italkiszolgáló térfogatmér-
tékek hitelességi ideje korlátlan, míg a tömeg mérésére használt 
mérlegek illetve súlyok esetében a hitelesség időtartama 2 év, így 
ez esetben szükséges a hitelesítést 2 évente elvégeztetni. A mé-
réssel végzett árfelszámítás során a csomagolóanyag tömegének 
a termék tömegébe való belemérése tilos. Az árfeltüntetésnél 
az eladási árat egyértelműen kell feltüntetni, és mindig a tényle-
gesen fi zetendő eladási árnak kell a termék mellett szerepelnie. 
Amennyiben a termék eladási ára, illetve egységára nem egyezik 
meg, az egységár feltüntetése is kötelező. Az egységár feltünteté-
se kapcsán a nettó és töltőtömeggel is rendelkező termékek, vala-
mint a tojás egységárának a feltüntetésére vonatkozó szabályozás 
is szóba került.

Teller Zsuzsa, a Gyomaendrődi Járási Hivatal élelmiszerbizton-
sági felügyelője beszélt a nyári szezonban gyakori vendéglátó ipa-

ri formákról, valamint az ételkiszállítás élelmiszer-biztonsági fel-
tételeiről. A vendéglátó ipari formákon belül szó esett a közterületi 
értékesítésről, a rendezvényre való kitelepülésről, valamint a moz-
góboltról. A vállalkozó felelőssége, hogy a létesítményen kívüli 
árusításkor szavatolja az élelmiszerbiztonságot. Biztosítani kell a 
biztonságos ételkészítés műszaki, technológiai, tárolási, higiéniai 
feltételeit, valamint szükséges a kitelepülésre vonatkozó külön 
engedély megléte, továbbá az, hogy a HACCP kitérjen a létesítmé-
nyen kívüli árusítás veszélyeire. Az ételkiszállítás vonatkozásában 
elhangzott, hogy a vendéglátó létesítményben előállított vendég-
látó ipari termékek a vendéglátó létesítmény légvonalában számí-
tott 40 km-es körzetben forgalomba hozhatóak. A kiszállítás során 
az élelmiszereket a szállítójárművekben úgy kell elhelyezni és vé-
deni, hogy a szennyeződés kockázatát a legkisebbre csökkentsék. 

Galla Tibor, a Békéscsabai Járási Hivatal Munkavédelmi és 
Munkaügyi Osztályának osztályvezetője előadást tartott a mun-
kavédelmi ellenőrzések legfontosabb kérdéseiről. A hatóság a 
helyszíni ellenőrzés, adatbázis lekérdezés, iratbetekintés, valamint 
a munkáltató tájékoztatásra való kötelezése során végzi ellenőr-
zési tevékenységét. Maga az ellenőrzés lehet célvizsgálat, mely 
konkrét ellenőrzési célra irányul, lehet akcióellenőrzés, mely a 
munkavédelmet érintő változások, vagy rendkívüli események 
miatti, terven felüli ellenőrzés, továbbá lehet komplex ellenőrzés, 
amikor a munkáltatók általános munkavédelmi feladatainak tel-
jes körű vizsgálatát végzik el. Az ellenőrzések kiterjednek többek 
között a munkaeszközökre, védőeszközökre, technológiákra, illet-
ve a munkáltatók és munkavállalók biztonságos munkavégzés-
sel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére. 
A gyakorlatban a leggyakrabban előforduló szabálytalanságok 
többek között a kockázatértékelés hiánya, a védőeszköz hiánya, a 
nem megfelelő műszaki védelem, az oktatás elmaradása, valamint 
a veszélyes anyagok nem megfelelő tárolása.

Szegedi Vadasparkba látogattak a 
középső és nagycsoportos gyerekek

Éves kirándulásunk alkalmával most a középső és nagycsoporto-
sokkal a Szegedi Vadasparkba látogattunk el.

Nagy izgalommal készültünk az egész napos buszkirándulásra. A 
Vadasparkban tett sétánk során örömmel ismerték fel a gyermekek a 
környezetben, fi lmekben látott egzotikus állatokat és kíváncsian hall-
gatták a róluk szóló új ismereteket. Láttunk pingvineket, fókákat, törpe 
vízilovat, tevéket, oroszlánokat, lámákat. Megnéztük a magyar udvart, 
ahol az általunk már jól ismert háziállatokkal találkozhattunk. A legvic-
cesebbek a majmok voltak, kíváncsian fi gyeltük viselkedésüket. A színes 
tollú hangoskodó ara papagájoknál is szívesen időztünk.

Majd a közös fagyizást követően élményekkel tele ültünk fel a busz-
ra és indultunk haza.

XVIII. OVI-OLIMPIA 
Mint minden évben most is a Kihívás Napján rendeztük meg az 

Ovi-Olimpiát a Selyem Úti Óvodában, immár 18. alkalommal.
A város minden óvodája elfogadta a meghívást, sőt Csárdaszállásról 

is érkeztek gyermekek.
Az AEROFIT DSE lányai tornabemutatójukkal tették még színvo-

nalasabbá rendezvényünket. Mivel nagycsoportos gyermekek vettek 
részt sport napunkon ezért igyekeztünk életkoruknak megfelelő ver-
senyszámokat összeállítani. 

A futóverseny két részből állt. Volt előfutam, majd az előfutam győz-
tesei versenyeztek egymással.

Helyezést értek el:
Lányok:
helyezett Szendrei Virág Százszorszép Óvoda
helyezett Magyari Nóra Selyem Úti Óvoda
helyezett Gubucz Kata Csemetekert Óvoda

Fiúk:
helyezett Papp Zoltán Selyem Úti Óvoda
helyezett Csipai Csongor Százszorszép Óvoda
helyezett Csernyeczki Balázs Margaréta Óvoda 
A helyezést elért gyerekek mézeskalácsból készült érmet, valamint 

a lányok egy-egy nagy labdát, a fi úk pedig egy-egy focilabdát is kaptak 
jutalmul.

A futóversenyt bőséges tízórai követte sok-sok zöldség is került az 
asztalra.

A pihenő után akadály pályát alakítottak ki az óvó nénik melyen 
ügyességi feladatok vártak a gyerekekre. Vidám, játékos, sportos dél-
előttöt töltöttünk együtt.

A Térségi Gondozási központ jóvoltából fi nom tortával vendégeltük 
meg a gyerekeket és az őket kísérő felnőtteket. 

Fülöp Imréné, Dr. Csoma Antalné nyugdíjas óvodavezetők és Csi-
kós Zoltánné nyugdíjas óvodapedagógus rendszeresen jönnek rendez-
vényünkre és fi nom süteménnyel lepik meg a jelenlévőket.

Senki sem távozott üres kézzel, mivel minden gyermek kapott aján-
dékba egy labdát és egy emléklapot.

Köszönjük mindenkinek az aktív részvételt.

Gyermeknap az óvodában
Minden év június elején óvodánkban gyermeknapot tartunk. Ilyen-

kor egy egész délelőttre ideköltözik egy vándor Mega Játszóház, nagy–
nagy ugráló várral, arcfestéssel, lufi  hajtogatással, és különböző népi 
játékokkal. A bölcsődések és óvodások folyamatosan csoportonként 
vették birtokba a különböző játékokat.

Nagy öröm volt mindenki számára az ugráló vár. Születtek szép 
arcfestések, mindenkinek hajtogattak különböző lufi  álatkákat. Kari-
kahajítás, célba dobás tette még színesebbé a délelőttöt. A gyermeknap 
alkalmából még egy-egy labdát is kaptak a gyermekek.

Folytatás a 10. oldalon!

HÍREK A SELYEM ÚTI ÓVODÁBÓL
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Uhrin Gábort csak néhány éve isme-
rem, de a beszélgetéseink meggyőztek ar-
ról, hogy érdekes ember, színes személyi-
ség, ezért őt szeretném bemutatni a civil 
sarokban. Egy meleg nyári estén, kellemes 
kerthelységben Dinyáné Bánfi  Ibolyával 
kérdeztük. Szívesen válaszolt, jó volt hall-
gatni fi nom humorral átszőtt válaszait.

Uhrin Gábor mg. gépészmérnök, rend-
szervezető programozó (Mezőtúr, 1961. 
szeptember 14.)

Házastársa Baji Kinga tanító, Gyerme-
kei: Kinga, Brigitta, Boglárka. Tanulmá-
nyok: 2. sz. Általános iskola, Gyoma, Dózsa 
György Mg. Gépészeti Szakközépiskola, 
GATE Gépészmérnöki Kar

Életút: 1996. óta MICROFOX Informa-
tikai Kft . ügyvezető, programozó, a MO-
ZAIK Integrált Ügyviteli Rendszer megal-
kotója.

Társadalmi és közéleti tevékenység: 
az Ugrin, Uhrin, Kovács nemzetség egyik 
szervezője, családfa program készítője, az 
Endrődiek Baráti körének vezetőségi tagja.

Egyéb: Gyalogos zarándoklatok: Csík-
somlyó, Máriagyűd, Márianosztra. Pilis-
Hargita túra sokszoros résztvevője (Ki ki-
csoda Gyomaendrődön)

Itt születtél, ez a szülőfölded. Mi volt az 
indíttatás?

A kötődésem akkor lett igazán fontos, 
amikor elkerültünk, amikor elköltöztünk 
1999-ben, amikor a napfogyatkozás volt. 
Körülbelül akkor költöztünk el.

Ez érdekes egybecsengés.
Csak innen tudtam megjegyezni, hogy 

mikor. Akkor kezdett fontos lenni a kö-
tődés. Az én édesapámnak nagyon sok 
unokatestvére volt, de valahogy neki nem 
voltak fontosak ezek a rokoni kapcsola-
tok. Nagyon sokat nem is mesélt nekem az 
ősökről gyerekkoromban. Nagyapám ha-
mar meghalt, még tizennégy éves voltam. 
Másik nagyapám is ugyanabban az évben 
halt meg, úgyhogy őket komolyabb dolgok-
ról nem tudtam kifaggatni. Mindkét nagy-
szülőm endrődi. Ugrin Vendelék Csejten 
laktak, később beköltöztek Endrődre. Tí-
már József nagyapám a Damjanich utcában 
volt csizmadiamester. Aztán persze földe-
rítettem én a további ősöket is, dédnagy-
apám, üknagyapám, szépnagyapám, tíz 
generációig vissza.

Egy kicsit bővebben az indíttatásról?
Ahogy elkerültünk, Budapesten lak-

tunk négy évig egy panellakásban. Gye-
rekeink a közeli általános iskolába jártak, 
és ott Briginek volt egy osztálytársa – ő a 
középső lányom –ők mesélték, hogy éppen 
mikor idejöttünk, azelőtt ment el az osz-
tályból Ugrin Enikő. Nem vagyunk-e ro-
konok? Nem, biztosan nem. De aztán a lá-
nyok születésnapot tartottak Tinnyén, egy 
környékbeli kis faluban, és meghívták Bri-
git is. Elvittem, mert ugye, a szülőknek el 
kell vinni a gyereket, jött a többi szülő is, és 
Ugrin Enikőnek az anyukája is eljött.  Kide-

rítettük, hogy ők is endrődi származásúak, 
akkor csak van valami kapcsolat. Keressem 
meg Ugrin Andrást, aki Piliscsabán lakik, 
tud mindent, menjek el hozzá. Pár napon 
belül elmentem hozzá. Megismerkedtünk, 
megnéztük a családfát, megtaláltuk a kap-
csolatokat. Neki már volt egy egész nagy 
rajza, már korábban összeszedte a rokono-
kat. Onnantól kezdett el engem is jobban 
érdekelni. Dédnagyapámnak is voltak fel-
jegyzései, az első törzs – így írta, hogy törzs 
–, 1745-ben jött: Ugrin Pál gulyáslegény 
Békéscsabáról Endrődre, és tőle származik 
az összes endrődi Uhrin meg Ugrin.

Ez az újratelepülés ideje.
Így volt levezetve. Régen írtak az öregek 

ezt-azt, hogy mi történt, a nagyobb esemé-
nyeket, ki született, ki halt meg, jó termés 
volt, nem volt jó termés, árvíz volt, nem 
volt. Kiderült, hogy a családban többen is 
írták a családfát, legalábbis, ami őket érin-
tette. Megkerestem őket, illetve mondták a 
rokonságban többen is, hogy kihez menjek, 
ki foglalkozik vele. Mentem, összeszedtem, 
beszkenneltem a régi fényképeket. Vittem 
a számítógépet, a szkennert, nem vittem el 
senkitől semmit, csak lemásoltam. Össze-
jártam - abban az időben, jó tíz éve, vagy 
egy kicsit több is- az egész rokonságot. 
Olyan rokonokhoz is elmentem, akikkel 
azelőtt nem is találkoztam. Mondták, hogy 
hová kell menni, kit kell keresni.

Mindenhol az országban?
Az országban csak olyanokhoz men-

tem, akik közelebbi rokonok, tehát máso-
dik unokatestvér, de Endrődön mentem 
távolabbi rokonokhoz is. Összeszedtem 
mindent, csináltam egy számítógépes prog-
ramot, abba betápláltam az adatokat, és az 
kirajzolja a családfát felmenők irányába, 
meg a leszármazottak irányába. Úgyhogy 
most már csak vezetni kell, tehát ha meghal 
vagy születik valaki, be kell jegyezni. Most 

már ritkán kerülnek elő felderítetlen ágak. 
Sokan jelentkeztek azóta, hogy ők is sze-
retnének benne lenni, mert tudják, ki volt 
apjuk, anyjuk, és akkor felvesszük.

Ez a családfa nyilvános?
Az interneten letölthetik az emberek a 

programot, és akkor megkeresik magukat 
benne. De csak azok tudnak belépni, akik 
benne vannak az adatbázisban.

Úgy csináltad meg, hogy azonosítani 
kell magukat?

Igen. Név, születési év, meg egy dédszü-
lő neve.

Miért mentetek el Gyomaendrődről?
Ezernyi oka volt. Ott laktunk a Nyár-

szegi utcában, olyan kicsi volt ott az udvar, 
három gyerek, akartunk egy nagyobbacs-
ka kertes házat. Nézelődtünk Gyomaend-
rődön telkeket, még azt a telket is néztük, 
amin a Takarékszövetkezet épült itt. Volt 
ott egy nagy régi gazdaház, de valahogy 
nem sikerült megvenni. Aztán kiderítet-
tem, számolgattam, hogy ha itt felépítünk 
egy házat, akkor mindjárt csak a felét éri. 
Akkor menjünk olyan helyre, ahol van ér-
téke az ingatlannak. Ez ’99-ben, a rendszer-
váltás után volt már.

A nagy leépítési hullám akkor volt.
Mert ugye, ezért innen elmentetek négy 

évre egy panelba… a logikáját értem, hogy 
ott másképp tartja magát az ingatlanár.

Úgy is terveztük. Panelban laktunk 
Óbudán, de azt úgy terveztük, hogy nem 
örökre, csak amíg nézelődünk a környéken, 
találunk valami jó kis telket építkezni. Egé-
szen ki kellett menni Pilisszentkeresztig, 
hogy megfi zethető telket találjunk. Végül is 
nincs olyan messze, mert Óbuda huszonöt 
kilométer, fél óra alatt be lehet jutni kocsi-
val. Feleségem továbbra is Óbudán tanít, 
ott ahol 1999-ben, ősszel már kezdett is, ab-
ban az iskolában. Valahogy olyan jól kijött, 
hogy ugyanazt az EKP-s programot vitték 
ott is, amit itt hagyott. Örömmel fogadták, 
és azóta is ott van.

A vállalkozás mikor jutott eszedbe? Mi 
a végzettséged?

Idejártam a gyomai 2. Számú Általá-
nos Iskolába. Endrődön kezdtem az első 
osztályt, Farkasné Pöszike néni volt az osz-
tályfőnököm, ő tanított meg írni, olvasni, 
számolni. De elváltak a szüleim, apámmal 
Gyomára költöztem. A Sütőipari Vállalat-
nál dolgozott sofőrként, aztán meg a men-
tőknél sokáig, gépkocsivezetőként. Úgy-
hogy a munka is idekötötte.

Az állomás mellett laktunk. Most Vásár-
téri lakótelep. Akkor még tényleg megvolt 
a vásártér, és voltak vásárok, meg cirkusz 
jött minden évben, egyszer-kétszer. Tehát 
idejártam Gyomára a 2. Számú Általános 
Iskolába, aztán Mezőtúrra a Dózsa György 
Mezőgazdasági Gépészeti Szakközépisko-
lába. Apám azt mondta, szakmát kell ta-
nulnom. Kitűnő voltam végig 
az iskolában, tehát biztos, hogy 
sima gimnáziumban is megáll-
tam volna a helyemet. De jól 

Civil sarok U h r i n  G á b o r
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Evangélikus h í r e k

tanultam végül is Mezőtúron is.
Melyik iskolának az elődje lehetett ez a 

középiskola?
A Dózsa György előtte református gim-

názium volt, és most megint református 
gimnázium. Mivel ott is jól tanultam, felvé-
teli nélkül bejutottam a Gödöllői Agrártu-
dományi Egyetem gépész karára, ott lettem 
mezőgazdasági gépészmérnök. Mikor ne-
gyedik évfolyamosok voltunk, akkor jöttek 
be Magyarországra az első Commodore 
64-es számítógépek. Csináltak a kollégium-
ban egy számítógépes szobát, és akik sze-
rettük, odajártunk szabadidőnkben. Persze 
tanultunk hivatalosan is számítástechnikát 
két félévet, csak akkor még olyan nagy szá-
mítógépek voltak, egy szobányiak, nem is 
láttuk a számítógépet. Csak lyukkártyára 
belyukasztották a programot, amit írtak, 
aztán papíron megkaptuk az eredményt. 
Ha valami nem stimmelt, egy kártyát ki-
vettünk, és újralyukasztottuk, aztán újra le-
futtattuk. Ehhez képest óriási változás volt 
a Commodore 64-es számítógépek bejöve-
tele. Megszerettem, azóta is ezzel foglalko-
zom. Amikor utolsó éves voltam, az itteni 
Győzelem Tsz-szel szerződést kötöttem, 
hogy majd idejövök dolgozni, adnak szol-
gálati lakást. Úgy is volt, ahogy végeztem, 
jöttem a Győzelem Tsz-be. Adtak szolgálati 
lakást, azon a nyáron megnősültem, elkezd-
tem gépészmérnök gyakornokként dolgoz-
ni. Közben fejlődött a számítástechnika is, 
a tsz-ben is kitalálták, hogy vesznek számí-
tógépet. Jelentkeztem, hogy valamennyire 

értek hozzá. Kis számítástechnikai csoport 
jött létre három fővel.

Mit programoztatok?
A nyilvántartást, a könyvelést, a raktár-

készlet volt az első, amit gépre vittünk.
Tanultál Gödöllőn programozást?
Tanultam, csak persze, nem a Basic-

nyelvet oktatták, de a logikáját, a progra-
mozói gondolkodást elsajátította az ember, 
és akkor utána egy programnyelvről váltani 
egy másikra, az már nem nagy ügy. Úgy-
hogy nekem másképp jár az agyam. A fe-
leségem is mondja, mikor elkezdek akadé-
koskodni: de mi van akkor, ha ez, vagy az…

A szabadságot, gondolom, megadta, 
mert mintha kínaiul beszéltetek volna…

Gondolom, azért az eredmények érde-
kelték őket, hogy mire jutottunk, azért csak 
le tudták mérni, hogy csináltunk egy prog-
ramot, és ez mennyivel jobb, mint az ősrégi 
könyvelőgép, ami csattog-kattog. Amikor 
jött a rendszerváltás, mindenki fogott, ami-
hez tudott. Mi is kiváltunk, én is kiváltam. 
Volt Endrődön egy fi ckó a Béke Tsz-ben, 
aki hasonló dolgokat csinált, összefogtunk, 
és csináltunk egy Bt-t. Sok dunántúli ügy-
felünk volt, meg helybeli is. Rengeteget kel-
lett utazni, úgy gondoltuk, hogy egyikünk 
költözzön a Dunántúlra. Én itt maradtam, 
de így aztán el is váltak az útjaink. Ő meg-
maradt annál, én meg itt alakítottam egy 
másik céget egy másik társsal. Azóta is mi 
ketten vagyunk a tulajdonosok.

 Maradtatok a könyvelésnél?
Igen, valahogy ez a szakterület rajtunk 

maradt. Nem egy hálás szakterület ez, tör-
vényeknek megfelelően programot írni, 
a törvény meg nem igazán logikus, nehéz 
lemodellezni. Végül is teljesen saját kútfő-
ből kell csinálni, nemhogy lemásolok egy 
másik meglévő programot, hanem saját 
elgondolások szerint. Inkább arra támasz-
kodva, hogy az ügyfelek mit mondtak: jó 
volna, ha ezt is tudná a program, meg azt 
is. Később rá kellett jönni, hogy nem írha-
tunk mindenkinek külön programot, olyan 
programot kell csinálni, ami mindenkinek 
megfelel, esetleg pici átalakítással, vagy 
paraméterezéssel.  Úgy kell összerakni a 
dolgokat, hogy megfeleljen ennek is, meg 
annak is. Nehéz.

 Ez a cég azt is jelenti, hogy többször 
jársz haza is?

Így van. Nem akartam itt felszámol-
ni ezt a céget. Körülbelül kéthetente járok 
haza.

De úgy is érzed, hogy haza? Vagy jössz 
a gyomai munkahelyedre?

Igen, húgomék, öcsémék is itt laknak. 
Anyukám is, de apukám meghalt. Úgyhogy 
miattuk is járok haza, meg a munkahely 
miatt is, meg a haverok miatt.

Vannak barátaid is itthon?
Vannak, persze.
Egyedül jössz, vagy néha elkísér a csa-

lád.
Évente egyszer a család is elkísér. Most 

is tervezzük, hogy jövünk a világtalálkozó-
ra, a szállás le van foglalva.

Farkas Zoltánné

Táborozás a Balatonon

Az iskolai tanév lezárását követően gyülekezetünk az Em-
beri Erőforrás Minisztériumának köszönhetően pályázati forrás-
ból táboroztathatott roma vagy nehéz sorsú fi atalokat. A négy 
napos kirándulás első napja utazással és a balatonakali tábor 
felfedezésével telt. A csendes tábor jó lehetőséget biztosított 
egymás jobb megismeréséhez, az első estén a szalonnasütés 
jó kezdésnek bizonyult. A második napon elsősorban kulturális 
programokkal igyekeztünk gazdagítani tudásunkat. Először a 
balatonedericsi Afrika Múzeumot tekintettük meg, ahol Dr. Nagy 
Endre jogász és vadász múzeumalapító élete példamutatásul 
szolgált számunkra. Csodálattal néztük végig a monumentá-
lis afrikai gyűjteményt, melyet üldöztetéssel teli életútja során 
gyűjtött és hajóval szállíttatott Magyarországra. Az élő állatok, 
a szafari feledhetetlen élmény marad számunkra. Ezt követően a 
Tapolcai Tavasbarlang programszervezői vártak bennünket, ahol 
nemcsak a mészkőbarlangok keletkezéséről, a földfelszín alaku-
lásáról hallhattunk kimerítő idegenvezetést, hanem ki is próbál-
hattuk a csónakázást a barlang mélyén a kristálytiszta ivóvízben. 
Az autóbuszban történő kevés pihenés után a Veszprémi Állat-
kertben tettünk egy hatalmas sétát, mely a fi nom fagyizás után 
igen jól esett. Már alig vártuk, hogy megpihenhessünk a tábor-
ban, sétáljunk le a közelbe a Balaton partjára. Az esti táj és fények 

esztétikus látványa után az éjszakánk is nyugodt volt. A máso-
dik napon a balatonfűzfői kalandparkba látogattunk el, ahol a 
bobpálya kipróbálása után kalandos ösvényeken próbálhattuk 
ki bátorságunkat és íjász tudásunkat. Ezek után alig vártuk, hogy 
megmártózhassunk a Balatonban, a vízi jellegű közösségi játé-
kok után a sümegi várcsárdában fogyaszthattuk el a középkori 
ebédet. A fi nom lakoma után felsétáltunk a sümegi várba, ahol 
idegenvezetéssel egybekötött látogatás során megismerked-
hettünk a lovagok életével. A lovagi torna megtekintése méltó 
befejezése volt kirándulásunknak. Késő éjszaka értünk haza, de 
mindannyian maradandó kulturális és lelki élményekkel gazda-
godhattunk.



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Szent Antal ünnepség Gyomaendrődön
- folytatás a címlapról -

A kiállításmegnyitók után az idei 
Szent László zarándoklat élményeiről, 
jelentőségéről Dr. Dénes Zoltán plébá-
nos, a zarándoklat lelki vezetője tartott 
előadást. A Szent László év kiemelt ün-
nepi eseménye volt a nagyváradi szé-
kesegyház búcsúja. Történelmi jelentő-
ségű volt a búcsú részeként szervezett 
körmenet, mely a korábbi évekhez vi-
szonyítva nagyobb ívű volt. A több ez-
res zarándokmenet a nagyváradi és a 
győri Szent László ereklyéket a várig 
kísérte, tulajdonképpen végig hordozta 
a városon. A Gyomaendrődről érkező 
zarándok csoport mindig különös fo-
gadtatásban részesül Nagyváradon. A 
zarándoklat folytatásáról és a további 
tervekről tájékoztatta a hallgatóságot 
Dénes atya.

Dr. Szonda István a zarándoklat 
helyi szervezője fotóösszeállításban 
idézte fel a zarándoklat hat évének je-
lentősebb eseményeit. Az előadásra 
eljöttek a zarándokok, akik élményeik-
ről számoltak be.

Az ünnepi program a Szent Antal 
kenyérsütő házban folytatódott, ahol 
Czank Gábor gyomaendrődi plébá-
nos liliomokat szentelt és megáldotta 
az ünnepség résztvevőit. A kenyér-
sütő háztól a Szarvasvégi temetőig 
körmentben vonult a hívő közönség, 
énekelve, imádkozva. A temetőben 
lévő Szent Antal tiszteletére felszentelt 
kápolnában (ravatalozó) Czank Gábor 
plébános misét celebrált. 

Sokszor eszmbe jut az első ün-
nepségünk a sütőháznál, akkor még 
Knapcsek Bálintné és Szosznyák Imre 
bácsi lakott a házban. Az eredeti épület, 
mindenféle toldásokkal volt beépítve. 
Az udvaron csöppnyi melléképület, az 
utca felől pedig rendezett kerítés és vi-
rágoskert szegélyezte az udvart. A ház 

oromfülkéje üre-
sen tátongott, majd 
2001-ben fellel-
kesülve helyeztük 
vissza bele Szent 
Antal szobrát. 
Megható pillana-
tok voltak, hiszen 
valami újra elkez-
dődött, egy régi 
kultusz éledt újjá. 
Emlékszem a se-
gítőkre, akik nagy 
hittel és örömmel 
fogadták a szobor 
visszahelyezését, 
és emlékszem a 
kritikusokra is, akik 
azzal próbálták el-
homályosítani az 
ünnep fényét, hogy sértődötten azt hí-
resztelték: „ezt ők akarták megcsinál-
ni!” Visszagondolva ezekre az időkre… 
Mára a segítők és a kritikusok is erősen 
megfogyatkoztak, meghaltak. Tizenhat 
év telt el azóta, s a ház még mindig áll, 
sőt pompázatosabb, mint valaha. 

Kiszely Márton endrődi gazda foga-
dalma által létesült több, Szent Antal 
dicsőségét hirdető emlékhely Endrő-
dön. Vannak-e ma ilyen polgárai vá-
rosunknak, akik önzetlen felajánlással 
a közösséget szolgálják? Nem várva 
ezért semmilyen anyagi és erkölcsi el-
lenszolgáltatást. Nehéz erre a kérdés-
re választ adni.  Valahogy kikoptak a 
városunkból a Kiszely Mártonok, pedig 
nagy szükség lenne rájuk. 

Valahányszor elmegyek a sütőház 
előtt ezek a gondolatok foglalkoztat-
nak. Hogyan tudnánk ezt a nemes kö-
zösségépítő célt és munkát folytatni? 
Pedig milyen nagy szükség van ma is 
a szent példamutatására. A reményről 

ezt tanítja Szent Antal: „ A remény ab-
ban áll, hogy az óhajtott jók teljesülését 
bizalommal várjuk. Ez a várakozás ki-
termeli lelkünkben az alázatosságot és 
az állhatatosságot. A remény hason-
ló a horgonyhoz, mely rögzíti a hajót, 
hogy a szélvész és a tenger áramlása 
el ne sodorja.” (Páduai Szent Antal 
imakönyv. 2012. 32-33.o.)

A 21. század embere néha elfelejti 
ezeket a sorokat, pedig a jókba vetett 
remény a legnagyobb biztonságot adó 
dolog ma is. Mindig reménykedünk. 
Reménykedünk a hétköznapi sikerek-
ben, reménykedünk cselekedeteink 
fontosságában és reménykedünk a ku-
darctól való megmenekülésben. Csak 
egy remény hiányzik a mai modern 
ember gondolkodásából, a megváltás-
ba vetett hit reménye.

Páduai Szent Antal napján a kalács 
majszolása és a hideg üdítő szürcsö-
lése közben eszünkbe jut-e az ő állha-
tatossága, egyszerűsége és remény-
sége?

A nagycsoportosok év végi legizgalmasabb programja az End-
rődi Tájházba vezető kerékpáros kirándulás.

Nagy izgalom, készülődés, gyakorlás előzi meg ezt a napot, 
hogy biztonságban, a közlekedési szabályokat betartva jussunk el 
ahhoz a tornácos fehérfalú kisházhoz, ahol megismerkedhettünk 
az endrődi emberek múlt századi életkörülményeivel. Dr. Szonda 
István segítségével bepillanthattunk a paraszt emberek egyszerű 
és rendkívül leleményes tárgyi világába, szokásaiba, mindennapi 
tevékenységeibe. A gyerekek kipróbálhatták a mángorlás (vasalás, 
puhítás) a vajköpülés fáradságos munkafolyamatait.

Dr. Szondáné Zsuzsa néni segítségével magunk is megismer-
kedhettünk az endrődi kelt tészta készítés fortélyival, örömteli 
mozzanataival. Közösen készíthettük el a lakodalmi perecet, ko-
szorút és a gyermekek számára legkedvesebbet, a „madárkát”.

A sütemények az udvari kemencében pirultak szép pirosra, 
amit örömmel kóstoltunk annak ellenére, hogy a foszlós kalács 

melengette ujjainkat. 
Nagyszerű élményekkel, sok-sok új ismerettel és a maradék 

foszlós kaláccsal kerekeztünk haza azon a szép kora nyári délelőt-
tön.

Köszönjük ezt az élményt annak az embernek, akinek elvesz-
tését épp ezen a délelőttön kaptuk hírül. Annak az embernek, aki 
fáradságot nem ismerve népszerűtlenséggel nem törődve, gyűjtötte 
számunkra össze mindazt a „kincset” amit újra és újra megcso-
dálhatunk. Köszönjük az endrődi szőttesek gazdag mintavilágának 
gyűjteményét, az Endrődi Betlehemest, Három királyjárást, amit 
évről évre mi is megelevenítünk, és még sorolhatnánk azt a sok 
emléket, tárgyat amit neki köszönhetünk. 

Köszönjük Vaszkó Irénke néni!
 

Szabó Istvánné
intézményvezető

Kerékpár túra a nagycsoportosokkal az Endrődi Tájházba
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

EREDETI PARASZTI KÉZIRATOK GYOMA RÉGMÚLTJÁBÓL - III. RÉSZ
Én Öreg Marjai István 1843-dik esztendőben Februári 

29-dik napján megemlékezem arról, hogy mint Öreg ember 
nékem is nem sokára fejet kell hajtanom az halálnak, azért 
midőn volnék hatvan három esztendős, levén egyességes 
testtel ép elmével, hogy holtom után az cselédjeim köszt 
versengés ne támadna utolsó rendelésemmel eképpen nyi-
latkozom: 

Az míg az Feleségem él addig az ideig minden valamim 
vagyonom van abból néki se egyik, se másik fi ju ne paran-
csoljon,  holta után ekképpen osztozzanak;m ár István fi jam 
ki van az házból földből elégítve, mivel az házért házat ad-
tam az két fertáj földnek  harmad részéért vettem néki egy 
darab szőlőt 370 forintokon így tehát  István fi jam a házból 
két fertáj földből ki van elégítve. Az lábas jószágbul is azmint 
lehetett az mi volt Lovakbúl egyet, az Juhbúl kapott tizenhét 
öreget hat bárányt, Sertést kettőt, még az Szöllőbűl hagyok 
Istvánnak két száz váltó forintokat mivel  az a maga kertye 
is, azon jószágbúl vettük az mejjel én attam, azonban adós-
ságot is hagyok száz ötven váltó forintokat, azonbá a kertbűl 
az három lejányaimnak Julisnak 30, Sárának 30, Zsuzsá-
nak 30 váltó forintokat, de ebbe az Leányok fi zetésibe István 
nem lesz részes hanem ezt az száz ötven váltó forintokat 
András és Sándor fi jam tartoznak fi zetni mivel az szöllő 
az mi halálunk után az egész szöllő Andrásra és Sándor-
ra ketté hasítva az Istváné felől huszon hat sorra Sándoré 
legyen, az gerágya felől az Andrásé, Julis leányomat pedig 
az házbul se egyik fi ju se másik ki ne mozdíthassa mivel ő 
özvegy lítire sokat fáradozott mikor az az ház csinálódott, 
Istvánnak is marad az halálunk után az Juhbúl még kap-
jon még juhat 4 tokjót, 2 lovat. Egyet kérem érdemes Bírák 
Uraimékat az kiket az  dolog illet Én Öreg Marjai István ezen 
rendelést nem erőltetésből vagy valaki izgatásábúl ha nem 
mint megélemedett Atya tettem mivel az én vagyonomban 
igen kevés Ősi Vagyon Tulajdon vagyon, az magam Szer-
zeménye mind, épen ezért rendelésemet meg másíthatat-
lanná teszem.

Én Öreg Marjai István Tulajdon Kezeimmel ír-
tam 1843-dik Esztendőben Február szökőnapján /
cselédjeim=gyermekeim, fertáj föld= 8 hold, gerágya=giz-
gazból, trágyából, vagy sövényből kerítés, toklyó= egy éves 
juh/

Márton István rendelése
Alább írtak adom tuttára az kiknek illik, hogy én mint Atya 

az mennyire környül állásaim engedik, hogy halálom után 
az fi jaim egy mást ne háborgassák, még életembe kielégí-
tem János fi jamat úgy hogy többé soha azmi még ottmarad 
az Testvér öccsit nem háboréthattya; ezek a holmik; Ház 
kamorával és Színnel egy fedélik alatt, Különösen /megj. 
külön, nem egy fedél alatt a lakóházzal/disznóól, tyúkól, va-
lamint egy fertály főd, ahoz való szerszám egy vasas kocsi, 
egy kötél, három darab ló, gyeplű, estráng négy, vontató kö-
tél újonnan, pányvás kötél egy, eke vasastól, esztike, tajiga, 
tajicska, egy kasza, egy gerebje, kettő favilla, egy  vasvilla, 
egy kapa, egy ásó, lánc kettő, bekő egy, egy vasas fogós 
hámfa, három hám, egy gyeplű, egy szára új, egy fejsze, 
egy forgó karika,

Házhoz való holmi:
Asztal, Lócza, üst, egy nagyobb s kisebb kotli, négy 

dézsa, kettő teknő, kilencz zsák, négy korsó, tál és tányér 
négy-négy, hét darab fazik, hét drb. kanál, egy sütő lapát, 

7 drb. szakajtó kosár, három szita, egy fúrú, egy rosta, két-
nyelű kés, 

Lábas jószág:
24 drb. juh báránnyal együtt, egy disznó s négy malacz, 

melynek bizonyságára adom ezen nyugtató levelemet hogy 
Jánosnak soha semmi Jussa abbúl ami ott maratt nem lesz, 
mert nem is nagy atyai juss hanem boldogult ipam uramtúl 
maratt s azt a fődet az mejjet most néki adok azt is Böndő 
Mátyástúl vettem vót, pénzen, az is úgy mégyen néki hogyha 
vagy én vagy a feleségem mint hogy magunk keresményibűl 
vettük ha nem élhetnénk,külömben János ugy tartozik mint 
a másik utolsó szüksigünkben táplálni, vagy ha pedig el-
adóvá teszi a földet akkor a fojó áron de nem egyszerre ki 
fi zetem vagy halálom után el adnáakkor is a Testvérjel ezen 
leszen a legelső benne, de azt nem szoríthatja mindjárt az 
árára. Azért jelentem bé Nemzetes Uraim elejibe, hogy lé-
gyen állandó ezen mostani ki fi zetésem hogy soha többé 
János fi jam a Testvérjin semmit sem kereshet, történt a kifi -
zetés 1842dik évbe Pünközsd napjánn. Jelen voltak a vőm 
T. Kovács Mihály, É. Kiss István, Mártony János és én mint 
Atya Mártony István és a cselédjeim.

Jánosnak peniglen ha nem teccik ezen adományom sem 
most sem máskor soha többé egy krajcárt sem adok mivel 
már kielégíttetett a többi meg  magam keresménye, mert a 
felesígem tesvírjeit is kísz pínzen 150 vfrt.-kon kifi zettem és 
jószágbúl is kifi zettem.

/vasas kocsi=alkatrészek vasalva, vastengely, esztike-
ösztöke= eketisztító nyéllel, keresztes=csatlás két pár ló 
vagy ökör befogásához, kotli=lábos, kétnyelű kés= vagy 
nyúzott bőr húsoló, vagy vonókés faragáshoz, ipam= apó-
som

Közreadja:
Cs. Szabó István

Köszönet

Cs. Szabó István részére
Szerkesztőségünk sajnálattal vette tudomásul, hogy 

Cs. Szabó István szerkesztőségi tagunk lemondott szer-
kesztőbizottsági tagságáról.

Hálatelt szívvel mondunk köszönetet Cs. Szabó Ist-
vánnak, aki több mint két évtizeden át emelte újságunk 
színvonalát történelmi, néprajzi és egyéb témájú írásai-
val. Ezek az írások komoly forrásértékkel bírnak a jövő-
beni kutatók és a múlt iránt érdeklődő egyszerű emberek 
számára egyaránt. Köszönjük, hogy együttes munkával 
őrizhettük a keresztény-nemzeti értékeket.

Kívánunk Önnek és családjának jó egészséget, és 
hosszú, boldog életet!

Gyomaendrőd, 2017. július hava

A szerkesztőség
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Rovatvezető: Polányi Éva

Jókai Anna (1932–2017)

1932. november 24-én született Budapesten, egy polgári család 
késői, második gyermekeként. Édesanyja kisebbik gyermekét ház-
tartásbeliként minden nehézségtől óvni akarta. A család Vas me-
gyéből származott, de ez már élő fölmenői kapcsolatokat nem je-
lentett. Jókai Annára szűkebb környezete: Józsefváros volt hatással, 
pontosabban szólva: e városrészből is csak annyi, amennyit az anyai 
aggodalom mértéke megszabott.

Jókai Annának hamar könyv került a kezébe, a képzelet és az 
olvasás töltötte ki a kortársaitól elzárt gyermek életét. Nem csak 
gyermekirodalom, hanem olyan könyvek is – későbbi önvallomása 
szerint –, amelyek felnőtt kezébe valók.

1939 és 1942 között a Mária Terézia téri elemi mintaiskola ta-
nulója lett, ahol negyedikben a tanítónő állította mintaként fogal-
mazásait osztálytársai elé, kézimunkaórán pedig meséket mondatott 
vele. 1943 és 1951 között a Zrínyi Ilona Leánygimnázium tanulója 
volt, ekkoriban már – ugyan magának, de – elkezdett írni is, ahogy 
később fogalmaz: „verseket”, „novellákat” – amelyek miatt az egyéb-
ként is elkülönülésre nevelt lányt az iskolában kinevették.

A lassan felnőtté ért Jókai Anna aztán édesanyjától is elhide-
gült: az előtte addig elzárt világ kezdett kinyílni, amit pedig az anya 
nem tudott tolerálni. Az írás mint korábban fölmerült életlehetőség 
vagy életcél ekkoriban elhalványult. Színiakadémiára, egyetemre 
jelentkezett Jókai Anna, de egyik helyre sem vették föl, miközben 
édesanyjával való kapcsolata egyre nehezebbé vált. A későbbi író-
nak munkát kellett keresnie, hogy eltartsa magát: 1951-től a Bu-
dafoki Borpalackozó Vállalatnál dolgozott könyvelőként 1953-ig. 
Ebben az évben ment feleségül Bánky Róberthez, egy „gyerekkori, 
tiltott” „pajtás”-ához. Az egyházi esküvőn a családból senki sem volt 
jelen (ebből a házasságából születtek gyermekei: 1955-ben Gábor, 
1957-ben pedig Nóra).

1953-tól a XI. kerületi Tanács Népművelési Osztályán művé-
szeti előadó, miután egy „tanácsapparátcsik” kiemelte, de 1957-ben 
elbocsájtották, „véleménynyilvánítás miatt”. 1957-től a XI. kerületi 
Szociális Foglalkoztatónál lett vezető könyvelő. Ahogy később erről 
az időszakról írta: „Sok megaláztatás – de sok értékes tapasztalat. Ér-
zékenység, most már a mások sorsa iránt is. Itt kezd fájni, hogy nem 
lettem író.” Azonban még 1956 őszén fölvették az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem magyar–történelem szakára, amelyet a munkája 
mellett elvégzett, s ahol 1961-ben szerzett diplomát. Akkortól a Jáz-
min utcai Általános Iskola tanára volt 1970-ig.

Időközben elvált első férjétől, s 1964-ben hozzáment dr. Török 
Endréhez. 1963-ban kezdett visszatérni az íráshoz, a gyermekko-
ri vágyhoz és gondolathoz. 1966-ban jelent meg első novellája, a 

Családi kör című a Kortársban, 1968-ban pedig első regénye, a 
4447. Az irodalmi életbe szinte berobbant, noha semmilyen irodal-
mi csoportosuláshoz (még generációjához) sem tartozott. A kortárs 
kritika realizmusként, illetve naturalizmusként értékelte az írásaiban 
kíméletlen nyíltsággal megjelenített világot. Írásművészete foko-
zatosan fejlődött abba az irányba, amelyet maga – aztán később a 
szakirodalom is – „spirituális realizmusnak” nevezett el.

1970-ben József Attila-díjat kapott, ugyanettől az évtől a Vö-
rösmarty Gimnázium tanáraként működött 1976-ig. Ekkor lett sza-
badúszó író.

1970-től szinte évente jelentek meg regényei, közben nehéz ma-
gánéleti válságokon ment át. 1972-ben újra elvált, éveken keresztül 
élt egyedül. 1983-ban ment ismét férjhez (dr. Kapocsi Sándorhoz). 
1980-ban (a Szolidaritás évében) a Napok című, ott addig cenzú-
ra alatt állt regényéért megkapta Lengyelországban a PAX kiadó 
Pietržak-díját. Műveit elég hamar lefordították idegen nyelvekre 
(lengyelre, csehre, szlovákra, szlovénre, németre, bolgárra, ukránra, 
oroszra, angolra). Hivatásbeli „egyedülvalósága” ellenére 1970-től 
a Magyar Írószövetség tagja, 1986-tól 1989-ig alelnöke. A rend-
szerváltozás éveiben, a magyar irodalmi életet egyre megosztottab-
bá tevő időszakában, 1990-től 1992-ig a szervezet elnöke, jelenleg 
választmányi tagja.

1989-től az Írók Szakszervezetének tagja, 1997-től elnöke. 
1992-től a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító 
tagja, 2000-tól a Magyar Művészeti Akadémia tagja is. 1998-ban 
jelent meg az azóta huszonkét kiadást megért Ne féljetek című re-
génye (amelyet pszichológusok, terapeuták is felhasználnak munká-
jukhoz). 2000-től 2006-ig a Nemzeti Kegyeleti Bizottság elnöke. 
Bár a Ne féljetek megjelenése után nem egyszer úgy nyilatkozott, 
hogy több regényt már nem ír, 2007-ben a Samuel Beckett és Ma-
dách Imre emberiségdrámáira rájátszó, a misztériumdráma műfaját 
is megidéző Godot megjött című művével jelentkezett, 2012-ben 
pedig egy új regénnyel, az Éhes élet cíművel.

2012. augusztus 20-án a Magyar Érdemrend polgári tagozatá-
nak nagykeresztjével, 2014. mácius 15-én Kossuth-nagydíjjal tün-
tették ki.

Hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el Budapesten, 2017. 
június 5-én.

Forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum - Digitális Akadémia

Felismerés
Gergely Ágnes születésnapjára
Neked a bedeszkázott ablak.
Nekem egy kulcsrazárt szoba.
A jelen múlandó.
A múlt nem múlik el soha.
Vékony páncélt adott az Isten –
de a kard erős, hogy segítsen.
A versed szétveri az árnyat.
Nehéz volt.
Megcsináltad.

Hálaének
Uram-Urunk – nehéz volt
de végre ünnepel a mennybolt.
A terv bevált:
az ember az anyagból kivált
Mindünk közül a legmélyebbre szállt,
amit megtapasztalt
lebírta a halált.
Földfia a Kozmoszt nem árulta el,
nem hagyta cserben Égszülött a Földet
a megsápadt Univerzum
újra-újra zöld lett.
A Teremtés megfiatalodott,
szétragyogta a sötét Alakot.
Íme a bizonyság Ördög előtt:
az Erő végül győz az Ellenerőn.
Sikerült a sosem-volt kísérlet,
a szakadékból emelni magasba,
Elmállott a bitorló kísértet,
ismét osztatlan Isten birodalma.
A tizediknek háromszor-három
hozsanna
hozsanna
hozsanna
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Egészségről-betegségről

Kedves Olvasók! Előző cikkem a dió-
levél-készítmények szervezetre gyakorolt 
hatásait tartalmazta. Kiegészítésül leírom 
ezek elkészítési módozatát, gyakorlati fel-
használásuk megkönnyítéseképpen. 

A diólevélből készült tea alkalmazható 
májbetegség esetén, emésztés és étvágy 
javítására. Erre a célra 1 hónapban 1 hétig 
naponta 1 csésze tea javasolt, majd 1 hó-
nap szünet után a kúra újrakezdhető. Has-
menés kezelésére hígabb oldatot haszná-
lunk a diéta alkalmazása mellett, ekkor 10 
gramm szárított diólevelet teszünk 1 liter 
forró vízhez, ebből készítünk teát. Az ol-
datot legalább 5-6 perc állás után szűrjük 
le! 

Fogínygyulladás, szájüregi aphta, száj-
, torok-és garatfertőzés kialakulásakor 2 
dl diólevél teát üvegbe teszünk, hűtőben 
tárolunk. Naponta több alkalommal hasz-
náljuk öblögetésre.

Lábizzadás, lábgomba esetén 1 kg 
szárított diólevelet fél óráig főzünk 1 liter 
vízben. 3 dl sűrű főzetet veszünk az egész 
mennyiségből és áztatásra, napi többszö-
ri lemosásra használjuk a tünetek fennál-
lásáig.

A diólevél krémet használjuk különbö-
ző bőrbetegségek gyógyítására, pl. fekély, 
herpesz, ekcéma, bőrgombásodás, sze-
mölcs esetén. 25 dkg olvasztott sertészsír-
ba 10 nagy diólevelet és 10 körömvirágfe-
jet teszünk, majd 3 napig összeérleljük az 
elegyet. Gőz fölött melegítjük 10 percig, 
majd gézen át leszűrjük a krémet. Zárható 
üvegbe tesszük és hűtőben tároljuk, így a 
krém 6 hónapon keresztül felhasználható.

A diólevél olajat úgy készítjük, hogy 
10 dkg friss diólevelet 2 dl napraforgó 
vagy repceolajban áztatunk 20 napon át. 
Leszűrjük a kapott oldatot, száraz, hűvös 
helyen, lezárt üvegben tároljuk. Felhasz-
nálása a diólevél krémhez hasonló. A dió-
levél olaj bőrbetegségeken kívül rheumás 
panaszoknál is alkalmazható. 

A dióhéj tea kedvező hatású időskori 
bőrviszketés, cukorbetegség esetén és 
hatékony csonterősítő szer. 7 darab dió-
héjat 30 percen át főzünk vízben. Ha ki-
hűl, a kapott oldattal lemossuk naponta 
2-3 alkalommal az érintett bőrfelületet. 
Cukorbetegségben naponta 3-4 csésze 
tea fogyasztása javasolt 6 hétig. A dióhéj 
teája kellemes ízű. 

Diólevél fürdő készítéséhez ajánlás: 1 
liter vízhez adunk 1 evőkanál szárított és 
tört diólevelet. Összesen 5 liter oldatot 
főzünk addig, míg 1 liter víz a főzés során 
elpárolog. A kapott sűrű főzetet öntjük 
a fürdővízhez. A diólevél fürdő alkalmas 
rosszindulatú bőrdaganatok kezelésére, 
erősít, kedvező hatású fehérfolyás, csont-
ritkulás, idegesség, kimerültség, álmat-
lanság esetén. A fürdő bőrfertőtlenítő, 
anyagcsere fokozó hatású, alkalmazása 

előnyös húgyúti fertőzés és aranyeres pa-
naszok kialakulásakor.

Ha az elkészített, sűrű főzetből 2 dl-t 
kiveszünk, dunsztkötésben a bőr boro-
gatásához használhatjuk pl. daganatos 
bőrbetegségek, égés, kelés, fagyás, kö-
tőszöveti gyengeség, zúzódások, ízületi 
fájdalmak, aranyér gyógyítására, ütések 
okozta véraláfutások eloszlatására. A pat-
tanás, psoriasis, övsömör esetén a boro-
gatáshoz csak teát használunk. 

Zsíros, korpás haj kezeléséhez, hajhul-
lás kialakulásakor előnyös hatású a dió-
levél teával történő hajöblítés. Dunszt-
kötésben hagyjuk az oldatot a fejbőrön 
néhány percig. 

Hajápoló főzet készítése: 4-5 dl forró 
vízhez 1 púpozott evőkanál szárított dió-
levelet adunk, állni hagyjuk az oldatot 10-
15 percig, majd leszűrjük. Hajmosás után 
a még éppen nedves hajat tetszés szerinti 
ideig áztatjuk a főzetben. A kezelés ha-
tására a haj sötétebb tónusú és erősebb 
fényű lesz. A főzetet hetente 1-2 alkalom-
mal alkalmazzuk. Mérsékli a hajhullást, 
kedvező hatású korpás, zsíros fejbőr ese-
tén is.

Hajszínezéshez ajánlott a követke-
ző speciális főzet; hatása kedvező, mivel 
nem tartalmaz veszélyes vegyszereket:

1 csésze forró vízhez 2 ek. diólevelet 
teszünk és 1 na-
pig állni hagyjuk 
az oldatot. Egy 
másik csésze forró 
vízhez 1 ek. orosz-
tea levelet adunk 
és 1 napig állni 
hagyjuk. Másnap 
az oldatokat fel-
forraljuk, leszűrjük 
és összeöntjük, 
majd egy üvegbe 
öntjük. Ha kihűlt a 
folyadék, a hűtő-
be tesszük. 

Hajmosás után 
töröljük meg ha-
junkat. A festés-
hez egy hegyes 
szájú üvegbe tesz-
szük az általunk 
készített színező-
folyadékot és a 
haj tövét ugyan-
úgy festjük, mint 
hajfestékkel. 

A beáztatott 
hajat egy régeb-
bi törölközőbe 
tekerjük, majd 
később leöblítjük 
és megszárítjuk a 
hajunkat. A hajöb-
lítéshez diólevél 
teát használunk. 

Készítésekor 1 csésze forró vízbe teszünk 
1 ek. diólevelet és legalább 5-6 percig áll-
ni hagyjuk az oldatot.  

Tetvesség, mikroszkopikus élősködők 
okozta betegségeknél a sűrűre főzött dió-
levél tea bedörzsölése segít. 

A diólevél rovarölő, rovarriasztó ha-
tású, így moly-és hangyaűző szerként is 
alkalmazható a lakásban.

A diólevél gyűjtési ideje a július-au-
gusztusi időszak. 

Diótinktúra készítése: kb. 20 db, négy-
felé vágott zöld dióval megtöltünk egy 
üveget, leöntjük egy liter gabonapálinká-
val, úgy hogy az alkohol 2-3 ujjnyira ellep-
je a diót. Az üveget jól lezárjuk és 3 hétig 
napos helyen érleljük az oldatot. Leszűr-
jük és a tinktúrát kis, sötét falú üvegekbe 
töltjük. Szükség esetén 1 kávéskanállal fo-
gyasztunk belőle. A diótinktúra belsőleg 
alkalmazva daganatellenes hatású. 

Forrás: Maria Treben: Egészség Isten 
patikájából

Szabó György – Lopes Szabó Zsuzsa: 
A bükki füvesember gyógynövényei

Internetes forrás: 
www.sokszinuvidek.hu/otthon/

jotekony-hatasu-a-diofalevel

Dr. Macsári Judit
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A parlagfűről
Néhány hete egy furcsa hír 

járta be az országot, az ÁSZ 
(Állami Számvevőszék) ellenőr-
zésének eredménye, miszerint: 
„Nem működött eredménye-
sen a parlagfű elleni védekezés 
rendszere 2013 és 2015 között - 
állapította meg az Állami Szám-
vevőszék (ÁSZ) ellenőrzése, 
amelynek eredményeit hétfőn 
Budapesten, sajtótájékoztatón 
hozták nyilvánosságra.”

„Horváth Bálint, az ÁSZ 
kommunikációs vezetője arról 
beszélt: Magyarországon a par-
lagfű pollenjére mintegy két-
millió ember allergiás, ebből 
következik, hogy az ellene folyó 
védekezés közügy. Ugyanak-
kor az ÁSZ vizsgálata szerint a 
parlagfű koncentrációja egyik 
tárgyalt évben sem csökkent a 
köbméterenkénti 30 pollenszem 
alá, pedig a hatóságok ezt a célt 
tűzték ki maguk elé, továbbá az 
allergének okozta egészségügyi 
kockázat sem csökkent.”  (MTI)

Eszembe jutott, hogy né-
hány évvel ezelőtt, mint a Békés 
Megyei Önkormányzat képvi-
selője megkértem Dr. Kovács 
Józsefet, aki akkor a Pándy Kál-
mán kórház főigazgatója volt, 
hogy tartsunk egy közös sajtó-
tájékoztatót, Ő az egészségügyi 
szempontokat kiemelve, én pe-
dig növényvédelmi szempont-
ból nyilatkoztam.

Témánk tehát a parlagfű 
(Ambrózia artemisiifolia) volt. 
Mielőtt egy növényről beszé-
lünk meg kell határozni az 
emberhez való viszonyát, hogy 
kultúr- vagy gyomnövény. Az 
általános iskola elsősei, de lehet 
már több óvodás is tudja, hogy 
a parlagfű egy veszélyes gyom-
növény. Mi a gyom? - tehetjük 
fel a kérdést. „A gyom olyan 
növény, amely ismeri a túlélés 
minden trükkjét, de nem képes 
egyenes sorokban nőni.” Ez a 
meghatározás nagyon is jellem-
ző a parlagfűre. Az I. világhá-
ború idején Észak Amerikából 
Svájcon keresztül Európa többi 
országába is eljutó növényről 
főbb jellemzőit illik tudni, ha 
célul tűzzük ki, hogy egyedszá-
mát a kártételi veszélyhelyzet 
alá csökkentjük.

A parlagfű kétszikű, 20-140 
cm magas, terebélyes, ágas egy-

éves gyom. A fészkes virágzatú-
ak családjába tartozik, rokona 
például a napraforgó. 

Sárga színű virágai 4 -5 mm 
–es porzós fészkek. Igénytelen 
nagy növekedési erélyű a meleg 
éghajlatot kedvelő növény. Csí-
rázási talajhő igénye 10-20’C, 
a kultúrnövényekkel szinte 
egyidőben. A gyomfelvételezé-
sek során 1950-ben a 21. helyen 
állt, 2009.ben a dobogó első he-
lyére került és valószínű ezt a 
helyét a soron következő 2018-
as felvételezéskor is megtartja.

Magyarországon a 6,2 millió 
mezőgazdaságilag művelt terü-
letből 5 millió hektár fertőzött. 
Egy rendkívül káros gyomnö-
vény, mely a kultúrnövényt el-
nyomja, ezáltal jelentős termés-
kiesést okoz és egészségkárosító 
hatását sok-sok ezer ember ta-
pasztalja. Kiesés a munkából, 
rossz közérzet és szinte az egész 
virágzási idő alatt a tünetek 
tüsszögés, orrfolyás még sok, a 
közérzetet rontó tünet.

A pollen 80%-a a külterület-
ről érkezik és bár a büntetési té-
telek magasak, 15 ezer forinttól 
5 millió forintig terjednek, mint 
ahogy az ÁSZ jelentése mutatja 
mégsem célra vezetőek. Talán a 
sok bába között elvész a gyerek. 
Sok a látszatintézkedés, tanulók 
akcióban gyűjtik, a Polgárőr 
Szövetségtől a Nyugdíjas Klu-
bokig sok más szervezet karölt-
ve harcol ellene. Megoldás kell, 
mert embertársaink alapvető 
joga a jog az egészséges környe-
zethez.

A védekezés első és legfon-
tosabb helyszíne a szántóföld 
kell, hogy legyen.   A növény-
védelem akkor hatékony, ha an-
nak integrált formáját valósítjuk 

A S Z T A G

Az élelmiszer-pazarlás visszaszorítása etikai és gazdasági 
szempontból is fontos

Erdős Norbert sajtóközleménye

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülése ma délben 
elfogadta az élelmiszer-pazarlás elleni határozatát, amely 2030-
ra az uniós élelmiszer-hulladékok 50%-kal való csökkentésére 
hívja fel a tagállamokat. Erdős Norbert fi deszes EP-képviselő 
szerint az élelmiszer-pazarlás a mezőgazdasági termeléstől a 
háztartásokig valamennyi szereplőt érintő, összetett probléma, 
amely káros hatással van a környezetre is.

Becslések szerint az Európai Unióban évente 88 millió ton-
na élelmiszert dobunk ki, amely egy főre vetítve átlagosan 173 
kg-ot tesz ki. Az élelmiszer-hulladékok keletkezéséhez leginkább 
a háztartások (53 %) és a feldolgozó ágazat (19 %) járul hozzá, 
miközben a fogyasztók sokszor nem is tudják, hogy mindez érté-
kes erőforrások - víz és energia - pazarlásával jár. Ennek az óriási 
mennyiségű élelemnek az előállítása, majd később hulladékként 
való ártalmatlanítása 170 millió tonna szén-dioxid kibocsátását 
eredményezi.

Erdős Norbert szerint döbbenetes számadatok ezek, különö-
sen, ha arra gondolunk, hány millió ember alultáplált vagy egye-
nesen éhezik napjainkban. „Az Európai Uniónak, a világ egyik 
leggazdagabb és leginkább prosperáló közösségének erkölcsi 
és politikai felelőssége az évente kidobott élelmiszerek hatalmas 
mennyiségének csökkentése” - jelentette ki az EP Mezőgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Bizottságának a tagja. 

A fi deszes politikus szerint az élelmiszerhulladékok keletke-
zéséhez nagymértékben hozzájárul a címkézésre, a felelősség-
re és az adózásra vonatkozó uniós és tagállami rendelkezések 
ellentmondásossága, valamint a fogyasztók oktatásának és a 
bevált gyakorlatok megosztásának hiánya. Az Eurobarometer 
felmérése szerint például a „minőség-megőrzési idő” és a „fo-
gyaszthatósági idő” jelentése körüli bizonytalanság is az élelmi-
szerek hulladékká válását eredményezi.

Erdős Norbert kiemelte: „A ma elfogadott határozat egyik 
célja az élelmiszeradományozással foglalkozó civil és egyházi 
szervezetek munkájának megkönnyítése. Ugyanis az adomá-
nyozásra vonatkozó speciális felelősségi és adózási szabályok, 
a jó tagállami gyakorlatok megosztása sokat lendíthetne a még 
fogyasztásra alkalmas, biztonságos élelmiszerek felhasználásá-
ban”. 

A néppárti képviselőcsoportban helyet foglaló képviselő sze-
rint fontos, hogy az EU Élelmiszersegély Programja (FEAD) által 
biztosított forrásokat a tagállamok az élelmiszerfeleslegek eljut-
tatására is fordíthassák, hiszen számos - főleg hátrányos helyzetű 
- régióban az élelmiszerek rászorulók számára történő célba jut-
tatása és a megfelelő logisztika kiépítése és működtetése jelenti 
a legnagyobb kihívást. A Hölvényi György kereszténydemokra-
ta európai parlamenti képviselővel közösen beadott módosító 
indítványának köszönhetően a parlamenti határozat sürgeti a 
FEAD forrásainak felhasználását az élelmiszer-adományozások 
összegyűjtése, szállítása, tárolása és az elosztás költségeinek fi -
nanszírozása tekintetében is.

meg.
Integrált növényvédelemről 

beszélünk, mikor minden be-
avatkozást alkalmazunk, mely 
az illető károkozó egyedszámát 
a kártételi veszélyhelyzet alá 
csökkenti. Tehát a mechanikai, 
biológiai, agrotechnikai, kémiai 
és a többi.

A magyar növényvédelem 
már sok problémát megoldott. 
Tegyünk érte, hogy a parlagfű-
ről is, mint történelmi tényről 
beszéljünk.

Fotó: pme.hu/fotok/
Gyomaendrőd, 2017. 06. 20.

Várfi  András
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K i t e - k i n t ő

I. Aratónapok Hunyán

Első alkalommal került Hunyán két napos rendezvény meg-
szervezésre, mely az I. Aratónapok elnevezést kapta. A rendez-
vényt nagy érdeklődés követte, mely igen szépszámú látogatót 
vonzott a településre. Az esemény fővédnökei Dr. Latorcai János 
az országgyűlés alelnöke, valamint Dankó Béla országgyűlési 
képviselő voltak, akik Hegedűs Roland polgármesterrel nyi-
tották meg a rendezvényt, mely a község adottságait tekintve 
az aratást és a learatott termények fontosságát is hivatott volt 
tükrözni. Mint minden évben az idén is átadásra került a „ Hu-
nya községért” kitüntető cím, melyet Hunya Tiborné, Jolika néni 
vehetett át, valamint pogácsa és süteménysütő verseny is zajlott. 
A gyomaendrődi járásban idén megkezdett közfoglalkoztatott 
kiállításnak második alkalommal Hunya adott helyet, melynek 
Gyomaendrőd, Dévaványa, Ecsegfalva és Hunya is részese volt. 
A hagyományokhoz hűen az idei évben is volt babgulyás főzés, 
melyben a Szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat működött köz-
re. A rengeteg helyi és a környező településekről érkező támo-
gató segítségével egy színvonalas program valósulhatott meg a 
településen. A fellépők között szerepelt: a Szarvasi Rezesbanda, 
a Kondorosi Rózsa Pávakör, Leblanc Győző és Tóth Éva, a Hunyai 
Nyugdíjas Klub, a For Ever együttes, a hunyai óvodások, Rózsás 
Viktória, Dankó Szilvia, a Reláció Együttes, a Színfolt Mazsorett 
Csoport, Vastag Csaba, 3+2 Együttes, Apostol Együttes, a Kamuti 
Betyárok.

Hegedüs Roland
polgármester

Minden, ami  belefér...
Az Endrődiek Baráti Köre a 15. Bogrács napján

Az Endrődiek Baráti Köre 41 fős csapata közvetlenül a bejá-
ratnál kapott helyet. Négy hosszú asztal volt a mienk, szép ab-
rosszal, virággal, körülötte sörpadokkal.  A sátor belseje fel volt 
díszítve szőttesekkel, kívülre pedig kartonokra felragasztottuk a 
baráti kör régebbi rendezvényein készült fényképeinket. Még az 
aznap főzött bogrács-ételünk receptjét is kiakasztottuk. 

Gubuczné Ezsike volt a szakács, a férje pedig a kukta. Mit 
lehetett főzni? „Ami a bográcsba belefér” –így mondta a zsűri, 
vagyis mindent. Főztek kecskepörköltet, szürke marha pörköltet, 
volt, aki halat főzött. A baráti kör paprikás krumplit főzött, de 
nem akármilyet! Volt benne kockára vágott füstölt tarja, füstölt 
kolbász, füstölt virsli, és nem nokedlit tettünk bele, hanem fodros 
nagykockát. De az olyan fi nom volt, hogy csak olyan lehetett. Teli 
főztük az ötvenliteres nagy bográcsunkat, de az utolsó cseppig 
elfogyott! Második helyezést értünk el vele, nyertünk is egy bog-
rácsot. Erzsike azt mondta, hogy jó, hogy nyertünk, de az mégis 
többet ér, hogy minden elfogyott. Meg az, hogy együtt voltunk; 
az ért a legtöbbet. Voltak helyiek, de néhányan Pestről is haza-
látogattak. Eszter, aki Öregszőlőben született, azt mondta: - Én 
mindig itt vagyok, mert én nagyon endrődi vagyok... 

Jól érezte magát mindenki. Lehetett vásárolni udvari kemen-
cében sült tésztát, volt büfé, kirakodóvásár, óriás légvár, lovaglás 
pónilovon. Szép és értékes műsorával szerepelt a Barátság Klub 
is. Az emberek vidáman és igazán nagyon kulturált módon szó-
rakoztak. 

Találkozunk legközelebb: 2017. augusztus 19. (szombat), hal-
főző verseny, Endrődi Népliget

Szilágyiné Németh Eszter
T: 06705361549

5500 Gyomaendrőd, 
Kossuth u. 31 

Nyitva: Hétfő-Péntek: 7-17 
Szombat: 8-12

Telefon: +36 (30) 2780-405
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Ízes Ízek

Július
Sajtos fasírt

Szokásos módon összeállítjuk a fasírt „tésztáját” (darált hús, zsemle, tojás, 
vöröshagyma, fokhagyma, pirospaprika, só, bors, majoránna). Ízes sajtból da-
rabkákat vágunk (nagyobb kockacukor méretűt) és a kiformázott fasírt közepébe 
nyomjuk úgy, hogy a fasírt „tésztája” teljesen eltakarja. Zsemlemorzsába forgat-
juk és bő, forró olajban kisütjük. Például főzelékhez jó feltétnek.

Seidl Ambrus

FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók, 

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

KAPUFA BT.  Gyomaendrőd, II. ker. 467.
06/70 513-95-14

A kondorosi úton, a vásártér után

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

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

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

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

GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hitellehetőség! Minden kerékpárhoz értékes ajándékot adunk!

Minden felületen
otthon vagyunk!
Vállaljuk lakásának teljes körű 
felújítását, elképzelései szerint!

Munkáink garanciálisak, 
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető 
legjobb minőség elérése a legmegfi zethetőbb áron!

A felmérésünk, ami az írásos árajánlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

 - festés, mázolás, tapétázás
 - homlokzatszigetelés, hőszigetelő rendszerek
 - gipszkarton falak, álmennyezetek, előtétfalak, boltívek
 - rejtett világítások, gipszkarton díszítések, dobozolások
 - laminált parketta lerakása, parkettacsiszolás
 - fürdők, konyhák burkolása, kőműves munkák
 - tetőterek beépítése, szigetelése
 - nyílászárók, ajtók, ablakok cseréje
 - bontás, sitt elszállítás
 - vizes falak szigetelése
 - házak külső homlokzatának szigetelése, színezése
 - hidegburkolás (csempe, járólap, márvány, gránit lerakása,
 - ill. tégla lerakása)
 - melegburkolás (PVC, linóleum, szalagparketta, laminált 

parketta,
 - padlószőnyeg, dekorpanel rakása és fektetése)
 - állványozás, állványok bérbeadása (gurulós, homlokzati)

LÁTKÓCZKI LÁSZLÓ • Telefon: 06/70/381-4227

Házhoz jön a fodrász!

Szeretettel várom minden kedves régi és új
vendégemet teljes körű női-, férfi  és

gyermek-fodrászatomban.

Igény szerint házhoz is megyek! Hétvégeken is!

Látkóczkiné Erdős Magdolna
GYOMAENDRÕD, SZENT ISTVÁN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

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

Cím:
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 45.

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

Weboldal: http://www.aszfoto.hu
a képbe zárt pillanat...
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Sírhelymegváltási lehetőség Endrőd 
katolikus temetőiben!

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

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

Hegedűs Máténé Oláh Mónika 
volt hunyai lakos 2017. június 3-án, 86 éves 
korában távozott szerettei köréből. Gyá-
szolják a családtagok, rokonok és ismerő-
sök. Isten őrködjön pihenése felett!

Szilágyi András hunyai lakos, egy-
kori sekrestyés 2017. június 13-án, életének 
86. évében távozott szerettei köréből. Gyá-
szolják a családtagok, rokonok, ismerősök 
és az egyházközség. Isten adjon neki örök 
nyugodalmat!

Kóra István gyomaendrődi lakos 
2017. június 5-én, 70 éves korában megtért 
Teremtőjéhez. Gyászolják a családtagjai, 
rokonai, ismerősei. Fogadja be lelkét az 
örök boldogság!

Vaszkó Irén gyomaendrődi lakos 
2017. május 31-én, 95 éves korában egyhá-
zunk szentségeivel megerősítve a mennyei 
hazába költözött. Gyászolják családtagjai, 

rokonai, ismerősei. Áldás és béke lengjen 
nyugvó porai 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!

Középmezőnyben zártak a labdarúgók

A megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság június 10-én az utol-
só fordulóval befejeződött. A Gyomaendrődi FC csapata egész évben 
hullámzó teljesítményt mutatott, voltak nagyarányú győzelmek, de 
voltak nem várt vereségek is, mindezek következtében a 10. helyen 
zárta az évet a gárda. A megyei II. osztályú góllövő listán a csapat já-
tékosa, Furka Zsolt az előkelő harmadik helyet szerezte meg 26 lőtt 
góllal. Sajnos azonban a fegyelmezetlenségek következtében a színes 
lapok miatt a büntető lapok rangsorába is adott játékost a csapat az 
élmezőnybe.  

Most jön a rövid nyári pihenő és utána indul a felkészülés a követ-
kező évi megmérettetésre.

A lejátszott mérkőzések eredményei:     
2017. 05. 20.     Gyomaendrődi FC - Lökösháza KSK     1 : 3
                          G.: Sebők M.
A tavasszal expressz sebességre kapcsolt Lökösháza (tizenegy 

mérkőzés, egy döntetlen, tíz győzelem) volt a vendég. Az első félidő-
ben jól tartotta magát a hazai csapat, a vezetést is megszerezte, amit 
csak egy öngóllal tudott egalizálni a Lökös. A félidőben a vendégek 
rendezték soraikat, mert a második félidő elején tíz perc alatt két gólt 
is szereztek, amire a hazaiaknak már nem volt válaszuk. A vendégek 
eredményes második félidei játékának köszönhetően ezt a mérkőzést 
is megnyerték, folytatva nagyszerű tavaszi menetelésüket. 

2017. 05. 27.     Békési FC - Gyomaendrődi FC     5 : 0
                          G.: ---
A listavezető otthonába látogatott a Gyomaendrőd, egy fi atal tar-

talékos csapattal. A hazaiak nem bíztak semmit a véletlenre az első 
perctől támadólag léptek fel. A szünetig sikerült is két gólt szerezniük, 

a második félidőben sem álltak le és újabb három gólt szerezve nagy-
arányú győzelmet arattak. A Békés győzelme egy percig sem forgott 
veszélyben, ezzel a győzelemmel a hazaiak a szép számú közönségük 
előtt a hátralévő mérkőzésektől függetlenül bajnoki elsőséget ünne-
pelhettek, a vendégeknek csak statiszta szerep jutott.

2017. 06. 03.     Gyomaendrődi FC - Dobozi SE     3 : 2
                          G.: Sebők M., Furka Zs., Kovács T.
A hullámzó tavaszi teljesítményt nyújtó vendégek támadólag lép-

tek fel, többet birtokolták a labdát de ezek a támadások erőtlenek vol-
tak, hátul viszont nagyon szellősen védekeztek. A hazaiak jól védekez-
tek a kontráik pedig életveszélyesek voltak, a gyors támadók kétszer 
is mattolták az ellenfél csapatát, a 16. és 42. percben is gólt értek el. A 
második félidő közepére vált igazán veszélyessé a vendégek támadó 
játéka, ami gólt is eredményezett, de a hazaiak öt percen belül erre is 
tudtak válaszolni, amire újabb vendég gól volt a válasz. Ezt követően 
már nem született újabb gól egyik részről sem, így nagyot küzdve a 
hazaiak győzelemmel búcsúztak utolsó hazai mérkőzésükön közön-
ségüktől.

2017. 06. 10.     Battonyai TK - Gyomaendrődi FC     0 : 5
                          G.: Csapó P., Gábor V., Sebők M., Kovács T., Putnoki T.
Az első félidő feléig felváltva forogtak veszélyben a kapuk, a Körös 

parti legénység viszont az utolsó negyedórát nagyon megnyomta és 
három gólt szerzett a szünetig. A második félidő végén újabb két ven-
déggól született, ami fölényes győzelmet eredményezett a talán már 
a nyári szabadságukat hamarabb kivevő hazaiak ellen. Az igazából tét 
nélküli utolsó fordulóban a vendégek jó játékkal magabiztos és fölé-
nyes győzelmet arattak.

Fülöp Zoltán
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„Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt…”

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola június 12-13. 
között tartotta névadójának tiszteletére rendezett programso-
rozatát. Rendhagyó órákkal kezdődött az első nap délelőttje, tíz 
meghívott vendég tartott különleges előadást az érdeklődő diá-
koknak. Ezt követte az emlékünnepség, ahol az irodalmi színpad 
és az énekkar szép műsort adott elő, majd Toldi Balázs, Gyoma-
endrőd polgármestere köszöntötte a vendégeket, Ágostonné 
Farkas Mária igazgatónő  pedig ünnepi beszédet mondott. 

Az emlékműsor és koszorúzás után sor került az iskola és a 
Gyermekekért Alapítvány által létrehozott díjak, elismerések 
átadására, a gyerekek és pedagógusok jutalmazására. Az idei 
tanévben Kis Bálint – díjban részesült: Vaszkó Lajosné igaz-
gatóhelyettes, és Varjú Gergő 8. a osztályos tanuló! Az iskola 
„Kiváló Diákja” címet Németh Regina 8. b osztályos tanuló 
kapta. Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke is jutalma-
zott két tanulót kiemelkedő tanulmányi eredményük alapján: 
Nagy Noémi 8. a és Deli Boglárka 8. b osztályos tanulók voltak 
érdemesek erre az elismerésre. A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
vezetője, Dr. Pacsika György kimagasló tanulmányi munkájá-
ért: Deli Boglárkának nyújtott át oklevelet és könyvutalványt. 
Halász István–díjban: Werle Zorka 8. b osztályos tanuló része-
sült kiváló sportteljesítménye alapján. Az iskola nevelőtestülete 
és a Gyermekekért Alapítvány jóvoltából Aranykamera–díjat 
érdemelt ki: Tóth Zoltán 8. b osztályos tanuló. Az Év tanára díjat: 
Fekécs Éva kapta. Az év közössége Hunya Jolán tanárnő veze-
tésével a 7. c osztály lett. Az év szülőjének Rideg Zoltánt vá-
lasztották, az év diákja címet pedig Szűcs Evelin 8. c osztályos 
végzős tanuló kapta. A „Csodálatos Gyomaendrőd” fotókiál-
lítás és a Gyoma 300 éves roll–up kiállítás megnyitóját a Hősök 
úti tornateremben, vagyis a 150 éves Úri kaszinóban tartották, 
amelyet Dr. Kovács Béla igazgató nyitott meg. A fotópályázat 
eredményei:

5-6. évfolyam: 

I. Medve Gergő 5. o.

7-8. évfolyam
I. Deli Boglárka 
II. Tóth Zoltán 
III. Deli Boglárka 

9-10. évfolyam

I. Katona Petra 
II. Pelyva Alexandra 
III. Bella Beatrix 

11-13. évfolyam

I. Valuska Tamás 
II. Hunya Réka 
III. Farkas Adrienn 

Az állófogadáson lehetőség nyílt kötetlen, baráti beszélge-
tésre különösen a rég nem látott kollégákkal. A délután „300 
perc családi körben” telt, a szülők bevonásával. Este pedig 
„Alma a fájától” gyerek, szülő előadóest megrendezésére került 
sor, immáron negyedik alkalommal a Kállai Ferenc Művelődési 
Központban.

A második nap délelőtt Kis Bálint – próba várta a kisebb - és 
nagyobb diákokat egyaránt. Gyomaendrőd terei, utcái gyermek-
zsivajtól volt hangos. Az ügyességi és elméleti feladatok megol-
dása után mindenkire üdítően hatott a fák hűs árnyai alatt a pi-
henés, így hallgatták a tanulók a Diákközgyűlés éves programját 
ismertető diákvezetőket.

A Kis Bálint–próba eredményei: 
1-2. osztály
helyezett 2. b osztály

helyezett 2.a osztály
helyezett 1.a osztály
helyezett 1.b osztály
3-4. osztály
helyezett 4. a osztály
helyezett 3.a osztály
helyezett 4.b osztály
helyezett 4.c osztály
helyezett 3.b osztály

5-6. osztály
helyezett 5. b osztály
helyezett 5. a osztály
helyezett 6. b osztály
helyezett 6. a osztály
helyezett 6. c osztály
helyezett 5. c osztály

7-8. osztály
helyezett 7. c osztály
helyezett 8. c osztály
helyezett 8. a osztály
helyezett 8. b osztály
helyezett 7. b osztály
helyezett 7. a osztály

Az igazgatóhelyettes asszony a papírgyűjtés eredményét hir-
dette ki. Nagyon szorgoskodtak diákjaink. A legtöbbet a követ-
kező osztályok gyűjtöttek: 1.a, 2.a, 3.a, 4.c, 4. b, 6.b.6.a és 7. c osz-
tály. Gratulálunk az osztályközösségeknek! Köszönjük a szülők és 
az osztályfőnökök munkáját is!

A Családi délután igazán változatos, színes, játékos progra-
mot kínált. A „kisbálintos” diákok önfeledten játszottak szüleik-
kel, tanáraikkal. A Meg a sztár gálán ügyeskedtek az osztályok, 
bemutatták táncos – zenés jelenetüket, amely jókedvre hangolt 
mindenkit. Miután kellemesen elfáradtak a gyerekek az ugráló 
várban, és egyéb feladatokat is kipróbáltak, érdeklődéssel néz-
ték Heincz Gábor „Biga” koncertjét. Ezzel zárta kapuit a Kis 
Bálint Napok rendezvénysorozat, hogy jövőre újra kinyithassa! 
Köszönet: Ágostonné Farkas Mária igazgatónőnek, a tantes-
tületnek, a szülőknek, a Gyermekekért Alapítványnak, hogy 
ez a két nap tanulás nélküli, felhőtlen, szórakozást nyújtó, 
játékos gyereknap volt.

Képek a 20. oldalon!

Pedagógusnapi jutalmazás a megyeszékhelyen

Domokos Anikó és Hunya Jolán tanárnők 2017. június 2 
–án, Békéscsabán, a Kormányhivatal dísztermében pedagógus-
napi ünnepségen vettek részt, ahol kimagasló eredményeik és 
tanítványaik sikeres felkészítése miatt részesültek elismerésben. 
Vinkovics Ágnes 6. a és Nándori Viktória 7. c osztályos tanulókat 
készítették a Szép Magyar Beszéd verseny megyei fordulójára, 
ahol mindkét tanítvány dobogós helyezést ért el! 

2017 játéka – a Várostörténeti vetélkedő

300 éve települt újra Gyoma, Gyomaendrőd város pedig 35 
éves! Ebből az alkalomból a Határ Győző Városi Könyvtár város-
történeti vetélkedőre hívta a település általános iskolás tanuló-
it. A benevezett csapatok döntő versenyére május 18-án került 
sor. A Kis Bálint Általános Iskola diákjai nagyszerűen felkészültek, 
remekül helyt álltak! 4.- és 6. évfolyam: első helyezés, felké-
szítő: Kovácsné Nagy Katalin, 5. - és 8. évfolyam: második és 
első helyezés, felkészítő:  Forgácsné Gyetvai Krisztina. Végül a 
7. évfolyam szintén: első helyezés, felkészítő: Hunya Jolán. Iga-
zán nagyszerűek a „Kis Bálintos” gyerekek, öröm együtt dolgozni 
velük!

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából
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Ballagás és tanévzáró a Szent Gellértben - 2017
2017. június 15-én 9 órakor ballagásra szólt a csengő. Végzőseink iz-

gatottan igazították a kék sálat, a nyakkendőt és elindultak utolsó útjuk-
ra iskolájukban. Végigjárták a termeket, elbúcsúztak az ismerős falaktól, 
folyosóktól, alsós évfolyamba járó diáktársaiktól. Minden díszbe öltözött, 
hogy méltó módon köszönhessenek el. A tornateremben útravalóul „Kí-
sérje jószerencse léptedet…” feliratot olvashatták ők is és a vendégek 
is. Bevonulásuk után az ünnepi műsor következett, előbb a ballagtató 
hetedikesek versben és prózában, majd valamennyi nyolcadikos mond-
ta el néhány mondatban, verssorban gondolatait. Ezt követően Czank 
Gábor atya értékes útravalóval látta el őket a Lukács evangéliumából. 
Tóth Ferenc intézményvezető úr átadta az idei érmeket, elismeréseket 
gyermekeknek és áldozatos tevékenységéért néhány szülőnek. Iskolánk 
énekkara tette még színesebbé, meghittebbé az ünnep hangulatát. Az 
udvaron szélnek eresztett léggömbök jelképezték a kis csapat tagjainak 
elválását is. 

2017. június 19-én tanévzáró szentmisére, ünnepségre gyülekeztek 
kicsik és nagyok. A Te Deum hálaadása után Vatai Botond mondta el Ju-
hász Magda Hová lett az ellenőrzőm? című vidám versét. Először adtuk át 
a Szent Gellért Keresztje Díjat, melyet most egy hetedikes, Berta Bence és 
egy kis elsős, Varga Zolika kapott meg. Dr. Pacsika György a Járási Hivatal 
vezetője Wolf Annát, 7. osztályos tanulót ajándékozta meg, elismerve ta-
nulmányi, közösségi és sportbeli tevékenységét. Tóth Ferenc intézmény-
vezető úr kérte a diákokat, hogy a jól megérdemelt pihenést töltsék 
hasznosan, vigyázva testi-lelki egészségükre. Az énekkar dala jókedvre 
derítette a hallgatóságot, vidámságot csalogatva az arcokra. A 2016/17-
es tanév bezárásával, a Szózat hangjaival zárult a tanév, és kezdődhetett 
el az igazi VAKÁCIÓ.  Valamennyi diáknak és felnőttnek kívánunk hasznos, 
pihenéssel, töltekezéssel teli nyári szünetet! 

Szent Gellért Keresztje Sportdíj
Ebben a tanévben a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gim-

názium Szent Gellért Keresztje Egyesülete, Sportdíjat alapított, mellyel 
hagyományt teremtve minden évben a legjobb sporteredményt elérő 
diákjainkat jutalmazzuk meg. A díj emlékplakettből, oklevélből és egy 
vásárlási utalványból áll. Jelenleg egy alsó és egy felső tagozatos kiváló-
an sportoló tanulót díjaz az egyesület. 

Az alsó tagozatból Varga Zoltán 1. osztályos tanuló részesült elisme-
résben a következő sporteredmények által:

Nyuszi Kupa, Békéscsaba 50 m hátúszás I. hely
    100 m gyorsúszás I. hely
    50 m gyorsúszás II. hely
    50 m mellúszás III. hely
Viharsarok Kupa  100 m gyorsúszás IV. hely
    100 m hátúszás III. hely
Tóth Károly Emlékverseny, Mezőtúr 50 m hátúszás IV. hely
    50 m mellúszás II. hely
    50 m gyorsúszás I. hely
Szuse Kupa, Szarvas  50 m gyorsúszás I. hely
    25 m hátúszás II. hely
    25 m mellúszás II. hely
    50 m mellúszás II. hely
    100 m vegyes úszás II. hely
    50 m gyorsúszás II. hely
Mezei futóverseny   III. hely
Körzeti Diákolimpia  I. hely

A felső tagozatból Berta Bence 7. osztályos tanuló vehette át a díjat. 
Kajak eredményei: 
Maty-ériHanzók Örs Emlékverseny, Szeged  4000 m I. hely
Békés Megyei Diákkupa, Gyomaendrőd 2000 m I. hely
Szupermaraton, Győr   10000 m I. hely (ma-

gyar bajnok)
Régiós Diákolimpia, Szolnok  2000 m I. hely
Simon Fiala Emlékverseny, Békésszentandrás  4000 m I. helyezés

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Gimnáziumi egység

A DÖK még mindig lendületben…

Az év vége közeledtével került sor a Diákönkormányzatunk 
várva várt eseményeire. Egyik ilyen alkalom a „Gyerünk a mú-
zeumba!” című program. A múzeumok világnapja alkalmából 
indítottuk útjára a tavalyi év folyamán ezt a rendezvényt ha-
gyományteremtés céljából. Idén az Endrődi Tájházban gyüle-
keztünk diákok és tanárok egyaránt, hogy egy kellemes estét 
töltsünk el tábortűz és kemencében sült lekváros kifl i mellett. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Dr. Szonda Istvánnak 
és feleségének a program támogatásáért. 

Június 2-án pénteken rendeztük meg II. Iskolabálunkat. 
Mindannyian nagyon vártuk már, hiszen a tavalyi évben na-
gyon jó visszhangja volt ennek a rendezvényünknek. Idén „kerti 
party-ban” gondolkodtunk, a KID-DÖK Klub előtti udvarrészen 
terítettük meg az asztalokat, a fotózásra pedig a parkban keres-
tünk egy megfelelő helyet, ahol egy feldíszített kapu fogadta a 
fényképezkedni vágyókat. A fi nom vacsora után, melyet idén a 
Körös Szálloda és Étteremnek köszönhetünk, házi sütemények 
és Évike néni büféje várt ránk, miközben igazán jót táncolhat-
tunk a hangulatos este folyamán. 

Diákönkormányzatunk tagjai szívesen tettek eleget az ál-
talános iskolai egységünk felkérésének, így a gyermeknapon 
néhány állomáson a mi diákjaink feladatait oldották meg: Just 
dance, Twister és Emberi százlábú játékokban mérhették össze 
ügyességüket a gyerekek.

A DÖK aktív szervezőmunkáját elismerve a nevelőtestület 
igazgatói dicséretben részesítette az iskolai Diákönkormány-
zat szinte minden tagját, a végzősök a ballagáson, míg az al-
sóbb évfolyamosok az évzáró mise, a Te Deum után vehették 
át az elismerő okleveleket. Az iskolai DÖK jutalmazott tanulói 
a 2016/2017-es tanévben: Ladányi Sára, Saly Eszter, Bíró Gyu-
la, Neibort Tibor, Paróczai Gergő, Kis Fruzsina, Czeglédi Renáta, 
Marjai Boglárka, Békési Bálint, Hunya Réka, Szatmári Fanni, Uh-
rin Barbara, Valuska Tamás és Nagy Sándor.

Az utolsó napok

A tanév utolsó tanítási napjának egy részét az alsó évfo-
lyamos osztályok osztályfőnökeikkel együtt a természetben 
töltötték a Madarak és fák napja alkalmából: sárkányhajóztak, 
paintballoztak, kenutúrán vettek részt, vagy éppen bográcsoz-
tak. Másnap a tanév ünnepélyes lezárásaként Te Deum misén 
búcsúztunk az idei tanévtől, itt kerültek átadásra a legjobbak-
nak járó elismerések. Ebben a tanévben az alsóbb évfolyamos 
tanulók közül Kruchió Adrienn (11. A) és Szántó Milán (10. A) 
érdemelte ki a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala által 
adományozott „Jó tanuló, jó sportoló” címet. 

Iskolánk nevelőtestülete által jutalmazott legkiválóbb tanu-
lóink:

Kiemelkedő tanulmányi munkáért nevelőtestületi dicséret: 
Hajdu Áron (11. B)

Kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkáért nevelőtestületi 
dicséret: Ladányi Sára, Saly Eszter (9. A), Szujó Róbert (11. A)

Kiemelkedő tanulmányi munkáért és sporttevékenységért ne-
velőtestületi dicséret: Rau Mariann, Szántó Milán (10. A), Kruchió 
Adrienn, Tari Edit (11. A)

Kiemelkedő közösségi munkáért és sporttevékenységért: 
Neibort Tibor László (10. A), Bíró Gyula (10. B), Botos Pongrác 
(11. A), Békési Bálint Viktor, Kecse Hermina (11. B)

Példamutató templomi szolgálatért: Harnos Tímea Mária, Ivá-
nyi István Tamás (10. A), Mészáros Gábor (11. A)

Diákjaink közül többen kaptak még elismerést közösségi 
munkájukért, illetve sporttevékenységükért. Gratulálunk tanu-
lóinknak a tanévben nyújtott eredményes munkához!
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Kedves vásárlóim!
Nyári ajánlataim:

• Fűnyírók, bozótvágók, ágvágók
• Elektromos sövényvágók, lombszívók
• Elektromos kéziszerszámok, fúrógépek
• Sarokcsiszolók, fúrók, vágókorongok
• Növényvédőszerek, rovarölők-gombaölők
• Gyomirtók, műtrágyák, növénytápok
• Virágcserepek, virágládák, virágföldek
• Szegek, csavarok, talicskák, vödrök
• Bográcsok, gázégők, faszenek, állványok
• Festékek, lakkok, ecsetek, falfestékek
• Kőművesszerszámok, ásók, villák, kapák, stb.
• Védőkesztyűk, munkaruhák, gumicsizmák
• Izzók, elemek, gombelemek
• Szúnyoghálók, viaszosvásznak

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

FÉSZEK 
Panzió és Étterem

5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 6.

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

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

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

K i s  B á l i n t  N a p o k

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!

Az év diákja, Szűcs Evelin Az év tanára, Fekécs Éva

Az irodalmi színpad Ágostonné Farkas Mária igazgatónő


