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A tartalomból: S ze nt  L á s z l ó  k i rá l y 
t i s z t e l e t é re

A január elsején megnyitott Szent 
László-év  – a lovagkirály trónra lépé-
sének 940. és szentté avatásának 825. 
évfordulója alkalmából – jeles esemé-
nyére, a Szent László-búcsúra nagy 
sokaság gyűlt össze Nagyváradon.  Ez 
a nap a Nagyváradi Római Katolikus 
Egyházmegye zarándoknapja. Széche-
nyi Miklós nagyváradi püspök ugyanis 
1914-ben kért és kapott a Szentszéktől 
engedélyt arra, hogy az egyházmegye 
minden évben húsvét ötödik vasárnap-
ján ünnepelhesse meg alapítóját és vé-
dőszentjét.

A kiemelkedő jubileumot kiemelt 
tiszteletadással ünnepelték.  Nagy so-
kaság gyűlt össze ezen a májusi vasár-
napon a Szent László alapította püspöki 
székhelyen: ünneplő csoportok érkez-
tek Erdélyből, Magyarországról, Horvát-
országból, Lengyelországból, Kárpát-
aljáról   és Szlovákiából, lelkipásztoraik 
kíséretében számos plébániai közösség 
jött el. Gyomaendrődről május 12-én el-
indult a hatodik gyalogos zarándoklat, 
majd 14-én reggel autóbusszal érkeztek 

további hívek is Gyomaendrődről és Hu-
nyáról.

A nagyváradi székesegyházban min-
denki együtt ünnepelt. A Nagyváradi 
Római Katolikus Egyházmegye plébá-
niai közösségei, az egyházmegyében 
élő szlovák kisebbség hívei, a román 
anyanyelvű római és görög katolikusok, 
lovagrendek, köztük a németországi 
alapítású Ordo Ladislai Sancti tagjai,  a 
gyulafehérvári szeminárium növendé-
kei és a görög katolikus kispapok.

Több mint négy és fél évszázad tá-
vollét után a nagyváradi székesegy-
házba érkezett Szent László Győrben 
őrzött fejereklyéje,  ahol a főoltár előtt, 
a nagyváradi hermával együtt állítot-
ták fel. Őrzői között ott voltak Győrből 
a Szent László Határőr Hagyományőrző 
Egyesület tagjai, valamint a nagyváradi 
Szent László Líceum diákjai. A szertartás 
az ereklye elé vonuló zarándokcsopor-
tok énekelve, imádkozva haladó tiszte-
letadásával kezdődött.  

Folytatás a 6. oldalon!

Gábor atya elismerése15.

Rákszűrést 
és kerekasztal 
beszélgetést szervezett 
a Gyomaendrődi 
Közéleti Kávéház

13.

„Ballag már a vén diák...”19.
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Általános iskola

Általános iskolánkban 2017. április 24-28-ig az 
IDEGENNYELVI HÉT keretében tanulóink játékos feladatokon 
keresztül tehették próbára nyelvtudásukat. Célunk az volt, hogy 
a diákok a tanítási órákon kívül is találkozzanak a német és az 
angol nyelvvel, ill. a célnyelvi országok kultúrájával. Minden nap 
történt valami, ami közelebb hozta hozzánk a két nyelvet és kul-
túrát. Már a hét elején az angol és német nyelvű országok zászla-
ival feldíszített aula várta az iskola látogatóit, ahol a diákok által 
készített tematikus plakátokat is megnézhettük. 

A hét folyamán angol és német zene szólt az iskolarádióban, 
fi lmeket néztek a gyerekek, az „angol” és „német” focicsapat is 
összecsapott egymással, a programsorozat lezárásaként pedig 
népes versenyzőtábor részvételével országismereti vetélkedőn 
mérhették le tudásukat nyelvtanulóink. A vetélkedőt az ebédlő-
ben rendeztük meg, ahol fi nom enni- és innivalóval segítettük az 
elmélyült munkát. 

 A nyelvi hét szervezői ill. felkészítő tanárai voltak: Szakadáti 
Orsolya, Varjú Diána, Kondorné Tímár Erzsébet és Timár Ma-
rianna tanárnők.

Tanulmányi versenyek

A Mezőberényi Petőfi  Sándor Evangélikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium idén is levelezős versenyt hirdetett. 
Hetedikes diákjaink közül többen több tantárgyból neveztek. 

Ronyec Ivett magyar irodalomból 1. helyezett lett, míg Bán 
Kitti Alexandra biológiából 2. helyen végzett. Sikerükhöz gratu-
lálunk!

A minden évben sokakat megmozgató Bendegúz Akadémia 
Tudásbajnokság 2017. évi megyei döntőjén biológiából Kovács 
Gábor képviselte iskolánkat. Kiváló teljesítményével első helye-
zést ért el, így az országos döntőbe jutott. Sok sikert kívánunk 
neki a következő megmérettetésen! Felkészítője: Kovácsné Vári 
Eszter tanárnő

Gyoma újratelepülésének 300. évfordulóján, várossá nyilvá-
nításának 35. évében  várostörténeti vetélkedőt, annak döntőjét 
tartották a Határ Győző Városi Könyvtárban 2017. május 18-án. 
A jó hangulatú délután hasznosan telt, valamennyi résztvevő 
gyarapodott – a korábbi fordulók során és most is - ismeretek-

Tóth Patrícia, Szerető Alma, Szabó Eszter és Szerető Lili

Bán Kitti Ronyec Ivett

ben, tudásban. A hetedikesek korcsoportjában második helye-
zést ért el Furák Edina, Lakatos Melinda, Mile Ákos, Vass Ferenc 
Albert alkotta csapat. Valamennyi versenyző élményekkel térhe-
tett haza. 

Anyák napja

Idén is megtartottuk az Anyákat, a Nagymamákat köszöntő 
ünnepségünket. Hagyományainkhoz híven szentmisével kezd-
tünk, Czank Gábor atya szólt az édesanyákhoz, majd alsósaink és 
felsőseink verssel köszöntötték őket. Közös éneklés és a kis aján-
dékok átadása meghitté, bensőségessé tette az együttlétet, mely-
nek zárásaként Tóth Ferenc intézményvezető úr is elmondta gon-
dolatait.

Noé sikere

A 2016/2017-es tanévben 
megrendezett VILÁGTÁJO-
LÓ elnevezésű Nemzetközi 
Környezetismereti Vetélkedőn 
Katona-Szabados Noé 1. osztá-
lyos tanítványunk III. helyezést 
ért el.

Komplex 
tanulmányi verseny

2017.04.28-án Mezőtúron a 
Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola és Óvoda Komplex 
tanulmányi versenyt rendezett, 
melyen 3 csapattal vettünk részt.

Eredmények:
1.-2. osztály I. helyezés /Gubucz Liliána és Csasztek Nóra 1.o., 

Bán József és Pató Brigitta 2.o./
3.-4. osztály I. helyezés /Gubucz Panna és Szabó Gergő 3.o., 

Zsadon Géza és Kiss Gergely Balázs 4.o./
5.-6. osztály V. helyezés /Tóth Patrícia és Szerető Alma 5.o., 

Szabó Eszter és Szerető Lili 6.o./

Katona-Szabados Noé

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
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Önkormányzati h í r e k Megyei h í r a d ó

Május hónapban kétszer ülésezett a képviselő-testület. A rend-
kívüli ülésre azért került sor, mert szükséges volt a tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozat megtétele az EFOP-4.1.3.-17 pályázathoz. 
A Gyulai Tankerületi Központ igazgatója fordult levélben önkor-
mányzatunkhoz, melyben tájékoztatást adott a Kis Bálint Általános 
Iskola és Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium egy-
egy telephelyének infrastrukturális fejlesztéséről. /Kis Bálint Álta-
lános Iskola Fő út 181., valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola Népliget út 2. telephelyén./ 

- A Kis Bálint Iskola: kinti mosdók helyett a főépületben alakí-
tanának ki vizes helyiségeket, a padlástérből új tantermeket, vala-
mint az egyéni fejlesztést, és a csoportbontást lehetővé tevő helyisé-
geket. (Bekerülési költség megközelítőleg 150.000.000 Ft.)

- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium: az épüle-
tek padlóburkolatainak cseréje, belső nyílászárók cseréje, a folyo-
sók műanyag lambériával való bevonása, tornaterem teljes felújítá-
sa, mosdók felújítása. (Bekerülési költség kb. 50.000.000.Ft.)

Ugyanezen a napon zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testület a 
Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezetői pályázatára be-
érkezett pályázati anyagokat, mivel május 10-én lejárt a benyújtási 
határidő. A pályáztatás lejártáig kettő darab érkezett a hivatalhoz. 
A pályázati kiírásban szereplő feltételek tartalmilag és alakilag el-
lenőrzésre kerültek, és mindkettő pályázati anyagot a képviselő-
testület érvényesnek ítélte. A testület jelenlévő tagjainak egyhan-
gú véleménye, illetve a szakmai bizottság javaslata alapján a Dr. 
Magyar Hajnalka pályázata lett elfogadva, és került kinevezésre 
„Egészségügyi menedzser” munkakörbe. A megbízatás 2017. év 
május 20-tól 2022. év április hónap 19. napjáig szól.

A tűzoltóságról szóló 1996. évi tv. értelmében évente beszá-
molót kell készíteni a szervezet működési területén lévő képvise-
lő-testület számára, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről 
és az ezzel kapcsolatos feladatokról. Gyomaendrőd tekintetében, 
a Szarvasi Hivatalos Tűzoltó-parancsnokság nevében Bíró Zoltán 
tűzoltóparancsnok, míg a Gyomaendrőd Önkormányzati Tűzol-
tóság éves munkájáról Omiliák Csaba tűzoltóparancsnok készített 
beszámolót. A beszámolókból kitűnt, hogy hány tűzeset, műszaki 
mentés, illetve sajnálatos módon, hány téves riasztás történt 2016. 
évben. Valamint képet kaphattak a képviselők a működéssel kap-
csolatos költségekről is. 

Tűzoltóság Tűzeset Műszaki 
mentés

Téves 
riasztás

A Szarvasi Hivatalos 
Tűzoltó-parancsnokság

működési területén 
(Szarvas, Gyomaendrőd, Csabacsűd, 
Békésszentandrás, Örménykút, Kar-

dos, Kondoros, Hunya)

86 69 35

Gyomaendrőd Önkormányzati 
Tűzoltóság 

(Hunya, Csárdaszállás, Gyomaendrőd)

54 18 12

Ezenkívül a tűzoltóság számos rendezvényen is meg szokott je-
lenni, (iskolai, óvodai, városi) valamint részt vállalnak az iskolák 
diákjainak felkészítésében a katasztrófavédelem területén megren-
dezésre kerülő versenyekre. 

 Gyomaendrőd Város Képviselő testülete 2017 februárjá-
ban fogadta el éves  költségvetését. Az első negyedéves gazdálko-
dásról készült beszámolók kerültek májusban a képviselők elé. A 
beszámolókból megtudhatták, hogy a személyi és dologi kiadások 
időarányos teljesítést mutatnak úgy az önkormányzat, mint annak 
intézményi tekintetében. A szennyvíz és ivóvíz hálózaton a Vízmű-
vek Zrt. által végzett ad-hoc munkákra viszont már több mint 4,7 
millió Ft-ot költött a település, (5 millió volt betervezve erre a fel-
adatra) így a rekonstrukciós munkákra tervezett 12 millió forintból 
át kell csoportosítani az azonnal elvégzendő javítások fi nanszírozá-
sa végett. 

A saját bevételekről megállapítható volt, hogy kissé időarányos 
alatt teljesültek, míg a közhatalmi bevételek több mint 42%-ot, az 
iparűzési adóbevételek viszont 49%-ot mutattak a vizsgált időszak-
ban. 

Elkészítette és a képviselő-testület elé terjesztette negyedéves 
beszámolóját az önkormányzati tulajdonú holtágakon végzett 
horgászathoz kapcsolódó tevékenységéről a Körösvidéki Horgász 
Egyesületek Szövetsége is. (KHESZ)

A beszámoló részletesen tartalmazta a végzett tevékenységeket, 
a horgászturisztika és jegyértékesítés tapasztalatait, (az összevont 
teljes jogú jegy volt a legkelendőbb) a kifogott és betelepített halak 
mennyiségét. (A holtágakba betelepített halak értéke 2016. évben 
18.435.688 Ft.) Bemutatta a halőrzési tevékenységet, (a halőrök ta-
pasztalata szerint a legkeresettebb horgászhelyek a Fűzfás és a Né-
met-zugban találhatók) az elvégzett vízpótlás alakulását, valamint 
a vízminőség-vizsgálat eredményét. A beszámolóból megtudhatták 
még  hogy két nívós megyei horgászverseny is megrendezésre ke-
rült a Fűzfás-zugi, illetve a Német-zugi holtágon.

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány, a Ró-
zsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány, valamint az Értékek Meg-
mentése a Jövőnek Alapítvány egyedi támogatási kérelmet nyújtott 
be az Önkormányzathoz. 

A kamarakórus a Schönekben hagyományként megrendezésre 
kerülő koncertre, az utazási költségek enyhítésére kért támogatást 
400.000 Ft értékben, míg a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány 
a lengyel testvériskola diákjait látja majd vendégül június végén. A 
látogatás során buszos kirándulás terve is szerepel, melynek költ-
ségeihez 50.000 Ft támogatást fog biztosítani az önkormányzat a 
Polgármesteri Alapból. Szintén 50.000 Ft-tal kíván hozzájárulni 
a testület a XXI. Nemzetközi Bogártalálkozón a fellépők díjainak 
költségeihez. A képviselő-testület jóváhagyta a benyújtott kérelme-
ket.

A gyermekek védelméről szóló törvény alapján a tanulók nap-
közbeni ellátását szünidőben is az életkornak megfelelően kell 
biztosítani. (Felügyeletet, étkeztetést azoknak a gyermekeknek, 
akiknek szülei munkavégzésük, képzésük, vagy betegségük miatt 
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.) A törvényi el-
várásnak megfelelően az Önkormányzat a Gyomaendrődi Család 
és Gyermekjóléti Központot bízta meg a 6-14 éves korú gyerme-
kek felügyeletének megszervezésével. A nyári napközi helyszíne az 
idei évben is a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Fő úti kollégi-
uma lesz. A megvalósulás ideje 2017. június 19. és augusztus 25. 
közé esik. Hétköznapokon 7.30-tól 16.30-ig várják a gyermekeket 
bejelentkezés alapján. Az étkezés költsége, valamint a programok 
belépőjegyeinek ára a szülőket terheli. /Napi háromszori étkezés 
költsége 815 Ft/nap/fő, valamint a programok és belépők költsége 
2000 Ft/hét. A gyermekek napközbeni felügyeletéről az idei évben 
is 3 közfoglalkoztatott személy fog gondoskodni. Az aktuális hétre 
vonatkozó programokról a hét első napján a helyszínen informá-
lódhatnak majd a szülők.

Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 
összesen 18,3 milliárd forint Békés megyei projektről hozott támogató 
döntést az Irányító hatóság.

Ebben a fejlesztési ciklusban az uniós támogatások 60%-a gazda-
ságfejlesztésre fordítandó, ennek egyik fontos része a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program (TOP).

Békés megye indikatív TOP kerete a 2014-2020-as programozási 
időszakban 57, 94 milliárd forint. Az önkormányzatok, egyházak, civil 
szervezetek a felhívások kedvezményezettjei, a települési önkormány-
zatok legfontosabb fejlesztési forrása a TOP. A pályázati felhívások leg-
több esetben 100%-os támogatási intenzitással bírnak, nem igényel-
nek az önkormányzatoktól önrészt. Korábban már nyertek pályázatok: 
a Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazda-
ságfejlesztési együttműködések keretében több mint 1500 fő bevoná-
sával 2,408 milliárd forintból képzések, munkabér támogatás, a Helyi 
foglalkoztatási együttműködések keretében 1,4 milliárd forintból helyi 
foglalkoztatási paktumok valósulnak meg. Gazdaságfejlesztést és mun-
kaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés elnevezésű 
pályázatnak köszönhetően 3,709 milliárd forintból 24,69 km hosszan 
valósul meg útfelújítás.

Sztahovics Zsuzsa
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Civil sarok „Hitvallásom: a szakma szeretete, a szakma és az emberek 
mélységes tisztelete.” 

I n t e r j ú  T ó t h  I l d i k ó v a l
A Fő úton, a belváros központjában 

található egy üzlet, amely engem tel-

jesen lenyűgöz.  Megújult, letisztult, 

ízléses, modern, a XXI. századhoz méltó 

környezetben várja Tóth Ildikó férfi  – és 

női mesterfodrász a vendégeket. Vele 

beszélgettem - volt tanítványommal -, a 

fodrász szakma egyik kiválóságával, aki 

készségesen és szerényen – akárcsak di-

ákkorában - válaszolt kérdéseimre.

Mikor kezdted a fodrász szakmát, és mi-
ért pont arra esett a választásod?

Bizony már 23 éve végeztem, nagyon 
rohannak az évek, azóta dolgozom. Kis-
lány korom óta szerettem volna fodrász 
lenni, így pályaválasztáskor nem volt kér-
dés, hogy milyen irányba menjek.

A szakmád befejezése után egyből dol-
goztál. Mi az, ami előre vitt? Hogyan találtak 
rád a vendégek?

A tudásszomj, a folyamatos megújulás 
vitt előre, mindig érdekeltek az új tech-
nikák, az új lehetőségek a szakmámban. 
Folyamatosan tartottam a kapcsolatot 
békéscsabai, majd pesti szakemberekkel. 
A szakirodalom minden lehetséges válto-
zatát, formáját megvettem, ezeket egyéb-
ként a vendégeim is megkedvelték, igényt 
tartottak rá, így nemcsak bulvárújságokat 
lapoztak nálam, hanem könnyed olvasmá-
nyú, igényes, fodrászmagazinokat is.

Mi az, amit nagyon szeretsz a szakmád-
ban?

Mindent, de tényleg! A kontykészítés 
fortélyai, egy új szín kipróbálása, egy új vá-
gástechnika mind - mind felvillanyoznak, 
előre visznek. Egy tincs, egy más színvilágú 
festék, egy még jobb, minőségi hajszárító 
pont olyan pozitív hatással van rám, mint 
az új vendég, vagy éppen az, akin kísérle-
tezhetek egy új fazont, színt, beszárítást.

Közben elkezdtél folyamatosan tovább-
képzésekre járni. Milyen indíttatásból ered 
ez nálad?

Elsősorban a vendégek felmerülő kér-
dései indítottak el különböző tanfolya-
mokra, képzésekre, de engem is érdekel 
a szakmám mélysége, feszegetem a hatá-
rokat, mert nem elégedtem meg egy szép 
frizura elkészítésével. A hajszálak, a színek, 
a fejbőr mögé szerettem volna látni. Ezál-
tal új dimenziók nyíltak meg minden téren, 
különösen az emberi kapcsolatok terüle-
tén, hiszen a kedves kuncsaft rám bízza 
magát, a fejét, hajkoronáját, és elmondja 
betegségével, egészségével kapcsolatos 
gondolatait. Bizalmi légkör alakul ki közöt-
tünk, próbálok személyre szabottan taná-
csokat adni. Pl. különböző krémeket, hajra 
való esszenciákat, pakolásokat kínálni és 
még sorolhatnám.

Igen, ez már a hajgyógyászat területe, ha 

jól gondolom.
Nagyon jól mondod, ez a téma téged is 

érdekel, veled is sokat beszélgettünk már 
erről.

Hogyan kerültél kapcsolatba a haj-
gyógyászattal? Egyedüli szakember vagy 
nemcsak a városban, hanem a környéken is. 
Avasd be az olvasókat, mert ez még gyerek-
cipőben jár.

A vendégek fejbőr problémái miatt 
jártam a különböző hajgyógyász tanfo-
lyamokra. Az iskolában erről semmit nem 
tanultunk annak idején. Át szerettem vol-
na látni a problémájukat. Pl. miért hull 
foltokban a haj? Miért korpásodik?  Meg-
vizsgálom a fejbőrt, a hajhagymákat egy 
300 szoros nagyítású mikro kamerával. Ez 
a műszer óriási segítség a munkámban. Ér-
deklődnek a vendégek a vizsgálatok után, 
sajnos sok a problémás fejbőr: pl. diff úz 
vagy foltos hajhullás, ritkulás… stb

Nemcsak a választott szakmádban, 
lépsz mindig előre, megújulsz, hanem to-
vább képezted magad a színek világában, 
a sminkelés tárházát, csínját-bínját is isme-
red, a stílus világában otthonosan mozogsz. 
Honnan a vonzódás?

Igen, a szép haj, a fodrászat, az új szí-
nek kombinációi, az új vágástechnikák 
elindítottak bennem egy folyamatot és rá-
látást. Komplexen kell kezelnie a hölgyek-
nek az egészet, mert csak akkor nyújtanak 
harmonikus, benyomást, ha a hajkoroná-
juk mellett a sminkjük, a színviláguk és az 
öltözködésük is szinkronban van. Ha vala-
ki tetőtől – talpig rendben van, akkor azt 
mondják: stílusos. 

Mindezeket szem előtt tartva végez-
tem és végzem – elsősorban a Wella és 
L’oreal Oktató Stúdiójának továbbképzé-
seit, Budapesten. Így képesítést szereztem: 

- smink, - szín és stílus, - valamint stylist 
témakörben. És természetesen a mester-
vizsgám is megvan.

Új helyre költöztél. Nagyon szép lett az új 
üzleted. A vendégek itt is egymásnak adják 
a kilincset.

Köszönöm szépen. Igen, nagyon jól 
érzem magam, nagyszerű, jó helyen van, 
ez már nagyon kellett, dédelgetett álmom 
volt. Most sikerült férjem segítségével 
megvalósítanom. A vendégek folyamato-
san jönnek, a régiek és az újak, a hölgyek, 
a férfi ak, a fi atalok és a kicsit idősebbek 
egyaránt. Mindenkinek örülök, remélem, 
elégedve távoznak, és újból felkeresnek.

Mit szeretnél még munkád során a szak-
mádban elérni?

Még több minőségi továbbképzési le-
hetőséget, komplett átváltoztatásokat! Va-
lamint tiszta, minőségi anyagokból szeret-
nék dolgozni továbbra is. Természetesen 
ehhez sok idő, sok pénz és sok energia kell, 
de bizakodom, eddig is sokat fektettem a 
munkámba, mert vallom, eredményt csak 
a fejlődéssel, folyamatos megújulással le-
het elérni!

Mit üzensz a most tanuló fodrász inasok-
nak, és mi a szakmai hitvallásod?

Alázattal végezzék tanulásukat, mun-
kájukat, a papír kézhez vétele még nem 
biztos, hogy együtt jár szakmai tudásuk-
kal. Azt csak folyamatos szorgalommal, 
odafi gyeléssel, a gyakorlatból lehet meg-
tanulni. Hitvallásom: a szakma szeretete, a 
szakma és az emberek mélységes tisztele-
te.

Köszönöm szépen a beszélgetést! Ugye 
beírtál a következő hétre egy szárításra?

Hunya Jolán
Foto: Valuska Tamás
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Fesztiválon a közfoglalkoztatás

A Gyomaendrődi járásban új kezdeményezés indult útjá-
ra. A XIX. Sajt- és Túrófesztiválon mutatták be a járási telepü-
lési önkormányzatok, a békéscsabai Közfoglalkoztatási Kiállítás 
mintájára, közfoglalkoztatási programjaikat.

2017. április 29-én, a XIX. Sajt- és Túrófesztivál keretein belül 
kiállításra kerültek Gyomaendrőd, Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya 
és Csárdaszállás önkormányzatainak a Startmunka Mintaprogram 
során megtermelt termékei. A rendezvényen   a Gyomaendrődi 
Járási Hivatalt dr. Pacsika György hivatalvezető és Tímárné Buza 
Ilona foglalkoztatási osztályvezető képviselte.

A bemutatott, értékteremtő közfoglalkoztatási programok lát-
ványos megjelenésükkel színesítették a rendezvényt, valamint le-
hetőség nyílt kóstolásra és vásárlásra is. A bemutatásra került te-
vékenységek: varrodai tevékenység, szőnyegszövés, mezőgazdasági 
termékek savanyítása, különleges lekvárok és cirokseprű készítése, 
olajtök termesztése és sajtolása, illetve a házigazda által bemutatott 
faipari termékek (virágláda, pad, útjelző tábla), virágtermesztés és 
homoktövisből készített ivólé, valamint lekvár voltak.

A települési önkormányzatok szeretnének hagyományt terem-
tetni e közös kiállításból. Még ebben az évben minden település 
saját rendezvénye részeként lehetőséget ad a többi településnek ér-
tékeik hasonló bemutatására.

Olimpikonnal a drogok ellen

A gyomaendrődi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által 
szervezett előadáson Tótka Sándor kajakos olimpikont  látta 
vendégül a járási hivatal május 15-én.

A szervezők nevében Lehoczkiné Tímár Irén KEF elnök kö-
szöntötte a szép számban megjelent fi atalokat, majd dr. Pacsika 
György járási hivatalvezető és Toldi Balázs polgármester mondta 
el köszöntő gondolatait.

Az élsportolóval a Körös Kajak Sportegyesület képviseletében 
Kovács Péterné beszélgetett, amely során Tótka Sanyi eddigi éle-
téből izgalmas és érdekes pillanatok villantak fel. A diákok végig 
követhették a riói olimpia K2 negyedik helyezett pályafutását, vala-
mint bepillanthattak a nagy nemzetközi versenyek kulisszatitkaiba, 
és első kézből tájékozódhattak arról, hogy milyen küzdelmes egy 
sportoló hétköznapi élete a felkészülés időszakában.

Az olimpikon többször is kihangsúlyozta, hogy nagyon elítéli 
azokat a sportolókat, akik tiltott doppingszerekhez nyúlnak, és csa-
lással szereznek jogtalan előnyt. Egyben felhívta a diák hallgatóság 
fi gyelmét arra, hogy „mindenki válassza a tisztességes utat, ami 
ugyan gyakran nehézségekkel teli, viszont az igazi sikerhez csak 
becsülettel, és drogmentesen lehet eljutni!”.

Versmondó verseny

Az iskola diákjai Mezőberényben jártak, a Petőfi  Sándor sza-
valóversenyen, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban. A 
kötelező vers elmondása után mindegyik szavaló egy szabadon 
választott költeményt mondott el. A gyerekek széles palettáról 
választottak szebbnél szebb verseket. Dobogós helyezettek let-
tek: Bula Boglárka: első, Vinkovics Ágnes, Kiss Adrián és Nagy 
Noémi: harmadik helyezés. Dicséretet kapott: Szűcs Evelin, vala-
mint Hugyik Zoltán, és Izsó Éva, Gecsei Kira is ügyes volt. Felké-
szítő tanárok: Domokos Anikó, Hunya Jolán, Tóthné Szabó Irén 
és Farkas Enikő. Mindenkinek gratulálunk!

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 felkészül-
tek, remekül helyt álltak! 4.- és 6. évfolyam: első helyezés, fel-
készítő: 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. Igazán 
nagyszerűek a „Kis Bálintos” gyerekek, öröm együtt dolgozni ve-
lük!

Madarak és fák napja 

Május 10-én délután a Madarak és fák napja alkalmából az 
öko szakkör 3. osztályos tanulói érdekes előadást tartottak. Mol-
nár Nóra 4. osztályos kisdiák kutatást végzett a házi kedvencek-
ről, melyek eredményét megosztotta társainak. Ezen a délutá-
non a gyermekek hasznos ismeretekkel gazdagodtak.

Színház az iskolában 

Május 11-én ismét ellátogatott a kisiskolások közé a Man-
dula Színház. A kétbalkezes királyfi  című mesejátékot, az alsós 
diákok feszült fi gyelemmel nézték és hallgatták. Aktívan vettek 
részt az élő zenével kísért előadáson. Több kisgyermek a szín-
padot is kipróbálhatta. Felhőtlen szórakozás, móka és kacagás 
töltötte meg az iskola auláját. Az előadás nagy sikert aratott a 
diákok körében. Remekül szórakozott mindenki!

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából
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Szent László király tiszteletére
- Zarándoksokaság ünnepelte a lovagkirályt Nagyváradon -

(Folytatás a címlapról)

A szentmise főcelebránsa és szónoka Erdő Péter bíboros, prí-
más volt. Koncelebrált Miguel Maury Buendía érsek, Románia pá-
pai nunciusa és több magyarországi főpásztor; Veres András győri 
megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, 
itthoni és külhoni püspökök, köztük Majnek Antal kárpátaljai püs-
pök és Orosch János nagyszombati érsek, görög katolikus főpászto-
rok és a romániai katolikus egyház főpásztorai, köztük Ioan Robu 
bukaresti érsek.

Megjelentek a testvéregyházak képviselői, valamint a románi-
ai  és magyarországi közélet szereplői.

A megújulás vágyával és reményével fordulunk Szent László 
felé, és kérjük közbenjárását az előttünk álló feladatok vállalására 
– köszöntötte Böcskei László főpásztor az ünneplőket. A múltba 
való visszatekintésünk célja, hogy vonatkozási pontokat keressünk 
a jövő felé haladásunkhoz – fogalmazta meg az egyházmegye szá-
mára programot adó üzenetét.

Miguel Maury Buendía érsek, Románia pápai nunciusa Pietro 
Parolin vatikáni államtitkár Ferenc pápa üzenetét közvetítő levelét, 
a szentatya megerősítő, szívélyes üdvözletét, hitre és szeretetre buz-
dító jókívánságait tolmácsolta.   

Erdő Péter bíboros szentbeszédében kiemelte: „Szent Lász-
ló hite átjárta egész életét. Nem puszta emberi számítás vezette a 
Szent Istvántól megkezdett úton, hanem az Isten iránti szeretet mu-
tatta meg neki a kiegyensúlyozott, a valóságban jól megalapozott, 
az emberséges és értékeket teremtő kormányzás feladatait. Hitünk 
ugyanis több, mint puszta körültekintés vagy szakértelem, a világot 
alkotó és fenntartó Istennel lépünk személyes kapcsolatba. Ő adja 
az embernek az igazi bölcsességet és az erőt, ő az, akinek vezetésére 
és gondviselésére ma is nagy szüksége van népünknek és a világ-
nak.”

A liturgián több kórus szolgált: a székesegyház kórusa Kristófi  
János karnagy vezetésével énekelt. Hozzájuk csatlakozott a piliscsa-
bai Boldog Özséb Színtársulat kórusa Medgyesy S. Norbert vezeté-
sével, valamint a gyulafehérvári szeminárium kórusa Bojtor Attila 
és Mazai Tihamér kispapok vezetésével. Előadásukban csendült fel 
Haydn 44. számú miséje. A szentmisén elhangzottak népénekek, 
himnuszok, Szent László-énekek, amelyek a középkorban Nagyvá-
radon íródtak László kanonizálását követően.

A szentmise végén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kö-
szöntőjében Szent Lászlót mint a kereszténység, az európaiság, 
magyarság egységének szimbólumát méltatta. Prohászkát idézve 
– „Lászlóban lett kereszténnyé és szentté” – hangsúlyozta, a lovag-
király alakjában mind a hősiesség, mind a keresztény életszentség 
meghatározó vonás. Áttekintve László életét, az Európában élő kü-
lönböző népekkel való kapcsolatról, a családi összefonódás össze-
tartozást adó fontosságáról beszélt.

Az ünneplőket Victor Opaschi, a román kormány kultúráért 
felelős államtitkára is köszöntötte.

Böcskei László püspök buzdító szavakkal zárta a szertartást. „A 
határátkelőnél fogadtam a Győrből érkező ereklyét. A hátam mö-
gött Várad, még a tegnapi óriási esőfelhő szürkeségében, felettünk 
viszont ragyogó napsütés a kék égen. S ahogy hoztuk Várad felé 
a becses kincset, úgy világosodott ki az ég előttünk” – mondta el 
személyes élményét, beleszőve azt az aggodalmat, ami tegnap töl-
tötte el az órákig tartó felhőszakadás miatt féltve a mai körmenetet. 
„Szavakba nem lehet foglalni, mit érzek, hogy több mint 450 év 
után ismét Nagyváradon van Szent László ereklyéje.”

NYÁRTÓL MISEREND-VÁLTOZÁS!

2017. július 1-től a vasárnapi szentmisék a következő módon 
lesznek:

8.30: Gyoma, Jézus Szíve templom.
10.00: Endrőd, Szent Imre templom.
11.30: Hunya, Szent László templom.

A körmenet a jubileum alkalmából meghosszabbított útvonalat 
járt be. A török időket követő megújulásban épült székesegyház-
ból   a két ereklyét – a nagyváradi Szent László-hermát és a győ-
ri, Lebó Ferenc alkotta tartóban elhelyezett koponyaereklyét – a 
menet az első, Szent László alapította székesegyház helyére, a mai 
vártemplomba vitte, áthaladva Nagyvárad belvárosán. A várban ta-
lálható a lovagkirály temetkezési helye.

A körmenet meghatározott rendben épült fel.  A vezérkereszt 
vezette, utána tíz nemzet lobogóját, valamint a pápai és az egyház-
megyei zászlót népviseletbe öltözött fi atalok vitték. Elsőként az asz-
szisztencia követte, majd katolikus iskolák diákjai. Utánuk jöttek 
az egyházi mozgalmak, a Neokatekumenális Út, a Háló közösség 
tagjai, majd a lovagok, a huszárok és a győri határőr egyesület tag-
jai. Szerzetesek, római és görög katolikus papnövendékek, papok 
következtek. Őket a díszvendégek és a hatóságok képviselői követ-
ték. Majd a felekezetek képviselői, a székeskáptalan tagjai és a püs-
pökök folytatták a menetet. Mögöttük vitték a két ereklyét, mely 
után haladt a nagyváradi megyéspüspök és a pápai nuncius, végül 
pedig Erdő Péter bíboros haladt a kórus és a fúvósok, valamint a 
hívek menete előtt.

A vártemplomba érkezve hálaadásul elénekelték a Te Deumot. 
Az ünneplőket itt Veres András győri megyéspüspök, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntötte. „Lelkiismereti 
kötelességünk volt elhozni az ereklyét – mondta a megyés főpász-
tor. – Most egykori földi valója egy részében is jelen van köztünk a 
szent király. Feltekinthettünk rá a menetben, erőt, bátorítást merít-
ve jelenlétéből.”

Veres András felidézte, hogy egykor a csatákban is így hordoz-
ták a lovagkirályt, és „ajkukon Szent László nevével” fohászkodtak 
a küzdelemben. Veres András azt hangsúlyozta, mennyire szüksé-
günk van ma is példájára és közbenjárására. „Érintse meg szívünket 
példája – a hit, az alázat, a hősiesség.” Az alázat, hogy a királyi mél-
tóságot szolgálatnak tekintette, hit és életszentség, hogy szentként 
tudta tisztelni azt, aki nagyapját, Vazult megvakíttatta. Ezek az eré-
nyek tették őt a Nyugat oltalmazójává, és ezek segítették, hogy meg-
őrizze országát. „Legyen ma is példakép és közbenjáró számunkra. 
Ezért imádkozzunk” – buzdított Veres András.

A hálaadást Böcskei László zárta: „A mai ünnep a hit és az ösz-
szefogás jele. Gyökereink vannak, amiből jövőnk fakad. Ezt üzeni 
Szent László.”

Magyar Kurír

TEMPLOMBÚCSÚINK

A gyomai Jézus Szíve templom búcsúünnepe június 24-én, 
szombaton lesz. Az ünnepi nagymise délelőtt 10 órakor kezdő-
dik, és szentségi körmenettel zárul.

A hunyai Szent László templom búcsúünnepe július 1-én, 
szombaton lesz, ugyancsak 10 órai kezdettel.

Mindkét templombúcsúra sok szeretettel várjuk a kedves 
híveket, az elszármazottakat és az érdeklődőket!
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Református k r ó n i k a Evangélikus h í r e k

„Halál! Hol a te fullánkod?” 
A halottakról református szemmel
Nagy témánk végéhez érkezünk. Köszönöm a kedves Olvasónak 

a türelmet és az együtt gondolkodást. Egyetlen kérdést szeretnék 
most megemlíteni, hogy hogyan vélekedjünk a temetőbe járásról 
és gyászolási szokásokról. Két véglet fi gyelhető meg a keresztyének 
között. Az egyik, aki a temetés után úgy jár-kel, mintha mi sem 
történt volna. Többet a temetőnek a tájára sem megy mondván: 
szeretteink a mennyben vannak az Úrnál, nem érdekel bennünket 
a sírjuk. A másik a gyakoribb: A minden sza bad idejét a temetőben 
töltő keresztyén ez, aki ott sírja ki magát hozzátartozó ja síremléke 
mellett. Nem kevés keresztyén van, aki hozzátartozója síremlé kére 
vagyonokat költ, hogy megörökítse minél maradandóbban csa-
ládtagja emlékét. Sok ember számára a síremlék státusszimbólum, 
amely az ismerősök, családtagok, temetőlátogatók felé hirdeti, hogy 
ki volt az illető, s anyagilag hogy állt.

A temetői gyászolási szokások között utolsónak említem azt a 
szokást, amikor az emberek szeretteik sírját felkeresve, beszélnek 
az elhunythoz, hoz zájuk imádkoznak, nekik panaszkodnak, tőlük 
kérnek dolgokat. Vagyis: mindent elkövetnek, hogy a megszakadt 
kapcsolatot tovább is fenntartsák. Gyertyával, virággal jelzik, hogy 
ott vannak a sírjánál. 

Volt róla szó korábban: halottak nincsenek a temetőben. Higy-
gyük el ezt Istennek, és vegyük komolyan. Ha síremléket állítunk 
halottainknak, legyen az egyszerű, s mindenképpen fejezze ki hi-
tünket a feltámadásban, az örök életben, Krisztus áldozatában. Le-
gyen a síremléken bibliai ige, mely minden sírhoz érkező embert 
vigasztal, reménységében erősít, vagy éppen megszólít. 

Mivel szeretteink nincsenek a temetőben, ne ott keressük a 
vigaszta lást, mert ott nem találunk igazi békességet. A keresztyén 
ember, ha szabad ideje van, nem a temetőbe megy, hanem szolgál 
az Úrnak. Valahol segít, bi zonyságot tesz, meglátogatja az élőket. 
Ha pedig kimegyünk szeretteink sírjá hoz, semmiképpen ne beszél-
jünk hozzájuk, mert ezt a Biblia tiltja. Azért tilt ja, mert az ember-
nek ezt a tévhitét, hogy a halottja ott van és beszélhet vele, a Sátán 
kihasználja, és ez a nyitottság alkalmat ad a Sátánnak és a démonvi-
lágnak arra, hogy lelkileg, idegileg tönkretegye az embert; a gyászra 
egészen rácsavarja, sokszor az idegösszeroppanásig. Mivel szerette-
ink lelke nem jöhet oda a sírhoz, mert odaátról erre senkinek nincs 
le hetősége, ezért ne égessünk gyertyát sem, mert ez pogány szokás. 
Még akkor is, ha sok embernek fogalma sincs a gyertyaégetés szo-
kásáról, vagy azt hiszi, hogy ez is keresztyén szokás. Ha a keresztyén 
ember elmegy szeretteinek sírjához, a virágot ne a halottnak vigye, 
hanem díszítse vele a sírt, hogy az ne legyen elhanyagolt. Ha pedig 
megállunk egy kis időre a sír mellett, imád ságban hálát adhatunk 
az ott eltemetett szerettünk életéért, és dicsőítsük Jézus Krisztust, 
aki legyőzte a halált, és bennünket is megvigasztalt igéjével. Legyen 
tehát a temetői szokásunk is hitvallás, és utaljon és mutasson Jézus 
Krisztusra.

Pál ezt írja: „Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.” 
(Fil 1,21). Minden ember számára, aki a földön élt vagy él, ez lesz 
az utolsó és legnagyobb kérdés. Aki itt hisz Jézus Krisz tusban, mint 
személyes Megváltójában, s elfogadja minden bűnére a bocsána tot, 
annak máris örök élete van, s biztos lehet abban. Aki pedig nem 
hisz, s nem borul le Krisztus előtt, mint élete egyetlen Királya előtt, 
az örökre elkárhozik. Bízom benne, hogy nagyon sokan ott leszünk 
az üdvözültek seregében, akik olvastuk e sorokat.

Papp Tibor
református lelkész

Egy új kor kezdete – 500 éves a reformáció - bélyegkiállítás 
Bélyegkiállítás nyílik a Gyomai Evangélikus Egyházközség-

ben „Egy új kor kezdete – 500 éves a reformáció” címmel. Ötszáz 
éves korabeli krónikák szerint angyalszárnyak repítették a hír-
nököket, hiszen nagyon hamar országunkba értek a reformáció 
tanításai. Fontos megismertetni a történelmi hátteret, számunk-
ra azonban a legfontosabb kérdés, hogy ma hogyan épül be a 
mindennapokba ez az örökség. Az egyház állandó megújulásra 
szorul, a reformáció az evangéliumot fedezte fel újra. A mai kor 
emberének feladata az, hogy ezt a mai kor nyelvén szólaltassa 
meg. A kiállított bélyegek kapcsolópontot jelenthetnek az evan-
gélium és a mai ember között.  

A kiállítás összeállításában részt vállaló Nikodém Gabriella, 
a budapesti Bélyegmúzeum igazgatója elmondta, hogy voltak 
Magyarországon olyan időszakok, amikor a vallási témájú bélye-
gek nem voltak divatosak, ilyenkor olyan protestáns személyek 
szerepeltek a bélyegeken, akik sokat tettek az emberiségért, a 
reformáció tanait követték példamutatásukkal. A bélyegeken 
azonban protestáns voltukat csak mellesleg emelték ki (pl. Bocs-
kai, Bethlen). Az afrikai országokban a legtöbbször bélyegeken 
ábrázolt személyiség Albert Schweizer volt, aki nemcsak orvos, 
hanem többek között evangélikus lelkész is volt. 

Mindenkit nagy szeretettel várunk június 4-én pünkösdkor, 
amikor a 9 órakor kezdődő vasárnapi istentisztelet végén meg-
nyitjuk a reformációi bélyegkiállítást. A bélyegek június 5-10-ig 
tekinthetőek meg 8-13 óra között. Idegenvezetéssel segítjük a 
megtekintést, és egy totó kitöltése után bárki ellenőrizheti tudá-
sát a témával kapcsolatosan. 

Fülöp Mónika evangélikus lelkész

MEGHÍVÓ

A Gyomai Evangélikus Egyházközség presbitériuma 
szeretettel várja

az Egy új kor kezdete – 500 éves a reformáció

BÉLYEGKIÁLLÍTÁSRA

Megnyitó: 2017. június 4-én 
a 9:00 órakor kezdődő istentisztelet végén

Helyszín: Evangélikus Templom és Gyülekezeti Terem
Gyomaendrőd, Fő út 178.
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Részletek a „Visszatekintés”-ből - IV. rész
1949
A szocialista országokban megalakul 

a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség 
Tanácsa), nyugaton a NATO (Észak-atlan-
ti Szövetség). Az iskolák államosításával 
párhuzamosan erőteljes lesz a papság ül-
dözése is. Rákosi Mátyás szavaival „le kell 
számolni a klerikális reakcióval”. Példátlan 
hazugságok és rágalmak zúdulnak a tal-
pig becsületes, erkölcsös nevelésre tanító, 
jó embert formáló egyházi személyekre, 
paptanárokra. Jönnek a bebörtönzések, 
kivégzések, híradásokban a gyalázkodá-
sok. Jogellenes a bírósági tárgyalás, hamis 
a vád, törvénytelen az ítélet. Ugyan ki állt 
volna ki a vádlottak védelmében? Megfé-
lemlítették hazánk becsületes néprétegét. 
Ha valaki mert valamit kifogásolni, annak 
házában például házkutatást tartottak, és 
„megtalálták” a fegyvert. Amit ők rejtettek 
el. Kész a vádirat: fegyverrejtegetés, esetleg 
gyilkosság, amiért sokévi börtön, vagy ha-
lál jár. Aki szorgalmával, tudásával, család-
tagok segítségével értéket teremtett, boltja, 
saját üzlete, patikája, kisüzeme, földje, szép 
háza, malma stb. volt, az reakciós, burzsuj, 
el kell venni tőle! Kisemmizett lesz. Aki 
nemcsak családjának, hanem az államnak 
is hasznosat alkot, az is harácsoló gazem-
ber. Ez téboly! Az, aki mutatja szolidaritását 
a kommunista eszme iránt, azt felkarolják. 
Nem jár templomba, gyermeke keresztelése 
helyett névadó ünnepet tart (hacsak tudtá-
val a nagymama sötétség leple alatt el nem 
viszi a templomba). A jobb érzésű embere-
ket is át akarja formálni a rendszer, kom-
munista szellemben. Elképesztő az anyagi 
és szellemi rombolás.

Megkezdődik a mezőgazdaság tudatos 
szétverése. Ha például összekuporgattuk 
a kivetett tízezer forint adót és befi zettük, 
másnap ismét kiróttak ugyanennyit. Ennek 
töredékét is képtelenség volt beadni.

Különböző hamis vádakkal apukámat 
börtönbe vitték. Hét hónapra ítélték Gyu-
lán, és ott le is ülte ezt az időt. Teljesen 
lefogyva, szívbetegséggel jött haza 1950. 
május 12-én. 1949 októberében anyukámat 
szintén elvitték vizsgálati fogságba Gyulá-
ra. Két hónap múlva szabadult, nem talál-
ták bűnösnek. Ez idő elég volt arra, hogy a 
bíróság irodáit felsúrolja, tökéletesen kita-
karítsa. Siralmas állapot. Ez évben már 40 
hold földet elvettek, vagyis „önként felaján-
lottuk” az államnak, a 25 holdat még 3 évig 
mi műveltük ketten anyukámmal. Hogy 
milyen nehézségekkel, azt nem kívánom 
leírni. Nagyon hosszú és hihetetlen volna.

Számunkra a földadó szinte mindent 
elvitt, csupán az évi fejadag-búza maradt, 
és annyi kukorica, hogy egy disznót hiz-
laljunk (ennek zsírjából be kellett jó részt 
szolgáltatni), és tartsunk néhány tyúkot. 
Tehenünk még volt, nem éheztünk, de 
pénzt szinte semmiből nem tudtunk vará-
zsolni. Anyukám szép ruháit már sorra át-
alakíttattam. Ért egy kellemes meglepetés. 
Nagymama nővére, Panni néni, aki elment 
nevelt fi ához lakni 85 évesen, saját házát 
előbb eladta és rokonai között szétosztotta 

annak árát. Én ebből a pénzből télikabátot 
vettem. Szinte az égből pottyant. A legjobb-
kor érkezett, Istennek hála.

A parasztság nehéz helyzete mellett 
nehéz idők sújtottak az iparos rétegre is. 
Az ENCI megalakítása nagyon jó ötlet 
volt. Összefogva jó lehetőség nyílt a cipé-
szeknek. Előzőleg 94 képzett szakmunkást 
tartott számon az ipartestület. Túl sok egy 
községben. Szabók is sokan voltak. Meg-
szűntek szakmák.

Sokan elköltöztek Endrődről, főleg az 
értelmiségi gárda – szegényítve községünk 
elitállományát. Sok iskolázott ember csak 
városokban tudott elhelyezkedni.

Az államosított iskolák teljesen át akar-
ták formálni a gyermekek nevelését kom-
munista szellemben. Kellettek új oktatók, 
nevelők, tankönyvek. Községünk nem 
bővelkedett baloldali tanítókban, tanárok-
ban, így – ha valaki nem akart más pályára 
menni – el kellett fogadnia az új oktatási-
nevelési módszereket és beállni a sorba. 
Párttagság ugyan nem volt kötelező, de so-
kan beléptek, bizonyítva baloldaliságukat, 
előbbre jutásukat remélve.

(Az az okos magyar szülő, munkahelyi 
vezető, aki felismeri gyermeke, beosztottja 
kiváló képességeit, lehetőséget ad neki a 
továbbtanulásra, fejlődésre, képességeinek 
teljes kibontása érdekében. Nem ismerek 
pontos számadatokat, de az köztudott, 
hogy hazánkban a lakosság számarányá-
hoz viszonyítva a tudós, felfedező, mate-
matikus, kiváló sportoló stb. nagy tehetség 
igen magas arányú. Miért is ne jutna el egy 
falusi tanító az egyetemi katedráig? Vagy a 
kis kórustag a New York-i Metropolitanbe? 
De magyar tudósok is főszereplők az űrku-
tatásban, műszerek alkotásában. A sort vég 
nélkül lehetne folytatni. Azok a politikai 
vezetők, akik nem segítik a népek felemel-
kedését, azt jelenti, hogy nem akarják azok 
szellemi magasságát, mert nehezen lehet-
ne uralmuk alá hajtani, ha sokat tudnak 
és józanul látnak. Kommunista ideológia 
szovjet mintára. E területen is kell a sok 
kiválóság, hogy tudjuk védeni magunkat 
a vészben. Sok kis közösség, okos vezetés, 
nagytöbbségű igaz magyar ember kell min-
den területen. Elődeink között sok magyar 
vezető rengeteg hibát vétett, s ma is az a na-
gyon szomorú, hogy egy részük nem tanult 
belőle, politikailag analfabéták.)

Jenő nagybátyám feleségét, Veronka 
nénit is elvitték, három hónapot ült Bu-
dapesten a Mosonyi utca 6. sz. internáló 
táborában. Az ok szinte nevetséges: „azt 
hangoztatta, hogy senki se fi zessen adót”. 
Azt hivatalos helyen panaszolta, hogy be-
vételük már semmiből sincs, nem tudnak 
adót fi zetni. A rendszer emberei szabadke-
zet kaptak Rákosi Mátyástól és hasonsző-
rű állami vezetőktől, hogy bátran tegyék, 
amihez kedvük szottyan. Tették! - sok-sok 
„remek” formában. A fontos értelmiségiek 
nagy részét elzavarták állásaikból, de az új 
elitréteget nem tudták elég gyorsan kine-
velni. Sok év kellett főiskolát, egyetemet 
végzett fi atalok hivatalba helyezésére, de 
azok tudása, embersége, általános művelt-

ségi szintje, intelligenciája többnyire nem 
volt egyenértékű a régi elittel. Főleg a jo-
gászok, tanárok, közgazdászok nagy része 
okozott helyrehozhatatlan hibákat, károkat 
népünk életében: jogtalan bírósági ügyek, 
nem megfelelő oktatás és nevelés, orszá-
gunk gazdaságának tudatos tönkretétele, 
elszegényítése. Fizettük a háborús jóvá-
tételeket, zsidók kárpótlását, a lerombolt 
Budapest újjáépítését, a soktízezer „ideigle-
nesen” ittlévő szovjet katona eltartását, stb.

Kicsit letérek, tovább megyek 1949-ről. 
Akkoriban kezdődött, majd több évtizedig 
tartott az a gyalázat, ami példátlan hazánk 
életében. Elvitték (baloldali országvezetés 
alatt) aranykészletünket. Eladták jelenték-
telen összegért hazánk gyárait, üzemeit a 
rendszerváltás utáni első miniszterelnök 
tudtával, asszisztálásával. Volt jól működő 
Ganz MÁVAG (elkelt 10 millió dollárért, 
műfajában a világ 5. helyén állt), volt a vi-
lág élvonalába tartozó Tungsram. A Chi-
noin gyógyszergyár is, amit a franciáknak 
adtak el kevesebbért, mint annak évi tiszta 
jövedelme. Az új vevő már az első évben 
nyereséggel működik. A magyaroknak évi 
3,5 milliárd Ft bevételt jelentett. Ez csak 
egyetlen példa. Sorra így pocsékolták el 
drága, nagy értékű nemzeti kincseinket. 
Minél kevesebbért adták el, annál több 
pénz csúszott a zsebekbe. A kommunisták 
lettek a legnagyobb kapitalisták. Az óbudai 
hajógyárat is eladták, dolgozóit elküldték. 
A svédek rendeltek 14 hajót, de az ipari mi-
nisztérium ezt letiltotta, a szerződést nem 
írta alá. Ez még két évig adott volna munkát 
alkalmazottainak. 240 millió Ft-ért kelt el. 
Lebontották. A magyar maffi  a felvásárolja 
a telket, 1200 Ft/négyszögöl, majd eladják 
a külföldieknek 25  000 dollárért. Hasonló 
dolgokat vég nélkül lehetne sorolni. Hol 
volt itt a munkásember, a KISEMBER érde-
ke? Tettek helyett mézes-mázos beszédeket, 
hazugságok özönét ontották a becsületes, 
hiszékeny munkásréteg felé. Nagy pénz és 
hatalom a „balos” vezéreké. Gonosz tettük 
elképesztő! Idegenek érdekeit szolgálták ők 
és nem honfi társaikét. Alig akad olyan or-
szág a világon, amelyik jelentős fórumokon 
ne országát védené, de a balos, liberális esz-
me itt változatlan. Például „magyar” EU-s 
képviselők nagy hangon gyalázzák hazájuk 
vezetőit. Hálás köszönettel vehetnék tudo-
másul, hogy néhány év alatt országunkat ki-
emelték a csődhelyzetből, és annyi mindent 
adtak népünknek, amit ők soha. A zavaros 
időkről mi is jut még eszembe? Hazánk la-
kosai nagy többségben szorgalmasak, be-
csületesek, nagy tudásúak, jó szakemberek, 
tehát nemzetünk többre hivatott, mint azt 
mai állapota mutatja. Csak már egyszer el-
érné ez a tehetséges, sokat szenvedett nép, 
hogy életminősége magasabb szinten áll-
jon, és főleg ne idegenek irányítsanak! A 
különböző pártok – ha normálisak tagjai 
– csak hazájuk felemelkedését szolgálhatják 
és nem fordulhatnak szembe népüket segí-
tő becsületes országvezetőikkel.

Hanyecz Margit
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Ha május, akkor gyönyörű Endrőd 
(máskor is, de ilyenkor különösen)! A Kö-
rös szeretettel tartja az ölében a csupa vi-
rág, illatozó utcákat, a nyíló akácot, a bo-
dzát, az utakat szegélyező, haragos-zöld 
levelű fákat, bokrokat -  az ember azt se 
tudja, hova nézzen. 

Ha május, akkor hazavárjuk szülőföld-
testvéreinket. Gazdag a program, lehet 
választani. Persze, a legfőbb „program”, 
hogy a hazalátogató újból láthassa gye-
rekkora helyszínét, és az ismerősök talál-
kozzanak egymással. 

Az első vendégeink pénteken érkez-
tek. Már az is izgalom: a gyomai vasúttól 
Endrődre hazajutni. Persze, segítettünk 
gépkocsikkal, de Szabó Zoli pl. a vonaton 
elhozta a kerékpárját, és itthon azzal köz-
lekedett. A pénteki program az iskolában 
kezdődött azzal, hogy az iskola öregdi-
ákjai órákat tartottak a mostani diákok-
nak. Giricz Laci azokról a magyar kultu-
rális emlékhelyekről beszélt, amelyeket 
ő maga bejárt. Majd a Kutas házaspár 
mutatkozott be irigylésre méltóan szép 
életpályájukkal. Kutasné Bálint Kati annak 
a Bálint takácsnak a lánya, aki régebben a 
legismertebb takács volt Endrődön. A lá-
nya folytatta a mesterséget, szőnyegeket, 
táskákat sző, amelyeknek visszafogott, íz-
léses színharmóniája erősen emlékeztet a 
régi endrődi pokrócok tiszta nyugalmára. 
Bálint Kati mára elnyerte a népi iparmű-
vész címet. A kiállítás másik egysége a fér-
je, Kutas Bandi amatőr fényképei voltak, 
amelyek sorra bizonyítják, hogy milyen 
fontos tud lenni az életünkben egy-egy 
pillanat. 

Töltött káposztát ebédeltünk, ami 
nem akadályozott meg bennünket ab-
ban, hogy hamarosan készüljünk az esti 
szalonnasütésre. A Dombszög udvarán, a 
víz közelében nyársaltunk. Volt egy nagy 
tűz, székekkel körülültük. Poharelec Laci 
megkészítette a szalonnát, a lila hagy-
mát, retket, paradicsomot, kenyeret. Az 
endrődi Farkas Pista hozott fl ekkensütőt, 
abban is sütöttük a fi nom mangalica sza-
lonnát, a zsírját rácsorgattuk a kenyérre. 
Ugrin Gabi kihozatott egy láda sört, csak 
hogy jobban csússzon a kenyér, meg a 
szalonna. Mikor már mindenki jóllakott, 
összébb húzódtunk, és ment a nótázás, 
egyik a másik után. Dörgött-villámlott, 
majd amikor az eső is megjött, az eresz 

alatt énekeltünk tovább. Ez az este a ba-
rátságról szólt. De aki lemaradt, ne búsul-
jon, mert jövőre, így, pénteken este ismét 
lesz szalonnasütés, amire hazavárjuk az 
elszármazottakat. 

Szombaton reggel busszal kimentünk 
a Pájer Szabad-strandhoz, ott megnéz-
tünk egy kiállítást a Körös történetéről, 
a szabályozásról, a halászatról. Majd át-
mentünk Gyomára, a Körös Látogatóköz-
pontba, ott megnéztük a Babamúzeu-
mot, amelyet Újházi Aranka ajándékozott 
a városnak. Ott még egy nagyon gazdag 
ásványkiállítás is várt bennünket. Az egyik 
vitrinben még ékszerek is voltak.  A busz-
szal elkanyarodtunk Kállai Ferenc szobra 
felé, azután jöttünk haza. A Dombszögön 
becsinált leves, sült kacsa és palacsinta 
várt bennünket. 

Délután az endrődi iskola gálaműso-
rát néztük meg. Minden előadott színpadi 
mű után megállapítottuk, hogy különös 
tehetsége van azoknak a gyerekeknek. 
Mintha Rózsahegyi Kálmán is le-leszáll-
na néha az emelvényről és ő is tanítgat-
ná őket a színész mesterségre... Ebben 
az évben a zene, a tánc, az ének volt az 
előadott művek jellemzője. Vidámak és 
talpraesettek voltak a gyerekek, látszott 
rajtuk, hogy ők maguk is élvezik az elő-
adást. Gratulálunk! Este 7-kor kezdődött 
a Baráti Beszélgetés megnevezésű foga-
dás – teli jobbnál jobb meleg- és hideg-
tállal, süteménnyel. A pezsgős köszöntést 

Farkasné Marika igazgatónőtől és Toldi 
Balázs polgármester úrtól kaptuk. Sokáig 
beszélgettünk egymással. Ez az este is a 
barátságról szólt. 

Vasárnap 9-kor volt a mise. 10 órakor 
ellátogattunk a tájházba, ahol néhány 
percre mindannyian visszataláltunk a 
gyerekkorunk színhelyeire: láttuk az ab-
lakalját, a soromplót, ott volt a tiszta 
szoba, a kuckó, a vetett ágy, a vacokágy, 
a katlan, a komra a titoklyukkal - és min-
den más fontos dolog. Majd megnéztük 
a Népházban az endrődi születésű Bella 
János képkiállítását. A kiállított képeket 
a festő a szülőhelyének ajándékozta. Az 
ismertetés után néhány versét is meg-
hallgattuk Jánosnak. „Bella János számá-
ra a festészet nem foglalkozás, hanem 
elhivatottság” - írják róla. Ő maga így ír 
a szülőhelyhez való kötődésről.: „Endrőd 
az én szellemi vagyonom... a Mirhó, az itt 
eltöltött gyermekkorom... ez a fundamen-
tum, amire később építkezem. Én a szü-
lőföldemről egy olyan hatalmas vagyont 
vittem magammal, amiből még most is 
táplálkozom...”

Szeretnénk, ha az elszármazott 
endrődiek közül minél többen jelent-
keznének az Endrődiek Baráti Körébe, és 
részt vennének ezekben a tartalmas és 
szívmelengető programokban. Minden-
kit várunk.

A vezetőség nevében: 
Szilágyiné Németh Eszter

H a  m á j u s ,
akkor Rózsahegyi Napok és az Endrődiek Baráti Körének rendezvényei...

(Endrőd, 2017. május 12-13-14.)

Kutasné Bálint Katalin népi iparművész és Farkas Zoltánné igazgató



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Szent László Zarándoklat
Gyomaendrőd-Nagyvárad

2017. május 10-14.
- egy zarándok élménybeszámolója -

Az idei évben 6. alkalommal került sor 
a Szent László zarándoklatra, ami már or-
szágos szintű, mert Győrből, Budapestről, 
Székesfehérvárról és más magyarországi 
településről is jönnek

a gyomaendrődi indulóhelyre
Szerda délután érkeztek meg a vidéki 

zarándokok a Szent Antal Szálláshelyre. 
Másnap reggel 7 órakor részt vettünk az 
endrődi templomban Czank Gábor atya 
szentmiséjén, és utána az endrődi hídig kí-
sértek ki a családtagok, hívek, barátok. Itt 
Czank atya áldásával útnak indultunk.

Az első szakasz Gyomaendrőd-Körös-
ladány volt, először a Hármas-Körös majd 
a Sebes- Körös gátján. Nagyon szép idő-
ben, jó hangulatban késő délután értünk 
be Körösladányba, Lengyel Tóni atya mi-
séjére. A plébánián volt a szállás, ott ven-
dégeltek meg bennünket. A beszélgetések 
során Tóni atya szerény személye és ízes 
beszéde felüdülést jelentett. A kápolnában 
aludtunk, a szent hely még a horkolókat is 
megszelídítette.

Másnap litánia után indulás Újirázra a 
Sebes-Körös partján. A duzzasztónál egye-
di engedély alapján átkeltünk a túlpartra, és 
így haladtunk tovább. Az idő egy kicsit szo-
morú volt, de a mi szívünk nem. Tartottunk 
csendes szakaszokat, amikor nem beszél-
gettünk egymással, mindenki elmélyedhe-
tett hitében, imádkozhatott. A Vidra tanyán 
megpihentünk, és a folyón újból átkelve 
beértünk Újirázra. A fogadtatás mindenkit 
elérzékenyített, mert nagyon sokan vártak 
bennünket a falu határában frissítővel és 
süteménnyel. Harangzúgás közepette a 
helyiekkel együtt mentünk be a templomba, 
és ott Dénes Zoltán atya tartott szentmisét. 
A plébánián volt itt is a szállásunk, szinte 
az egész falu a mi kedvünkért sütött-főzött. 
Volt egy kis meglepetés is, ugyanis ezen a 
napon ünnepelte Dénes atya 60. születés-
napját, és köszöntöttük mi is. Jó hangulatú 
beszélgetések után pihenés a szokott za-
rándoki körülmények között - most már egy 
kategóriával feljebb lépve, emeletes vas-
ágyon történt.

A szombati napot Komádiban kezdtük, 
itt Dénes atya tartott litániát, és a komádi hí-
vek szeretetvendégsége után indultunk el. 
Ekkor már az újirázi és a komádi zarándo-
kokkal a kezdeti 22-ről 37 főre gyarapodott 
a zarándokcsapat. Az éjszakai hatalmas 
eső után aránylag szép időben indultunk el.

Az országúton haladtunk, több kisebb 
falut érintve, először Magyarhomorogot, ami 
egy teljesen református település. Itt a tisz-
teletes fogadott bennünket „Dicsértessék!”-
kel, amire mi „Áldás békesség!”-gel vá-
laszoltunk. Bemutatta a templomát, amit 
nemrég újítottak fel, és példája annak, hogy 
lehet egyszerűen szépet alkotni. A követ-
kező helység Körösszakál, ahol egy görög 
katolikus templomot szerettünk volna meg-

nézni, de a tisztelendő nem volt ott. Ezután 
Körösnagyharsány felé indultunk, a határ-
átkelőhelyhez. Közben a távolban feltűnt 
Körösszeg vára, ahol IV. László Árpád-házi 
királyt kun főurak meggyilkolták 1290-ben. 
A határátkelőt csak magyar és román lako-
sok használhatják, és csak szombaton, így 
ezt a lehetőséget pont ki tudtuk használni. 
A határon átkelve barátságtalan idő és eső 
fogadott bennünket, ki kellett próbálni az 
esőkabátokat. Mire Körösgyéres alá értünk, 
már nagyon eltelt az idő, így a következő 
megállóhelyünk vendéglátói Köröstarjánból 
elénk jöttek. A gyönyörű templomban tartott 
szentmisén is átérződött a helyiek vendég-
szeretete, ami megnyilvánult a nem is fe-
jedelmi, hanem királyi vendéglátásban is. 
Közben óriási felhőszakadás és éjjeli sö-
tétség kerekedett, így a vendéglátóink be-
vittek bennünket Váradra. Ez a nagy forga-
lom miatt is szükséges volt, mert a Váradra 
bevezető főutak mellett nincs járda, így az 
autók között kellett volna közlekedni. A szé-
kesegyház szomszédságában a katolikus 
kollégiumban volt a szállás, ahol kényel-
mes, igazi ágyakon pihenhettünk.

Reggel a szokásos módon minden-
ki kipakolta a hátizsákjából az élelmet, és 
közösen fogyasztottuk el. Ez jellemző volt 
az egész út során. Ezután elindultunk a 
székesegyházba. Közben megjöttek busz-
szal a hunyai, endrődi, gyomai hívek, így a 
zarándokcsapatunk már 50 főt számlált. A 
bazilikában alig volt hely.

Ez a Varadium most nagyon különleges 
volt, mert 825 éve, 1192-ben avatták szen-
té Szent László királyt, ezért a 2017-es év 
Szent László éve, és nagy diplomáciai si-
kerként a Győrben őrzött ereklyét, Szent 
László hermáját (koponyacsontját) is kiál-
lították. A magyarországi katolikus egyház 
vezetője, Erdő Péter celebrálta a szentmi-
sét. A katolikus egyház vezetői mellett több 
más felekezet és a város vezetői is ott vol-

tak. A több ezres tömeg a szentmise végén 
körmenettel felment a szépen felújított vár-
ba, és ott ért véget a zarándoklat.

Többen feltehetik azt a kérdést, hogy mit 
jelent egy ilyen zarándoklat. Ez lehet egy 
teljesítménytúra is, ugyanis a napi 30 km 
gyaloglás, a puritán körülmények embert 
próbáló feladatok. De ez ennél több. Lehet 
ez emberi kapcsolatok, barátságok kialaku-
lásának az alapja is, ugyanis az ilyen utak 
alatt életre szóló barátságok köttethetnek. 
De ez ennél is több. Ez lehet evangelizáció 
is, ugyanis az út során amikor megkérdez-
ték, hogy hova megyünk, akkor azt mond-
tuk, hogy vallási zarándokok vagyunk, 
Szent László király ünnepségre, Váradra 
megyünk. Ez már lehet cél. De ennél is 
több az, amikor az út során együtt imádko-
zunk Isten dicsőségére.

Ennek az útnak is, ugyanúgy mint az 
előző ötnek a létrehozója, motorja, szer-
vezője Szonda Pista és Dénes atya volt. 
Nagyon jól összefogták ezt a korábbiaknál 
nagyobb csoportot. Dénes atya bepillantást 
engedett tudományos munkásságába, a 
néprajzi dolgok mellett történelmi össze-
függéseket is megismerhettünk. Köszö-
nettel tartozunk egyetemi munkatársának, 
Eriknek is, aki fáradhatatlan volt a csoport 
csomagjainak mozgatásában. Szonda Pis-
ta szerényen, nagy hozzáértéssel segített 
megoldani problémáinkat. Óriási köszönet 
illeti a helyi híveket, amiért fáradhatatlanul 
dolgoztak, hogy az út fáradalmait kipihen-
hessük, és szinte zavarba ejtően bőséges 
vendéglátásban részesítettek.  Az egész 
csoport nevében nagyon köszönöm Dé-
nes atyának és Szonda Pistának, hogy 
részt vehettünk az úton. Isten áldja őket is 
és mindazokat, akik önzetlenül segítettek, 
hogy feledhetetlen élményben legyen ré-
szünk.

Kiszely Sándor
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

Nyelvjárástörténeti feljegyzések, szövegek a XVIII-XIX. századi Gyomáról - II.
Érdemes Birák Uramék! Alól irt alázatossággal bátorkodom 

érdemes Birák Uraméknak ebbéli nagy panaszomat le panaszol-
ni, hogy az én vőm uram Szabó Mihály engemet majdhogy nem 
egészen ki nem akar zárni az én édes atyám örökségéből mintha 
ő Takó fi ju lenne, lett volna holott pedig még ű sehun se vót, már 
akkor megtartőója voltam a kertnek, mikor pedig a kert nem termett 
az drága időkbe én munkáltattam drága pízemen, drága kenyere-
men, az melyre nékem vannak tanuim, élő tanuim, azkik munkálták 
volt Kereki Mihály volt az gulyás gazda, azmely embereknek volt 
két-három darab marhája, az a szöllőbe ment munkálni. Az bírbe 
nálok hagytam kenyeret, pízt, azkik meg most élő tanu bizonyságot 
tesznek arról. Azonban Kanó Mihály az Öreg Takó András ipam 
kénszeritett arra, hogy hirdesse, hogy eladó az kert akkor is én 
állottam az eladásnak ellene, mert azt mondtam apám uramnak, 
hogy mig nékem lesz kenyerem, addig az dolgosoknak, kenyeret s 
pízt is adok azír amír dolgoznak, attam is magoknak is míg aztán 
Szabó Mihály oda nem került ha kapott valami kis kenyeret, íletet 
azontól az én házamtól kellett kitelni minnyájoknak az kenyérnek. 
Már mostan Szabó Mihály vőm uram azt mongya hogy adóssá-
got fi zetett ő Takóék cselídjekír de ű eztet az Takó Mihály Bátyám 
uramébúl fi zette nem az magáébúl mivel hogy az azhoz az házhoz 
nem vitt egy forintot is, Kitelt a borok árábul. Aznak előtte pedig mig 
mink munkáltattuk még több adósságot is ki tuttak a borok árábúl 
fi zetni nem annyit, az három esztendő alatt való termések árábul 
38 forintokat elvittem az az tiz akó borok árát de amikor odament 
készre ment teli vót az kamora borral, akkor is én munkáltattam 
apámuram pedig nékem atta életibe felit az kertnek. Adott pedig 
apám uram maga jó szivességibűl husz azaz 20 forintokat, adótt 
mivel hogy űkelmek is csak ugy az lovamon ami szükségek vót 
dolgozni, de már én ezt is meg fi zettem, Takó Mihály bátyám uram 
meg maga vitt el Kató Mózes uramtúl kert munkára 16 forintot, 
felesígem pedig 5 forintot vitt oda az házakhoz igy hát ez is meg 
van fi zetve, igy hát mindenneka felit kivánom mint leánya, melyért 
alázatosson instálom Birák Uramékat, ezen mi dolgunkat az igaz 
törvénynek egyenes uttyán eligazittani ne terheltessenek.

Alázatos szegíny lakos társok
Tuba János hites társával Takó Zsuzsával együtt

Gyomán 1822. májusnak 30-ik napján

Nemzetes Úr! Fő komiszáros Uram! Én Szabó Ferenc csizma-
dia mester ember folyamodom kegyes szeme elejibe avégre hogy 
az szomszédomban lévén egy rossz magaviseletü asszony sze-
mély Kovács Gergelyné az az Nígyesi Zsuzsa, az elmult heteken 
az egísz heljsígben aztaz hirt pletykálta hogy én űrajta erőszakot 
akartam tenni. Én pedig mivel magamat hibásnak nem esmérem, 
esmértem lenni, annálfogva az udvarom eránt meg állitottam és 
megkérdeztem tűlle becsületessen hogy mír cselekeszi aztaz 
csunya dolgot velem mivel énnékem, becsülletes felesígem va-
gyon, de átkozta magát, hogy ű nem cselekette, de mivel hogy 
az egísz helysíggel megbizonyitom hogy cselekette annál fogva 
kéccer nyakon csaptam, azaz tarkón ütüttem, az abba elmult, az 
utam. Dél után az felesígem az kútra ment az a rossz meg látta és 
az uton ütötte kegyetlenül ha én íszre nem veszem, vettem vóna 
talán agyon is gázolta vóna, dehogy látta, hogy szaladok arrafele 
bészalatt a házába az útról de minél hamarabb kijött egy fejszível 
az utra káromkodva, magam se vettem tréfának bizony rám 
huzogat az nagy taglóval, egy páca vót nálam jól ráhuzagattam 
istenessen, kapta magát sztán el szalatt, az céh mester uramhoz 
és hét féle kíppen elárult ugyhogy másmost kemény büntetíst kel-
lene szenvednem, hanem egísz alázotossággal esedezem tekin-
tetes uramhoz mint kegyes partónusomhoz, méltóztasson ezen 
dolgomban bele tekinteni és aztat megítílni.

Kelt, Gyomán 1823. aug. 11.
Szabó Ferenc csizmadia mester

1824. febr. 9. Nemzetes Birák Uraimék! Hogy Sárosi József 
szombaton estve nállam vót ijjen szavakkal kisebbitette Birák 
Uraimékat! Közönsígessen kiváltkíppen Biró Uramat csak ecsém 
uramnak, sohasem láttam ijjen ostoba szamár cudar birákot mint 
ez az gyomajiak, én Diószegi István aszt kérdem tülle, - mír bá-

tyám uram!, aszt feleli az én szavamra, hogy ne! ecsém uram! mi-
kor ez az Lakatos Szilágyi István az felesíge eránt bajirt be jött 
közzénk, és oj becsülletessen, illendőjen meg kért bennünket, 
hogy az szeméből hullott az könny és igaz előadásu szói volta-
nak, de ez az ostoba cudar szamár biró egyenesen kivágta néki 
hogy mig én birónevet viselek soha az meg nem lészen hogy va-
laki kezes levelet kapjon tűllem tolvajságáért. Én aszt felelem néki, 
jajj bátyám uram! hijába mer az birójé az hatalom. De beszom a 
cudar teremtísit neki ecsém uram, olyan kárt csináltam én avval 
az ű vakmerősígivel hogy közönsígessen kért mijatta. Én Diósze-
gi István mondom néki, ugyan Bátyám uram! hogy beszílhet ojjat. 
De ecsém uram ojjan ember eshetik bajba és ojjan kírhet bizo-
nyítást hogy ebatta szamarát ugy körül rántyák baszom a cudar 
lelkit hogy sohasem látott ojjat mégnem pedig no de ecsém uram 
csupa bolond ez az Lakatos hogy ilyen cudar birákat istál (kérel-
mez, alázkodik) lám és mikor Láda sógort kihoztam kezessígen 
meg nem istáltam sem egyiket sem másikat cudar birót, és mégis 
kibirtam kezessígen hozni de igen hogy esett az meg felelte Sárosi 
ecsém uram csekíjsíg az, az ojjan dolgot okos embernek kelletik 
vígezni ez ippen ebbűl vót hogy Gyulán elmentem a nótáriushoz 
és csapattam véle egy kezes levelet és ott voltam harmad napig 
Gyulán és azután beadtam az fi skálisnak és mingyárt megkaptam 
Láda sógort. Ezért hát szamár ember Lakatos Szilágyi hogy istálja 
ez ostobákat. Ijjenekkel s ennél ijjenebb fertelmesb szavakkal 
kisebbitette Birák Uramékat. Mejnek megítíltetett bizonyságul le-
szek én Diószegi István minden cselédemmel eggyütt. 

Még annyit Nemzetes Birák Uramék hanem leirásom nem igaz 
hát az Isten se igaz, Uristent sem lehet igaznak hinni hogy ezen 
irások mind a Sárosi József beszéggye nálam szombaton este 
még aszongya hogy vala itt tegyek az ablakra hogy ne hajjon az 
szó ki, de én aszt nem cselekettem mert még aszt akartam vóna 
hogy más is hallotta vóna.

Közreadta: Cs. Szabó István

„Aranyeső” hullott a Színfoltra! 
A XI. Aradi Nemzetközi „Dancing Európe” Mazsorett 

Fesztiválon vett részt május 20-án a gyomaendrődi Színfolt 
Mazsorett Csoport. A csapatok bevonulása után kezdetét vet-
te a verseny. Összesen: 160 színpadi kategóriát nézhetett végig 
a szurkoló közönség, és a mazsorett – sport iránt érdeklődők. 
Három korcsoportban: botos, pomponos, szalagos, zászlós ko-
reográfi ák, valamint szóló, páros, kiscsoportos és nagycsopor-
tos versenyszámok kavalkádja tette változatossá az egész napos 
versenyt. Az eredményhirdetés előtt közösen táncolt a 300 ma-
zsorett-táncos, vidám, önfeledt, karneváli hangulat alakult ki Az 
aradi Viktória Sportcsarnokban. 

Nem hiába mondják, hogy a májusi eső aranyat ér! A Szín-
folt Mazsorett Csoport táncosai remekeltek, hiszen 8 arany 
érmet kaptak a nemzetközi zsűritől, valamint egy ezüst és egy 
negyedik hellyel is gazdagodtak.

Csapatversenyek: nagycsapat, botos koreográfi a: első hely, 
nagycsapat tradicionális koreográfi a: első hely, kiscsapat botos - 
és zászlós koreográfi a: első hely, Szilágyi Csilla pompon szólója: 
első, Piroska Attila botos szólója: első, Ács Orsolya és Szilágyi 
Csilla botos párosa: első, Czinczár Noémi és Piroska Attila bo-
tos párosa: első, Szilágyi Csilla botos szólója: második, Czinczár 
Noémi botos szólója: negyedik helyezés. Az idei év versenysze-
zonja nagyon sűrű, a Színfolt már négy versenyen van túl, és 
ezután sem pihennek a táncos lábú lányok, hamarosan kezdetét 
veszi a nyári fellépések sorozata, valamint a helyi – és egy Szeged 
melletti nemzetközi felkészítő mazsorett – tábor.

A csoportvezető köszönetét fejezi ki a Színfolt valamennyi 
tagjának, a tánc asszisztenseknek és a szülőknek, amiért ered-
ményes, aktív, sikeres félévet tudnak maguk mögött.

Hunya Jolán, a Színfolt vezetője
Kép a 19. oldalon!
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Rovatvezető: Polányi Éva

 Katolikus Költők Antológiája (Kr.u. 20. század)

Válogatásunk címe azonnal felveti a kérdést, létezik-e katolikus 
irodalom, s ha igen, melyek azok a jellemzői, melyek jogossá teszik 
a megkülönböztetést. A válaszért Sík Sándorhoz fordulunk. Alapvető 
fogódzókat adott a Vigiliában megjelent közismert és gyakran idézett 
tanulmányában, a katolikus irodalom problémáiról szólva. Talán még 
bővebb, szerteágazóbb kifejezését találjuk e kérdéskörben Irodalom és 
katolicizmus című írásában, amely A katolikus írók új magyar ka-
lauza című kötetben jelent meg (290–347).

Sík a hiteles irodalom lényegét így világította meg: „A művész az ő 
alkotó tevékenysége mélyén, valamiképpen az érzékfeletti világgal, az 
emberen túli valósággal, a titokkal érintkezik; erről meg van győződve 
lelke legmélyén minden művész – feltéve, hogy igazán művész – az is, 
aki nem mondja, az is, aki önmaga előtt is tagadja, az is, aki cinikusan 
az ellenkezőjét vitatja… Igazi művész nem lehet materialista vagy po-
zitivista, mert önmagában élte át a Szellem szuverenitását, az ige testté 
válását. Ezt az igét kell szolgálnia, minden mást – még a vallást, az 
erkölcsöt, a hazát, az emberiséget is – csak ezen át szolgálhatja”.

Nyilvánvaló, ebben az összefüggésben az ige szolgálata nem az 
igehirdetéssel azonos, hanem az ajándékképpen kapott Szellem kifeje-
zése, s ez által a Titok lényegének megsejtése. Az ajándékot megkap-
hatja, aki előfeltevések nélkül szolgálja a szépséget, amely a teremtett 
világban és az emberi létben egyformán adott.

A katolikus művészet fogalmát semmiképp sem tekinthetjük iro-
dalmi irányzatnak vagy iskolának, nem is lehetne, hiszen egyetemes 
igényű, mindegyik irányzatból befogadja és tartalmazza az emberi 
törekvéseket. „A katolikus lélek minden esztétikai áramlatban otthon 
találja magát – írta Sík Sándor –, és minden komoly ízlésformában 
kifejezheti élményeit … egyetlen irányt sem lehet katolikusnak mon-
dani, mint ahogy nem lehet nem-katolikusnak mondani sem.”

Puszta Sándor (1911-1983)
Küldj fényt

küldj fényt Uram 
belső ragyogást 
 napórámon elnyugszik az árnyék 
 nemsokára csend lesz 

 fényt gondolataimnak, 
fényt szavaimnak 
 fényt tetteimnek 

s mibe hazatérek 
adj fényt majd az estnek.”

Rónay György (1913-1978) 
Pünkösd 

Mintha a szél: a zúgás
betölti már a házat.

Halászok, vámosok, parasztok
nyelveken szólnak.

Ülünk, várjuk a lángot.

Nem tudjuk még, hogy láthatatlan.
partravont halak, 

Pilinszky János (1921- 1981)
Halak a hálóban

Csillaghálóban hányódunk 
partravont halak, 
szánk a semmiségbe tátog, 
száraz űrt harap. 
Suttogón hiába hív az 
elveszett elem, 
szúró kövek, kavicsok közt 
fuldokolva kell 
egymás ellen élnünk-halnunk! 
Szívünk megremeg. 

Vergődésünk testvérünket 
sebzi, fojtja meg. 
Egymást túlkiáltó szónkra 
visszhang sem felel; 
öldökölnünk és csatáznunk 
nincs miért, de kell.

Bűnhődünk, de bűnhődésünk 
mégse büntetés, 
nem válthat ki poklainkból 
semmi szenvedés. 
Roppant hálóban hányódunk 
s éjfélkor talán 
étek leszünk egy hatalmas 
halász asztalán.

Fáy Ferenc (1921-1981)
Hontalan favágó dala

Kinn járt a szél és furcsa hosszú árnyak
bolyongtak, kúsztak, mint az esti köd.
Egymáshoz bújtak reszkető faágak
álmosan ringó, vén erdők fölött.
Csend volt a szó és elfutott az ének
s fáradtan, félve hallgatott az élet.

Oly végtelen volt minden s én, a véges
kis porszem-ember, mint egy szórt hahó,
társat keresve ballagtam s szegényes
ruhámra bundát pergetett a hó.
Repült pihésen, símogatva, könnyen,
arcomra szállt és víz lett, mint a könnyem.

Aztán lepergett... elgurult a hóban,
– kis jéggolyó, kis Glóbus, Jégvilág –
És bennem, ott az eltévedt Hahó-ban
felzúgtak régi, nagy harmóniák,
hogy ember voltam, Krisztus arca – hittem –
s ma hullott könny, kit elvesztett az Isten.
 
A fák között egy jégkönny nagy lapáttal,
vállán a balta, itt belül a múlt,
vitázva éggel, harcra kelve fákkal...
egy Istenkönny, mely messze elgurult.
És könnypergetve, árván, elveszetten
megyek s tán egyszer megtalál az Isten. 

Vasadi Péter (1926-  )

A vacsora

Visszasugárzik rá
kezéből a kenyér
tükör bocsátja szabadon
így a Napot
csöndjét ráleheli
amely a végtelent 
medréből kiszorítja
s a megszikkadt nyomon
verdeső himnusszal a vállán
száraz lábbal
átsétál a virágzás
azután megtöri
asztal körül 
hallgatja a világ
az egy, halálos, éles
pattanást;
valahol fémes nesszel
elrejtve nyílni kezdenek
a lét reteszei
ő meg kilépdel 
csuromvér derekával
s utána beözönlik
éhség és szomjúság

A nincstelen

Szíve beverve búzamaggal
Ereiben 
az égi bor kiforrott.
Halálát
fölemeli, mint egy vörös
monstranciát.
S ahogy kinyújtja karjait,
elámulunk:
oldalsebében elfér a világ.
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Egészségről-betegségről

Kedves Olvasók! A következő, két részből 
álló cikkben a dió, főképp a diólevél felhasz-
nálási lehetőségeiről írok. Az első részben a 
diólevél szervezetre gyakorolt jótékony hatá-
sairól lesz szó, a második részben – kiegészí-
tésképpen - a diólevélből készült termékek al-
kalmazási és elkészítési módozatairól nyújtok 
tájékoztatást. 

Diófa (Juglans regia)

A diófa a diófélék családjába tartozó 
nemzetség. A nemzetség neve (Juglans) át-
vitt értelemben „Istennek való termés”-t je-
lent. A Kárpát- medencében két faj fordul elő, 
az egyik a közönséges dió (Juglans regia), a 
másik az Észak-Amerikából származó fekete-
dió (Juglans nigra).

A diólevél hatóanyagai: tannin (cser-
sav), mely nyálkahártya összehúzó, tonizáló 
hatású, apró nyálkahártya vérzéseket meg-
szüntet. A tanninnal részben összekapcsolt 
ellagénsav baktérium, gomba-, vírusölő, ro-
varölő-és rovarriasztó hatású. Az ellagitannin 
rákellenes hatását jelenleg szakemberek 
derítik fel. A juglon vírusellenes, hatékony 
a Herpes simplex vírus ellen. Baktérium és 
gombaölő hatású is, elpusztítja a Candida 
albicans és a Trichophyton rubrum nevű 
gombát. Az utóbbi sarjadzó gomba bőr-és 
körömgombásodást okoz, a körömgomba 
70%-a Trychophiton fertőzésre vezethető 
vissza. A juglon nevű hatóanyag tumorgátló 
hatású. A diólevél kis mennyiségben tartal-
maz illóolajokat, ezek szintén gombaölő ha-
tásúak. A hatóanyagok között végül megem-
lítendőek a gyógyhatású növényi savak. 

A diólevélből készült tea alkalmazható 
a májműködés serkentésére. Ebben az eset-
ben 1 hónapban egyszer, 1 hétig, naponta 
1 csésze tea fogyasztása ajánlott. Emésztés, 
étvágy javítására 2-3 naponként javasolt 1 
csésze fogyasztása 1 hónapig, majd 1 hónap 
szünet közbeiktatásával újra ihatjuk az olda-
tot. 

Általános gyengeség idején 1 csésze teát 
igyunk 1 hónapig. 

A tea alkalmas székrekedés vagy hasme-
nés tüneteinek csökkentésére, bár hasme-
néskor szükséges diéta tartása és a diólevél 
tea hígabb oldatának fogyasztása. Székreke-
dés esetén ajánlott reggelente néhány ge-
rezd dió fogyasztása. A diótermésnek kolesz-
terinszint-csökkentő hatása is van.

Szemgyulladás kialakulásakor, 
szürkehályog megelőzésére és a súlyosbo-
dás megelőzésére készítsünk teát ½ dl víz-
hez adott 1 csipet diólevélből. Amikor kihűlt 
az oldat, szemcseppentővel 1-2 cseppet 
juttatunk a szembe három alkalommal na-

ponta. Gyulladásos folyamat kialakulásakor 
1 hónapig, szürkehályog esetén 1-2 hónap 
időtartamig. 

A diólevélből készült fürdő alkalmas 
rosszindulatú bőrdaganatok kezelésére. A 
fürdő erősít, kedvező hatású csontritkulás, 
fehérfolyás, idegesség, kimerültség, álmat-
lanság esetén. A diólevél fürdő idegnyug-
tató, bőrfertőtlenítő, anyagcsere fokozó ha-
tású, alkalmazása előnyös húgyúti fertőzés 
idején. 

Aranyér, kelés, fagyás kezelésére alkal-
mas a borogatás. 1 púpozott evőkanál dió-
levelet 3 dl vízben főzünk, míg 2 dl oldatot 
kapunk. Ezzel a sűrű főzettel végezzük a bo-
rogatást. Pattanás, psoriasis, övsömör keze-
lésére alkalmazható a teával történő lemosás 
naponta néhány alkalommal

Szájüregi-, torok-és garat fertőzéseknél, 
szájüregi fekély (aphta) kialakulásakor ked-
vező hatású a diólevél teával történő gar-
galizálás, öblögetés naponta több alkalom-
mal. A teát ilyenkor nem kell lenyelni, de ha 
lenyeltük, csak használ a szervezetünknek. 
Célszerű a hűtőben kis üvegben tárolni az 
oldatot további felhasználásig.

Zsíros, korpás haj kezelésekor hajmosás 
után, 2-3 dl teával leöblítjük fejbőrünket, az 
oldatot hagyjuk hatni néhány percig dunszt-
kötésben. A hajhagymák működése és a 
hajnövekedés fokozódik. Erős hajhullásnál 
a diólevél főzetével dörzsöljük be a fejbőrt. 
Diólevélből készült speciális főzet alkalmas 
hajfestésre. Ez a módszer jótékony hatású, 
mert szervezetünket nem terheljük vegysze-
rekkel. 

Lábizzadás, láb- és körömgomba, a nyári 
strandszezonban kialakult gombás bőrfer-
tőzések kezelésére is alkalmas a diólevélből 
készült sűrű főzettel történő lemosás, áztatás 
és fürdő. 

A dióhéjból készült tea belsőleg jótékony 
hatású cukorbetegség esetén és csonterősí-
tő hatású. A dióhéj tea kellemes ízű. A héjból 
készült főzettel történő lemosás alkalmas 
viszketegség csökkentésére. 

A diókrém alkalmas reuma és különböző 
bőrbetegségek kezelésére. A diólevél olaj is 
alkalmas bőrbetegségek gyógyítására.

Magas vérnyomás kialakulásakor na-
ponta 1 csésze tea fogyasztása javasolt 1 
hónapig, majd 1 hónap szünetet követően 
ismételt fogyasztás indokolt. Megjegyzem, 
hogy a diólevél teánál erősebb hatású ma-
gas vérnyomás esetén a fehér fagyöngy és a 
galagonya tea.

A diólevél moly-és hangyaeltávolító szer-
ként is alkalmazható a lakásban. A diófa a 
gyomnövényekre, rovarokra, férgekre, bak-
tériumokra és gombákra mérgező hatású, 
emberre azonban nem!

A diólevél gyűjtése július-augusztusban 
javasolt, mert ekkor legmagasabb a ható-
anyag tartalom. 

Alkalmazási módozatok leírásait ld. ké-
sőbb

Forrás: Szabó György-Lopes-Szabó Zsu-
zsa: A bükki füvesember gyógynövényei

Internetes forrás: A Diólevél gyógyító 
ereje | Évi Egészségőr

dr. Macsári Judit

Rákszűrést és kerekasztal 
beszélgetést szervezett a 

Gyomaendrődi 
Közéleti Kávéház

2017. május 13-án Gyomaendrőd-
re, 2. helyszínre érkezett az a program, 
amit előző nap nagy örömmel fogadtak 
Budapesten, a Ferencvárosban.

 A Rák Ellen, az Emberérrt, a Hol-
napért! Társadalmi Alapítvány együtt-
működő partnerei voltak Gyomaend-
rőd Város Önkormányzata, a Közéleti 
Kávéház, a Templárius Alapítvány és az 
Egészségügyi Szolgálat. 

A program: keretében kerekasztal 
beszélgetés volt a rák kialakulásában 
szerepet játszó 7+1 fi gyelmeztető jelről 
és a daganat megelőzésről. Én voltam 
az izgalmas beszélgetés moderátora Dr. 
Kiss István orvossal, az alapítvány új 
kuratóriumának elnökével, aki a PTE 
Népegészségtani Intézet igazgatója, és 
Dr. Svastics Egon onkológus sebésszel, 
aki az alapítvány szakmai tanácsadó 
testületének tagja, Ezt követően folyta-
tódtak a bőr és szájüregi rák szűrések. 

Emellett Életigenlõk magazin, Bé-
res csepp, más ajándékok és sok emberi 
hang várta a lakosságot. 120-an vettek 
részt a meghirdetett programon.

Minden tökéletesen sikerült. A-be-
szélgetés alatt zuhogott az eső, aztán 
a szűrés idejére kisütött a nap. Elége-
dettség, mosoly, beszélgetések, jókedv. 
„Ezt többször is meg kell szervezni” - 
mondták szakemberek, és a lakosság itt 
is. Toldi Balázs polgármester köszöntőt 
mondott, Lehoczkiné Tímár Irén al-
polgármester végig részt vett a beszél-
getésen, és egy hasznos szolgáltatás 
bevezetésére is kapott inspirációt, amit 
a lakosság számára megszerveznek - 
mondta.

Köszönjük a partnerséget Ungvölgyi 
Jánosnak, hogy megszervezte a progra-
mot.  A kampányzáró program május 
20-án Pécsett sikeresen lezárult. 

Vajda Márta
igazgató

A Rák Ellen, az Emberért, a Holna-
pért! Társadalmi Alapítvány
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Áchim L. Andrásra 
emlékeztünk

Történelmünk lapjait he-
lyesen tesszük, ha összerakjuk. 
Sok minden belefér, de mindig 
fontos emlékezni a múltra és 
olyan kivételes személyiségekre 
is, mint amilyen Áchim L. And-
rás is volt. Néhány éve mióta a 
pesti szobor avatása megtörtént 
a Vajdahunyad vár mellet össze-
jönnek tisztelői, hogy emlékez-
zenek egy kiváló férfi úra me-
gyénk jeles agrárpolitikusára.

Most is így történt, mikor 
2017. 05. 11-én összegyűltünk 
az Áchim- emlékműnél Bu-
dapesten. A 11 órakor kezdő-
dő ünnepség köszöntőkkel és 
koszorúzással vette kezdetét. 
Köszöntőt mondott Hollerné 
Racskó Erzsébet az Országos 
Szlovák Önkormányzat elnök 
asszonya, Hrivnák Mihály a 
Budapest XII. kerületi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Dr. Csicsely Ilona Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
önkormányzatának képviselője. 
Részt vett az ünnepségen Igor 
Furdik főkonzul úr. Az emlé-
kezés koszorúinak és virágai-
nak elhelyezése után a Zuglói 
Nemzetiségek Házában folyta-
tódott az ünnepség. Az idei év 
házigazdája Gerendás község 
Nemzetiségi Önkormányzata 
és a Gerendási Gazdakör volt, 
kiknek vendégszeretetéről a 
fi nom pogácsa és a jó pálinka 
kóstolói meggyőződhettek. A 
szlovák kultúra bemutatásáról 
a Cabianska ruzicka kórus és a 
Kesjár Daniella és Csicsely No-
émi duó gondokodott. Viczián 
János a Gerendási Gazdakör 
elnöke igazi paraszpolgárhoz 
méltó beszédet mondotti 
„Áchim L. András a gerendá-
siak emlékezetében” címmel. A 
rendkívül tartalmas előadásból 
megismerhető a teljes áchimi 
életút.  Gerendás az akkor 
86074 holdas békéscsabai ha-
tár része volt, tudhattuk meg. 
Áchim L. András 1871-ben 
született Békéscsabán és a csa-
ládi birtok a gerendási határban 
volt. Az eszes fi ú 4 gimnáziumi 
osztályt végzett Csabán, majd 
az akkor már érettségit adó 
szarvasi főgimnáziumban foly-
tatta tanulmányait. Az akaratos 
és nehezen kezelhető ifj út apja 
a hatodik gimnáziumból kivet-
te és a gerendási tanyájára vitte. 

Áchim L. András itt együtt élt a 
béresekkel, cselédekkel és ez ké-
szítette fel arra a nemes feladat-
ra, hogy a „szegényparasztság, a 
nincstelen cselédség, a napszá-
mosok szószólója is lehetett.” 
Az ifj ú Áchim már húszévesen 
önkéntes sorkatonai szolgálat-
ra jelentkezett, hogy mielőbb 
önálló családot alapíthasson. 
A méneskari szolgálat letölté-
se után 1894- ben őrmesteri 
rendfokozattal szerelt le. Majd 
megnősült és nőül vette Rajtár 
Máriát. Házasságukból 3 leány 
és egy fi úgyermek született. Vi-
szonylag fi atalon elkezdett poli-
tizálni, 1903-ban megalakította 
az Békéscsabai Általános Nép-
egyletet, 1905-ben képviselővé 
választották. 1906-ban Paraszt-
pártot alapít és ugyanebben 
az évben ismét országgyűlési 
képviselővé választják. A Nagy 
Háborút megelőzően jelentős 
volt politikai szerepe, életének 
egy végzetes máig nem tisztá-
zott tragédia vetett véget. 1911. 
május 14-én vasárnap reggel a 
Zsilinszky fi vérek felkeresték és 
a régi családi viszály egy pisz-
tolylövéssel fejeződött be, mely 
Áchim L. András röviddel utá-
na bekövetkezett halálát okozta. 
Az emberi nagyság, mely fontos 
az életben, de a Teremtővel való 
találkozás előtt még fontosabb. 
Áchim L. András halála előtt 
Úrvacsorát kért és arra a kér-
désre, hogy megbocsájtottál e 
mindenkinek, határozott jól 
érthető igennel válaszolt.

Várfi  András
a Békés megyei 

Önkormányzat alelnöke

A S Z T A G
Gazdabarát agrárpolitika az Európai Parlamentben

Az ún. Omnibusz-rendelet, az Európai Bizottság által tavaly 
novemberben javasolt saláta-rendelet a legfőbb európai uniós 
politikák, köztük a Közös Agrárpolitika felülvizsgálatát és egy-
szerűsítését célozza meg. A KAP vonatkozásában az Európai 
Parlament álláspontját az EP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Szakbizottságában a közelmúltban megszavazott szöveg hatá-
rozza meg.

„Nem várunk 2020-ig a Közös Agrárpolitika ésszerű módo-
sításával. Olyan kulcskérdésekben döntöttünk, mint a zöldítési 
előírások egyszerűsítése. Jelentős eredmény, hogy módosító 
indítványaimnak köszönhetően a fehérjenövények és a rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvények súlyozási té-
nyezőjét sikerült a jelenlegi 0,7, illetve 0,3 helyett egységesen 
1-re emelnünk, így a gazdáink megfelelő ösztönzést kapnak, 
hogy az ökológiai jelentőségű területeiken mind gazdaságilag, 
mind talajvédelmileg fontos szerepet betöltő növénykultúrákat 
neveljenek” - jelentette ki Erdős Norbert európai parlamenti 
képviselő a szakbizottsági szavazást követően Brüsszelben. 

A néppárti magyar EP-képviselő hozzátette, szintén komoly 
siker, hogy megerősítették a különböző mezőgazdasági ágaza-
tokban tevékenykedő termelői szervezetek jogosítványait, és 
szélesítették azon közösen végzett tevékenységük körét, ame-
lyek mentesülnek az EU versenyjogi szabályainak alkalmazása 
alól. „A legfőbb eredmény, hogy a termelői közös értékesítést 
kivesszük az európai uniós versenyjogi szabályok alkalmazása 
alól. Például a beszállító gazdák megkövetelhetnék, hogy a ter-
mékeiknek valamely feldolgozó vagy forgalmazó részére törté-
nő szállításához a felek írásbeli szerződést kössenek” - emelte 
ki az EP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Szakbizottságának 
magyar tagja.

Erdős Norbert üdvözli, hogy az Európai Parlament ezzel a lé-
péssel jogszabályba foglalt kötelezettséget írna elő az Európai 
Bizottság számára, hogy legkésőbb 2018 júniusáig mindenkép-
pen álljon elő egy jogszabálytervezettel a gyakorlatban felhá-
borító mértéket öltő tisztességtelen kiskereskedelmi gyakorla-
tok elleni uniós fellépés részleteire vonatkozóan.

Erdős Norbert felhívta a fi gyelmet, hogy az EP ezzel a lépés-
sel kézzelfogható válaszokat ad a magyar és az európai gazdák 
kérdésire. „A labda most már a Miniszterek Tanácsa és az Európai 
Bizottság térfelén pattog, hogy a végleges szövegről mielőbb 
egyezségre jusson az Európai Parlamenttel” - jelentette ki a bé-
kés megyei politikus.
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Súlyos fegyelmi büntetések

A 22. fordulóban félbeszakadt Gyomaendrődi FC - Újkígyós 
FC Megyei II. osztályú labdarúgó mérkőzésen kiállított három 
hazai játékos ügyében az MLSZ Békés Megyei Igazgatóság Fe-
gyelmi Bizottsága az érintettek meghallgatása után meghozta 
döntését, ahol a labdarúgók vitték el a „balhét”.

A fegyelmi határozat szerint: Tanács Zoltán 2017. május 31-ig, 
Timár Krisztián 2017. szeptember 15-ig a játéktól eltiltva, Pántya 
Sándor 2018. április 19-ig minden labdarúgással kapcsolatos te-
vékenységtől eltiltva. Súlyos ítéletek születtek. 

Az MLSZ Békés Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a fél-
beszakadt mérkőzéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozta: 
a Gyomaendrődi FC - Újkígyós FC mérkőzés három pontját 3:0 
gólkülönbséggel a vétlen Újkígyós kapta meg. 

A lejátszott mérkőzések eredményei:     
     
2017. 04. 22.     Sarkadkeresztúri SE - Gyomaendrődi FC     3 : 4
                            G.: Csapó P., Furka Zs.(2), Békési N.
A múlt heti balhéba torkollott mérkőzésen a vendégek szin-

te komplett védelme eltiltás miatt nem szerepelhetett. Visz-
szatért a pályára segíteni az egyesületnek a 2014 év közepén 
az aktív játéktól visszavonult Toldi Balázs. A hazai csapat hamar 
vezetést szerzett, de a vendégek nem zuhantak össze, volt tar-
tása a csapatnak és már az első félidő végére megfordították az 
eredményt. A második félidőben is derekasan küzdött mindkét 
csapat és az egy gólos előnyt sikerült a mérkőzés végéig meg-
tartani. Gólzáporos mérkőzésen megszületett az első idegenbeli 
győzelem a bajnokságban.   

2017. 04. 29.     Gyomaendrődi FC - Sarkadi Kinizsi LE     0 : 3
                             G.: ---
Az azonos képességű csapatok találkozóján a fi atal vendég 

játékosok szinte az egész mérkőzésen uralták a pályát, akara-
tukat rá tudták kényszeríteni a hazaiakra. Gyors csatáraik több 
esetben is szabadon cikázhattak a hazai védők között, rutinos 
hálóőrük pedig minden esetben leolvasta a csatárok gondola-
tait szinte megbabonázta őket. A végig fegyelmezetten játszó 
Kinizsi játékosok jó százalékban értékesítették a helyzeteiket, így 
megérdemelten vitték el a három pontot a kicsit tompa hazaiak 
otthonából.  

2017. 05. 06.     Kunágota TE - Gyomaendrődi FC     3 : 1
                            G.: Gábor V.
A kiesés elől menekülő hazaiakban nagyobb volt a tűz ami az 

egész mérkőzésen meglátszott. Vezetést is szereztek az első fél-
idő végén, a fordulást követően viszont hamar emberhátrányba 
kerültek. A vendégek ezt az előnyt a 78. percben ki is használták 
és egyenlítettek. Az előny azonban nem tartott sokáig a hazaiak 
újítani tudtak és hat percen belül lőtt két góljukkal bebiztosítot-
ták a sikerüket. Jó iramú mérkőzésen még hátrányból is gólokat 
lőve megérdemelten nyert a Kunágota.

2017. 05. 13.     Atletico Békéscsaba - Gyomaendrődi FC     0 
: 10

                           G.: Békési N. (3), Toldi B., Csapó P.(2), Furka Zs.(3), 
Kovács Z.

A bajnoki osztály leggyengébb csapata volt a vendéglátó, a 
kapott gólok tekintetében már átlépték a százas határt. Az első 
félidőben még tartották magukat a hazaiak csak kettő gólt kap-
tak. A félidei fejmosás hatásos volt a vendégeknél, a második 
játékrészben szebbnél-szebb támadásokat vezetve gólfesztivált 
rendeztek, még nyolc gólt lőttek. A kiütéses győzelem még ilyen 
arányban is megérdemelt, ezzel további mélységekbe taszítva a 
már szinte kiesett hazaiakat. 

Fülöp Zoltán

Csongrádi sikerek
2017. április 29-én Csongrádon rendezték meg a 2016/2017-

es szezon utolsó Fitkid Dance egyéni, valamint Dance Show cso-
portos versenyét. Az AEROFIT DSE gyomaendrődi csapatát 4 
egyéni versenyző és 3 csapat képviselte.

Gergely Orsolya tanítványai 8 korcsoportban mérettették meg 
magukat a közel 150 fi tkidező részvételével rendezett versenyen.

A Dance egyéni versenyzők közül Farkas Lili 8., Varsányi 
Misell 14., Nagy Andrea 15. és Lövei Kíra 24. helyezést ért el.

A Dance Show csoportos versenyen a „Táncoló Afrika” csa-
pat (Csipai Csenge, Farkas Lara, Hankó Réka, Sztvorecz Gréta, 
Zádori Zoé) az előző versenyhez hasonlóan ezüstérmes lett, a 
„Száguldó lányok” formáció (Ádám Kamilla, Farkas Lili, Fekécs 
Noémi, Hankó Panna, Lövei Kíra, Nagy Andrea, Tímár Petra) 
megszerezte a bronzérmet, és pontszerző, vagyis 6. helyezést ért 
el a „Jégmadarak” csapata (Ádám Orsolya, Csath Hédi, Fekécs 
Zsófi , Gombkötő Zsófi , Ignácz Csenge, Köles Vivien)

Ezzel lezárult a tavaszi versenyszezon és kezdetét veszi a nyári 
alapozás, táborozás és felkészülés az őszi versenysorozatra.

Elismerés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 221/2017. (IV. 27.) 

Gye. Kt. határozatával 

Czank Gábor 
részére a Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért elismerő 

oklevelet adományozta a városban végzett áldozatos munkájá-
ért. 

Czank Gábor 1980. március 12-én született Aradon. Gyer-
mekéveit szüleivel és nővérével Pécskán töltötte, a vallását híven 
gyakorló családban. Gimnáziumi tanulmányait a temesvári Ka-
tolikus Kisszemináriumi Gimnáziumban végezte.

Innen egyenes út vezetett a szegedi Gál Ferenc Hittudomá-
nyi Főiskolára.

Gyakorlatát a Szent Gellért Papnevelő Intézetben szerezte. A 
plébános úr 2012 augusztusa óta Gyomaendrődön, majd 2015 
augusztusától Hunyán is ellátja a papi teendőket. Városunkban 
azóta nagy ismertségre és népszerűségre tett szert mind a fi ata-
lok, mind az idősebbek körében. Hivatását igyekszik tökéletesen 
végezni, nagy teherbírású, példamutató és hiteles ember, akinek 
hitéből, emberszeretetéből és hazaszeretetéből táplálkozhatnak 
hívei. Nyugodt, derűs és pozitív gondolkodásával jelen van a vá-
ros és az iskolák életében is.

Szerkesztőségünk szeretettel gratulál!
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Ízes Ízek

Június
Gombás csusza

Csuszatésztát főzünk. Közben pirított hagymán apróra vágott gombát puhára 
főzünk. Amikor kész, kis liszttel, pirospaprikával megszórjuk, kevés vizet teszünk 
hozzá és összeforraljuk, a végén kevés borsikafű kerülhet bele. Belekeverjük a 
csuszatésztát.

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

Ambrózi Mihály volt gyomaendrődi 
lakos 2017. május 16-án, 74 éves korában a 
mennyei hazába költözött. Gyászolják csa-
ládtagjai, rokonai, ismerősei. Áldás és béke 
lengjen nyugvó porai felett!

Dr. Tímár Vendel József szarvasi 
lakos 2017 május 21-én, 81 éves korában 
egyházunk szentségeivel megerősítve meg-
tért Teremtőjéhez. Gyászolják a családtag-
jai, rokonai, ismerősei. Fogadja be lelkét az 
örök boldogság!

Geller Magdolna hunyai lakos 
2017. április 25-én,  84 éves korában haza-
tért a Mennyi Atyához. Gyászolják család-
tagjai, rokonai, ismerősei. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott!

Gellai Attila   volt gyomaendrődi, 
majd kecskeméti lakos, 2017. április 28-
án, 53 éves korában megtért Teremtőjéhez. 
Gyászolják: szülei, gyermeke, testvére és 
családja. Áldás és béke lengjen nyugvó po-
rai felett!

Hornok Lajosné Iványi Má-
ria  gyomaendrődi lakos 2017. május 21-
én, 91 éves korában egyházunk szentsége-
ivel megerősítve távozott szerettei köréből. 
Gyászolják a családtagok, rokonok és isme-
rősök. Isten őrködjön pihenése felett! 

Hunya Péter Lászlóné Gubucz 
Ilona gyomaendrődi lakos 2017. május 
1-én, 77 éves korában távozott az örökké-
valóságba. Gyászolják a családtagok, ro-
konok és ismerősök. Isten adjon neki örök 
nyugodalmat!

Kovács Attila hunyai lakos 2017. 
április 30-án, 62 éves korában távozott sze-
rettei köréből. Gyászolják a családtagok, 
rokonok és ismerősök. Isten adjon neki 
örök nyugodalmat!

Szabó Gyula Imre, mecsekpölöskei 
lakos, 2017. április 30-án, 75 éves korában 
hazatért a Mennyei Atyához. Gyászolják a 
családtagok, rokonok és ismerősök. Pihe-
nése legyen csendes, emléke áldott!

Tímár Elekné Bula Jolán, 
gyomaendrődi lakos 2017. május 3-án, 
84 éves korában egyházunk szentségeivel 
megerősítve eltávozott az Örök hazába. 
Gyászolják a családtagok, rokonok és isme-
rősök. Isten őrködjön pihenése felett!

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek;
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csendesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.“

(Juhász Gyula)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

† Békesség haló poraikon, 
fogadja be őket az Úr 
az Ő országába. 
Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük!

Fényképalbum
Fazekasi Uhrin Mi-

hály, neje Paulik Anna 
és gyermekeik: Uhrin 
László, Uhrin Tini, Uhrin 
Imre, Uhrin Elek, vala-
mint a Paulik rokonok. 

A kép az 1920-as 
években készült. 

Beküldő: Pintér Béláné 
Uhrin Katalin, Hunya
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XXI. Rózsahegyi Napok

2017. május 12-én, pénteken reggel elkezdődött a XXI. Rózsa-
hegyi Napok rendezvénysorozata. A megnyitó ünnepségen Farkas 
Zoltánné intézményvezető után a fenntartó képviseletében köszön-
tötte Kepenyes András a résztvevőket. 

Megemlékeztünk a névadónkról, Nemes Ágota előadásában 
meghallgattuk Márton Gábor Rózsahegyi Kálmánról írt versét. Az 
ének szakkörösök népviseletbe öltözve népdalcsokrot adtak elő. A 
megnyitó második részében a díjak átadása következett.

Kiemelkedő munkája elismeréseként Rózsahegyi-díjat kapott 
Molnár Tünde magyar-történelem szakos tanárnő, és Ladóné Vígh 
Ibolya tanítónő. A Szent Imre emlékérmet ebben az évben Gresó 
Boglárka 7.b osztályos tanuló érdemelte ki, a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal oklevelét és jutalmát Csáki Ágnes 7.a osztályos tanuló ve-
hette át.  

A délelőtti program az alsósok számára 3D fi lmek megtekin-
tésével folytatódott. Az 1-2. osztályosok az Állatok közelről című 
természetfi lmet, a 3-4. osztályosok a Csodálatos univerzum című 
ismeretterjesztő fi lmet nézték meg. A nagyobbak a mozin kívül a 
lombkorona sétányon, a babamúzeumban voltak, és az ásványki-
állítást tekintették meg. A felsősök interaktív vetélkedő keretében 
akadályról akadályra kreatív feladatokon keresztül mutathatták 
meg ügyességüket, tudásukat. A feladatok megoldásán keresztül 
új ismerteket szereztek névadónk életéről, munkásságáról. A ve-
télkedő végén a 6.b és a 8.a örülhetett a győzteseknek járó kreatív 
tortáknak. A nap végén „tömeges” sárkányhajózás volt az iskola 
előtti holtágon.   Az idén először elmaradt az esti tábortűz a szeles 
idő miatt, az új időpont június 9.

Meghívott előadóink egy szép kiállítást rendeztek be a szín-
házteremben. Kutasné Bálint Katalin népi iparművész szőtteseit és 
Kutas Endre fotóit tekinthették meg az érdeklődők a rendezvény 
ideje alatt. 

Giricz László ismét lenyűgözte a közönséget előadásával: a 
Szent Korona országaiban tett zenés utazást saját élményei, fotói 
felhasználásával.

A szombati nap fénypontja a gyerekek gálaműsora volt, ahol 
színes műsort láthatott a tornatermet teljesen betöltő közönség.   
Köszönjük a szülőknek az együttműködést, a segítséget, és az ér-
deklődést.

További képek a 20. oldalon!

Angolból nyelvvizsgáztak tanulóink

Tanulóink egyéni döntés alapján jelentkeznek 8. év végén nyelv-
vizsgára. Sajnos az eredményt nem számítják be a felvételibe, és elég 
sokba is kerül, de mindig vannak, akik szeretnék megmérettetni 
tudásukat. A sikeres nyelvvizsga díjak felét megtéríti az alapítvány, 
ha kéri a tanuló. Nyolcadikosaink közül 6 tanuló sikeres alapfokú 
C típusú komplex nyelvvizsgát, 2 tanuló sikeres szóbeli vizsgát, 1 
tanuló pedig sikeres írásbeli nyelvvizsgát tett május közepén.

A töri verseny eredményei

Tanulóink évről évre bekapcsolódnak a TIT Kőrösök Vidéke 
Egyesület által meghirdetett levelezős történelem versenybe. Az öt 
forduló feladatai szorosan kapcsolódnak a tananyaghoz. A legjob-
bakat május 9-ére hívták meg a megyei döntőre, ahol iskolánkat 4 
tanuló képviselte: Gellai Fanni a 8. osztályosok között az 5. helyen 
végzett, Nemes Ágota 10. lett. A hatodikosok versenyében Fekécs 
Hanna 8., Mester Lilla 14. helyen végzett.

Második helyezett lett csapatunk az elsősegély versenyen

Iskolánk 7. osztályos tanulói 2017. 04. 13-án részt vettek Szar-
vason a 46. Országos Elsősegély verseny területi fordulóján. Az 5 
fős csapatunk II. helyezést ért el. A verseny tesztírással kezdődött, 
majd a csapattagoknak újraélesztést kellett bemutatniuk a mentő-
tisztek előtt, akik ezt pontozták. Ezek után három káresethez kel-
lett kimenniük.

Egy héten át a fenntarthatóság volt a TÉMA

„A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az 
ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a ter-
mészettel...” (dr. Szent-Györgyi Albert) 

Ebben a tanévben második alkalommal került megrendezésre 
a Fenntarthatósági Témahét, melyhez iskolánk is csatlakozott. Az 
április 24-28. között lezajló rendezvénysorozat célja az volt, hogy 
diákjaink fi gyelmét felhívjuk a fenntarthatóságra, Földünk védel-
mére. 

A modul témája az alsó tagozatban a víz, felső tagozatban az 
egészséges táplálkozás volt. A rendkívül gazdag programok sorát 
egy rajzpályázat nyitotta, ahol mintegy 150 alsós tanuló készítette el 
művét a Csepp a tengerben címmel. Az alkotások megtekinthetők 
az iskola zsibongójában. A 7. osztályosok rendhagyó órák kereté-
ben ismerkedhettek meg a tudatos táplálkozás ismérveivel, s meg-
szerzett tudásukat az internetes Fenntarthatósági Kupán kamatoz-
tathatták.

A rendezvénysorozat egyik fontos eseménye volt a tavaszi túra, 
amelynek lebonyolításába a Henkel önkéntes csapata is bekapcso-
lódott. Felhívták tanulóink fi gyelmét az erőforrások felelősségteljes 
használatára, hogy a fogyasztás tekintetében személyes példájukkal 
is hozzájárulhatnak a fenntartható fejlődéshez. A témahét zárása-
ként szelektív hulladékgyűjtést szerveztünk, ahol tanulóink 2 na-
pon át vasat, egyéb fémhulladékot és papírt gyűjtöttek.

A program befejezését egy közös fotón örökítettük meg. A 
fenntartható fejlődés jegyében és a klímaváltozás elleni cselekvés 
fontosságát hangsúlyozva, tanulóink egy-egy pici vízcseppet szim-
bolizáltak, melyek osztályokban egy nagyobb cseppet alkottak, 
hogy a végén az egész iskola egyetlen cseppben álljon össze.

További információkat, fotókat láthatnak az iskola honlapján: 
www.rozsahegyiiskola.hu

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Dr Pacsika György adta át Csáki Ágnesnek a Járási Hivatal elismerését

A babák tánca a gálán
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Gimnáziumi egység

„Ballag már a vén diák…”

Ismét eltelt egy év, hiszen 2017. május 5-én délután 16 
órakor iskolánkban is búcsút vettünk 53 végzős diákunktól. A 
ballagási ünnepségen jutalomban és nevelőtestületi dicséret-
ben részesültek a tanulmányi, közösségi munkában és sport-
ban kiemelkedő tanulóink, akik Tóth Ferenc igazgató úrtól 
vehették át elismeréseiket.

Tanulmányi és közösségi munkájáért:
Hunya Réka, Lakatos Nóra (12. A), Hímer Mária (12. B)
Tanulmányi munkájáért és sporttevékenységéért:
Frolyó Karolina, Szabó Laura (12. A)
Közösségi munkájáért és sporttevékenységéért:
Csordás Aliz (12. A), Nagy Sándor (12. B)

Tanulmányi munkáért:
Balázs Izabella, Farkas Cintia Viktória, Gera Ilona, Kruchió 

Attila, Putnoki Réka (12. A)

Közösségi munkájáért.
Ágoston Dorottya, Borbíró Balázs, Kovács Krisztián, Papp 

Nikolett, Szatmári Fanni Szimonetta, Szedlák Stella, Uhrin Bar-
bara Dorka (12. A), Adame Kíra, Baráth Roland, Csányi Vanda, 

Geszti Alexandra Mercédesz, Pályi Ádám, Pozsonyi Petra, Timár 
Dóra, Nagy Csilla (12. B)

Sportteljesítményéért:
Mile Dávid (12. A)

Diákönkormányzatért végzett kiemelkedő tevékenységéért:
Hunya Réka, Szatmári Fanni Szimonetta, Uhrin Barbara Dor-

ka, Valuska Tamás (12. A), Nagy Sándor (12. B)

Az idei tanévben is kiosztásra kerültek a legjobbaknak járó dí-
jak. 

A Kner-díjat Deli Csenge, Szonda Lili és Valuska Tamás Ger-
gő 12. A osztályos tanulók vehették át iskolánk igazgatójától, 
a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által adományozott „Jó 
tanuló, jó sportoló” elismerést Baráth Kitti 12. A osztályos tanuló 
érdemelte ki, melyet Toldi Balázs polgármester úr adott át.

Nyelvi versenyek

A Békés-Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület idén is 
játékos német csapatversenyre hívta az általános iskolák felső 
tagozatos tanulóit, valamint a középiskolák tanulóit. A verseny 
célja: Békés megye németek által lakott területeinek felfedezé-
se, megismerése. Ebben az évben Almáskamarásra látogattunk 
el. Gimnáziumunkat három 3 fős csapat képviselte. Közülük a 
10/A „Gänseblümchen” csapata a 2. helyet érte el. Csapattagok: 
Harnos Tímea, Pelyva Alexandra, Tóth-Bera Alexandra. Köszön-
jük a Gyomaendrődi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a 
lehetőséget.

Iskolánk diákjai mellett az idén tanáraink is megmérették 
magukat a Grimm Kiadó által szervezett „Miénk a Szó-Tár!” el-
nevezésű versenyen. A verseny két részből állt: szótár történeti 
ismeretek és szótár használat.  Az induló 374 középiskolai ta-
nárból Tímár Marianna tanárnő országos 8., Vinkovics-Hangya 
Cecília tanárnő pedig az előkelő 5. helyet érte el. A fődíj egy ró-
mai út lehetett volna, de így is jól érezték magukat a versenyzők, 
gratulálunk nekik.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei

„Aranyeső” hullott a Színfoltra!
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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 

X X I .  R ó z s a h e g y i  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!

Ladóné Vígh Ibolya Molnár Tünde

Gresó Boglárka

A Kutas házaspár Dinya Zoltánnéval


