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A tartalomból: Gyo m a e n d rő d i  Tu d o m á nyo s 
N é p ra j z i  Ko n fe re n c i a

A Debreceni Egyetem és Gyomaend-
rőd között kialakult gyümölcsöző szak-
mai kapcsolat eredménye az idén XIV. 
alkalommal megrendezett tudományos 
tanácskozás. A Szent Antal Népház kon-
ferencia termében április 28-án 10 óra-
kor Toldi Balázs köszöntője után Dr. Bart-
ha Elek rektorhelyettes, egyetemi tanár 
elnökletével kezdődött el a Lelkiség az 
első világháborúban című tudományos 
rendezvény. A néprajzi szekciót Bart-
ha professzor úr Háborús emlékhelyek, 
nemzeti zarándoklatok című előadása 
nyitotta meg, majd Dr. Dénes Zoltán plé-
bános, egyetemi tanár és Dr. Keményfi  
Róbert egyetemi tanár előadása foly-
tatta a szekció ülést. Dr. Botos Máté, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem do-
cense a deszakralizációról beszélt, Dr. 

Pap Levente, az Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem adjunktusa az újkori szé-
kelyföldi történetírás első világháborús 
lenyomatát mutatta be. Az egész napos 
tanácskozás ünnepi eseménye a 2015-ös 
konferencia anyagából készült kötet be-
mutatása volt. A víz szakralizációja című 
tanulmánykötetet Kovács Erik néprajz-
kutató ismertette. Dr. Bereczki Ibolya, a 
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múze-
um főigazgató helyettese előadásában a 
múzeumi gyűjteményekben őrzött első 
világháborús anyag jelentőségére hívta 
fel a fi gyelmet. A további előadások kü-
lönféle nézőpontból elemezték a nagy 
háború hatását a magyar társadalomra. 
A késő délutánba nyúló tudományos 
ülést Dr. Szonda István a Népház igazga-
tója zárta be. 

Szent László 
gyalogzarándoklat10.

Bemutatkozik a 
Kormányablak Osztály8.

Egészségről-betegségről: 
Gyermekláncfű13.

C i v i l  s a r o k  -  v i t é z  K i s s  S á n d o r  -  4 .  o l d a l

Dr. Bereczki Ibolya, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató helyettese
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Ki mit tud?

Békésen, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ rendezte 
meg immáron második alkalommal:  Ki mit tud? egész napos 
programját. Iskolánk három aktív tanulója és egy „öregdiákunk” 
nevezett a nemes versengésbe. Baráth Beáta és Szilágyi Csilla 
szóló táncával és hajlékonyságával, Nagy Noémi és Szűcs Evelin 
pedig kiváló versmondásával vívta ki a zsűri elismerő és bizta-
tó szavait! A zsűriben helyet foglaló békéscsabai Jókai Színház 
igazgatója és művésze továbbjuttatta a tehetséges fi atalokat. A 
döntőben, május 1-jén ismét megmutathatják: ki mit tud tán-
colásban, versmondásban. Felkészítőjük: Hunya Jolán tanárnő 
volt. Gratulálunk a szép eredményekhez! 

Suliváró

A Kis Bálint Általános Iskola utolsó „Suliváró” foglalko-
zása április 11 - én került megrendezésre. Ezen a délutánon a 
nagycsoportos ovisok kipróbálhatták, milyen iskolásnak lenni. 
Beülhettek a padokba és a tanító nénik irányításával igazi ta-
nítási órán vehettek részt. Bepillanthattak a számolás, az írás, a 
környezetismeret és a mozgás rejtelmeibe. Végül az ajándék sem 
maradhatott el: húsvéti mézeskalács, labda és pecsét a kis füze-
tecskéből. A gyerekek nagyon ügyesek és lelkesek voltak.

„Szállj költemény, szólj költemény 
mindenkihez külön-külön…”

A Határ Győző Városi Könyvtárban rendezték meg a könyv-
tár dolgozói a szokásos költészet napi szavalóversenyt. A Kis 
Bálint Iskolából, a felső tagozatosok közül a következő tanulók 
értek el kiemelkedő eredményeket.

5. osztályosok közül: Uhrin Andor: 1. helyezés, Bula Boglár-
ka: 2. helyezés, Bácsi Henrietta. 3. helyezés. Mindegyikük felké-
szítő tanára: Varjúné Farkas Enikő volt.

6. osztályosok közül első helyezett lett: Vinkovics Ágnes, fel-
készítője: Domokos Anikó.

8. osztályosok versenyében: Két második helyezett lett: Nagy 
Noémi és Szűcs Evelin, felkészítőjük: Hunya Jolán tanárnő.

Darvas Tibor Versmondó Verseny a Kis Bálint Iskolában

Az  iskola Humán Munkaközössége 2017. április 4-én, 10. 
alkalommal rendezte meg a Darvas Tibor Versmondó Versenyt, 
egykori magyar-történelem szakos tanáruk emlékére, valamint 
kapcsolódtak a magyar költészet napjához is. A legügyesebb 
versmondók a következő diákok voltak!

Kovács Ildikó tanítónő és alsós versmondók

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

1. osztályosok:
1. hely: Uhrin Enikő 1.a
2. hely: Izsó Zorka 1.a
3. hely: Murányi Barbara 1.b
különdíj: Furka Rebeka 1.a

2. osztályosok
1. hely: Czibulka Regina 2.a
2. hely: Izsó Flóra 2.a
3. hely: Forgács Flóra 2.a
különdíj: Ádám Orsolya 2.b

3. osztályosok
1. hely: Vaszkán Milán 3.a
2. hely: Tóth Malvin 3.a
3. hely: Ignácz Csenge 3.b
különdíj: Csaba Fruzsina 3.b

4. osztályosok
1 hely: Medve Dorka 4.a
2. hely: Horváth Luca 4.c
3. hely: Farkas Réka 4.c
különdíj: Egri Noémi 4.b

5. évfolyam:
1. Bula Boglárka 5. b 

2. Uhrin Andor 5. b 
3. Bácsi Henrietta 5. b 
felkészítőjük: Varjúné Farkas Eni-
kő

6. évfolyam:
1. Kiss Adrián 6. c 
2. Izsó Éva 6. b 
3. Gecsei Kíra 6. a  
felkészítők: Tóthné Szabó Irén, 
Farkasné Varjú Enikő és Domokos 
Anikó

7. évfolyam:
1. Csalah Kata 7. c 
2. Oszlár Tamara 7.a 
3. Ignácz Réka 7.c  
felkészítőjük: Hunya Jolán

8. évfolyam:
1. Nagy Noémi 8. a  
2. Szűcs Evelin 8. c 
3. Magyari Tímea 8. c 
felkészítőjük: Hunya Jolán Gratu-
lálunk a versenyzőknek és a felké-
szítő tanároknak!

A XIII. Siófoki Mazsorettek Vándorkupa Versenyén 
a Színfolt Mazsorett Csoport a tíz órás, egyfolytában 
zajló, maratoni megmérettetést nagy sikerrel zárta! 
Az eredmények önmagukért beszélnek: Botos nagy 
csapat színpadi koreográfi a: I. h. Klasszikus mazsorett 
kategória: I. h. Zászlós mini formáció: I. h. Szilágyi Csilla 
– Ács Orsi botos párosa: I. h.  Piroska Attila botos szóló-
ja: II. h.  Czinczár Noémi – Piroska Attila botos párosa: 
II. h. Botos mini formáció: II. h. Szilágyi Csilla botos és 
pompon szólója: II. h. Czinczár Noémi botos szólótán-
ca: IV. h. Mini Mazsorettek botos koreográfi a: IV. h. Kö-
szönöm a lányoknak, Baráth Beátának, Attilának és a 
szülőknek, hogy eredményesen tudtunk versenyezni!

Hunya Jolán
Színfolt vezetője

Színfolt újabb sikerei…
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Önkormányzati h í r e k Megyei h í r a d ó

Képviselő-testületünk márciusi ülésén elsőként a Határ Győző 
Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és az endrődi fi -
ókkönyvtár nyitva tartásáról döntött. Erre azért volt szükség, mert 
a könyvtár rövidesen új épületekbe költözik. A Fő út 230. szám alatt 
lévő, volt Bethlen iskolának az irodaépülete (volt bútorbolt), lesz a 
könyvtár székhelye. A Szent Antal Népházban (Blaha út 21. sz.) a 
régi helyére fog a könyvtár visszaköltözni, és ott működik majd a 
Tímár Máté Fiókkönyvtár. Nem az egész földszinten, kisebb terüle-
ten működik majd. Az endrődi városrészen ebben az esztendőben 
9 és fél órát fog hetente nyitva tartani a könyvtár, ezt próbáljuk meg 
minél optimálisabban kihasználni.

Döntöttünk a könyvtári intézményrendszer tanulást segítő inf-
rastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtásáról. Két részből 
áll: eszköz és szoft ver beszerzésből és telephely-fejlesztésből. Az 
épület visszaadása, tulajdonunkba kerülése jól halad. Szükségünk 
volt még egy- két hozzájárulásra pályázat benyújtásához. Ezek a 
papírok a testületi óta megérkeztek, így be tudtuk nyújtani a pá-
lyázatot. Így a kivitelezést is megkezdtük a napokban. Emiatt egy 
picit csúszni fog az a tervezett nyitási időpont, egy-másfél hónap-
pal. Ezzel rövidesen lezárul a könyvtárkérdés Gyomaendrődön. 
Remélem, hogy korábbi elképzelésünk most célba ér, a két hely-
színen olyan könyvtár várja a látogatókat, amelyek látogatottsága 
növekedni fog.

Testületünk döntött a különböző alapokra beérkezett pá-
lyázatokról. Több mint húszmillió forintot osztottunk szét 
gyomaendrődi civil-, illetve sportegyesületek támogatására. Mára 
már jól kialakult alaprendszer működik. Az összegek, illetve a tá-
mogatási szempontok bizonyos módosításra szorulnak, amellyel 
2017. év végén foglalkozunk majd, tovább javítva a rendszert. Gyo-
maendrőd környéket feltérképezve, megállapítható, hogy városunk 
az egyik legnagyobb összeget költi civil-, illetve a sportegyesülete-
ire.

Elfogadtunk egy konzorciumi megállapodást, amely EFOP-os 
pályázathoz kapcsolódik és a „Közszolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben” címet kapta. A járás öt települése írta alá. A pályá-
zatnak célja, hogy olyan szolgáltatásokat hozzunk a térségbe, ame-
lyek eddig nem voltak jellemzőek, viszont igény van rá. Elsősorban 
egészségügyi szűrőprogramokat, szűrőkamionokat, szemléletfor-
málással foglalkozó programokat szeretnénk idehozni, amelyek 
az egészségtudatos életmódra nevelnek. Szeretnénk olyan képzé-
si programokat megvalósítani, amelyek a hiányszakmákra össz-
pontosítanak. Gyomaendrődön konkrétan fogalmazódott meg az 
igény, az ápoló- gondozóképzésekre, mert jelen pillanatban nagy 
hiány van a térségi szociális-gondozási központban szakvégzettség-
gel rendelkező emberekből.  Szeretnénk olyan ösztöndíj-programot 
is megvalósítani, amelynek egyik része a középiskolásokra, másik 
része pedig a főiskolásokra fókuszál. A célunk, hogy a fi atalok ta-
nulmányaik elvégzése után visszajöjjenek a településeinkre. A pá-
lyázat teljes értéke ötszázmillió forint.

Pályázatot írunk kit a Városi Egészségügyi Intézmény vezetői 
állásra, mivel Dr. Lemák György kérte, hogy közös megegyezéssel 
szüntessük meg a szerződését, illetve közalkalmazotti munkaviszo-
nyát.

Képviselő-testületünk döntött az utak, járdaszakaszok, illetve 
kerékpárút felújításról. Megújul az Október 6. lakótelepnek az az 
útszakasza, ahol csak murvás töltés van, és a Kenderáztató út. Több, 
rossz állapotban lévő útszakasz szinte teljesen meg fog újulni: Eg-
ressy Béni utca, a Vásártéri lakótelepen a 34-es tömbhöz vezető út-
szakasz. Kétezer négyzetméteren fogunk kátyúzni. A régebbi kerék-
párút szakaszosan megújul, illetve több parkolót is építünk: a Blaha 
úton, a Fő út és a Napkeleti út találkozásában, a Bajcsy úton a bu-
tiksor előtt. Hamarosan elkezdődik a fürdő parkolójának felújítása, 
1230 négyzetméteren új térburkolat kerül kialakításra. Képviselő-
testületünk első fordulóban tárgyalt a járda felújítási pályázatról, 
amelyben új járdák épülhetnek, rossz állapotúak újulhatnak meg. 
Ebben a pályázatban az önkormányzat a lakosság közreműködésé-

re is számít. Biztosítjuk a szükséges anyagokat mindazoknak, akik 
vállalják, hogy önerőből elvégzik az építést, felújítást. Erre nyolc-
millió forintot fordítunk.

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermé-
ben 2017. április 5-én ünnepélyes keretek között került sor a TOP-
5.1.2-15-BS1-2016-00004 „Helyi foglalkoztatási együttműködések 
a Gyomaendrődi Járás”-ban elnevezésű projekt keretében, a pak-
tumszervezet együttműködési megállapodásának aláírására. A 
programot a Békés Megyei Kormányhivatal, Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata és a KBC Békés Megyei Települések fejlesztéséért 
Nonprofi t Kft . szervezte.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata csatlakozott - Kovács 
Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott 
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 
országos programhoz.

A program letölthető városunk honlapján.
Április 22-én, stílusosan a  Föld Napján, a Gyomaendrőd 300 

éves rendezvénysorozat újabb állomásaként, a Körös Látogatóköz-
pontban nyitotta meg kapuit az ásványkiállítás, amely a rendez-
vénysorozat végéig, október 23-ig lesz megtekinthető. A kiállítást 
Gulyás Péter a Békéscsabai Ásványgyűjtő Kör titkára nyitotta meg.

A Látogatóközpont ökoturisztikai látogatóhely, ezért jól illesz-
kedik a víz és az ember kapcsolatát bemutató tematikus kiállítás 
anyagához az ásványkiállítás. A kiállítás egyfajta hídszerepet is be-
tölt a gyomaendrődi és más településről érkező látogatók között. A 
bemutató a Magyar Minerofi l Társaság Békéscsabai Ásványgyűjtő 
Köre gyűjteményéből Gulyás Péter lelkes gyűjtő és kiállítás rendező 
munkájával valósul meg.

Március 31-én volt a Gyoma újratelepülésének 300. évfordu-
lójára tervezett emlékév nyitóünnepsége. Nagyon színvonalas, 
tartalmas rendezvényen vagyunk túl. Rengetegen jelentek meg a 
Járási Hivatal dísztermében, nagy volt az érdeklődés. Sokan dol-
goztak ennek a napnak a sikerességén és jól is sikerült a rendez-
vény. Szeretnénk az emlékév különböző állomásain minél több 
gyomaendrődivel, illetve Gyomaendrődről elszármazottal találkoz-
ni a színes programok alkalmával.

Toldi Balázs polgármester

Az áprilisi megyegyűlésről

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése soron következő 
ülésének egyik fontos napirendi pontja Békés megye közbizton-
ságának 2016. évi helyzetéről szóló beszámoló volt. Dr. Polyák 
Zsolt rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei 
rendőrfőkapitány elmondta: lakosság biztonságérzetét befolyá-
soló bűncselekmények, mint a rablás, a lopás, az autófeltörés 
csökkent, a felderítettségi mutató pedig javult, aminek komoly 
visszatartó ereje van. A bűnügyi fertőzöttség tekintetében a me-
gyék sorában a 18. helyen állunk, a legbiztonságosabb megyék 
egyike Békés. A közlekedésbiztonság kapcsán elhangzott: a bal-
esetek száma is csökkent. Ezeket a mutatókat a rendőrség úgy 
érte el, hogy közben rendőreink folyamatosan jelen vannak a ha-
társzakaszokon, védik az ország külső határait.

    Vantara Gyula, Békés megye fejlesztési biztosa a megyét 
érintő, kiemelt jelentőségű beruházásokat ismertette, többek kö-
zött a Békéscsaba Modern Városok Programot, a megyét érintő 
vasút korszerűsítést, az M44-es gyorsforgalmi út, az egészséges 
ivóvíz, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer és a Reformá-
ció 500-Békéscsaba 300 projekteket. Vantara Gyula közölte, hogy 
uniós forrásból eddig 103 milliárdos támogatásról született dön-
tés, amelyből több mint 40 milliárd meg is érkezett a megyébe. 

A közgyűlés soron következő ülését júniusban tartja.
Sztahovics Zsuzsa
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Civil sarok
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!”

I n t e r j ú  v i t é z  K i s s  S á n d o r r a l
Civil Sarok rovatunkban vitéz Kiss Sándor-

ral, halászati szakemberrel, a Vitézi Rend tag-
jával beszélgetek.

- Mióta élsz a városban, hogyan kerül-
tél Gyomára?

- 1965 óta vagyok gyomai lakos. Édes-
apám 1962-ben lett a gyomai Viharsarok 
Halászati Szövetkezetnél tag és ezt követő-
en költöztünk Gyomára.

- A halászmesterséggel, mikor kerül-
tél kapcsolatba, miért ezt a hivatást vá-
lasztottad?

- Édesapám halász volt, így mellette 
megszerettem ezt az életformát, a szabad-
ban, a természetben élést, annak minden 
szépségével és kihívásaival.

- Tehát a halászatba beleszülettél. 
Tanulmányaidat folytatva lépkedtél fel-
jebb a ranglétrán. Milyen minőségben 
dolgoztál a Kőrös Halászati Szövetkezet-
ben?

- A Szövetkezet elődjénél természe-
tesvízi halász voltam, majd 1990-től halá-
szati ágazat vezetőként tevékenykedtem.

- Mikor indult Gyomán a halászati 
képzés és te hogyan vettél részt a kép-
zésben?

- 1990-től kezdve szerveztem és folytat-
tam kisszerszámos (Pókos) halászoktatást és 
vizsgáztatást, együttműködve a tatai Halász 
Szakmunkásképzővel. Majd amikor a Beth-
len Gábor Szakmunkásképzőben is beindult 
a halászképzés, itt szakoktató lettem.

- Hogyan értékeled a jelenlegi hal-
gazdálkodást Magyarországon és város-
unkban?

- Sajnálatos, hogy szakmai szempon-
tok fi gyelembe vétele nélkül, kizárólagos 
politikai döntéssel megszüntettek egy ősi 
szakmát, padlóra küldve több száz csalá-
dot. Amikor majd rájönnek, hogy hibáztak 
akkorra el fog veszni a több generáción 
keresztül felgyülemlett szakmai tudás. Ezt 
meg lehetett volna oldani úgy is, hogy a 
természetesvizi halászat betagozódjon a je-
lenlegi rendszerbe, mint szelektációs halá-
szat, amelyre rövidesen égető szükség lesz.

- Talán kevesen tudják rólad, hogy a 
Vitézi Rendnek lelkes kutatója és hagyo-
mányának őrzője vagy. Hogyan kerültél 
kapcsolatba a Vitézi Renddel? 

- 2011-ben egy volt halász tanulóm 
ajánlása alapján keresett fel a Történelmi 
Vitézi Rend megyei székkapitánya és felvé-
telre javasolt a vitézi rend nemzetvédelmi 
tagozatába magyarságtudatom és mun-
kám alapján. A beszélgetés után kezdtem el 
kutatni a családom felmenői között és a ku-
tatásaim eredményeként-várományosként 
lettem a Rend tagja.

- Volt-e a családodban, vitézi kitünte-
tésben részesült személy?

- Apai nagyapám vitéz Kis Benedek a 
Szabadkai 4-es Honvéd huszárok között vett 
részt a nagy háborúban tizedesi rangban és 
több kitüntetéssel, köztük az első osztályú 
ezüst vitézségi éremmel (nagyezüst) szerelt 

le. Anyai nagyapám, vitéz veszprémi Fejes 
Károly, a Budapesti 1-es Honvéd huszárok-
nál harcolt a Kárpátokban. Súlyosan meg-
sebesülve hadirok-
kanttá vált, ő is több 
kitüntetést szerzett, 
így mindkét nagy-
szülőm posztumusz 
vitézzé lett avatva.

- Miért kezdtél 
hozzá összegyűj-
teni a gyomai és 
endrődi vitézek 
adatait, és hogyan 
áll a gyűjtőmunka?

- A Vitézi rend 
tagjainak feladatai 
közé tartozik meg-
emlékezni a magyar 
katonák harcairól, 
hősiességéről, áldo-
zatkészségéről, ezért 
éreztem feladatom-
nak Gyoma és End-
rőd vitézeinek, hő-
seinek felkutatását. 
Ennek első lépése 
volt a nagy háború 
vitézeinek emlékét 
megőrző kopjafa fel-
állítása.

- Jelenleg Gyo-
maendrődön hány 
aktív tagja van a 
Vitézi Rendnek, mi-
lyen rendezvényei-
tek voltak eddig és 
milyen rendezvé-

nyek várhatók a közeljövőben?
- Gyomaendrődön jelenleg 3 fő tagja 

van a Történelmi Vitézi Rendnek. Rajtam 
kívül vitéz Tóth Enikő és vitéz Tóth Lajos 
kapta meg e megtisztelő címet. A megyei 
Székkapitányságunk keretén belül folya-
matosan részt veszünk azokon az ünnep-
ségeken, amelyek katonai vagy forradalmi 
eseményekhez köthetők. Emlékműveket 
emeltünk, emelünk, kopjafákat állítunk me-
gyeszerte, és külső Magyarországon is, így 
az Úz völgyében, Erdélyben, és a Partium-
ban. Terveinkben szerepel a gyomaendrődi 
vitézek sírjainak felkutatása és regisztrálása, 
rendbetétele is.

- Gyoma újratelepülésének 300 év-
fordulója alkalmából a város emlékévet 
hirdetett. Az emlékévben, milyen ünnepi 
megemlékezést szerveztek Gyomaend-
rődön?

- Gyoma-Endrőd vitézei és hősei című 
könyvem levonatát elküldtem a rendünk 
Főkapitányságára, ahol a vitézzé avatott és 
Vitézségi éremmel kitüntetett hősök nagy 
száma alapján megadják Gyomaendrődnek 
a megtisztelő Vitézi település címet. Erre 
szeptember 9-én kerül sor és ekkor kerül 
felszentelésre a vitézek kopjafája is egy mű-
soros megemlékezés keretén belül a Polgár-
mesteri hivatal előtt a kopjafánál.

Kedves Sándor, kívánunk munkád-
hoz sok erőt és egészséget! 

Szonda István

Francia diákok Gyomaendrődön
„A Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképző Intézményi 

Hálózat Gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakképző Iskola és Kollégiumban 11 francia diák és 2 kí-
sérő tanár töltik szakmai gyakorlatukat a Tulle - Naves i Szakképző 
Központból, Correze megye.

Erasmus + projekt partnereink az intézmény tangazdaságában, 
hálózati vállalkozói körében és a mezőtúri bivaly farmon tanulmá-
nyozzák az állattenyésztést és mezőgazdasági termékek előállítását. 
A francia és magyar diákok együtt gyakorlatoznak, részt vesznek 
tartalmas helyismereti programokban, felfedezik vidékünk vonz-
erőit.

Az Endrődi Tájházban Dr. Szonda István bemutatta a helyi gaz-
dák életmódját és termelési eszközeiket. Az előadás nagy érdeklő-
dést váltott ki a francia diákokból, sok kérdést tettek fel a térség 
történelmével és hagyományaival kapcsolatban”
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Gimnáziumi egység

DÖK nap
Iskolánk Diákönkormányzata április 6-án szervezte meg DÖK 

napját, s a tavalyi év sikerében bízva, erre az alkalomra ismét „aka-
dályversenyt” rendezett. A vetélkedő feladatai most az első hely-
szín műveltségi tesztfeladatát kivéve az ügyességet mérték, de most 
is pontozásra került az egységes megjelenés, az előírt szempontok-
nak megfelelő menetlevél elkészítése is. Az akadályverseny helyszí-
neit az iskola területén jelölték ki. A tornateremben „Egy perc és 
nyersz!”, az udvaron „Látogatás a börtönben” című kommunikációs 
játék, a Rolling Roomban „Just dance”, a Klubban „Óriás Twister” 
várta a csapatokat, de volt „Mini kalandpálya” és sportvetélkedő 
is. Egyetlen külső helyszíne volt az idei vetélkedőnek: időre kellett 
megtalálni egy mellékelt térkép segítségével a DÖK titkárt, Nagy 
Sanyit, majd igazolásképpen egy közös selfi e készült vele. Sajnos az 
időjárás most nem volt igazán kegyes hozzánk, de a szervezők úgy 
állították össze a feladatokat, hogy a benti tantermekben is elvégez-
hetőek legyenek. Így az időközben eleredő eső nem szakította félbe 
a versengést, sőt nem tántorította el a „főzőbrigádokat” sem, akik 
ízletesebbnél ízletesebb bográcsos ételeket készítettek az osztály-
társaik részére. Hagyományteremtő módon vendégül láttak általá-
nos iskolásaink közül hetedikes és nyolcadikos tanulókat, akik ak-
tívan vettek részt az egyes állomások feladatainak végrehajtásában, 
majd együtt ebédeltek a gimisekkel a „bogrács körül”.

Lelki nap
Húsvét közeledtével ismét megrendeztük lelki napunkat, me-

lyet most a hagyományos iskolamisét követően a keresztény egyház 
legnagyobb ünnepe köré szerveztünk. Két turnusban előadásokat 
hallgathattunk: Papp Tibor református lelkész a reformációról, ez-
zel egy időben Czank Gábor katolikus plébános a szentségi életről 
tartott izgalmas előadást, majd egy rövid szünetet követően Bella 
Rózsa: Passió és Dr. Szonda István: Lelkiség az első világháború-
ban (Egy bibliatartó viszontagságos története) című előadásait vá-
laszthatták diákjaink. Az előadásokat egy jó hangulatú vetélkedő 
követte, mely az elhangzottakra épült, s a szervezők a vetélkedő 
lebonyolításában a DÖK tagoktól kaptak segítséget.

 „Diásaink” Pozsonyban
A Demokratikus Ifj úságért Alapítvány szervezésében tíz fős 

magyar fi atalokból álló delegáció vett részt Pozsonyban a Debating 
Th reats to Democracy konferencián. Több mint 150 lelkes fi atal 
és trénereik gyűltek össze Európa 15 országából, hogy együtt gon-
dolkodjanak a demokráciáról és a rá leselkedő veszélyekről. A ma-
gyar delegáció tagjaként, a Kner Imre Disputakör képviseletében 
Deli Csenge és Valuska Tamás is részt vehetett ebben a nagysze-
rű nemzetközi programban, ahol négy napon keresztül izgalmas 
workshopokon és érdekes angol nyelvű vitákon esett szó a popu-
lizmusról, a gyűlölet beszéd körüli dilemmákról vagy éppen a me-
nekült krízisről.

A korábban meghirdetett időpontban 
és helyen (Budapesten, március 25-én az 
Alma Mater étteremben) gyülekeztek az 
Endrődről elszármazott és a szülőhelyről 
busszal érkező tagjaink. Már hetedik al-
kalommal ez a hely adott otthont az éves 
közgyűlésünknek, amely hivatott volt az 
előző öt év lezárására is, mivel vezetőség-
választást is tartani kellett.

 A relatíve hosszú téli időszak után jó 
volt ismét találkozni és beszélgetni az is-
merősöknek, ezért rövidre lett fogva az 
időszaki beszámoló. Inkább vetített képes 
beszámoló segítségével elevenítettük fel 
azt a sok eseményt, melyen feledhetet-
len órákat és számtalan élményt szerez-
tünk. Kényszerűségből is sokat változott 
és változik a tagság összetétele, de azzal 
mindenki egyetért, hogy kötetlenül, le-
hetőleg aktív közreműködéssel ki-ki le-

hetősége szerint tegye maradandóvá az 
együtt töltött órákat. A teljesség igénye 
nélkül néhány jól sikerült rendezvényről 
még utólag is többször megemlékezünk 
(hídavatás, különféle emléktáblák elhe-
lyezése, Márton Gábor tér avatása, kirán-
dulások Szarvas, Kondoros, Dévaványa, 
Vésztő-Mágor, Rózsahegyi napok, Halász-
lé főzőversenyek, a Bogrács napja, disznó-
vágás stb..).

Gondoljuk, hogy ezek a jól sikerült 
események adtak alapot ahhoz, hogy a 
vezetőség egy része újra lett választva (Ti-
már Imre elnök, Traurig Edit titkár, Gubucz 
Béláné, Bula Katalin), míg az egészségügyi 
vagy családi okok miatt lemondott veze-
tőségi tagjaink helyett az alábbi tagokat 
választottuk: Kovács Lászlóné pénztáros, 
Gubucz Imre, Uhrin Gábor, Papp Kálmán-
né. Az alapszabályunk szerint a minden-

kori polgármester (így Toldi Balázs) is tag-
ja a vezetőségünknek.

Az új vezetőség változatlanul biztosít-
ja a tagságot a már megszokott rendezvé-
nyeken való részvételünkről. Természete-
sen ennek sikeréhez szükség van a tagság 
aktivitására már a szervezés időszakában 
is.

Reméljük, hogy a korábban megala-
pozott hírnevünk és aktív közreműködé-
sünk a város életében további személye-
ket hív sorainkba és az elszármazottak is 
hírt kapnak arról, hogy a szülőföldünkkel 
való kapcsolattartás rajtunk keresztül 
megvalósítható. Ezért várunk minden ér-
deklődőt. 

Timár Imre
EBK elnök

Néhány gondolat az Endrődiek Baráti Körének közgyűléséről
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MÁJUS: 
Szűz Mária hónapja

Az év legszebb hónapja talán a május. Nem csupán azért, mert 
a természet ilyenkor a legvirágosabb, legillatosabb, hanem mert mi, 
katolikus keresztények ezt a hónapot az Isten szent anyjának, Szűz 
Máriának szenteljük. Május beköszöntével mindig eszembe jut az a 
szép Mária-ének, amit falumban, Pécskán énekelnek az esti májusi 
vecsernyék kezdetén: „Virágos május hó, Isten hozott, Szűz Mária 
magának választott!”

Ősi hagyomány ugyanis, hogy a májusi estéken ájtatosságra 
gyűlnek össze a hívek, hogy a tavasz legszebb virágaival pazarul fel-
díszített Mária-oltár előtt térdelve köszöntsék azt a szent Asszonyt, 
aki méltó volt az Isten Fiát világra hozni. Ilyenkor a Lorettói Litáni-
át imádkozzuk, melyben szebbnél szebb megszólításokkal imádko-
zunk Szűzanyánk közbenjárásáért. Íme néhány ezek közül: Bölcses-
ség széke, Örömünk oka, Igazság tükre, Mária aranyház, Magyarok 
Nagyasszonya… könyörögj érettünk!

Mi az értelme mindennek? Több célja is van. Egyrészt kérni 
Szűz Mária közbenjárását. Annyi minden nyomorgat bennünket, 
-sokszor talán több oldalról is: megélhetési gondok, családi viszá-
lyok, egészségügyi problémák, kilátástalanság, nélkülözés, -és még 
hosszasan sorolhatnánk. Ilyen és ehhez hasonló szükséghelyzetek-
ben kérni akarjuk Égi Anyánk támogató imádságát. Bátorítólag hat 
ránk a Szent Evangéliumban a kánai menyegző története: Mária 
észreveszi a bajbajutott család gondját, és máris megy Jézushoz, 
hogy közbenjárjon értük. Jézus előbb úgy tesz, mintha nem foglal-
koztatná a felmerült probléma, -de Mária unszolására végül is meg-
történik Jézus első csodája: a víz borrá változik, így a lakodalmas 
családnak nem kell a borhiány miatt szégyenkeznie. Amikor az 
orgonaillatú májusi oltárok előtt térdelünk, és feltekintve Szűz Má-
ria képére, odatesszük anyai kezei közé mindennapi gondjainkat, 
a bennünket nyomasztó terheinket, hisszük, hogy a mi ínségünk 
iránt sem marad szánalom nélkül, és közbenjár értünk, betegein-
kért, családjainkért, szeretteinkért éppúgy, mint 2000 évvel ezelőtt 
a galileai Kánában.

De ne csak kérni jöjjünk Szűz Máriához. Nagy neveletlenség 
lenne részünkről, ha a kapott jókért, a kiesdett kegyelmekért el-
felejtenénk hálát adni Istennek és az Istenszülő Szűznek. Ebben 
megint fi gyelmeztető tanítómesterünk a Szent Evangélium: ami-
kor Jézus meggyógyítja a tíz leprást, és csak egy, a szamaritánus jön 
vissza megköszönni, Jézus maga is rosszallóan megjegyzi: „Nemde 
tízen gyógyultak meg? Hol marad a többi kilenc?” Nem, mi nem 
szeretnénk ilyen hálátlanok lenni… Bizonyára sokszor tapasztal-
hattuk már életünkben Szűz Mária közbenjárására Istenünk áldá-
sát, segítő oltalmát. S ha tudunk buzgón kérni, akkor tudnunk kell 
köszönetet is mondani. Tehát a májusi estéken hálát adni is jövünk 
Szűz Mária oltára elé.

S végül, de nem utolsó sorban tanulni is jövünk hozzá. Meg-
tanulni tőle az erényeket: alázatot, Istenre fi gyelő lelkületet, Isten 
akaratába való belenyugvást, imádságos lelkületet, szeretetteljes, 
keresztény emberhez illő életet. Ezek az erények tették szentté, Is-
ten előtt kedvessé Szűz Máriát, -és ezek az erények juttathatnak el 
bennünket is az életszentségen keresztül elnyerhető üdvösségre, ha 
nyitott szívvel szemléljük Égi Édesanyánk életét, erényeit, -és befo-
gadókká is válunk ezek iránt.

Elkezdjük a májust, Szűz Mária szép hónapját. Szeretettel várok 
minden kedves testvérünket esténként 7 órakor az endrődi temp-
lomba májusi vecsernyékre (Gyomán és Hunyán a szentmisék előtt 
félórával). Kérjük együtt Szűzanyánk közbenjárását, adjunk hálát 
együtt a kapott jókért, és ami a legfontosabb: tanuljunk tőle, hogy 
az Istenszeretőknek megígért örök boldogságot elnyerhessük!

Czank Gábor

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.

Fidelis nővér 
Gyomaendrődön 
járt

2017. április 8-án, 
szombaton 15:00-órától 
a Szt. Antal Népházban 
a Közéleti Kávéház rend-
hagyó programjára ke-
rült sor. „Afrikában jár-
tam misszióban” címmel 
Nyúl Patrícia M. Fidelis 
Boldogasszony iskolanő-
vértől beszámolót hall-
gathattunk meg Gam-
biában végzett missziós 
évéről. Megható volt hal-
lani, hogy szó szerint a 
semmiből hogyan lehet 

egy óvodát és iskolát létesíteni, amire hivatása és végtelen szere-
tete késztette őt. 

Ungvölgyi János

Egyházközségi vacsora Endrődön

Április 22-én ismét megrendezésre került a Szent György-
napi egyházközségi vacsora Endrődön. Az emeleti nagytermet 
szépen megtöltötték a résztvevők, a helybeliek mellett Gyomá-
ról és Hunyáról is érkeztek vendégek.

A rendezvény kezdetén Dankó Béla országgyűlési képviselő 
köszöntötte az egybegyűlteket, aki kiemelte, hogy Európa ke-
resztény alapjainak a megvédéséért mindannyian felelősséggel 
tartozunk.

Ezt követően Czank Gábor plébános üdvözlete következett, 
majd sor került három, az endrődi egyházközségért sok munkát 
és áldozatot hozó személy kitüntetésére. Posztumusz kitünte-
tést kapott néhai Tóth Mihály kántor, aki 1982-től haláláig, 2007-
ig szolgált körünkben. A díjat özvegye, Tóthné Slabéczi Julianna 
vette át. Kitüntetésben részesült még Tóth Péterné és Szakálos 
Tiborné is, az egyházközség életében végzett több évtizedes 
szorgalmas munkájuk elismeréseként.

Az ünnepélyes pillanatok után kezdetét vette az ízletes va-
csora elfogyasztása, majd a szórakozásé lett a főszerep. Az est 
fénypontja a tombolasorsolás volt, melynek keretében számta-
lan nyeremény talált gazdára. A sorsolást követően némi mulat-
ság után véget ért a rendezvény.

Köszönjük mindenkinek, akik részvételükkel, munkájukkal, 
anyagi felajánlásaikkal, vagy bármilyen más módon támogatták 
a rendezvény megvalósulását.

Hegedűs Bence
Képek a 20. oldalon!
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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
Sok mindent láttunk már eddig a halállal, a halottak kapcso-

latosan. Láttuk, hogy a halál nem egy természetes, hanem nagyon 
is természetellenes, élet ellenes erő. A bűn következménye. Láttuk, 
hogy a halál egy visszafordíthatatlan történés, amely végzetes lehet 
az ember számára. Végzetes, ha nem Jézus Krisztusba vetett hittel 
megy el valaki ebből a világból. Ugyanis akkor a kárhozatba érkezik 
meg. S azt is láttuk, hogy a halála után, az üdvössége érdekében 
senkiért sem tudunk semmit sem tenni. A Biblia világosan tanítja, 
hogy lehetetlen innen, ebből a világból a Hádészban tartózkodóak 
létezését befolyásolni. Éppen ezért nagyon nagy a felelősségünk, 
hogy hogyan élünk itt ebben a világban. Azaz hiszünk-e Jézusban, 
mint személyes megváltónkban, vagy nem.

S hogyan gondolkodjunk a temetésről, a végtisztesség megadá-
sáról? A hívő keresztyén ember e fontos kérdésben is bibliai ala-
pokon áll és gondolkodik. Mivel a Biblia szerint az ember teste is 
Isten csodálatos alkotása, sőt, a megtért ember esetében testünk a 
Szentlélek temploma, mely egyszer romlott, szétbomlott állapotá-
ból fel fog támadni és dicsőségbe öltözik, - ezért idegen tőlünk a 
test megvetése, semmibevétele, s az a szemlélet, hogy a test minden 
rossz forrása. Távol áll a keresztyénségtől az a pogány tan is, hogy 
a test a gonosz, a lélek pedig a jó része az embernek. A Biblia ezt 
nem tanítja. Talán a félreértés okozója az, hogy a magyar nyelvben 
nehéz érzékeltetni azt, hogy a Biblia görög szövege a testről kétféle 
értelemben beszél, s ez a fordításokban nem mindig jut kifejezés-
re. A testről, mint önmagában gonosz anyagról, a Biblia soha nem 
beszél. Erről a pogány keleti vallások beszélnek. S ezt juttatták ki-
fejezésre azzal is, hogy halottaikat elégették, hamvaikat szétszórták, 
vagy a holttestet a keselyűk és hiénák elé dobták és dobják. Rossz, 
pusztuljon el!

A keresztyének az embert - a Szentírás alapján - Isten képét 
hordozó te remtménynek látták és látják, még összetört, bűnös ál-
lapotában is. Ezért a keresztyének a holttestet mindig tisztességgel 
eltemették. Ha egy hindu számára fontos az, hogy halottainak el-
temetése és temetési szertartása kifejezze hitét, mennyivel fonto-
sabb, hogy a keresztyén ember temetési szokása és módja kifejezze 
a feltámadás Urába, Jézus Krisztusba és a test feltámadásába vetett 
szilárd hitét. Bár a temetési szertartás, illetve a temetkezési mód 
nem üdvösség kérdése, s távol áll tőlünk minden törvé nyeskedés 
is, mégis azt kell mondanunk, hogy a feltámadásba vetett hitünket 
jobban kifejezi egy koporsós temetés, mint a halottak elégetése és 
hamvainak szétszórása, mely a pogány hindu-hiedelem egyik jel-
legzetes kifejezője. Ezen a tényen az sem változtat, hogy az európai 
új, pogány tömegeknek természe tesen semmi köze sincs a hinduiz-
mushoz. Amikor az emberek halottaikat el égetik, legtöbbször anya-
gi okokból teszik.

A temetés a keresztyén ember számára is megrázó, drámai fáj-
dalom. Nem szégyen sírni és szomorkodni. Hiszen Jézus is sírt Lá-
zár sírja mellett, amikor látta a halál pusztító munkáját. De mégse 
bánkódjunk úgy, mint akiknek nincsen reménységük. Ezért nem 
adjuk át magunkat a hisztériának és a lelki pániknak, mert tudjuk: 
akinek az élet Krisztus itt, a földön, annak a meghalás nyereség, ha-
zaérkezés, célba jutás. Krisztus nélkül viszont minden vigasztalan, 
kilátástalan, értelmetlen dráma. Ezért higgyünk Jézusban!

Papp Tibor
ref. lelkész

Gyülekezeti Terem és Parókia szentelés 
Gyomaendrődön

A felújított gyü-
lekezeti terem és 
lelkészlakás felszen-
telésére gyűltünk ösz-
sze a gyomaendrődi 
evangélikus temp-
lomban a húsvétot 
követő első vasárnap. 
A hálaadó istentisz-
teleten Gáncs Péter 
elnök püspök úr szol-
gált, aki kiemelte: a 
felújításra szoruló 
templom és a szép, 
modern gyülekezeti 
terem együtt adja a 
valóságot. Az oltári 
szolgálatot gyüleke-
zetünk lelkész asz-
szonya Fülöp Mónika 
végezte.

Az istentiszteletet 
közgyűlés követte, 
Ratkay Dorottya felü-
gyelő asszony vezetésével, aki a gyülekezet múltja és jövője közti 
kontinuitásról beszélt megnyitójában. Fülöp Mónika a gyüleke-
zeti ház felújításával kapcsolatban elmondta, hogy az építkezés 
az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott 14  550 ezer Ft-
ból valósulhatott meg, amit a Magyarországi Evangélikus Egyház 
9 404 ezer Ft-tal egészített ki.

A meghívott vendégek közül Lengyel Anna, a déli egyházke-
rület felügyelő asszonya azt emelte ki, hogy bár a templomban 
nincs fűtés, meglátszik a beszélők lehelete, a közösség élménye 
és Isten jelenléte mégis melegít minket. 

Toldi Balázs polgármester úr a reformáció és a gyomai evan-
gélikusság történelméről mondott pár szót. Dankó Béla ország-
gyűlési képviselő úr pedig azt hangsúlyozta, hogy az egyházak 
milyen fontos szerepet játszanak a társadalomban, a kormány 
elkötelezett áldásos támogatása mellett. 

Az istentisztelet után a püspök úr és a lelkész asszony vezeté-
sével a gyülekezet átvonult a templomkertbe, ahol Gáncs Péter 
püspök úr megáldotta a felújított épületet. Ezek után az immár 
megnyitott gyülekezeti terembe lépve a gyülekezet múltjából 
összeállított képkiállítást lehetett megtekinteni, valamint szere-
tetvendégséggel vártuk az ünneplő gyülekezetet.

Ratkay Dorottya
Gyomai Evangélikus Egyházközség felügyelője
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felől!
Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

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

Tímár Máté

Bemutatkozik a Kormányablak Osztály

A Gyomaendrődi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya a hivatal 
önálló osztályaként működik a járási hivatal létrejötte, 2013. január 1-e 
óta. Eredetileg Okmányirodai Osztály elnevezéssel indult, akkor még 
a mainál jóval szűkebb körű ügyintézési lehetőséget kínált az ügyfe-
lek számára. Kormányablak Osztállyá a Gyomaendrődi Kormányablak 
2015. április 30-ai megnyílásával vált. 

Ma már több mint 1600 ügykörben jár el a kormányablak, amelyek 
közül kiemelhető például a személyi okmányok ügyintézése (pl. szemé-
lyi igazolvány), a gépjármű ügyintézés (pl. gépjármű eladás bejelenté-
se), az egyéni vállalkozói ügyintézés (pl. egyéni vállalkozói igazolvány 
kiállítása iránti kérelem), a nevelési ellátásra való jogosultság megálla-
pítása iránti kérelem (családi pótlék), vagy az ügyfélkapu-regisztráció.

A kormányablak munkatársai készséggel nyújtanak tájékoztatást 
azoknak az ügyeknek az ügyintézési módjáról, amelyek esetében nem 
a kormányablak jár el. Ilyen például a házassági szándék bejelentése és 
házasságkötés.

A Gyomaendrődi Járási Hivatal két kormányablakkal rendelkezik.

A Gyomaendrődi Kormányablak 2015. április 30-án nyílt meg. A 
korábbi okmányiroda és polgári védelmi raktár egybe nyitott helyén 
valósult meg, egy nagyszabású beruházás keretében, a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal központi épületkomplexumában (5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1.). 

A kormányablakban az országosan egységes arculatnak megfele-
lő ügyféltér és kiszolgáló területek kerültek kialakításra, a front offi  ce 
(ügyfélfogadási) irodában 6 munkaállomással és 1 fotófülkével. A back 
offi  ce (háttérfeladatokat ellátó) irodában 5 további munkaállomás ta-
lálható. Gyomaendrődön 5 magasan képzett és tapasztalt, kormányab-
lak ügyintézői végzettséggel rendelkező állami tisztviselő szolgálja ki 
az ügyfelek igényeit, esetenként kiegészülve egy hatodik dolgozóval.

A 2015. év végétől ügyfélhívó berendezés segítségével szolgálja ki 
az ügyfeleket a kormányablak. A heti ügyfélforgalom általában 500 fő, 
az egység várhatóan 2017-ben el fogja érni a kormányablak megnyitá-

sától számított 50.000. ügyfélszámot.
A gyomaendrődi kormányablak ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:              7.00 – 17.00 (korai nyitás), 
Kedd:              8.00 – 11.00, 
Szerda:           13.00 – 16.00, 
Csütörtök:       8.00 – 18.00 (hosszított nyitvatartás), 
Péntek:           8.00 – 12.00

A Dévaványai Kormányablak 2015. szeptember 16-ától a korábbi 
okmányiroda helyén valósult meg, a Dévaványai Polgármesteri Hivatal 
épületében (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.).

 
A dévaványai kormányablakban szintén az országosan egységes ar-

culatnak megfelelő ügyféltér és kiszolgáló területek kerültek kialakítás-
ra, 3 munkaállomással, 1 fotófülkével és egy ügyfélhívó berendezéssel. 
Dévaványán 4, kormányablak ügyintézői és okmányirodai ügyintézői 
végzettséggel egyaránt rendelkező kormánytisztviselő szolgálja ki az 
ügyfelek igényeit. A heti ügyfélforgalom itt szerényebb, heti 200 fő. A 
dévaványai kormányablak 2017-ben várhatóan el fogja érni a kormány-
ablak megnyitásától számított 20.000. kiszolgált ügyfelet.

A dévaványai kormányablak ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:              7.00 – 17.00 (korai nyitás), 
Kedd:              8.00 – 11.00, 
Szerda:           8.00 – 11.00, 
Csütörtök:       8.00 – 18.00, (hosszított nyitvatartás), 
Péntek:           8.00 – 12.00
Az ügyfelek elégedettségét folyamatosan ügyfél-elégedettségi 

kérdőívekkel monitorozzuk mindkét kormányablakban. A vidékről ér-
kező ügyfelek számára kiemelten fontos lehet a https://idopontfoglalo.
kh.gov.hu/bejelentkezes internetes oldal, illetve az 1818-as kormány-
zati ügyfélvonal, ahol az ügyfelek időpontot foglalhatnak bármelyik 
kormányablakba, így elkerülhető a várakozás.

A Kormányablak Osztály vezetője 2014. decembere óta dr. Smiri 
Sándor, aki osztályvezetői feladatai mellett a Gyomaendrődi Járási Hi-
vatal hivatalvezető-helyettesi teendőit is ellátja.

ID. DÓGI JÁNOS
1939-2017
Elment egy ember.  Nagyböjtben 

Jézus Krisztus feltámadását vártuk mi-
közben csendben távozott közülünk id. 
Dógi János. 1939-ben született Dógi 
Ambrus és Raffael Gizella tizenkét gyer-
meke közül ötödik gyermekként. A szü-
lők halászatból és zenélésből tartották el 
a népes családot. János már korán mun-
kához látott, 13 évesen már birkát nyírni 
járt, ezt az idénymunkát a kubikosmun-

ka váltotta. Meg kell jegyezni, hogy az endrődi birkanyírók országos 
hírűek voltak. Később a gyomai fatelepen dolgozott.

Feleségével Suki Erzsébettel 1960-tól élt együtt és 1962-ben 
kötöttek házasságot. Ebben az évben született első gyermekük, aki 
súlyos betegségben szenvedett, majd 9 éves korában elhunyt. 1964-
ben született János fiuk, majd 1966-ban Hajnalka. Feleségével közel 
60-évig élt együtt nagy szeretetben.

A zene szeretete meghatározta életét, édesapja és a testvére is 
zenélésből éltek. Éppen ezért nagyon büszke volt az unokáira, akik 
örökölték a zene iránti rajongást és folytatták a tradíciót. Három uno-
kája, játszik hangszereken és énekelnek is. Dógi János idős napjait az 
éneklés tette színesebbé.

A minden napi munka mellett élete során érdekelte a közélet, 
melyben több mint 30 évig vállalt szerepet, helyi és megyei szinten. 
A közszereplői munkáját aranygyűrűvel és számos más elismeréssel 
jutalmazták. 

Már a rendszerváltás előtt szószólóként részt vállalt a 
gyomaendrődi közéletben. A rendszerváltás után a Lungo Drom tag-
ja lett, majd a Békés megyei Cigánylakosok Egyesületének megyei 
vezetőségi tagja. Az első Gyomaendrődi Cigány „kisönkormányza-
tot” megalapítja 1994-ben, melynek az elnöke lett. A Gyomaendrődi 
Önkormányzat képviselőtestületének külsős tagja több ciklusban. Az 
elnöksége alatt jön létre a roma közösségi ház, járdát, játszóteret 
építtet. Nagyon fontos számára a helyi gyerekek, fiatalok sorsa, szá-
mos tábor, kulturális rendezvény, sportesemény szervezése fűződik 
személyéhez.

Elment egy ember, itt hagyta mosolyát és még sok-sok emléket, 
melyet nem felejtünk. Nyugodjon békében!

Várfi András
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Részletek a „Visszatekintés”-ből - III. rész
1947

(folytatás)

Mindaddig szép, egészséges, meghitt, valláserkölcsös életben 
éltek a falusi családok, amíg rájuk nem tört a kommunista-ateista 
világ. Országok, népek, stabil lábakon álló gazdaságuk, keresztény 
vallásuk szétverése történik, s a folytatás? Hazug propaganda ural-
kodik. 1717 óta van hivatalosan megszervezett szabadkőműves-
ség. Nagymesterük terve szerint megvalósítandó világkormány a 
fő cél (jó lenne, ha mindenki ismerné ennek főbb pontjait). Szinte 
előttünk zajlanak az események. Előre tört a balos-liberális szelle-
miség. 1776-ban létrehozták az illuminátus rendet, ami más szer-
vezetekben tör „előre” háborúk, forradalmak kitörésével, népek 
leigázásával, elszegényítésével, nemzetállamok szétverésével. Egy 
példa: az USA-ban 1913 óta nem az állam, hanem az illuminátusok 
nyomtatják a pénzt. Amerika a világ legeladósodottabb országa, 
emellett országokat tipor le, kedve szerint rombol, pusztít, gyilkol. 
Ha eltűnik a kereszténység, annak erkölcse, szellemisége és átveszi 
azt a teljes ateizmus, a katasztrofális, egyre rosszabb gyermekneve-
lés, akkor a valláserkölcs, megszerzett kultúra, rendezett gazdasági 
élet és becsületesség nélkül az egész világ kárvallott lesz. Milyen 
lenne az a világkormány? Illuminátus vezetők és szolganép? A ba-
losok, liberálisok ásogatják saját sírjukat. Reméljük azonban, hogy 
a világkormányt most sem tudják megalakítani. Több józan ember 
van a világon, mint az elferdült hatalomvágyó. Reméljük, hogy még 
idejében észre térnek a nemzetállamok vezetői, megakadályozva 
kultúrnépek zátonyra futását.

Ezek az esetek, gondolatok, félelmek zavarják napjaimat. Eljárt 
felettem az idő, én a mai fi atalokért aggódom, ugyanakkor egy elve-
szett, szellemiségében gazdag régmúltra gondolok ezzel a politikai 
kitérővel. Modern világban élünk. Rendkívül sok felfedezés, talál-
mány, új technika könnyíti meg életünket, de a korábbi embersze-
retet családi és meghitt egyéni életekben mindjobban elveszni lát-
szik. Az ember szinte mindent felfedez, de elveszti önmagát. Egyre 
többen kiüresednek. Félő, hogy ez nagy területeken eluralkodik. A 
valláserkölcs elhagyásával, hamis propagandával emberek félreve-
zetése, rossz irányba való befolyásolása, országokban gonoszlelkű 
állami vezetők - akik nem saját népük boldogulásáért dolgoznak, 
hanem a szabadkőműves eszmék megvalósításáért - tettei, mindez 
egyszerűen nemzeti katasztrófa. Ez a fajta korszellem az, ami ellen 
küzdenünk kell. Az is nagy tragédia, hogy sok ember tájékozatlan 
politikailag és rossz emberek befolyása alá kerül. Főbűnösök, gyil-
kosok, csalók, tolvajok szabadon és büntetlenül, jómódban élnek, 
olykor ország irányítók. Milyen világ ez? A becsületes ember be-
csületes életet követel. A jó szándékú állami vezetők – nehézségek 
ellenére is – népük boldogulásáért dolgoznak. Ebben kell hinnünk.

Tavasztól őszig vasárnap futballmeccseket tartott a helyi csa-
pat. Bár a harmincas évek játékosai nagyszerű focisták voltak, de a 
negyveneseknek sem kellett szégyenkezniük. Szépen és sikeresen 
futballoztak helyi lakosaink nagy örömére. A harmincas évekbeli 
kiváló futballcsapatunk tagjai: Tóth Imre, Hunya András, Matuska 
Imre (Cili), Kovács Imre (Stüszi, unokatestvérem), Knap (Kertes) 
Lajos, Tímár László (Muzsa), Simon István, Kurilla László I. (Bul), 
Kovács Pál, Koós László, Kurilla László II. Valóságos ünnepek 
lettek ezek a vasárnap délutánok óriási tömeggel. A régi Endrőd 
színes, programdús volt, nem olyan fakó, eseménytelen, beszűkült, 
rideggé vált, viszonylag kevés fi atallal, jóval megcsappant lakossal, 
mint manapság. A mai fi atalok el sem tudják képzelni mennyire 
különböző a régi és mai Endrőd.

Egy kis politika. Marshall amerikai külügyminiszter meghirde-
ti az európai helyreállítási programot. Az USA 1959-ig összesen 

29,5 milliárd dollár segélyt, illetve egyharmad részben hitelt nyújt 
az európai államoknak, kivéve a „népi demokratikus” államokat. 
A kizsigerelt, lebombázott hazánknak ez egy nagy pofon nyugati 
„uraktól”. Válaszul augusztus 1-jén megalakul a Hároméves Terv 
országunk helyreállítására. Vagyis az elszegényített lakosokkal írat-
tak tervkölcsönt. Próbált volna valaki ellent mondani! Ha belebe-
tegedtünk is, fi zetni kellett! Minél többet jegyezni. A helyi vezetés 
engem Dienes Izra tanítóval párosított, hogy Nagylaposon házról 
házra járva agitáljunk. Az eredményre nem emlékszem. (Később 
bevezették az ötéves tervkölcsönöket.) Augusztus 31-én (két év 
után) újabb Országgyűlési választás. A Függetlenségi Front a sza-
vazatok 60,8 %-át szerzi meg. Legnagyobb párt a Magyar Kommu-
nista Párt lesz 100 képviselővel. Ez az 1947-es választás a híressé 
vált „kékcédulás” választás volt. Országszerte telt kocsikkal szava-
zókat vittek az urnák elé újra leadni voksukat. Emellett rengeteg 
embert megfosztottak szavazati jogától. Később, évtizedekig a vá-
lasztás szintén bohózat volt, csak egy párt létezett, választék nélkül.

1948

Megszokott rendjén teltek, múltak napjaink. Gazdasági, illet-
ve pénzügyeinket nagyon zavarták a nehézségek: magas földadók, 
itt-ott rossz termés, alacsony gabonaár, de nagy hiányt még nem 
éreztünk.

Ez nagyjából rendben is volt, de a ránk váró nehézségek, éle-
tünk tragikus fordulata már a levegőben lógott. A helyi kom-
munista kiskirályok egyre gonoszabbá, gátlástalanabbá váltak. 
Hazugságok, rágalmak özönét zúdították a „burzsujok, kulákok, 
reakciósok” fejére.

Hogyan is lett valaki 50-60-100 holdas gazda? Dolgoztak az elő-
dei szorgalommal és nagy tapasztalattal. Sok volt a munkáskéz a bő 
gyermekáldás miatt. Az idő haladtával egyre kevesebb gyermek lett 
„divat” (mindenféle társadalmi rétegben), de a föld maradt, amit a 
csökkenő számú családtagok már önállóan nem tudtak elvégezni. 
Jött a részes munka, feles, harmados szerződés, napszámosság, bé-
res munka, kellett kondás stb. stb. Voltak remek gazdaságok, ipari 
létesítmények, nagy gyümölcsösök, szőlősgazdák hazánkban, sok 
lenne tovább sorolni. Magyarország kinevelte jó gazdatársadalmát, 
és mindig az ország javára termelt. Elődeinek senki sem adott föl-
det, vagyont, hanem ők dolgoztak érte, és örökítették át utódaik-
nak. Többségében jó gazdaként, ismereteket gyarapítva próbáltak 
minél jobb termést produkálni értékeikből. A dánokat, angolokat 
és más nyugati gazdákat senki sem gátolja jól bevált munkamód-
szereikben, jószágnevelésük, szokásaik is példásak. A magyar em-
ber szorgalma, tudása sem kevesebb a nyugat emberétől, ha nem 
vágják derékba életét: Trianon, háború, kommunizmus, 1956, jól 
működő gazdaság szétverése, földelvétel, kolhozosítás! Nem csak 
a parasztságot verték szét és tették földönfutóvá, hanem bűn lett 
a magántulajdon is: bolt, kisüzem, patika, stb. Verni, megfosztani 
vagyonától a burzsujokat – ez lett a jelszó. Szétrombolni értékei-
ket! Egyetlen ország sincs a világon, ahol ne lennének szegények, 
de aki teheti, az dolgozik, megél, szerez, gyarapít, viszont aki nem 
akar dolgozni, az mindig szegény marad, kivéve, aki tolvaj, csaló, 
erkölcstelen, gazember és hazug. Nagyszerű igazság: az egyenlősdi 
a degeneráltak ideológiája.

Elkezdődött az üzemek államosítása, egyelőre amelyik 100-nál 
több munkást foglalkoztat. Sorra kerül a bankok, biztosítótársasá-
gok államosítása is. Hamis váddal letartóztatják Mindszenty József 
esztergomi érseket, hercegprímást. Jönnek a gyakoribb bebörtön-
zések. Szegény Magyarország!

Hanyecz Margit



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Szent László gyalogzarándoklat 2017.
Az idén hatodik alkalommal szervezzük meg a gyalogzarándoklatot Gyomaendrőd és Nagyvárad között. 

Program: 
május 10. Gyülekező a Szent Antal Zarándokházban (Gyomaendrőd)

május 11. A reggeli szentmise után elindul a zarándoklat (első nap úti célja Körösladány)
május 12. A reggeli szentmise után Körösladányból indul a zarándoklat második napja (második nap úti célja Újiráz)

május 13. Reggel indulás Komádiba, ahol szentmise után folytatódik a zarándoklat harmadik napja (harmadik nap úti célja Nagyvá-
rad)

május 14. Ünnepi szentmise és körmenet a nagyváradi Szent László Székesegyházban
Információ és jelentkezés Szonda Istvánnál, a 06-20-2380046-os telefonszámon, vagy a szondaistvan70@gmail.com e-mail címen.
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

Eredeti paraszti kéziratok Gyoma régmúltjából - I. rész
A gyulai Nemzeti Levéltár Gyomára 

vonatkozó anyagában számos eredeti 
kéziratos levél, kérelem, peres-anyag, 
végrendelet található. Ezeket az illető „fo-
lyamodó” saját kezűleg írta, sajátos „he-
lyesírással” és betűtípusokkal. A nyelvjá-
rástudomány ezen iratokat „eredeti népi 
feljegyzések” elnevezés alatt vizsgálja. 
A következőkben ezek közül az igen ér-
dekes dokumentumok közül adunk közre 
néhányat. Adatgazdagsága mindegyik-
nek felhasználható családtörténeti, nép-
rajzi, helytörténeti stb. kutatás terén.

Egy kisebb kötetre valót jómagam 
betűhív közlésben nyomtatásban is köz-
readtam, a budapesti ELTE segítségével 
(:Cs. Szabó István: Nyelvjárás történeti 
szövegek és följegyzések a XVIII-XIX. 
sz.-i Gyomáról Bp., 1987. Magyar Cso-
portnyelvi Dolgozatok 31. sz. ELTE Ma-
gyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tan-
széke, valamint az MTA Nyelvtudományi 
Intézete.:). A könnyebb érthetőség kedvé-
ért jelen esetben eltekintünk a betűhív le-
jegyzéstől, s zárójeles magyarázatokkal, 
értelmezéssel látjuk el az egyes szava-
kat, fogalmakat.

„Ladányi lakos Csíkos István még 
az elmúlt 1782-ik esztendőben elveszett 
hajójának descriptoja (leírása) a maga 
relátioja (előadása) szerint.

Kőrös fából (kőris fából) készült, hosz-
szú, lapos, kormányos farú, melynek 
a feneke az orra felé egy darabon meg 
volt hasadva. A fara pedig nem éppen 
igaz egyenességű, hanem kalyácsos 
(domború) az első orrnak is volt egy kis 
tatja magából  hagyva. Amely hajót pe-
dig a gyomai halászok a múlt őszön 
öszve rontották. Bódvai István és Szil-
ágyi Pál, s Tuba Mihály uraimék éppen 
olyannak mongyák s vallyák hogy volt 
volna. Cseri Ferenc és Őri Pál hasonló 
képpen describálják (írják le), de ezzel 
a külömböztetéssel, hogy az első orrába 
közel egy pántocska is volt fúrva, mellyet 
gyomai Sallai András fúrt reá.”

Tilos helyen járt a ladányi halász, s a 
gyomaiak így vettek elégtételt. A hajó min-
den bizonnyal egy darab kőrisfa derékből 
kivájt-faragott ún. bödönhajó volt.

„1783. március 31-én Öreg Czeglédi 
András és felesége magok is megvajják 
es megesvervén (elismervén), hogy Biró 
Istvánné gyermeke születésekor a gyer-
mek első feresztő vizét úgy szinte azon 
vizet is mellybe az akkor rajta volt ingajját 
kimosták elvivén, azzal az akkori fekélyes 
lovakat kenegették s meg is gyógyítot-
ták. Ezen babonás cselekedetekért mind 
maga Czeglédi András mind pedig felesé-
ge ítíltetett 24 korbács ütésre.”

„1783. Áprislis 8. Tóth István Kevi 
(Túrkevi) lakos csikós keres a maga pász-
torsága alól elveszett s maga által így 
specifi calt (leírt) lovakat. Egy negyedfű 

(négyéves) hódos fakó kanca bijogja a 
bal faron H. I. A homlokán holdas (azaz 
fehér sáv végig) harmadfű fekete csődör 
a háton H. I. bijogu, harmadfű minden 
szőrü (deres) kanca bal oldalon bijogja 
U. Szinte lovait keresi kevi lakos Kovács 
Mihály egy setét pej kanca a bal pofáján 
bijogja D. G. s ugyanez bal combján a 
jobb farán fent. Harmadfü Egérszőrü kan-
ca csikó a bal farán K. I. bijogu.”

Az alábbi „kimutatás” írója ismeretlen. 
„Túl azon a leírt summán kívül az 1808-
ik szűk esztendőbe még legíny koromba 
megtartására attam íletet (kenyérgabo-
nát) melyet bizonyosan nem tudom meny-
nyit, de azt meg tudom bizonyítani akkor 
20 forint volt köble. (Egy köböl 80-110 kg 
között.)

Az 1811-ik esztendőbe adóba adtam 
fekete bankóba 20 frt. 24 krajc. -t, de azt 
nem tudom ki volt az adószedő. Az ak-
kor kivetítís (kivetés) volt 15 frt. Gyulárúl 
hoztam Szalóki Mihály szekerin két köböl 
búzát volt 100 Frt. Nagy János uramtúl 
vettem egy köblöt 60 Frt.-ért. Az 1814-
dik esztendőbe 
kapapízt fi zettem 
9 frt. 30 krcz.-t. Az 
ídes anyámnak 
varrattam ködmönt 
8 Frt. 30 krcz. A 
temetísíre költöttem 
24 frt. 24 krcz. Egy 
bundát varattam 30 
frt.

Akkor még nőt-
len voltam mégis 
mással szővettem 
(ruhára valót) apám 
uramnak is két pár 
őltőzőt. Templom 
szüksígire attam 
két ízben 6 frt.-ot. 
kapapízt 3 frt.-ot. 
1819 esztendőbe 
kunyhót csináltat-
tam a kivetísbe (a 
kijelölt szántóföl-
dön) 43 frt. Csinál-
tattam mint ma-
gaméba mivel én 
váltottam meg es 
apám uram nekem 
ajánlotta, az kuny-
hó csinálás és a 
gerágyahordás (ke-
rítésnek való) s a 
második kivetís ke-
rült 52 frt. 39 krcz.”

„ B i z o d a l m a s 
Jó akaró Birák 
Uraimék !

Egész aláza-
tossággal folya-
modom Nemzetes 
Birák Uraimékhoz 

az fi jammal való bajomnak el igazítása 
végett melly ekképpen törtint, hogy ő azt 
vallya az kertben ennyi meg ennyi dolgot 
tett és ennyit meg ennyit költött rá de az 
nem igaz, mert az kert szomszédaim mind 
bizonyságim hogy abban többnyire sem-
mit nem dolgozott hanem amit termett 
nem volt tőle el tiltva hanem magok sza-
badságok szerint hordták mely abból is ki 
teccik hogy most leg közelebb harmadíve 
nyáron Túri Jánossal el vitetett két szekér 
gyümölcsöt melyből negyven víka búza 
került, melybül Turi Jánosnak jutott 10 
víka, s néki maratt  30 víka ekkíppen cse-
lekedett az borral is, minden télen elmírt 
hol öt hol hat akót, hol kilenc akót. S addig 
míg a kertbűl tartott valami pízcsinálás 
addig volt becsülletem utánna semmire 
se a kenyír is panaszos vót. Pedig én az 
övít soha nem ettem. A Cseh Jánosnál 
lévő ötven forintjaimat is elkőtötte, kézhez 
vette. Melyekből kiteccik, hogy nem ő tar-
tott éngemet hanem én segítettem űtet.”

Cs. Szabó István

Könnyek helyett tarts velünk!
- kerekasztal beszélgetés és ingyenes rákszűrés -

A Közéleti Kávéház és a Templárius Alapítvány meghívására 
Gyomaendrődön is megrendezésre kerül a rákellenes egészségmegőr-
zést hirdető KÖNNYEK HELYETT… TARTS VELÜNK! kampány-
program. 

2017. május 13-án szombaton 13:00-órától 17:00-óráig a Szt. 
Antal Népházban a rákellenes életmódot népszerűsíti az a kerekasz-
tal-beszélgetés, amelyben 3 kiváló szakember vesz részt: Dr. Hegyi 
Gabriella orvos, az alapítvány kurátora, a Pécsi Egyetem Dietetikai és 
Integratív Medicina Tanszék vezetője, Dr. Kiss István kutató orvos, a 
Pécsi Egyetem Népegészségügyi Intézetének igazgatója, az alapítvány 
kuratóriumának elnöke, Dr. Svastics Egon onkológus orvos, az alapít-
vány szakmai testületének tagja.

Program:

13:00-órától 15:00-óráig

PÓDIUMBESZÉLGETÉS A MEGHÍVOTT SZAKEMBEREKKEL
Moderátor: Tóthné Lacza Zsuzsanna rák rehabilitációs szakember
A beszélgetés után a szakemberek tanácsadással is rendelkezésre 

állnak az érdeklődők számára. 

15:00-órától 17:00-óráig:

A SZŰRŐBUSZBAN INGYENES SZÁJÜREGIRÁK SZŰRÉST, 
BŐRRÁKSZŰRÉST, VALAMINT VÉRNYOMÁSMÉRÉST ÉS MELL-

KASRÖNTGENT VÉGEZNEK A SZAKORVOSOK. 
A látogatóközönség ajándékba kap Béres cseppet és az „ÉLETIGEN-

LŐK” c. rákellenes életmódmagazint. 
Minden érdeklődőt és gyógyulni vágyó embert szeretettel várunk. 
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Rovatvezető: Polányi Éva

Ébenfa-elefántcsont-Krisztus

Otthonom legfontosabb 
falán függ. Féltve őrzöm, ó 
nem a pénzben mérhető ér-
téke miatt. Amikor ránézek, 
nem csupán az értünk meg-
halt Jézusra gondolok. Nagy-
mamám jut eszembe zsem-
lével, és az a nagymama, aki 
művészi feszülettel keresett 
fel. Ébenfa kereszten elefánt-
csontból faragott Krisztus.

Délelőtt volt. A ház előtti 
teniszpályán napfényben pat-
togott a labda. Edzés volt. A 
behallatszott vidám játék nem 
zavart. Íróasztalomnál dolgoz-
tam. Kopogtak. Félénken.

– Tessék!
– Dicsértessék a Jézus Krisz-

tus! – köszönt az idős, jól öltö-
zött hölgy.

– Mindörökké.
– Ugye nem ismer? Unokáimat igen. Ikrek. Fiú és lány. 

Büszke vagyok rájuk, mert tehetségesek. Önnél már jártak. 
Esztergomban a ferencesek gimnáziumába járnak, készülnek 
az érettségire. Aggódom értük. Taníttatásuk sokba kerül, szü-
leik anyagi gondokkal küzdenek. Segíteni szeretnék.

(Táskájába nyúl és elém tesz egy feszületet, és folytatja.) 
Kérem, nézze csak jól meg. Indiai elefántcsontból faragott hin-
du arcú Jézus. Látott már ilyet? Nem akarom megsérteni, tud-
ja, mi ennek a műkereskedelemben az ára?

– Nem sért meg. A fekete kereszten a hindu arcú csontkor-
pusz (test) lenyűgöz.

– Kérem, vegye meg. Szívemhez nőtt, örököltem, de uno-
káimon akarok segíteni.

– Most én kérem, ne essék rosszul, megvenni nem tudom, 
de vásárlás nélkül anyagi gondjain, engedje meg, hogy segít-
hessek. Unokáit becsülöm. Többször voltak nálam beszélgetni.

– Nem fogadhatom el, ami felajánl. Unokáimat nagyon 
szeretem. A feszületet boltba nem viszem, olyannál legyen, 
aki megbecsüli. Szívem úgy lesz nyugodt, ha én hozok értük 
áldozatot.

Közelebb tolta felém a feszületet. Néztem az arcát, mélyen 
a szemébe néztem, nem kételkedtem a szavában, hanem a 
szívéig szerettem volna látni és csodálni benne a nagymama 
jóságát.

Asztalomra tettem a kért összeget, sőt valamivel többet, 
hiszen biztos nem a kereskedelmi árat kérte. Megszámolta a 
pénzt és csak annyit vett el, amennyit kért.

– Köszönöm! – mondta. Szemében könnyek csillantak fel, 
az öröm könnyei, hogy unokáit tudja támogatni. Dicsértessék, 
mondta, kezemet megszorította, szemében a hálát láttam.

Ajtómon kilépett, emlékeimből soha. Ráadásul itt a fe-
szület, amely emlékeztet rá és nagymamámra is, mindig. Ő 
szegény asszony volt, nagyon szegény, de Nagymama volt, 
jósággal tele. A városban, ahol élt és dolgozott, heteket töl-
töttem szamárköhögésem miatt, hiszen a levegőváltozás azt 
enyhíti, gyógyítja. 

Reggelenként, amikor nagybátyám a Berettyó-partra vitt a 
tiszta levegő miatt, mindig megálltunk nagymamám alacsony 
ablakánál. Kopogtam. Hármat. Az ablak kinyílt és piciny tás-
kám azonnal megtelt meleg zsemlével. Máskor süteményt 
adott. Mindig mosolygott. Halk, szelíd hangon minden nap 
kérdezte: „Ugye ma már jobban vagy? Holnap is gyere!” (Ho-
gyan is írjam? Minden reggel szeretetében fürödtem…)

Zsemlék a táskámban, mint a bibliai szegény asszony két 
fillérje a templom perselyében. Ő is „mindenét” adta, mint a 
művészi feszülettől megvált nagymama. Szeretet nagymamák 
szívében. És nem is tudják, hogy szívükön keresztül simogat 
már gyermekkorunkban az Isten.

Mácz István írásai

Isten arca
„Egy Isten sok arca” című könyv nemrég került a kezembe. Iste-

nünk „sok” arcát mutatja be a Biblia alapján. A középkorban Nazianzi 
Szent Gergely egyik fohászában kérdi Istent, a Mindennevűt, hogyan 
szólítsa – a Mindenszívűt, hogyan szeresse és végül: „Mindenarcú, 
hogy tapintsalak?”

Isten, akiben hiszel, annak milyen arca van?
Benned!
Kérdeznünk kell ezt és kérdezzük, még akkor is, ha tudjuk, ha 

tapasztaljuk, hogy
láthatatlan Ő –
ám teljes láthatatlansága mellett kell az érzékekhez kötött ember-

ben, hogy kép éljen róla.
Ősi és kiirthatatlan ösztön él az emberben: látni az Istent! A bibliai 

Mózes, amikor beszél vele, szinte követeli: „név szerint ismerlek… 
mutasd meg nekem arcodat!” Jézustól pedig egyik barátja kéri: „Mu-
tasd meg nekünk az Atyát!”- Az istenlátás ösztönmélységű igényét 
a misztikusok és a költők fogalmazzák meg újra és újra, minden kor-
ban. Napjainkban is.

Miért kételkednénk abban, hogy erre az emberi igényre válaszol 
Isten az ő megjelenéseivel. Égő Csipkebokorban, Felhőben, Tűzosz-
lopban, Szellőben, Mandulafa-virágzásban,

és az idők beteljesülésekor a világmindenség iránti szerelemmel 
Megtestesült Fiában, a Názáreti Jézusban, akinek arca volt és van, aki 
Fülöp apostolnak azt válaszolta: „Aki engem lát, látja az Atyát is.”

„Látni szeretnénk” kívánságunk kielégítése már az is, hogy ne-
vet mond önmagáról. „Én vagyok, aki Van.”

Én vagyok az Út, az Igazság, az Élet. „Én vagyok a világ Vilá-
gossága.” – Sőt, Jézus megígéri, hogy a tiszta szívűek meglátják az 
Istent. Az örök élet sem más, mint megismerni, látni az Istent. A látás 
öröme, ténye, valósága emberi életünk lényege.

Látás képességünkhöz mérten megmutatja önmagát. A Látha-
tatlan látható lesz. A „sokarcú”, a „mindenarcú” Istenünk létének és 
életének általunk felfoghatatlan gazdagságát egyetlen arcban miat-
tunk megmutatni nem tudja. Számlálhatatlan megjelenésben közelít 
felénk.

Újra kérdezem,
milyen az istenarc benned – vajon a lélek Veronika-kendőjén mit 

látni? Az istenképmásnak teremtett minden egyes ember a maga 
egyetlenségében nem más és más vonását hordozza lelkén?

Előttem Isten Szépsége sejlik fel.
A kegyelem „előhívó” természetfeletti „vegyületében” meg-

mártva lelkünket, lássuk Őt a maga semmihez nem hasonlító szép-
ségében. Teilhard de Chardin egyik imájában felkiált, hogy neki nem 
elég a Názáreti Jézus, neki teljes nagyságában kell a Názáreti, amint 
valóban az, a Mindenség Istene, a Kozmosz Krisztusa.

Könyörgöm én is, engedje meg Isten, hogy Irgalma, Jósága, Sze-
retete, Minden hatalma mellett elém ragyogjon Arcának Szépsége 
is, mert csak így elég nekem. Tudom, Napba nem nézhetek. Be-
levakulnék, ám a napfényben minden más, szebb, színesebb. Isten, 
szépséged fényében szeretném látni és szeretni az engem körülvevő 
világot…

 Jézus megváltó kegyelmed
megszépítő erő, hiszen
a szenvedést örömmé,
a sírást nevetéssé,
a bűnöst szentté,
a halandót halhatatlanná,
a halottat feltámadottá,
az elmúlást öröklétté
szépíted –
Te Fájdalmak Férfija
Megdicsőült Krisztussá,
Megfeszített Halott
Élő Feltámadottá

szépülsz –
Benned az emberi természet
isteni szépségben részesül
és
az isteni természet
emberi szépséggel színesül –
Általad
a széthullást hordozó Anyag
az Új Ég és az Új Föld
szép dicsőségében részesedik.
És én Uram?
Szépségeddel szeress
I s t e n e m !
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Egészségről-betegségről

Gyermekláncfű 

(Taraxacum offi  cinale)

Szántókon, utak mentén, kertekben 
előforduló, széles körben elterjedt, nagy 
alkalmazkodóképességű, vadon élő, 
évelő növény. Földre fekvő, lándzsás le-
velei szeldeltek, sárga fészkes virágzata 
hajnalban nyílik, naplementekor és nyir-
kos, esős időben becsukódik. 

  Az egész növény a virágzattal 
együtt értékes gyógyhatással rendel-
kezik, több száz éve használják máj-, 
epeúti és vesebetegségek, ízületi prob-
lémák kezelésére. 

  Vitaminokban, ásványi anyagokban 
gazdag; tartalmaz béta-karotint,  B1-, 
B2-,C-és D-vitaminokat, vasat, magné-
ziumot, foszfort, bórt és kalciumot. A 
gyógynövény gyökérzete magas inulin 
tartalmú, a levelek nagy mennyiségben 
tartalmaznak káliumot.

  A gyökérből készült főzet alkalmas 
májgyulladás, májbetegség okozta sár-
gaság kezelésére, a májműködés ser-
kentésére. Magas D-vitamin és kalcium 
tartalma révén kedvező hatású a főzet 
fogyasztása csontritkulás megelőzé-
sében. Magas inulin tartalma miatt a 
gyökérből készült főzet alkalmazása 
vércukor-szintet csökkentő hatású. A 
gyökérből készült oldattal megelőzhető 
az epekő kialakulása.  A főzet kedvező 
hatású székrekedés, puff adás, étvágyta-
lanság esetén is. A pitypang megpörkölt 
gyökéréből készül a cikória kávé. 

  A levelekből készült tea vízhajtó 
hatású. Húgyúti panaszok esetén vize-
lethajtásra lehet használni a levélből ké-
szült oldatot a panaszok fennállásáig, de 
legfeljebb 2 hétig. 

  A pitypang serkenti a máj-, epe-és 
veseműködést, a bőr verejtékmirigyei-
nek kiválasztó működését. Anyagcsere 
fokozó, gyulladáscsökkentő, antioxi-
dáns és daganatellenes hatású. Vértisz-
tító hatása miatt alkalmazható köszvény 
és reumatikus panaszok kezelésében, az 
ízületi kopás megelőzhető vagy késlel-
tethető alkalmazásával. A növényben 
lévő keserűanyagok fokozzák a nyál-és 
gyomorsavtermelést.

  A gyógynövény virágainak magas 
a lecitin tartalma, mely a központi ideg-
rendszer működésében előnyös hatású. 
Alzheimer kórban a növény alkalmazása 

kedvező lehet. 
  A gyógynövény alkalmazási módo-

zatai:
  1 púpozott teáskanál szárított gyö-

keret teszünk 2,5 dl hideg vízhez, majd 
egy éjszakán át áztatjuk. Másnap forrá-
sig melegítjük az oldatot, leszűrjük és  
langyosra hűtve fogyasztjuk. 

  1 teáskanál szárított gyermekláncfű 
levelet leforrázunk 2,5 dl vízzel, 5 percig 
állni hagyjuk az oldatot. Leszűrjük és 
langyosan fogyasztjuk. 

Az oldatok készítéséhez tiszta, klór-
mentes vizet alkalmazzunk, a teába 
cukrot, citromot ne rakjunk, csak mézzel 
ízesíthetjük. A víz melegítéséhez mikro-
hullámú sütőt ne használjunk! A kapott 
gyógynövény oldat, ill. a gyógynövény 
fémmel nem érintkezhet, csak üvegből, 
fából és kerámiából készült eszközökkel. 

Az ajánlott mennyiség naponta 2 
csésze oldat 4 hétig, majd legalább 2 
hét szünetet kell tartanunk. 

  Gyűjtési időszak:
A pitypang gyökerét legjobb tavasz-

szal, virágzás előtt gyűjteni, mert ekkor 
legmagasabb a hatóanyag és antioxi-

dáns tartalma. Gyűjtési ideje évente 2 
alkalommal, áprilisban és szeptember-
ben.

  A levelek gyűjtése legjobb április-
ban, még virágzás előtt, ilyenkor ugyan-
is több hatóanyagot tartalmaznak. 

  A szár virágzáskor tartalmaz a leg-
több hatóanyagot, ilyenkor ajánlott fo-
gyasztási mennyisége, 5-10 szál napon-
ta. 

  A gyermekláncfű alkalmazása nem 
ajánlott gyomor-, nyombélfekély, epe-
görcs és epeúti elzáródás esetén. Ter-
hesség és szoptatás során használata 
nem ajánlott.

Forrás: Csupor Dezső-Szendrei Kál-
mán: Gyógynövénytár, Útmutató a kor-
szerű gyógynövény-alkalmazáshoz

Szabó György-Lopes Szabó Zsuzsa: A 
bükki füvesember gyógynövényei

Internetes forrás:
A pitypang gyökér gyógyhatása A 

gyermekláncfű jótékony hatásai

dr. Macsári Judit
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„A magyar gasztronómia 
számomra kifejezetten fon-
tos terület. Úgy látom, hogy 
Magyarországnak most jó 
esélyei vannak arra, hogy a 
gasztronómia a turisztikával 
együtt húzóágazattá váljon, 
ezért az illetékes szervezetek-
kel, mint a zászlóvivő Magyar 
Gasztronómiai Egyesülettel, a 
Földművelésügyi Minisztéri-
um minőségpolitikáért felelős 
részlegeivel, valamint a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökséggel 
közösen dolgozzunk a magyar 
gasztronómia felvirágoztatá-
sán és a magyar étkezési kul-
túra fejlesztésén” - jelentette 
ki Erdős Norbert európai par-
lamenti képviselő Budapesten. 

A Békés megyei politikus 
egy megbeszélést hívott össze, 
ahol Molnár B. Tamással, a Ma-
gyar Gasztronómiai Egyesület 
elnökével, a Földművelésügyi 
Minisztériumból Gál Péter ere-
detvédelemért felelős helyet-
tes államtitkárral, Szakál István 
Lóránd agrárfejlesztésért és 
hungarikumokért felelős he-
lyettes államtitkárral, valamint 
Rőczey Norberttel, az Arany-
szalag programfelelősével, 
míg a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség részéről Török András 
gasztronómiáért és bor-mar-
ketingért felelős igazgatóval 
tárgyalt az Aranyszalag minő-
ségi tanúsítvány programjá-
nak a lehető legszélesebb kör-
ben történő promóciójáról és 
a program fi nanszírozásának 
az aktuális kérdéseiről.

Erdős Norbert kiemelte, 
hogy a gasztronómia kitörési 
pont lehet hazánk számára, de 
csak akkor, ha jól csináljuk to-
vább a dolgunkat. „Ha teszünk 
róla, hogy a külföldön szerzett 
tudást a szakácsok hazahoz-
zák, ne ragadjanak kint. Ha 
teszünk róla, hogy legyenek 
hazai minőségi beszállítók, 
akiknek megéri minőséget 
termelni. Ha a magyar gasztro-
éttermek nem a párizsi és a 
bécsi piacon szerzik be a zöld-
séget és a húst, hanem hazai 
alapanyagokat használnak fel” 
- tette hozzá a Fideszes politi-

kus. 

A 2013-ban indult Arany-
szalag a rendkívüli minőség 
tanúsítványa, civil és szakmai 
szervezetek kezdeményezé-
se. Ez bátorítja és segíti a ki-
emelkedő minőség termelőit, 
biztonságot és információt 
nyújt a nagyközönségnek, a 
fogyasztóknak. Az ilyenfajta 
minőségi tényező a nemzetkö-

K i t e - k i n t ő

A gasztronómia kitörési pont lehet 
hazánk számára, ezért az 

Aranyszalag tanúsítvány 
kiemelt jelentőséggel bír

zi tapasztalat szerint általános 
gazdasági húzóerőként hat. 
Erdős Norbert a megbeszélés 
végén kiemelte, hogy közös 
feladatunk, hogy a minőség 
piacképességének javításával 
érdekeltté tegyük a vállalkozói 

és az állami szférát a minőség 
előállításában és támogatásá-
ban, mert ez nem csak helyi, 
de nemzeti, sőt európai uniós 
szinten is gazdasági, kulturális 
és szociális előnyökkel jár.
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Félbeszakadt a bajnoki mérkőzés
A megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 22. fordulójában az 

Újkígyós látogatott Gyomaendrődre. A vendégek villámrajtot vet-
tek, már az első percben megszerezték a vezetést. A hazaiak mintegy 
tíz perc alatt kiheverték a kezdeti sokkot és elkezdtek futballozni. 
Sorban alakították ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteket, de sajnos 
mindet ki is hagyták, naggyá tették a vendégek kapusát. Ahogy telt 
az idő úgy vált egyre feszültebbé a hazai gárda, nehéz okot találni 
rá, de talán az eredménytelenség is közrejátszott ebben. Sajnos a 
szünetben sem sikerült a csapatot megnyugtatni, mert a második 
félidő első felében is folytatódott ez az ideges játék, amelyet még fo-
kozott a fi atal játékvezető néhány téves ítélete is, ami mindkét csa-
patot sújtotta. A 70. percben aztán robbant a feszültség. A hazaiak 
védője, Pántya Sándor megkapta második sárga lapját ami már pi-
rosat, kiállítást jelentett. Ezt néhány hazai játékos már nem tudta el-
fogadni és hevesen, nem éppen irodalmi stílusban próbálta számon 
kérni a játékvezetőtől. Nagy dulakodás támadt, villantak is a lapok 
és még két hazai játékos,Timár Krisztián, Tanács Zoltán mehetett 
idő előtt zuhanyozni. De ezzel még nem volt vége a csetepaténak. 
Mivel a kiállított játékosok nem tudták megemészteni, hogy el kel-
lene hagyniuk a pályát tovább győzködték a játékvezetőt a fentebb 
említett stílusban. A dulakodás közben kiütötték a spori kezéből a 
színes lapokat aki ezt követően lefújta a mérkőzést. A történteknek 
a fegyelmi bizottság előtt lesz a folytatása.       

A lejátszott mérkőzések eredményei:     
     
2017. 03. 25.     Okány KSK - Gyomaendrődi FC     1 : 1
                           G.: Sebők M.
A hazaiak első tavaszi győzelmük reményében indultak csa-

tába az idegenben még mindig nyeretlen vendégek ellen. Az első 
félidő küzdelmes játékot hozott, kiegyenlített erők küzdöttek, több 
kimaradt vendég helyzettel. A második félidőben sem változott a 
játék képe, már úgy tűnt gól nélküli eredmény születik, de a 77. 
percben a vendégek Sebők révén vezetést szereztek. Sajnos három 
perc múlva jött a hazai válasz, ezzel egalizálták az eredményt. Egy 
végig küzdelmes mérkőzésen mindkét csapat jól teljesített, igazsá-
gos döntetlen született.  

2017. 04. 01.     Gyomaendrődi FC - Csanádapácai EFC     2 : 0
                           G.: Gábor V., Furka Zs.
Az előző hazai fordulóban elszenvedett vereséget szerették vol-

na feledtetni a hazaiak, ezért is a bátor támadójátékot felvállalva 
indították a mérkőzést. A vendégek azonban sokáig ellent tudtak 
állni, jól védekeztek, a támadásokra kevés energiájuk maradt. A 40. 
percben megtört a jég, a hazaiak gólt szereztek. A második félidő 
közepén, a 67.percben megtoldották még eggyel, ezzel el is dőlt a 
mérkőzés. A fi atal, sportszerű Apáca csapata nem tudta megaka-
dályozni a helyenként tetszetős támadásokat vezető Gyomaendrőd 
újabb megérdemelt hazai sikerét. 

2017. 04. 08. Békésszentandrási HMSE - Gyomaendrődi FC 4 :1
                       G.: Békési N.
A listavezető otthonába látogatott a Gyomaendrőd, akiket az 

ősz folyamán hazai pályán sikerült két vállra fektetni, emiatt is fű-
tötte a Szentandrást a visszavágás reménye. Nem is bíztak semmit 
a véletlenre az első perctől támadólag léptek fel. A szünetig sikerült 
is három gólt szerezniük, igaz ezekhez kellett a vendégek hatha-
tós segítsége, az elkövetett súlyos egyéni hibák. A második félidő 
már kiegyenlítettebb játékot hozott, egy-egy gól született, többre a 
vendégek erejéből sem futotta.  Egy ragyogó első félidő után a má-
sodikban visszafogottabb játékot bemutató Hunyadi győzelme egy 
percig sem forgott veszélyben.

2017. 04. 15.     Gyomaendrődi FC - Újkígyós FC     0 : 1
                           G.: ---
A mérkőzés 0:1-es vendég vezetésnél a 70. percben félbeszakadt.

Fülöp Zoltán

Éremeső Budapesten
2017. március 19-én Budapesten rendezték meg az orszá-

gos Korona Fitkid Kupát, melyen 19 gyomaendrődi lány mutat-
ta be a versenygyakorlatát az AEROFIT DSE színeiben.

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

Hankó Réka, Sztvorecz Gréti, Zádori Zoé)
2. kcs: 
2. hely - Száguldó lányok (Ádám Kamilla, Farkas Lili, Fekécs 

Noémi, Hankó Panna, Lövei Kíra, Nagy Andrea, Tímár Petra)
3. hely - Jégmadarak (Ádám Orsi, Csath Hédi, Fekécs Zsófi , 
Gombkötő Zsófi , Ignácz Csenge, Köles Vivien)

Az egyéni versenyen több mint 100 versenyző vett részt 9 
korcsoportban. Remek teljesítményével 5. helyezett lett (2.a. 
kcs.) Varsányi Misell, 8. helyezett lett Farkas Lili (2.b.. kcs.), 12. 
lett Nagy Andrea, 16. Lövei Kíra (mindketten 3. kcs). 

A fi tkid verseny után  a lányoknak 5 napjuk volt, hogy át-
szellemüljenek és a tornaversenyre felkészüljenek. A sikeres 
februári torna diákolimpián továbbjutottak a következő meg-
mérettetésre, így 2017. március 25-én szombaton Debrecen-
ben az Országos Elődöntőben mutatták be a versenygyakor-
latukat. 

A Kis Bálint Általános Iskolából egy csapat jutott tovább. A 
8-9 éves lányoknak 2 szeren kell versenyezniük: szekrényug-
rás és talaj. Nagyon szép versenyzéssel 5. helyezést értek el. A 
csapat tagjai: Ádám Orsolya, Csipai Csenge, Ignácz Csenge, Ki-
szely Kitti, Köles Vivien, Varsányi Misell.

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola színeiben is egy csa-
pat jutott tovább Debrecenbe. A 10-11 éves lányok a 2. kor-
csoportban indultak, ahol 3 tornaszeren mutatják be a gya-
korlatukat: szekrényugrás, gerenda, talaj. A csapat a 9. helyet 
szerezte meg. A tagok: Ádám Kamilla, Farkas Lili, Fekécs Zsófi a, 
Hankó Panna, Tímár Petra.

A fi tkidesek a tavaszi szezon utolsó versenyére készülnek, 
melyet április végén rendeznek meg Csongrádon.

Gratulálunk minden versenyzőnek és további sikeres felké-
szülést kívánunk!



VÁROSUNK 2017. május16

Ízes Ízek

Május
Hideg paradicsomleves

Paradicsom ivólébe kevés bazsalikomot, összekötözött zellerzöldet, citromról 
levágott héjszeleteket, sót, borsot, kicsi porcukrot teszünk. Hűtőben hagyjuk állni 
(akár egy napot is). A levet csészékbe töltjük és megszórjuk igen apróra vágott 
zellerzölddel. 

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!

Dávid Benedekné Iványi Eszter 
Ilona gyomaendrődi lakos 82 éves korá-
ban 2017. április 8-án megtért Teremtőjéhez. 
Gyászolják a családtagjai, rokonai, ismerősei. 
Fogadja be lelkét az örök boldogság!

id. Dógi János gyomaendrődi lakos, 
2017. március 31-én 77 éves korában távozott 
szerettei köréből. Gyászolják a családtagok, 
rokonok és ismerősök. Isten őrködjön pihe-
nése felett!

Dusa István gyomaendrődi lakos, 
2017. április 6-án, 68 éves korában a mennyei 

hazába költözött. Gyászolják családtagjai, ro-
konai, ismerősei. Áldás és béke lengjen nyug-
vó porai felett!

Hunya Béla gyomaendrődi lakos 2017. 
április 3-án, 85 éves korában távozott szeret-
tei köréből. Gyászolják a családtagok, roko-
nok és ismerősök. Isten adjon neki örök nyu-
godalmat!

Kiss Lajosné Tímár Irén Mária 
gyomaendrődi lakos 2017.április 7-én, 71 
éves korában hazatért a Mennyi Atyához. 
Gyászolják családtagjai, rokonai, ismerősei. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

Korcsok Gellértné Szosznyák 
Olga gyomaendrődi lakos 2017. április 10-
én, 91 éves korában  egyházunk szentségeivel 
megerősítve megtért Teremtőjéhez. Gyászol-
ják a családtagok, rokonok és ismerősök. Ál-
dás és béke lengjen nyugvó porai felett!

Molnár Jánosné Márk Mária 
gyomaendrődi lakos 2017. április 15-én, 79 
éves korában eltávozott az Örök hazába. Gyá-
szolják a családtagok, rokonok és ismerősök. 
Isten őrködjön pihenése felett!

Pintér Vince Imre volt gyomaendrődi 
lakos 2017. április 02-án, 98 éves korában 
hazatért a Mennyei Atyához. Gyászolják a 
családtagok, rokonok és ismerősök. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott!

„Téged elfelejteni soha nem lehet,
meg kell tanulni élni nélküled.
Az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szeretnek.”

Raczkó Jánosné Tímár Gabriella 
hunyai lakos 2017. április 1-jén, 72-ik szüle-
tésnapján távozott az örökkévalóságba. Gyá-
szolják a családtagok, rokonok és ismerősök. 
Isten adjon neki örök nyugodalmat!

Szabó Ince Lajos gyomaendrődi la-
kos 2017. április 6-án, 86 éves korában egy-
házunk szentségeivel megerősítve visszaadta 

lelkét Teremtőjének. Gyászolják a családtag-
jai, rokonai, ismerősei. Fogadja be lelkét az 
örök boldogság!

Vaszkó Tamásné Kovács Veronika 
postatiszt, endrődi kötődésű budapesti lakos 
küzdelmes életének 77., boldog házasságának 
53. évében váratlanul elhunyt. Búcsúztatása 
a budapesti Farkasréti temetőben volt április 
3-án. Gyászolják: férje, leánya, 3 unokája és 
családjuk.

„Lényed sugározta
a mosolyt, a szeretetet,
S nem vetted észre,
cipeled keresztedet,” Tamáskád

Véha Illésné Szurovecz Mária 
gyomaendrődi lakos 2017. március 24-én, 
93 éves korában hazatért a Mennyi Atyához. 
Gyászolják családtagjai, rokonai, ismerősei. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

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

(Juhász Gyula)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. áp-
rilis 7-én tartotta a Nemzetközi Roma nap alkalmából a roma kultúra 
napját. Szécsi Zsolt elnök köszöntője után Lehóczkiné Tímár Irén alpol-
gármester asszony köszöntötte az ünneplő közönséget, majd Jónás Já-
nosné a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mond-
ta el ünnepi gondolatait. Ezt követően a helyi Csemetekert Óvoda és 
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola szolgáltatta a gyönyörű, szívet 
melengető ünnepi műsort.

A Roma nap alkalmából „kerekasztal” beszélgetést szerveztünk a 
Magyarországi cigányság helyzete - Gyomaendrődön - az Egyházak és 
az Iskolák szeméből. Moderátor volt Kövesúti Ferenc teológus. Beszél-

gető partnerek: Vaszkóné Dinya Erzsébet Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk., 
Szilágyi Jánosné Bethlen Gábor Szak. Isk., Ágostonné Farkas Mária Kis 
Bálint Ált. Isk, Mucsi András a békési Szegedi Kis István Ref. Gimnázium 
tanára, Fülöp Mónika gyomai evangélikus lelkész, Bakai Péter Magyar-
országi Evangélikus Egyház Roma referense, Surman László teológus, 
Eleki pásztor a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány Missziójától 
és Szécsi Zsolt Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányza-
tának elnöke.

Április 8-án játszóházat rendeztünk, kézműves és öko-sarokkal.

Szécsi Zsolt

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának hírei

Emlékezés Anyák napján
Hegedűs Máténé Farkas Annára
(1914. 02. 07. - 1991. 09. 16.)

Egy könnycsepp gördült végig az arcunkon,
Mert mélyen pihensz és hiányzol nagyon.
Itt állunk sírodnál és arról álmodunk,
Még otthon voltál, szerettünk nagyon.

Ápoltunk, imádtunk még itt voltál közöttünk,
Köszönjük a sorsnak, mit érted tehettünk.
Nem tudjuk meghálálni, amit tettél értünk,
Te voltál a szív és a szeretet nekünk.

Nyílhatnak virágok, jöhet a ködfátyolos tél,
Örömünk csak az lenne, hogyha visszatérnél.
Mi karunkba vennénk, a széltől is óvnánk,
Csak közöttünk lehetnél és imádhatnánk!

25 éve már, csak emlékekből élünk,
Bármit hoz a sors, mi soha nem feledünk.
Most virággal kezünkben állunk a sírodnál,
Emlékezni jöttünk édesanyák napján.
Szeretnénk megölelni, kezed megcsókolni,
Drága jó édesanyánk, nem pótolhat senki

Szerető lányaid:
Gizella, Magdolna és Margit
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K&H Vigyázz, Kész, Pénz!

Iskolánk 3. b osztályos tanulói immár második alkalommal 
neveztek be a K&H Vigyázz, Kész, Pénz! elnevezésű pénzügyi ve-
télkedőre. Az országban mintegy 1430 csapat indult, s az első for-
duló megoldása után került sor a regionális középdöntőre 2017. 
április   11-én Szegeden. Négy kategóriában, összesen 20 Békés és 
Csongrád megyei csapat versenyzett egymással. A gyerekek játékos 
feladatok, gyakorlati példák megoldásán keresztül bizonyíthatták 
pénzügyi tudásukat. A 3-4. osztályosok kategóriájában az Ezüst 
Rózsák csapata a negyedik helyen végezett. Név szerint: Gombkötő 
Zsófi a, Fekécs Zsófi a, Farkas Lili, Paróczai Lili és Papp Máté. Felké-
szítőjük Takács Tímea tanítónő volt.

Észkaszinó 2017

A diákönkormányzat hagyományos programjai közé tartozik az 
Észkaszinó, amelyen a felső tagozatos osztályok 4 fős csapatokkal 
képviseltették magukat. Az állomásvezetők különböző nehézségű 
feladványokkal várták a gyerekeket. A csapatok pontjaikat szépen  
kidolgozott menetleveleikbe gyűjthették, amiért plusz pontokat is 
bezsebelhettek. A jó hangulat megteremtéséhez csatakiáltásaikkal 
is hozzájárultak. Mint minden versenyben, itt is a legjobbak és a 
legszerencsésebbek vihették el a győzelmet: I. helyezett a 8.b Zöld 
elefántok csapata,II. helyezett a 8. a  Jimmy fan girls csapata,III. he-
lyezett a 7.b Duci Pokémon Kuglófok csapata lett.

Nemzetközi Matematika Verseny

A Mezőberényi Általános Iskola az idén 17. alkalommal ren-
dezte meg a Nemzetközi Matematika Versenyét, amelyen sok éves 
hagyományként iskolánkat is képviseltük egy 4 fős nyolcadikos csa-
pattal. A Nemes Ágota, Varga Dorina, H. Tóth Noel, Gyomai Ákos  
összetételű csapatunk negyedik helyezést ért el a rangos nemzet-
közi mezőnyben. A verseny szorosságát mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy a második helyezettek közötti holtversenyt „szétlövéssel” 
tudták csak eldönteni, így iskolánk tanulója, H. Tóth Noel a nyolca-
dikosok között a 3. helyezést szerezte meg.

Versmondó verseny

Tanulóink évről évre nagy számban vesznek részt az iskolai 
versmondó versenyen, melynek az egyik fontos szempontja, hogy 
kik képviselhetik az iskolát a városi könyvtárban megrendezésre 
kerülő városi versmondó versenyen. Ebben az évben csaknem száz 
szavaló közül 62 bizonyíthatta rátermettségét a költészet napi ren-

dezvényen. A legsikeresebbek: 1. helyezett: Orovecz Odett 8. b, Gel-
lért Milán 4. a, 2. lett Nagy Katalin 3. a, Csatári Levente és Karsai 
Krisztina 4. a és Samu Hédi 6. a osztályos tanuló, 3 helyezést ért el 
Fábián Fekete Máté 1. a, Újvári Eszter 1. b, Kővágó Dominika 2. a, 
Fekécs Zsófi a és Farkas Lili 3. b, Keresztes Fanni 5. a , Karsai Alex 
6. a és Varga Dorina 8. b 

Sporteredmények

A megyei diákolimpia úszás döntőjében Nemes Ágota 8. a osz-
tályos tanuló 100 m-es mellúszásban ezüst érmet szerzett.

2017. március 16-án rendezték meg az endrődi sportpályán a 
körzeti mezei futóversenyt, melyen népes csapat, mintegy 100 ta-
nuló képviselte iskolánkat. Az első három helyezett csapatok és 
egyéni versenyzők továbbjutottak a megyei megmérettetésre: I. lett 
Karsai Gábor 7. b, Koszta Marietta 4. b, II helyezettek, Orovecz Ta-
más 3. b, Kővágó Dominika 2. a, Nagy Ágoston 4. a, Kiss Eleonóra 
6. b, Varga Dorina 8. b, III: helyezést értek el: Filipovics Viktória 4. 
b, Balog Diána 5. a, H Tóth Noel 8. a. Az Orosházán megrendezés-
re kerülő versenyen Karsai Gábor ezüstérmes lett, s ezzel kivívta 
a jogot az országos mezei futóversenyen való részvételre, ahol 224 
versenyző közül a 9. helyezést érte el.

A labdarúgók is megkezdték a diákolimpiai szereplésüket. A II. 
és III. korcsoportos fi úk ezüst érmet szereztek, a IV. korcsoport fo-
cistái pedig bronzérmesek lettek.

Tornász lányaink is sikeres szerepléseket tudhatnak maguk mö-
gött. A megyei diákolimpián az I. korcsoportos csapat 5. helyezést 
ért el, a csapat tagjai: Gombkötő Zsófi  3. b és Farkas Lara, Hankó 
Réka, Sztrovecz Gréta, Zádori Zoé 2. b osztályos tanulók. A II. kor-
csoportos lányok a megyei diákolimpián szerzett ezüstérem birto-
kában, Debrecenben az országos elődöntőn értek el 9. helyezést. A 
csapat tagjai: Ádám Kamilla 4. a, Fekécs Zsófi a és Farkas Lili 3. b 
valamint Hankó Panna és Tímár Petra 5. b osztályos tanulók.

A tanároknak is tanulni kell

A nevelőtestület digitális kompetenciáinak fejlesztése érdeké-
ben egy tartalmas délutánt töltöttünk Őriné Apáti Anna szakta-
nácsadó társaságában. Ahhoz, hogy lépést tarthassunk a fi atalok 
kultúrájával, elengedhetetlen a digitalizált világ megismerése. A 
tájékoztató során betekintést nyerhettünk a különböző eszközök 
használatába, a tanítási órákon történő  gyakorlati alkalmazásába, 
ízelítőt kaphattunk a különböző web-lapok felhasználási lehető-
ségeiről. A résztvevő kollégák gyakorlati arzenállal felszerelkezve 
léptek ki az informatikai szaktanteremből, s valamennyien egyet-
értettek abban, hogy az IKT-s eszközök használatával színesebbé, 
eredményesebbé lehet tenni az oktatást.

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
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Általános iskola

Rendhagyó magyar óra
A Költészet Napja alkalmából rendhagyó magyar órán vettek 

részt alsó tagozatos gyermekeink, valamint a Selyem úti nagy-
csoportos óvodások. Köszönjük szépen a közreműködést Mé-
száros Mihálynak a Békéscsabai Jókai Színház színművészének.

Mészárosné Kiss Katalin
Alsós munkaközösség vezető

KÖLTÉSZET NAPI SZAVALÓVERSENY
A Határ Győző Városi Könyvtár által megrendezésre kerülő 

KÖLTÉSZET NAPI SZAVALÓVERSENYEN iskolánkból szép 
számmal vettek részt tanulóink. 

Iskolakóstolgató

Április 6-án rendeztük meg a nagycsoportos óvodásoknak Is-
kolakóstolgató rendezvényünket. A rossz idő ellenére is szép szám-
mal jelentek meg szüleikkel az érdeklődő leendő első osztályosok. 

Lelkinap iskolánkban

Az alsós szavalók

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei

Szentmise a volt hunyai „Pogány-iskola” 
tanáraiért és tanulóiért

Április 23-án a 11 órai a szentmise keretében emlékez-

tünk egykori tanítóinkra és tanulóinkra. Évről-évre ha-

gyomány, hogy április vége felé megemlékezünk egykori 

iskolánkról, élő és elhunyt tanárainkról, diákjainkról. Az 

emlékhely felavatásának 5. évfordulóját is ünnepeltük.

Kurilla Béla

 A felsős szavalók
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Kedves vásárlóim!
Májusi 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 

Szent Görgy-napi egyházközségi vacsora Endrődön

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!


