
A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 220 Ft

XXV. évfolyam 12. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2018. december

Köszönjük!

Karácsony a 
Megváltó földre 
jövetelének ünne-
pe, az irgalom, s a 
szeretet megteste-
süléséé. Titokzatos 
nap, amelyen az 
emberek viselke-
désén is valami ti-
tokzatos elváltozás 
állapítható meg. 
Mert karácsonykor 
még a karácsonyt 
nem értő, meg-
váltatlan emberek 
szívében is meg-
rezzen egy-egy be-
rozsdásodott húr, s 
zengése, - bár pilla-
natokig - elfeledett 
dogmákat éleszt fel, 
karácsonyt teremt 
a karácsony eszmei 
tartalmától rég el-
pártolt lelkekben is. 
Ma mintha kicseré-
lődnének az embe-
rek; ma mindenki 
jó és szelíd, mindenki ad és mindenki 
örömet okoz, mindenki mosolyt, bé-
két és megelégedést áraszt maga körül. 
Szinte rá nem lehet ismerni ezen a na-
pon az emberekre.

Az írás úgy mondja ezt, hogy ezen 
a napon a párduc együtt pihen a gödö-
lyével, s a farkas a báránnyal; a borjú az 
oroszlán és a juh együtt legelnek és egy 
kis Gyermek hajtja őket.

Karácsony szent békéjének ebben a 
titokzatos feléledésében felötlik a fájó 

kérdés: De hát miért éppen csak kará-
csony napján jók, szelídek, békések és 
adakozók az emberek? Miért újul ki a 
harc már másnap és harmadnap ismét? 
És miért csupa háború és gyilkolás az 
emberi történelem? És miért csupa 
kegyetlen versengés a gazdasági élet? 
És csupa kihasználás, kifosztás és nye-
részkedés a politika? Miért vadállat az 
ember egy éven át, holott karácsonykor, 
úgy egy huszonnégy órára, ő is tud bá-
rány és gödölye lenni?

(folytatás a 8. oldalon)

T i t o k z a t o s  n a pEzúton mondunk köszönetet Hegedűs 
Bencének, aki több mint 3 éven át önzet-
lenül végezte a főszerkesztői munkát. Si-
kerekben gazdag, boldog életet kívánunk 
neki, és számítunk rá továbbra is szerkesz-
tőbizottsági tagként!

Köszöntjük a 
régi-új főszerkesz-
tőt, Iványi László 
orosházi esperes-
plébánost és az új 
főszerkesztőhelyettest, 

L e h ó c z k i n é 
Timár Irén al-
p o l g á r m e s t e r 
asszonyt. Tar-
talmas, eredmé-
nyekben bővel-
kedő munkát 
kívánunk nekik!
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Bolyai csapatverseny-matematika

2018. október 12-én Szarvason mérték össze tudásukat a 
Bolyai Matematika Csapatverseny megyei/körzeti fordulójának 
versenyzői. Iskolánkat idén 13 csapat 49 tanulója képviselte. A 
verseny különlegessége az, hogy a négy fős csapatok együtt, egy 
óra alatt 13+1 feladatot oldanak meg felhasználva egymás ötle-
teit, javaslatait. A Farkas Lili, Fekécs Zsófi a, Gombkötő Zsófi a 
és Takács Anna összeállítású 5. osztályos „Négy ötöd” elneve-
zésű csapatunk megyei 3. helyezést ért el a versenyen. 

Vaszkó András tanári fődíjat kapott

Vaszkó András matematika-földrajz szakos kollégánk több 
éves eredményes tehetséggondozó munkája elismeréseként a 
Bolyai verseny Tanári fődíját vehette át a díjátadó ünnepségen.

Az ősz ezer arca-témahét

Ez a téma ölelte át a tanítási órákat és a szabadidős tevékeny-
ségeket október utolsó hetében. Őszi hangulatot, színeket bemu-
tató alkotások díszítették a tantermeket és az iskola folyosóit. Az 
alsó tagozatosok közkedvelt programja a témahéten a vitamin nap 
volt, amikor az ebédlőben zöldségből, gyümölcsből készült fi nom-
ságokat kóstolhattak a gyerekek. A helyes táplálkozási szokások 
kialakítása mellett a mozgás is helyet kapott a projekthét szerdai 
napjának délutánján megrendezett futóversenyen, ahol mindenki 
nyert, aki végigfutotta a korosztályának megfelelő távot. 

Az 5. évfolyam szervezte az ősz témahetet a felső tagozaton. 
A programsorozat első napja vetélkedővel indult. Az osztályok 3 
fős csapatokkal neveztek. Az előzetes felkészülés után az őszi jeles 
napokhoz kapcsolódó totót és tesztlapot töltöttek ki a versenyzők, 
majd kreatív feladatokat oldottak meg. 

Csütörtökön Halloween partival folytatódott az ősz témahét, 
melyen ötletes, néha ijesztő vagy vicces jelmezekben jelentek meg 
tanulóink. A jó hangulatú bulihoz hozzájárult az is, hogy az ötödi-
kesek szülei süteménnyel, szendviccsel, üdítővel támogatták ren-
dezvényünket.

Néhány program megvalósításában a szülők segítségére és tá-
mogatására is szükségünk volt, amit ezúton is köszönünk.

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Pályaorientációs nap

November 10-én rendeztük meg iskolánkban a pályaorien-
tációs napot. A program célja az volt, hogy bővüljenek a tanulók 
pályaválasztással kapcsolatos ismeretei, piacképes szakmákkal 
ismerkedjenek meg. A 7-8. évfolyam diákjai közelebbről lát-
hattak bele a Gyomaendrődi Járás három középfokú intézmé-
nyének életébe, beszélgethettek diákokkal, szakoktatókkal. A 
többi évfolyam életkoruknak megfelelő, játékos tevékenységek 
során ismerkedett különböző szakmákkal. Megnézhettek két 
tűzoltóautót is iskolánk udvarán, beszélgethettek a tűzoltókkal 
munkájuk fontosságáról, előadást hallgathattak meg a tűzvéde-
lemmel, katasztrófavédelemmel kapcsolatban. Néhány osztály 
helyi munkahelyeket tekintett meg. A harmadik évfolyam a 
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium Tangazdaságába látogatott 
el, ahol hintóztak, állatokat simogattak, részt vettek bálagurító 
és talicskatoló versenyen. Mindenhol szívesen fogadták a gye-
rekeket, amit ezúton is köszönünk az érintett munkahelyeknek.

További információk, fotók: www.rozsahegyiiskola.hu
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B ú c s ú z á s
Kedves Olvasók!

Főszerkesztői munkám a jelenlegi, decemberi szám elké-
szültével abbahagyom. Az elmúlt 3 év és 4 hónapos időszak 
nehéz volt, de rendkívül tartalmas és változatos is, rengeteg 
tapasztalattal gazdagodtam.

Nagy örömmel és elképzelésekkel telve kezdtem munkám. 
Ezzel szemben az első hónapok során csupa „jóindulattal’ ta-
lálkoztam, többek között a „túl fi atal, túl fi atal”, illetve a „nincs 
rá szükség, nincs rá szükség” kijelentések záporoztak a fejem 
fölött. Szerencsére velem voltak azok a személyek, akikre szá-
míthattam munkám során, így a rosszindulatú aknamunkák 
eredménytelenek maradtak. Az elmúlt bő 3 év bizonyítja, hogy 
az újság igenis megmaradt, és annak maradt meg, aminek az 
alapítók létrehozták: a keresztény nemzeti gondolat hírnöké-
nek, társadalmi, kulturális és hagyományőrző folyóiratnak.

Eltelt 3 év. Munkahelyi feladataimmal párhuzamosan egye-
temi tanulmányokat folytattam levelező tagozaton, valamint 
a magánéletemet is éltem, és ezek mellett szerkesztettem az 
újságot. Az idő előrehaladtával egyre megerőltetőbbé vált a 
megfelelő színvonal fenntartása, egyértelművé vált számom-
ra, hogy az újság szerkesztését abba kell hagynom, idő és ener-
gia, ezekkel kell megfelelően gazdálkodni. Május végén levelet 
írtam az Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Ala-
pítvány kuratóriumának, melyben közöltem, hogy a decem-
beri számmal nem vállalom tovább ezt az önkéntes munkát. 
Januártól már csak a Megyei híradó és egy helytörténettel kap-
csolatos oldal összeállítását végzem.

Az újság szerkesztősége november végén úgy döntött, hogy 
az újság XVI. évfolyama 2019 januárjában Iványi László régi-új 
főszerkesztő, és Lehóczkiné Timár Irén főszerkesztőhelyettes 
irányításával indul meg. Sikeres, eredményekben gazdag mun-
kát és jó egészséget kívánok nekik!

Most, hogy visszaadom a szerkesztői munka irányítását, há-
latelt szívvel gondolok Vaszkó Irénre, Soczó Gézára, Szabó Zol-
tánnéra, Dr. Szonda Istvánra és Barna Zsuzsára, akik számtalan 
formában és módon segítették munkámat. Köszönöm!

Az elmúlt három évben Iványi László atya folyamatosan vé-
gezte a tördelési munkát, és tapasztalatai alapján sok jó tanács-
csal tudott ellátni, melyeket ezúton is megköszönök.

Köszönöm a kedves Olvasók támogatását, hogy olvasták, 
előfi zették, megvásárolták a lapot. Tudatában voltam, hogy 
mindenkinek megfelelni nem lehet, meglévő erőforrásaimmal 
ezt tudtam kivitelezni.

Köszönök még egyszer mindenkinek mindent! Elmegyek, 
de itt marad belőlem néhány gondolat… Isten áldja Önöket!

Hegedűs Bence

Közlemény

A Városunk újság 2013. áprilisi számában megjelent „Néhány 
gondolat Endrőd kulturális életéről” című, „Egy nem endrődi” 
aláírással ellátott cikk szerzője én voltam.

Hegedűs Bence

Kedves Olvasók!

Ismét eltelt egy év, lassan véget ér a 2018-as esztendő. Re-
méljük, hogy az újság tartalma ez évben is elnyerte olvasóink 
tetszését. A szerkesztőség Önökért dolgozik! Munkánkért 
semmilyen anyagi juttatást nem veszünk igénybe, nekünk az 
a legnagyobb fi zetség, ha Olvasóink elégedettek. Újságunk 
továbbra is a keresztény-nemzeti gondolat hírnöke, minden 
erőnkkel igyekszünk megőrizni alapítóink lelkületét. Ezt a 
lelkületet kívánjuk hónapról hónapra közvetíteni Olvasóink 
szíve felé is. Mert mi nemcsak az elméhez, hanem a szívhez 
is kívánunk szólni!

Újságunk színvonalát a körülményekhez mérten igyek-
szünk folyamatosan fejleszteni, de ehhez stabil anyagi háttér-
re van szükségünk. Ezért kérünk mindenkit, hogy ne hanya-
golják el az újság előfi zetését. Akik eddig valamilyen okból 
nem fi zettek (elfelejtették, elhanyagolták vagy elmaradásuk 
van, kérjük pótolni! Ha valaki lapunkat lemondaná (amit 
nagyon sajnálnánk), akkor kérjük, még decemberben tegye 
meg! Kérjük továbbá azt is jelezni, ha valakinél címváltozás 
állna be!

Elkészült lapunk jövő évi költségvetése. Hála Olvasóink 
érdeklődésének és támogatásainak, a jövő évben lapunk el-
adási ára továbbra is csak 220 Ft lesz.

Akik egyben, egy évre kifi zetik, kedvezményben része-
sülnek:

- a helyi és hunyai olvasók részére a 2019. évi előfi zetés 
díja továbbra is csak 2.500 Ft/év

- a postán küldött lapunk előfi zetési díja továbbra is 
csak 4.800 Ft/év, mely összeget kérjük a mellékelt csekken 
szíveskedjenek befi zetni.

- a 2019-es évre akciót hirdetünk: ha valaki két sze-
mélyre fi zet elő, akkor az új előfi zetés az első évben fél 
áron lesz.

Akinek anyagi helyzete megengedi, hogy az előfi zetési 
összegen túl támogassák lapunkat, minden összegű anyagi 
támogatást köszönettel és szeretettel fogadunk, és előre is kö-
szönünk.

A gyakorlati szempontokra fi gyelemmel az újság meg-
jelenési ideje és lapzártája módosul!

Lapzárta: minden hónap utolsó napja
Megjelenés: minden hónap 15-ik napja körül

Köszönjük kedves olvasóinknak, előfi zetőinknek, hogy 
az elmúlt évben is hűségesek maradtak lapunkhoz. Kérjük, 
lapunkat mutassák meg ismerőseiknek, családtagjaiknak! 
Hívják fel ránk a fi atalok fi gyelmét is, hisz írásaink róluk és 
hozzájuk is szólnak! Közeleg a Karácsony. Lepjük meg csa-

ládtagjainkat, barátainkat 
egy-egy Városunk újság 
előfi zetéssel!

Minden kedves Olva-
sónknak jó egészséget, 
békés, nyugodt éveket kí-
vánunk!

Gyomaendrőd, 2018. 
december hava

A Szerkesztőség
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A novemberi, soron következő testületi ülés a megszokot-
tól eltérő időben, szerdán került megtartásra, mivel a Rózsahegyi 
Kálmán Kistérségi Általános Iskolában a végéhez értek a felújítási 
munkálatok, az átadó ünnepség pedig a testületi ülés időpontjára 
esett volna. 

Mint ismeretes, az általános iskoláink még az elmúlt évben pá-
lyázatot nyújtottak be a Gyulai Tankerületi Központtal közösen az 
intézmények felújítására. Annak sikeres elbírálását követően az idei 
évben megkezdődhettek a munkálatok. A Rózsahegyi Kálmán Ál-
talános Iskola a pályázat eredményeképp 59 millió Ft értékben újít-
hatta fel az intézmény belső tereit, amihez még kiegészítésképpen 
Önkormányzatunk is hozzájárult 2 millió Ft-tal. Az avató ünnepsé-
gen részt vett a Gyulai Tankerület részéről Teleki-Szávai Krisztina 
igazgató asszony, valamint megtisztelte a rendezvényt Dankó Béla 
országgyűlési képviselő úr is. 

Második fordulóban tárgyalta a képviselő-testület „A közte-
rületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítását.”

A rendelet módosítására azért volt szükség, mert a Kormány-
hivatal részéről a törvényességi felügyeleti eljárás kapcsán szakmai 
segítségnyújtás keretében javaslat fogalmazódott meg. A Kúria 
Önkormányzati Tanácsának határozata /2017/ kimondja, hogy a 
Közterület használat önkormányzati hatósági ügy, de a jelenlegi 
rendelet nem akként kezelte, hanem polgárjogi szerződéses kap-
csolatként, amelyben a polgármester kötött bérleti szerződést a 
közterület használójával.

A tervezet legfőbb szabályozási feladata, hogy a közterület-
használat önkormányzati hatósági ügyként legyen kezelve. A ren-
delet tartalmazza az engedély nélküli közterület használatának jog-
következményeit is, illetve a jogkövetkezmény mértékét. 

A képviselő-testület elfogadta a rendelet módosítását a tervezet 
szerint.

Helyi közművelődési rendelet felülvizsgálata
Az önkormányzati törvény értelmében a kulturális szolgáltatás 

az önkormányzati feladatok közé tartozik. A 2017 évi LXVII. tör-
vény alapjaiban szabályozza újra a települési önkormányzatok köz-
művelődési tevékenységének kereteit. Az átfogó törvénymódosítás 
miatt a helyi rendelet teljes felülvizsgálata vált szükségessé. 

A szolgáltatások biztosítását illetően a lakosságszám alapján 
diff erenciál. A törvény értelmében meg kell jelölni a helyi rendele-
tünkben, hogy önkormányzatunk mely alapszolgáltatásokat bizto-
sítja, milyen módon, valamint a közösségi színterek követelményeit 
is meghatározza. Részletesen kifejti az egyes alapszolgáltatások tar-
talmát, az elvégzendő szakmai feladatokat, tárgyi, személyi felté-
teleket. A hiányzó tárgyi feltételek biztosítására 2020. január 1-ig, 

míg a személyi feltételek teljesítésére 2021. január 1-ig ad átmeneti 
felmentést. Ezen kívül előírja még az intézmény részére minden év 
március 1-ig az éves szolgáltatási terv készítését. 

A törvény szerint a lakossági igények megjelenítésének és a 
kulturális érdekérvényesítésnek elősegítésére Közművelődési Ke-
rekasztal jöhet létre lakossági kezdeményezésre. Amennyiben 
megalakul ez a fórum, úgy véleményt nyilváníthat a település köz-
művelődésével kapcsolatos kérdésekben, elősegítheti a különböző 
közművelődési szervezetek együttműködését. Várhatóan az új ren-
delet elfogadására 2019 januárjában kerülhet sor.

A Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofi t Kft . képviselője 
azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a képviselő-tes-
tület a Kft . fenntartásában működő bölcsőde épület pályázatának 
megvalósításakor kifi zetett önerő összegét a 2019. évi költségvetés 
tervezésekor vegye fi gyelembe. 

2009. november 6-án a képviselő-testület bérleti szerződést kö-
tött a Kft .-vel a bölcsőde építésével kapcsolatos pályázat önerejének 
rendezésére. A felek vállalták, hogy a szerződés megszűnésekor a 
bérlőt terhelő 10%-os önerőnek megfelelően elszámolnak egymás-
sal. A pályázat megvalósításához szükséges önerő 6.987.223 Ft volt. 
A Kft . képviselője, Szabó Istvánné úgy nyilatkozott, hogy a jövőben 
is szeretne bölcsődei tevékenység ellátására szerződést kötni, illetve 
az önköltség megfi zetett összegéből pedig új bölcsődei kerítést kí-
ván építeni. A testület döntésének értelmében a 2019. évi költségve-
tésbe beépítésre kerül a 10%-os önerő összege, valamint a bölcsődei 
bérleti szerződésről az óvodai köznevelési szerződés újratárgyalásá-
val egyidejűleg 2019. márciusi ülésén dönt.

Elbírálásra kerültek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztön-
díjrendszer helyi támogatására beérkezett pályázatok is.

A pályázatok benyújtásának határideje november 13-án lejárt. 
Határidőn belül 35 pályázat érkezett az „A” típusára a felsőoktatás-
ban résztvevő, hallgatói jogviszonnyal rendelkező tanulóktól. A fel-
dolgozást követően megállapítható volt, hogy a kiírási feltételeknek 
33 db pályázat felelt meg. 

A „B” típusára, mely az idei tanévben érettségiző, felsőoktatási 
intézménybe még fel nem vett tanulókra vonatkozik, nem érkezett 
pályázat. 

Az „A” típusú pályázatra jelentkezők támogatási összege:
-2019. január 31. napjáig 33 fő x 5 hónap x 5000 Ft = 825.000 Ft
-2019. augusztus 31. napjáig 33 fő x 5 hónap x 5000 Ft = 825.000 Ft

Összesen: 1.650.000 Ft.

A képviselő-testület a meghirdetett Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázat „A” tipusát eredményesnek, míg a „B” típust eredményte-
lennek nyilvánította.

Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester

Önkormányzati h í r e k

Tisztelt Olvasó!

Áldott, békés karácsonyt 
és eredményekben gazdag új esztendőt kívánok!

Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester
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Ifj úságvédelmi konferencia Gyomaendrődön

A Gyomaendrődi Járási Hivatal a közelmúltban Ifj úságvédelmi 
konferenciát rendezett a járás területén lévő középiskolák 10-12. osz-
tályos diákjainak,  pedagógusainak, valamint a rendvédelmi, a gyer-
mekjóléti és családsegítő intézmények képviselőinek.

A Kállai Ferenc Kulturális Központban mintegy 230 
diák vett részt az Internethasználat előnyei, veszélyei és ká-
ros hatásai az ifj úságra elnevezéssel tartott rendezvényen.
A résztvevőket dr. Pacsika György hivatalvezető köszöntötte, a konfe-
rencia előadói az internet biztosította  lehetőségekre és az ezzel járó 
veszélyforrásokra hívták fel a hallgatóság fi gyelmét. Dr. Kása Róbert, a 
Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya vezetője, valamint 
dr. Kolysza-Tóth Annamária gyámügyi szakügyintéző a gyermek jogai 
az információs ártalom elleni védekezésben témakörben, Kepenyes 
András, a Gyulai Tankerületi Központ Gyomaendrődi Iroda vezető-
je „A közösségi média és az internet oktatási szerepe címmel tartott 
előadást. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osz-
tályát képviselő Szlovák Zsolt rendőr őrnagy egy kisfi lmmel hívta fel a 
fi gyelmet az internethasználat veszélyeire, Botos Pongrác diák járási 
hivatalvezető Cyber Bullying témában tartott előadást. 

A járási hivatal hatósági, gyámügyi és igazságügyi osztályának 
képviseletében Rejtő Éva osztályvezető záró gondolataiban felhívta a 
fi gyelmet a tudatos internethasználat fontosságára.

Rózsahegyisek nyereménye

A Békéscsabán megrendezett Pályaválasztási Kiállításon 240 álta-
lános iskolás és közel 100 középiskolás diák vett részt Gyomaendrőd 
térségéből. 

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola diákjait is autóbuszok vár-
ták a rendezvény első napjának délutánján, amivel a Békés Megyei 
Kormányhivatal által szervezett eseményre szállították a gyerekeket. 
Az előzetes érdeklődési körök felmérését követően a helyszínen szak-
mai tárlatvezetésre kísérték a  diákokat, így tanácsadó kolléga segít-
ségével végigjárhatták az őket érdeklő kiállítókat. A Kis Mesterek já-
ték keretében legalább 5 standnál kellett ügyesen szerepelni és így 5 
pecsétet összegyűjteni. Az érvényes szelvényeket bedobók közül sor-
solással választották ki a szerencsés nyerteseket, a négy közül egyik 
a gyomaendrődi  Adame Moira. A munkáltatói standoknál is lehetett 
versenyezni a legügyesebb címért, így nyert ajándékot Papp András, 
aki szintén a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 8. osztályos tanulója.

A standok közötti játék része volt a Pályakerék, ahol a Gyomaend-
rődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának munkatársai várták az 
érdeklődőket, az általuk megalkotott pályaismereti játékkal. A ren-
dezvény ideje alatt 902 db kérdőív került kitöltésre és értékelésre. A 
hibátlanul kitöltők apró ajándékokat is választhattak maguknak.

Értéktárba került a Gyomai Városháza

A 2018. október 23. napján tartott 1956-os megemlékezés után 
ünnepi testületi ülést tartott Gyomaendrőd Város Önkormányzata, 
amely több szempontból is jelentős volt a Békés Megyei Kormányhi-
vatal és a Gyomaendrődi Járási Hivatal számára.

A Gyomaendrődi Járási Hivatal székhelyét jelentő Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1. sz. alatti ingatlan, azaz a Gyomai Városháza épülete 
bekerült a Gyomaendrődi Értéktárba, és az erről szóló oklevelet az ün-
nepi testületi ülésen dr. Pacsika György járási hivatalvezető vehette 
át.

A bő 100 éves épület 2013 januárja óta, mióta a Békés Megyei Kor-
mányhivatal használatában van, számos értéknövelő és állagmegóvó 
felújításon is átesett, összesen már több mint 250 millió forint került 
ráfordításra az ingatlanra az elmúlt öt évben.

Kedves ünnepre készülő Gyomaendrődiek!

Az esztendő napjai: megannyi kisebb, nagyobb küzdelem, 
melyek győzelmek és tanulságok emlékeivel sorakoznak egymás 
mögött. Végigtekintve rajtuk, a maga módján mind-mind egy ün-
nep, hiszen általuk léptünk tovább, haladtunk előre a számunkra 
kijelölt úton. Ám ilyenkor, az adventi időszakban ez a haladás 
egyre elgondolkodtatóbb, befelé fi gyelő lépésekbe vált át. Immár 
ünneplőbe öltöznek az utcák, s velük együtt lelkünk is a közelgő 

karácsonyest varázsa felé fordul. Az advent fényei ugyanis képe-
sek a külső csillogást és várakozást is belső ragyogássá változtat-
ni. Ahányan vagyunk, annyiféle módon ölt formát ez a várakozás, 
hogy mindannyian megélhessük saját belső ünnepünket. A kará-
csony legnagyobb csodája talán éppen ebben rejlik, ahogy belső, 
személyes készülődésünk, ünnepi csodavárásunk végül mégis 
egymáshoz vezet el bennünket. Családok, barátok, és egész ke-
resztény világunk összetartozásának legszentebb ünnepe a Meg-
váltó születése, mely a szeretet és hűség alapjait rakta le szerte a 

világon. Forduljunk hát ezzel a szeretettel most egymás 
felé. Ismerjük fel az ünnep fényében egymásban mind-
azt, ami összeköt bennünket! Ám a fény, legyen bár-
milyen erős, nem egyformán jut el mindenhová, ezért 
fi gyeljünk azokra is, akik nélkülöznek, akik ezekben a 
napokban is nélkülözik az odafordulást. Számukra egy 
jó szó, egy mosoly hozhatja el az igazi ünnepet. Kívá-
nom, hogy mindannyiunk számára váljon hát elérhető-
vé most az örömhír, Megváltónk születésének csodája. 
Így kívánok mindannyiuknak áldott, békés karácsonyt!

Dankó Béla
országgyűlési képviselő
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A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének idei utolsó 
munkaprogram szerinti ülésén több tájékoztató is elhangzott, 
ár- és belvízvédelemről, oktatásról informálódtak a képviselők, 
valamint véleményt nyilvánítottak az M47 jelű gyorsforgalmi út 
tervezett nyomvonal változataival kapcsolatosan.

A novemberi közgyűlésen Bak Sándor, a Körös-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság igazgatója Békés megye ár- és belvízvédelméről tá-
jékoztatta a képviselőket. Kiderült: az igazgatóság kezelésében 
lévő fővédvonalak és másodrendű töltések állapota megfelelő, 
azok védekezésre alkalmas állapotban vannak. A képviselők az 
Élővíz-csatornával kapcsolatosan érdeklődtek, a meder tisztítá-
sa, kotrása gyakoriságáról kérdezték az előadót, aki elmondta, 
leginkább a belterületi szakaszokra koncentrálnak, de fontos a 
csatorna teljes hosszán a meder tisztítása.

Békés megye oktatási helyzetéről Sipos László igazgatóhe-
lyettes a Békéscsabai és Petróczki Zoltán Gábor szakmai igazga-
tóhelyettes a Gyulai Tankerületi Központ részéről tájékoztatta a 
közgyűlést. Az előadók a tankerületi központok szerkezetének 
változásáról, a humánerőforrás jellemzőiről, a tanulólétszám ala-
kulásáról beszéltek. Kiderült, a tanulmányi átlag növekszik, az év-
ismétlők száma csökken. Zalai Mihály megyei elnök kiemelte: 6,2 
milliárd forintnyi infrastrukturális és 1,5 milliárd forintnyi szakmai 
fejlesztési forrás érkezett a megyei oktatásba, az elmúlt évtized 
legjelentősebb fejlesztései valósulhatnak meg.

A megyében működő felsőoktatási intézmények a megye fel-
sőoktatásáról állítottak össze tájékoztatót. Dr. Lipcsei Imre, a Gál 
Ferenc Főiskola dékánhelyettese elmondta, hogy a gazdasági kar 
fejlesztésén dolgoznak Békéscsabával közösen. Dr. Malatyinszki 
Szilárd, a Kodolányi János Egyetem Orosházi Oktatási Központjá-
nak igazgatója kiemelte: az intézmény egyetemi rangot kapott, 
dr. Futó Zoltán, a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtu-
dományi Karának megbízott dékánja pedig arról tájékoztatta a 
képviselőket, hogy nőtt a mezőgazdasági képzésben résztvevők 
aránya.

Jancsurák József, a Gyulai Szakképzési Cetrum szakmai fő-
igazgató-helyettese és Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési 
Centrum főigazgatója a megye szakképzési helyzetéről tartott 
tájékoztatót. A részletes anyagban a centrumok szerkezeti fel-
építése, a szakgimnáziumok, szakközépiskolák, a kollégiumi el-
látás és az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztések bemuta-
tása kapott helyet. Zalai Mihály, a megyei önkormányzat elnöke 
fontosnak nevezte, hogy az elmúlt években 10%-kal nőtt a szak-
képzésben résztvevők száma. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehaj-
tásának aktuális megyei helyzetéről Murányi Valéria, a Magyar 
Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságának osztályvezetője 
tájékoztatta a képviselőket. Elmondta: 2018. október 15-ig a TOP 
keretből országosan 7592 projektet támogattak, Békés megyé-
ben 469 támogatott fejlesztés és program valósítható meg TOP-
os forrásból. 82 támogatási kérelemről még nem született támo-
gatói döntés, a megkötött támogatási szerződések száma 417.

Véleményt nyilvánított a testület az M47 jelű gyorsforgalmi 
út tervezett nyomvonal változataival kapcsolatosan. Állami költ-
ségvetésből fi nanszírozva jelenleg folyik a Szeged és Debrecen 
2x2 sávos közúti összeköttetés kialakításának tanulmánytervi 
vizsgálata, melynek célja a kiépítés lehetőségeinek feltárása, a 
változatok kidolgozása. Ezek közül kettőt tart a megyei testület 
elfogadhatónak attól függően, hogy a későbbi vizsgálatok során 
melyik bizonyul a legmegfelelőbbnek. 

A megyei értéktár munkájáról is tájékozódott a testület, 
megtudtuk, hogy októberben 15 új értékkel gyarapodott a me-
gyei értéktár, melyeket hamarosan sajtótájékoztató keretében 
mutat be az értéktár bizottság, valamint szó volt a nagy sikerrel 
megrendezett harmadik Megyenapról is. A közgyűlés bejelenté-
sekkel zárult, melyből kiderült, hogy a soron következő, munka-
program szerinti ülés februárban lesz.

Oktatás, ár- és belvízvédelem, M47 került napi-

rendre a megyegyűlésen
Köszönet a támogatóknak

A Selyem Úti Óvodáért Alapítvány október 20-án, - mint min-
den évben - jótékonysági vacsorát rendezett a Bowling Treff  Étte-
remben.  A résztvevők és a támogatók adományaiból az óvodás és 
bölcsődés gyermekek részére Mikulás csomagot készítünk és kará-
csonyi ajándékot vásárolunk, valamint  az udvarunkon lévő játékok 
alá ütés csillapító gumitéglákat szeretnénk vásárolni.

Köszönjük támogatóinknak (vállalkozók és magánszemélyek), 
valamint a Szülőknek, a Szülői munkaközösségnek a támogatását 
és a  segítséget. 

Támogatóink voltak:

Gellért János, Körös Kajak Sportegyesület, Fekécs Edina, Somogyi 
István, Fülöp Imréné, Mágus- Comp Kft ., Csodák Palotája, ONTE 
Nonprofi t Kft . Ópusztaszer, Novák Rita, Porubcsánszki Sándorné, 
Kisné Rimóczi Erika, Gellértné Vaszkó Tímea, Skylotec Kft , Molnár 
Zoltán, Luna Gasztro Bisztro, Rédei Tünde, Szerető Anna, Csontosné 
Udvari Melinda, Kis - Poharelecz Zita,Kazai Diána, Szarka Csilla, 
Tapír-Papír, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, Szilágyi 
Krisztina, Th ree Rivers Pub, Zsögön Renáta, Vargáné Marik Hen-
rietta, Gondozási Központ, Brand Butik, Color Shop, Farkas Máté, 
Róza Kft , Liget Gyógyfürdő, Békés  Takarékszövetkezet, Varjú-Batki 
Rita, Stop Butik, Mesterné Kovács Szilvia, Best 100, Solymosi Edit, 
Hári Petra, Tűzoltóság Gyomaendrőd, Fülöp Imréné, Sikér Kft , Eri-
ka fodrászat, Varga Béla, Székelyné Szőke Zsuzsanna, Borgyos Szil-
via, Majoros Zsolt, Czeglédiné Kiss Zsuzsanna, DIADEM Gyógy-
szertár, Hornok-Knapcsek Ildikó, Szabó Anikó, Gecsei Richárdné, 
LIBRI Könyvesbolt, BKV Zrt.,Tóthné Hanyecz Szilvia, Gaál-Véha 
Orsolya, Knap Jánosné, Fülöpné Gellai Zsuzsanna, Földesiné Tímár 
Mária, Tóth Ferenc, Szendrei Dóra, Rácz Imre, Dr. Rácz Beáta, Fü-
löp Zoltán, TURUL Cipő Kft ., Pintér Béla METÁL Shop, Bowling 
Treff  Étterem, Koloh Judit, Vígh Hilda, Lourdes Honey Kft ., Dávid 
Imréné, Szympyhygi Kft ., Kovács Anikó, Edit Reformház, Farkas 
Katalin, Barják Imréné, Hunyáné Balczó Nikoletta, Kazainé Feke-
te Ildikó, Kovács Péterné, Földváriné Uhrin Zita, Edina Virágüzlet, 
Giriczné Farkas Judit, Harkai Károlyné, Shoaib Anita, Sallai János-
né, Beinschróth Gyöngyi, Kónyáné Simon Szilvia, MAMUTEC Hun-
gary Kft ., Rácz Vivien, Parrag és Szatmári Kft ., Gellainé Tóth Berna-
dett, Tandi Gyöngyi, Rácz Sándorné, Nagyné Rácz Ildikó, Belvárosi 
Turi, Wolfné Kereki Tünde, Rácz Csaba, Szabóné Szónya Györgyi, 
Rossmann Drogéria, Uhhrin Attilláné, Vaszkó és Társa Kft ., Szujó 
Kft ., Aranyos Attilláné, Hofmann Józsefné, Hoff manné Szabó Gab-
riella, Molnár Sándorné, Zsoldiné Gonda Zsuzsanna, Patai István, 
Botosné Feuerwerker Ágnes, Patakiné Sztanyík Rita, Farkasné Tóth 
Anett, Németné Tompos Anikó, Karkusz Lóránd, Pál Levente, Várfi né 
Szmola Ildikó, Kiss Nikoletta, Rácz Adrienn, Giricz Klára, Oszlács 
Csaba, Szabó Anikó fodrász, Dr. Kmellár Béla, Orovecz Tamás,Burai 
Józsefné, Tóthné Mikus Piroska, KERT-KIVI kft , Lehóczkiné Klimó 
Szilvia,Szarvasi LUX Kft ., Kisné Turcsányi Andrea, Mikrofox Kft ., 
Gyomahús Kft ., Szyluett Fitness, Vasasné Giricz Annamária, Bene-
Búza Katalin, Koloh Imre, Kolohné Katona Erzsébet, Tímár Erika, 
Pintérné Hanyecz Éva, Kurucz Erzsébet, Csőkéné Hornok Ilona, Folt-
Stopp, OMART Könyvesbolt, Békési Burger Bár, Margó Virágüzlet, 
Mini Magyarország Makett Park, Szegedi Vadaspark Nonprofi t Kft ., 
DIEGO Üzlet, Polgármesteri Hivatal, Látkóczkiné Erdős Magdolna, 
LM Fitness, Tímár Tamara, Fodrász Béla, Lehóczkiné Tímár Irén

Kedves támogatóinknak és a Városunk újság olvasóinak áldott, 
békés szép Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Évet kíván a Selyem 
Úti Óvoda és Bölcsőde gyermekei és dolgozói nevében:

Szabó Istvánné intézményvezető
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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

Szabó József
községi elöljáró

1864-1936

1864. március 11-én szü-
letett Endrődön. Az elemi 
iskola után elvégezte a gim-
náziumot, majd hazatért és 
szülei gazdaságában tevé-
kenykedett. 1886. október 
31-én feleségül vette Hunya 
Rozáliát. Kilenc gyermekük 
született, akik közül hat érte 
meg a felnőttkort: Sándor 
(első világháborús hősi ha-
lott), Margit (Dobos Tímár 
Lajosné), Gizella, (Kanadás 
Tímár Józsefné), József (fe-
lesége Göndör Tímár Viktó-
ria), Regina (Iványi Elekné) 
és Mária (Tímár Sándorné). 
1916-ban megözvegyült, 
majd 1918-ban újra nősült 
Vaszkó Veronikával.

Az önálló gazdálkodást 
1894-ben kezdte meg 24 

hold földterületen, amit az évek során ügyes gazdálkodással 
60 holdas birtokra növelt. A családi gazdaság mellett Endrőd 
közéletében is tevékeny részt vállalt, gazdasági, pénzügyi rá-
termettsége folytán a következő tisztségeket töltötte be: 8 
évig községi pénztárnokként az elöljáróság tagja, 4 éven át a 
Frankel Bank pénztárosa, ezek mellett pedig a népszövetségi 
kisgazdakör pénztárosa és az egyházközségi képviselőtestület 
tagja.

Tevékeny életét 1936. szeptember 14-én fejezte be.
Hegedűs Bence

szépunoka

Kiegészítés „A Dinya család” című cikkhez

A 2018. novemberi számunkban megjelent „A Dinya csa-
lád” című cikkből kimaradt, hogy Dinya Elek és Tímár Viktória 
legidősebb gyermeke, Dinya Géza is megérte a felnőttkort, 
aki Farkas Annával kötött házasságot. Apjához és nagyapjához 
hasonlóan ő is szabómester lett.

Hegedűs Bence

Farkas István 
általános iskolai tanár

(1933-2018)

Endrődön született 
1933-ban, Farkas József 
gazdálkodó és Hegedűs 
Franciska htb. gyerme-
keként. Szüleit nagyon 
hamar, kisgyermekként 
vesztette el, így idősebb 
testvérei vállalták maguk-
ra nevelésének feladatait.

Általános iskolai ta-
nulmányait Endrődön, az 
Öregszőlői  iskolában vé-
gezte. Polgári iskolai évei 
után a mezőtúri gimná-
ziumban tanult tovább. 
A középiskola elvégzése 
után a Szegedi Tanárkép-
ző Főiskola magyar nyelv 
és irodalom szakos karán 
szerzett tanári diplomát.

A pedagógus pá-
lyát 1955-ben a Nyírségben, Érpatakon kezdte. 1958-ban a 
gyomai 2. sz. Általános Iskolában kapott állást. 1958-ban há-
zasságot kötött Iványi Eszter endrődi tanítónővel. 1959-ben 
megszületett gyermekük, István. Ettől az évtől kezdődően az 
Endrődi Általános Iskola tanára lett, s itt tanított az 1995-ben 
bekövetkezett nyugdíjazásáig.

Munkája során  a  szaktárgya (magyar nyelv és irodalom) 
tanítása mellett az iskola szükségleteinek  ellátása érdeké-
ben gyakran vállalta az érdeklődéséhez közel álló történelem 
tantárgy tanítását is.  Folyamatosan vállalta az osztályfőnöki 
feladatok ellátását, a tantestületben az osztályfőnöki munka-
közösség vezetését. Munkájában ezáltal az oktatási feladatok 
ellátása mellett kiemelt hangsúlyt kapott a tanulók nevelése, 
személyiségének fejlesztése, a fegyelmezett munka, a kul-
turált viselkedés szabályainak kialakítása. Szakterületén belül 
nagy gondot fordított a szép magyar beszéd, az értő olva-
sás és a helyesírás fejlesztésére. Megszokott gyakorlata volt, 
hogy a tanítási óráinak első 10 percét gyakorlásra fordította.  
A tanulók ekkor önálló feladatokat oldottak meg helyesírás-
ból, értő olvasásból, valamint irodalmi szövegek könyvnélküli 
megtanulásából. Az így megoldott feladatokat az aktuálisan 
kiválasztott tanulók esetében értékelte. Tanítványaitól meg-
követelte, hogy a megtanult költői eszközöket, kifejezéseket, 
irodalmi szövegeket építsék be feleleteikbe, fogalmazásaikba. 
Kiemelt feladatként kezelte a tehetséggondozást, rendszere-
sen készített fel országos versenyekre, ahol tanítványai szép 
eredményekkel öregbítették iskolájuk hírnevét. Igényes el-
várással kísérte tanítványai magatartását és szorgalmát is. A 
tanulók fegyelmezettségével, viselkedéskultúrájával szembeni 
folyamatos figyelme, szigorú követelménytámasztása szabály-
tudatra nevelt, igényessége, érzékenysége példaként szol-
gált. Mint osztályfőnök rendszeresen vállalta a kirándulások 
és nyári táborok szervezését, amelyekkel mindig gondosan 
tervezett, tartalmas élményeket nyújtó programokat tudott 
biztosítani. Szabad idejében sokat kertészkedett, kirándult, 
teniszezett.1995-ben nyugdíjba ment, majd 1996-ban Buda-
pestre költözött a fiához. Két kislány unokája született, akiket 
nagyon szeretett.

Kedvenc költője, Ady Endre verséből választott idézete:

„Az élet nem álom, hanem valóság és 
csak azokat nem csalja meg 
akik tiszta fejjel és kemény akarattal 
néznek szembe vele.”
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T i t o k z a t o s n a p
(Folytatás a címlapról)

Tragikus emberi elesettségünknek egyik folyománya, kettős 
természetünk belső elhasadtságának szomorú jele, hogy bajainkat, 
szenvedéseinket jórészt magunk okozzuk. Nemcsak fi zikai adott-
ságok keserítik a létünket, hanem még sokkal inkább a saját meg-
váltatlan lényünk átkos, vétkes megnyilatkozásai. Évezredek óta 
keressük a boldogulás útjait, s mindig újra és újra oly ösvények-
re vágunk, amelyeken csak pillanatnyi öröm és előny mutatkozik, 
s utána és mellette újabb baj és rengeteg szenvedés. Reformjaink 
újabb elsatnyulások kiindulásai, világboldogító elméleteink újabb 
kórságok, s bonyodalmak okozói. Ha nem volna magában is sira-
lomvölgye a föld, mi azzá tennők és kétszeresen azzá is tesszük a sa-
ját vakságunkkal és fékezhetetlenségünkkel, önzésünkkel és durva-
ságainkkal, őrült elméleteinkkel és még őrültebb gyakorlatainkkal. 
Mintha az volna egyetlen feladatunk a földön, hogy magunkat is 
bajba rántsuk, másokat is. Halálraítélt, süllyedő, fuldokló halandók 
vagyunk, akik azonban az utolsó percig egymás torkát tépjük...

Legföljebb ahhoz értünk, hogy nagyszerűen hangzó neveket 
adjunk a bomlottságainknak. Önrendelkezési jognak neveztük el 
a népek rabláncra fűzését, szabadságnak a felforgatást, haladásnak 
a rombolást, úri morálnak a moráltalanságot, szabadelvűségnek a 
gazdasági szolgatartást és szolgasorba süllyedést. Nem tipikus je-
lenség-e, hogy az állandósított háborút békeszerződésnek nevez-
zük, a rendszeresített farkasszemet-nézést népek-szövetségének, 
a folytonos fegyvergyártást általános lefegyverezésnek?... Milyen 
szomorú ez a játék a szavakkal, ezek az üres ígéretek, ezek a szépen 
hangzó önámítások! Megváltatlan emberiség! Megváltatlan vezetők 
és megváltatlan vezetettek! Megváltatlan kényurak és megváltatlan 
rabszolgák! Milyen öntelt és eget gúnyoló magahittséggel hirdették 
és hirdetik ma is, hogy a modern embernek nem kell megváltó és 
megváltás, ők önmaguknak megváltói, s a humanizmus magában is 
elég az emberiség boldogítására, az igazság és a béke, a testvériség 
és egyenlőség országának maradandó biztosítására! S minden új 
kísérletük nyomán átok és keserűség fakad, növekszik a tömegnyo-
mor és tömegbűn, minden emberi ideál meginog, minden emberi 
érték megcsúfoltatik, minden emberi szolidaritás-érzet szégyent 
vall, mindent elborít az önzés, a könyörtelen mammon-imádat, a 
nyers érzékiség. Ezrek hejehujás mulatozásához milliók nyögése, 
sóhajtása, kínos panasza adja a kísérő zenét.

Pedig hát így karácsony napján mintha ráébrednének futólag 
az emberek, hogy jobb a béke, mint a háború, jobb a szeretet, mint 
a gyűlölet, jobb a segíteni akarás, mint az érvényesülési ösztön dé-
moni hatalmasságainak szabad pórázra engedése. De ez az ébredés 
csak múló s pillanatnyi, mert a megváltatlan emberből kiveszett a 
karácsony hite, a felülről jövő megváltás alázatos keresése.

Karácsony lelke, szelleme nélkül nincs a sebekre ír. Nem lesz itt 
béke addig, s nem is lehet, amíg az emberek magukba nem száll-
nak, s a betlehemi csillag ismét vezére nem lesz a népek bölcseinek. 
Amíg a gondolkozás gazdasági, politikai és kulturális téren ismét 
vissza nem tér az egyetlen alapra, amelyen az ember nem farkas 
többé, hanem bárány, nem párduc, hanem gödölye, nem önzés-
ből, vágyakból, durva, s könyörtelen törtetésből összetett vadállat, 
hanem szelíd és jó, mert az örök javak boldog várományosa, Isten 
gyermeke, s annak a betlehemi Kisdednek tanítványa, aki szerete-
tet, s igazságot hozott a világra. Nem fordulhat addig jobbra Európa 
sorsa, amíg a népek, s vezetőik a modern bálványoktól ismét vissza 
nem térnek annak a keresztény kultúrának talajára, de a közéletben 
és társadalmi szerveződésben is, amelyből múlt és jelen értékünk 
táplálkozik. Ez a keresztény gondolat elsősorban nem a körülmé-
nyeket és következményeket akarja módosítani, hanem magát az 
embert akarja megjavítani, a lelkeket megváltani, az érzést, morált 
nemesíteni, s mindennek alapjaként a hitet erősíteni, amiből vég-

eredményben minden etika és szociológia fakad, ami minden gaz-
dasági, állam-életi és nemzetközi viszonylatot legvégső gyökerében 
meghatároz, jóvá vagy rosszá tesz, áldások vagy átkok forrásává, 
boldogságok vagy boldogtalanságok kútfejévé.

Azért karácsonykor ne új programot, s új jelszót keressünk, em-
berek, hanem új lelket; ne új politikát, hanem új hitet; ne új csalafi n-
taságokat és új fogásokat eszeljünk ki, hanem új megértését keres-
sük a régi, kétezer éves karácsonyi üzenetnek, az evangéliumnak. 
Nem retorika ez csupán és nem kegyes szólam, hanem etikum és 
szociológia, politikai bölcsesség és gazdasági talpra állás, társadal-
mi újjászületés és nemzeti szebb jövő; nemcsak malaszt és vigasz, 
hanem fedél is és kenyér. Az az okozati összetartozás forog itt fenn 
és az a lényegi párhuzam, amely az angyalok karácsonyi énekében 
a természetfelettit és a természetest, az istenit s az emberit egybe-
köti, s egyiket a másiknak feltételeként hangsúlyozza: „Dicsőség a 
magasságban az Istennek, s a földön béke a jóakaratú embernek!”

Csak ott terem béke az embernek, ahol az ember megadja a di-
csőséget Istennek. Csak ott virulhat maradandóan a szeretet és jó-
lét kultúrája, ahol a megváltatlan ösztönember engedi megváltatni, 
megjobbíttatni, megnemesíttetni magát az örök Szeretettől.

Bangha Béla

* f e l h Í v Á s *
 JÓTÉKONY CÉLÚ ADAKOZÁSRA !

Az Élet Másokért Egyesület megrendezi a

XVII. „SEGÍTSÜNK A 

RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!”
jótékony célú adakozását 

2018. december 15-én (szombat) 1400 órakor a

Szent Antal Népházban (Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.)

25 gyomaendrődi, tartósan beteg gyermeket nevelő 

rászoruló családot, szeretnénk ebben az esztendőben 
megajándékozni a nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően.

Gyűjtünk: az elmúlt évekhez hasonlóan tartós élelmiszert, 
édességet, írószert, játékokat, könyveket, és mindent, ami 

egy gyermek számára örömet jelenthet.

Fővédnök:  
Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere

Védnök: 
Zalai Mihály Békés megye Közgyűlésének elnöke 

FELAJÁNLÁSOKAT A KÖVETKEZŐ CÍMEKRE VÁRJUK:
Vaszkó Sándorné

Gyomaendrőd, Kollmann lakótelep (volt OTP melletti 
könyvelőirodán)

AKI ANYAGILAG SZERETNE SEGÍTENI, A KÖVETKEZŐ CÍMEN TEHETI MEG:
Számlaszámunk:

Élet Másokért Egyesület
OTP 11733120-26654348

Segítségüket és felajánlásaikat előre is köszönjük!
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Református k r ó n i k a

„Íme, a szűz fogan méhében, és fi út szül, és Immánuélnak ne-
vezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.” (Máté 1:23) Egy al-
kalommal egy idős asszony számolt be egy érdekes élményéről. 
Megosztotta ezt másokkal is, hiszen maga is nagyon elcsodálko-
zott. Azt mesélte, hogy egyszer váróteremben ült, s nem messze 
tőle két negyvenes éveiben járó férfi  beszélgetett. Az asszony 
akaratlanul is hallotta, hogy miről beszélgetnek. Az egyik férfi  
újságolta a másiknak, hogy milyen hitelt vett fel, mivel közele-
dik a karácsony. A másik pedig ezt örömmel hallgatta, mert még 
nem döntötte el, milyen karácsonyi hitelt vegyen fel. Az asszony 
elcsodálkozott ezen és az a kérdés merült fel benne, hogy vajon 
ezek az emberek biztos jól értelmezik-e a karácsony lényegét? 

És valóban ez egy lényeges kérdés: Miről szól a ma emberé-
nek a karácsony? Egyáltalán mi a karácsony lényege? Azt hiszem, 
ezt a kérdést Wilhelm Busch baptista lelkipásztor nagyon talá-
lóan megfogalmazta. Busch lelkész nagyon sok előadást tartott, 
mivel híres lelkipásztor volt. Utolsó előadásában arról számolt 
be, hogy a Harmadik Birodalomban börtönbe került a hite mi-
att. A börtön falai nagyon vékonyak voltak, ezért a köhögéseket 
is hallani lehetett a szomszéd cellából. Egy alkalommal arra lett 
fi gyelmes, hogy a szomszéd szobába új foglyot hoztak. Busch 
lelkész egy idő után arra gondolt, ez az ember borzalmas kétség-
beesésben van, mivel éjszakánként hallotta, hogy a priccsen for-
golódik és elfojtottan zokog. Nappal pedig egyebet sem csinált, 
csak ide-oda járkált. Egyszóval nyugtalan volt. Valószínűleg azért 
félt, mert nem tudta mi vár rá. Ezzel szemben a lelkész cellájában 
nyugalom volt. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy ez a két em-
ber miért volt ilyen különböző: az egyik ideges, a másik nyugodt. 
Sokakban szintén felmerül a kérdés, hogy egyes emberek miért 
tudnak nyugodtan lefeküdni éjszaka, míg mások a stresszel és 
az idegeskedéssel rövidítik meg életüket. Hogyan lehet elérni a 
békességet? Busch lelkész cellájában azért lehetett ilyen nyuga-
lom, mert ő valóban megélte alapigénknek az üzenetét: Velünk 
az Isten. Busch lelkésszel ott volt az Isten és ott akar lenni mind-
nyájunk életében. Miért akar ott lenni?

 Busch lelkész beszámolt arról, hogy miközben észlelte a mel-
lette levő ember nyugtalanságát, egyre inkább az fogalmazódott 
meg benne, hogy „a közelébe kellene jutnom. Talán beszélhet-
nék vele és sikerülne meggyőznöm arról, hogy a kétségbeesés 
helyett válassza a békességet. Az Istentől való békességet.” Gyor-
san szólt is az őrnek és kérte tőle, hogy hadd beszéljen ezzel az 
emberrel. Sajnos azonban a kérését elutasították. Busch lelkész 
sohasem találkozott ezzel az emberrel. Pedig csak egy fal válasz-
totta el őket. Nem tudta, hogy fi atal, vagy öreg, csak azt tudta, 
hogy kétségbe van esve. A lelkész elmondta, hogy úgy szerette 
volna áttörni a falat, de nem volt hozzá ereje.

Mi is sokszor így vagyunk ezzel: élünk a korlátolt háromdi-
menziós világunkban. Szeretnénk jó döntéseket hozni, szeret-
nénk igazán örülni az élettől kapott ajándékoknak. Egyszóval 
szeretnénk boldogok lenni vagy csak alkalomadtán egy kis 
békességre vágyunk. De hogyan érjük el ezt? Azt kell, hogy 
mondjam, a megoldás ott van előttünk, csak nem vesszük észre. 
Ugyanis Isten az Ő Szentlelke által mindenütt jelen van. Így hall-
ja a mi sóhajtásainkat, elkeseredett kiáltásainkat, a magányosok 
sírását és kétségbeesett kérdéseinket. És ez az Isten képes volt 

arra, amire Busch lelkész nem, hiszen a lelkipásztor nem tudta 
áttörni a falat, hogy segítsen azon a kétségbeesett emberen. De 
Isten áttörte a bennünket Tőle elválasztó falat, és bejött ebbe a 
háromdimenziós világba. Erre emlékezünk karácsonykor. Isten 
eljött ebbe a világba, hiszen Jézus karácsonykor testet öltött. 
Emberi testet. Ő eljött ebbe a világba, hogy a raboknak szaba-
dulást hirdessen, elmondja a megkötözötteknek, hogy nála van 
megoldás, van szabadulás. Jézus azért jött, hogy elmondja a re-
mény nélkül élőknek: van remény. És ez a karácsony lényege. Is-
ten áttörte a téged Tőle elválasztó falat, hogy belépjen az életed-
be és megajándékozzon téged. Nem múlandó dolgokkal, nem 
pillanatnyi örömökkel, hanem hogy Élettel ajándékozzon meg. 
Adjon neked örökéletet, támaszt a kétségbeesésben, vigaszt az 
elkeseredésben. Annyi mindent akar neked adni, hogy azt meg-
számlálni sem lehet. De vajon elfogadod-e Tőle? 

A személyes találkozás reményében
sok áldást kér a kedves Olvasóra:

Wollner István
lelkipásztor

Ve l ü n k  a z  I s t e n

Kunkovács László 
a Nemzet Művésze

Az endrődi születésű Kun-
kovács László etnofotográfus, 
néprajzkutató 2018. novem-
ber 5-én elnyerte a Nemzet 
Művésze díjat.

Az átadón Kásler Miklós, 
az emberi erőforrások mi-
nisztere elmondta, hogy: 

„magyarságunk számos 
más nemzettel ellentétben 
azért nem veszett el a törté-
nelem viharaiban, mert külö-
nös és erős önazonosság-tu-
dattal rendelkezik, ami képes 
ellenállni minden erőszakos 
külső hatásnak… ennek az 
életszemléletnek a legfőbb 

gyökerei az ősi és a keresztény hagyományunk, a nyelvünk, Istenbe 
vetett hitünk, egymás szeretete és tisztelete, kultúránk, művé-
szetünk és irodalmunk… A magyar művészet olyan kimagasló 
alkotókkal és alkotásokkal rendelkezik, amelyekre méltán lehe-
tünk büszkék. A művészet egyik célja nemzetünk hagyománya-
inak, történelmünknek, érzésvilágunknak és életszemléletünk-
nek a méltó feldolgozása.”

A Nemzet Művésze díjat a Magyar Művészeti Akadémia kez-
deményezésére az Országgyűlés alapította 2013-ban. Az elisme-
rést olyan személyek kaphatják meg, akik a magyar művészeti 
életben kimagasló teljesítményt nyújtottak, korábban már Kos-
suth-díjban részesültek és betöltötték 65. életévüket (táncművé-
szek és cirkuszművészek esetében 50. életévüket). A címet egy-
szerre legfeljebb 70 személy viselheti.

Szerkesztőségünk sok szeretettel gratulál a helyi születésű 
művész magas rangú kitüntetéséhez, és további munkájához 
sok sikert, valamint jó egészséget kíván!
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S e l m a  L a g e r l ö f :  A  c s á s z á r  l á t o m á s a
Abban az időben történt, midőn Au-

gusztus volt a császár Rómában, és Heródes 
a király Jeruzsálemben. Történt pedig ek-
kor, hogy nagy, áhítatos csendű éjszaka bo-
rult a földre. Ez a legsötétebb éjszaka volt, 
melyet valaha megértek az emberek, kiknek 
úgy tűnt fel ez a koromsötétség, mintha az 
egész földet valami nagy pinceszerű bolto-
zat kupolája födné. Lehetetlen volt megkü-
lönböztetni a szárazföldet a víztől s még a 
legismertebb úton is alig lehetett eligazod-
ni. Ennek megvolt az oka, mert egyetlenegy 
fénysugár se jutott le a földre az égből. Ezen 
a sötétséges éjszakán mély csönd és néma-
ság uralkodott. A folyók csobogó folyása 
megszűnt, szellő sem mozdult… még csak 
a nyárfa levele sem rezzent meg. A tenger 
partján járóknak is észre kellett venniük, 
hogy a víz felszíne csendesen pihen s a hul-
lámok sem ütődnek a parthoz; ha az ember 
a pusztában járt, még a futóhomok suhogó 
zizzenését sem érezte lábai alatt; minden 
megdermedt és mozdulatlanná lett ezen 
az éjszakán: a fű sem nőtt, a harmat sem 
hullott, sőt még a virágok sem illatoztak! 
Ezen az éjszakán a vadállatok nem üvöltöt-
tek, a kígyók nem haraptak, az ebek nem 
ugattak… és ami még ennél is szebb volt, a 
lelketlenek sem akarták megzavarni gonosz 
tettükkel ezen éjszaka szentségét; a tolvaj 
nem tudta felnyitni a zárakat… a gyilkos 
kéz nem ontott embervért. Éppen ezen az 
éjszakán Rómában egy kis csapat vonult le 
a császár palotájából és a fórumon keresz-
tül a Capitolium felé ment. Ugyanis néhány 
nappal ezelőtt azt kérdezte meg a szenátus 
a császártól: „Vajon nem volna-e kifogása 
az ellen, ha Rómának ezen a szent hegyén 
templomot emelnének az Ő tiszteleté-
re?” Augusztus császár nem adta meg erre 
azonnal az engedélyt; nem tudta ugyanis, 
hogy az istenek illőnek találják-e, hogy az 
Ő számára is egy templom emelkedjék s azt 
felelte, hogy majd valamelyik éjszaka meg-
kérdezi e felől a saját védőszentjét. Ezért 
ment éppen most néhány hívétől kísérve, 
hogy a tervezett áldozatot bemutassa. Au-
gusztust, mivel már öreg volt s a capitoliu-
mi lépcsők hosszú sora is elfárasztotta vol-
na, hordszéken vitték fel, kezében tartotta a 
kalitkát, melyben az áldozatra szánt galam-
bok voltak elzárva. Sem pap, sem katona, 
sem szenátor nem kísérte, csupán néhány 
meghitt barátja volt vele. Fáklyavivők men-
tek legelöl a mély sötétségben utat csinálni, 
utánok jöttek a rabszolgák, hozva a három-
lábú oltárt, szent késeket, szent tüzet és az 
áldozathoz szükséges többi kelléket. Útköz-
ben a császár nyájas vidámsággal beszél-
getett híveivel és ezért nem is vette észre, 
az éjszaka csodálatos csendjét, némaságát! 
Csak midőn a Capitoliumra fölértek és arra 
a térre léptek rá, ahová az új templomot 
szánták, jöttek annak tudatára, hogy vala-
mi csodálatosnak kellett történnie. Fenn a 
szikla csúcsán valami csodálatos jelenést 
láttak. Eleinte azt hitték, hogy az, amit lát-
nak, egy elszáradt öreg olajfatörzs; majd 
arra a gondolatra jöttek rá, hogy a Jupiter 
templomának egyik ősrégi szobra vándorol 

előttük a sziklán, végül jöttek rá mégis, hogy 
az alak nem más, mint az öreg Sibylla jósnő. 
Olyan öreg, olyan megviselt, olyan szokat-
lanul nagy volt, amilyet még sohasem lát-
tak. Valósággal rémületet keltő, ijesztő alak 
volt az öreg nő. Ha a császár nem lett volna 
velük, mindnyájan hazamenekültek volna 
félelmükben. „Ez az – suttogták egymásnak 
–, aki talán több évet számlál, mint ahány 
fövényszem van a tengerparton. De vajon 
miért is jött ki barlangjából éppen ezen az 
éjszakán? Mit akarhat tudtára adni a csá-
szárnak és a birodalomnak ő, éppen ő, aki 
különben jóslatait mindig falevélre szokta 
felírni, mert tudja, hogy a szél oda, és ah-
hoz viszi el jósszavait, akinek szánta azo-
kat?” Annyira meg voltak illetődve, hogy 
bizonyára a földre borulnak homlokukkal, 
ha Sibylla csak egy mozdulatával is int felé-
jük. Azonban ő oly némán ült helyén, mint-
ha élet se lenne benne. Ott ült meghajolva a 
szikla szélén, egyik kezét szeme fölé tartva, 
bámult ki a messze éjszakába. Ott ült s úgy 
képzelte el magát, mintha hegyen-völgyön 
át a messze távolba vándorolna. Ő is csodát 
látott ezen a csodás éjszakán…

Ekkor vette észre a császár és egész kí-
sérete is, hogy milyen szokatlan mélységes 
sötét van. S minő csend! Minő némaság! 
Még csak a Tiberis tompán morajló folyá-
sát sem lehet hallani. A levegő meg fojtó 
volt, izzadság verődött ki homlokukon, 
míg kezeik merevek és erőtlenek lettek. Azt 
gondolták, hogy valami nagyszerűen bor-
zasztó fog történi… De az igazi okot egyik 
se sejtette közülük s tétovázva mondták a 
császárnak, hogy ez előjel: „az egész termé-
szet visszafojtja lélegzetét, és úgy üdvözli az 
új Istent.” Biztatták Augusztust, hogy sies-
sen áldozatával és azt mondogatták, hogy 
az öreg Sibylla is valószínűleg azért hagyta 
el barlangját, hogy az Ő védőszentjét üdvö-
zölje megjelenésekor. A valóság pedig az, 

hogy az agg Sibylla egy elragadó szépségű 
látomásban gyönyörködött és nem is sejtet-
te, hogy a császár a Capitoliumra érkezett; 
az ő szelleme egy messze eső ország terein 
járt-kelt; úgy érezte, mintha egy nagy si-
vatagban vándorolt volna, a sötétségben 
minduntalan megbotlott, a lábai előtt álló 
akadályok okát apró zsombékoknak gon-
dolta. Lehajolt, hogy megtapintsa azokat… 
hát íme nem zsombékok, hanem bárányok 
voltak!… Így vándorolt Sibylla képzele-
tében egy nagy juhnyáj között. Egyszerre 
csak megpillantotta a puszta közepén égő 
pásztortüzet, s afelé igyekezett. A juhászok 
ott feküdtek és mélyen aludtak a tűz körül; 
ott hevertek kampós botjaik is, melyekkel 
a nyájat védelmezik ragadozó vadállatok 
ellen. De nini! Vajon azok az apró, pislogó 
szemű, tömör farkú állatok, melyek halkan 
odalopóznak a tűzhöz, nem-e farkasok, 
sakálok-e? S a juhászok közül még sem 
dobja feléjük a botját egyik sem; a kutyák 
alusznak, a juhok nem nyugtalankodnak 
s menekülnek a ragadozók közeléből, a 
vadállatok pedig egészen nyugodtan heve-
résznek le a férfi ak mellé… Ezt mind lát-
ta, átélte Sibylla, de mit sem látott abból, 
ami mellette, körülötte történt. Nem tudta, 
hogy elkészült az oltár, hogy meggyújtották 
annak szent tüzét, s az áldozati füst szállott 
fölfelé… hogy a császár kinyitá a kalitka 
ajtaját, s kivette belőle az egyik galambot, 
hogy azt feláldozza; de keze oly erőtlen lett, 
hogy nem bírta megtartani a szelíd mada-
rat, s egy erős szárnycsapással szabad lett a 
galamb és elszállott az éj sötétjébe. Amint 
ez megtörtént, az udvar emberei dühösen 
pillantottak Sibylla felé, mert azt hitték, 
hogy ő okozta ezt a szerencsétlenséget. Pe-
dig tudhatták volna, hogy Sibylla mostan a 
pásztortűznél áll éppen s egy halk énekre fi -
gyel, mely felhangzott a néma éjben. Hosz-
szasan hallgatta, hallgatta, míg-
nem észrevette, hogy az nem  
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Civil sarok
„Nagyon ritkán van az a pillanat, 

hogy nem táncolok.”

Interjú Gera Zoltánnal

Október 23-án, Budapesten tíz 
fi atal népművész, népművelő Ju-
nior Prima - díjakat vett át népmű-
vészet és közművelődés kategó-
riában. A kiemelkedő tehetségek 
egy díszes emlékplakettet kaptak, 
valamint kétmillió forint pénzjuta-
lomban részesültek. A díjazottak 
között van a gyomaendrődi szár-
mazású Gera Zoltán, a Fitos Dezső 
Társulat és a Duna Művészegyüt-
tes táncosa. A fi atal szólótáncossal 
beszélgettem.

Mikor, hogyan kezdődött a ba-
rátságod a néptánccal?

Hét éves koromban kezdtem 
el táncolni Gyomaendrődön, a 
Körösmenti Táncegyüttes utánpótlás 
csoportjában, szüleim ösztönzésére.

Milyen indíttatásból táncolsz 
ma is?

Ez az életem. A tánc, a színpad, és a színházi élet. Nem tudok mást 
elképzelni, ezzel kelek, ezzel fekszem mindennap.

Kik voltak első mestereid?
Gyermekkoromban a kezdetek kezdetén Varjú Tibor, Szabó Csaba és 

Weigert László foglalkozott velem.
Most hol táncolsz?
Jelenleg Budapesten élek, főállásban a Budapesti Duna Művészegyüt-

tes hivatásos profi  táncművésze vagyok, mellette  Harangozó Gyula Díjas 
és EuroPAS táncművész, valamint a Fitos Dezső által vezetett Fitos Dezső 
Társulat szólistájaként táncolok.

Milyen egy napod próbák és előadások tükrében?
Szinte minden nap nagy intenzitással dolgozunk, izzadunk. Főállásban 

reggel 9-től délután 14 óráig dolgozunk. Egy órás balett tréninggel kezd-
jük a napot. Ezután a már repertoáron lévő műsorszámokat gyakoroljuk, 
vagy a következő darabokra készülünk. Nem csak néptáncra kell gondolni, 
mert a hivatásos, profi  szakmában kontakt és kortárs táncmozdulatokat is 
használunk a színészkedés mellett. Itt még nincs vége a napnak, hiszen 
ha végeztem a Duna Művészegyüttesben, akkor a Fitos Dezső Társulatban 
folytatom a „munkát”. A társulati próba este 19 órától 23 óráig tart. Műso-
raink a Művészetek Palotájában, a Nemzeti Színházban, vagy a Várkert Ba-
zárban megtekinthetőek. Minden műsort színpad bejárás, jelmezes próba, 
fénybeállás, hangbeállás előz meg.

Mi az, ami továbbra is motivál?
Mindenkinek vannak példaképei. Nekem is van, nem is egy. Szeretnék 

én is olyan kiváló táncos és előadóművész lenni, mint ők. Emellett persze 
a siker és az elismerés.

Hogyan tapasztalod, járnak a fi atalok színházba, keresik a táncos, 
néptáncos előadásokat? 

Már gyermekkorban is fontos szerepet játszik a színház és a kultúra. Ez 
a szülők és a pedagógusok feladata, hogy bevezessék a gyerekek életébe. 
Szerencsére azt is tapasztalom, hogy megfordulnak iskolások egy – egy 
néptáncos bemutatón. Egyébként rengeteg gyerekelőadásunk van egy 
évben.

Fiatal korod ellenére már több kiváló elismerést kaptál. Mennyire 
fontos egy hivatásos néptáncos életében a szakmai elismerés? Te ho-
gyan értékeled, hová teszed, mit gondolsz róla? 

Kell az elismerés mindenki számára, mert ez mutatja meg, hogy vajon 
jó úton halad - e? Nem azért versenyzem, mert első akarok lenni, hanem 
azért, hogy fejlesszem a tudásom.

Milyen előadásra készülsz mostanában?
Egyénileg az Országos Szólótáncfesztiválra készülök. Decemberben a 

Csík Zenekar 30 éves jubileumi műsora lesz, ahol közreműködik Presser 
Gábor és a Fitos Dezső Társulat is.

Ha nem táncolsz, akkor mit csinálsz? Hogyan kapcsolódsz ki?
Nagyon ritkán van az a pillanat, hogy nem táncolok. Szeretek színház-

ba járni, kirándulni, moziba járni, és a barátokkal lenni.
További sikeres táncos éveket kívánok! Köszönöm az interjút!
Gyomaendrőd, 2018. november 29.

Hunya Jolán

is a földről, hanem a mennyboltozatról jön alá. Fölnézett tehát az 
égre, hol fényesen ragyogó alakokat látott kibontakozni a sötétből. 
A fényességet egy kis sereg angyal alkotá, mely nyájasan énekel-
ve közeledett, s köröskörül röpködte a pusztát. Mialatt Sibylla az 
angyalok énekére fi gyelt, a császár újabb áldozathoz készült, meg-
mosta kezeit, gondosan letisztogatta az oltárt, s elővette a második 
galambot; de bármennyire erőlködött, hogy azt erősen megtartsa, 
mégis az könnyedén csúszott ki kezeiből, és sebesen röpülve szállt 
fel az átláthatatlan éjszakába. Megijedt a császár. Térdre borult a 
puszta oltár előtt s úgy imádkozott a védőszentjéhez, kérve őt, hogy 
adjon neki erőt annak a nagy szerencsétlenségnek kikerüléséhez, 
amelyet ez az éjszaka hirdet. Mindebből azonban semmit sem 
hallott és látott Sibylla, ő csupán teljes szívvel az angyalsereg dalát 
hallgatta, mely folyton erősbödött, végre oly hangossá vált, hogy 
fölébreszté az alvó pásztorokat, akik felkönyököltek és meglátták a 
ragyogó ezüst szárnyú angyalokat, akik hosszú csapatban szállottak 
a sötétségben, mint a költöző madarak. Egyiknek lant vagy hegedű 
volt a kezében, másoknak citera és hárfa és olyan vidáman, gyerme-
kies ártatlan gondtalansággal hangzott az énekük, mint a pacsirta 
dala. A pásztorok ezt hallva fölkerekedtek, s mintegy elbűvölten 
futottak a hegyi város felé, ahol laktak, hogy elbeszéljék a csodát… 
Keskeny, kanyargós ösvényen haladtak, az öreg jósnő pedig követte 
őket. Egyszerre nagy fényesség támadt a hegyen. Egy nagy ragyogó 
csillag gyulladt föl az égbolton, s a város tornyai úgy tündököltek 
a csillag fényében, mintha ezüstből lennének. A röpülő angyalse-
reg diadalkiáltással sietett oda s a pásztorok is hosszú ugrásokkal 
rövidítették meg útjukat. Amint beérkeztek a városba, úgy látták, 
hogy az angyalok serege a város kapujához közel fekvő istálló felett 
gyülekezik. Rozzant külsejű, szalmafedelű, puszta kövekből épült 
falakból álló szegényes épület volt az egész. Fölötte állott a ragyogó 
csillag; mindig több meg több angyal gyülekezett oda. Némelyek 
leültek a szalmatetőre, mások a hegyre vivő meredek ösvényre tele-
pedtek le, vagy röpködve lebegtek a ház felett. Messze a magasban 
világos lett az égbolt a ragyogó angyalszárnyaktól. Ugyanabban a 
pillanatban, midőn kigyúlt a csillag a hegyi városka felett, fölébredt 
az egész természet, mit a Capitoliumon lévők is azonnal észrevettek. 
Kellemes, édes szellő járta át az eget, jóleső illatok szálltak minden-
felé, a fák suttogtak, a megállt Tiberis megkezdte morajló folyását; 
a csillagok felragyogtak és a Hold ismét ott állt az égen és bevilágí-
totta az egész mindenséget. A felhőből megjött a két galamb is, s a 
magasból lerepülve, rászállott a császár vállára. Amint ez történt, 
Augusztus császár büszkén kelt föl a földről, barátai és rabszolgái 
pedig nyomban térdre borultak előtte és kiáltották: „Salve Caesar! 
A védőszented íme megnyilatkozott; Te vagy az Isten, akinek temp-
lomot emelünk a Capitolium hegyén”. A hódolat, mellyel a boldog 
emberek a császárt üdvözölték, oly hangos volt, hogy az öreg Sibylla 
is fölébredt látomásából és meghallotta azt! Fölkelt ülőhelyéből a 
szikla szélén, s a férfi ak közé lépett. Olyan volt, mintha egy sötét fel-
hő emelkedett volna ki a mélységből és a hegy csúcsához közeled-
nék. Rémületes volt vénségében. Ápolatlan haja fürtös csomóban 
csüngött le fejéről, tagjai görbék voltak, mint a fának kérge, sötét 
bőr takarta testét teli ráncokkal. Egyenesen a császár felé sietett, az 
egyik kezével megragadta karját, a másikkal pedig a távol keletre 
mutatott: „Láss!” parancsolá; a császárnak felnyíltak szemei és lá-
tott. A láthatár föltárult szemei előtt és messze keletre belátott. És 
vajon mit látott? Látott egy szegényes istállót barna falak között, s 
annak kinyílt ajtajában térdeplő pásztorokat; benn az istállóban lá-
tott egy fi atal anyát térdelni kicsiny csecsemője előtt, aki ott feküdt 
a zizegő szalmán! Ekkor Sibylla nagy, csontos ujjával odamutatott 
a szegény gyermek felé: „Ave Caesar”, szólt, gúnyosan kacagva, 
„ott van az Isten, akinek templomot építenek majd a Capitolium 
hegyén!” Augusztus, mint egy őrülttől, visszarettent tőle! Sibyllát 
azonban megszállotta a hatalmas jóslási ihlet, homályos szemei föl-
ragyogtak, teste kiegyenesedett, kezei az ég felé kitárva, oly tiszta, 
erős hangon kiáltott, hogy talán az egész világ meghallotta szavát. 
Kimondá a jósigét, melyet mintha a csillagokból olvasott volna ki: 
„Itt e hegyen a Világmegváltó temploma áll majd, Antikrisztus vagy 
Igaz! Élni fog örökké!” E jóslat elmondása után Sibylla otthagyta a 
megrémült férfi akat, lassan ment lefelé a hegyről és eltűnt. Augusz-
tus pedig másnap szigorúan megtiltotta a népnek, hogy az ő szá-
mára templomot emeljenek a Capitoliumon. Ennek helyébe ő maga 
építtetett egy szentélyt az „Úrnak, a született istengyermeknek” és 
elnevezte azt az „Ég oltárának”, „Ara coeli”.

Fordította: Leffl  er Béla
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Gimnáziumi egység
Fecskeváró verseny
2018. november 9-én, idén harmadik alkalommal rendeztük meg, 

most már hagyományosnak mondható Fecskeváró versenyünket, melyre 
a helyi általános iskolákból vártuk a diákokat, ezzel is segítve pályaválasz-
tásukat, intézményünk megismerését. A verseny a „Játssz velünk Milli-
omost!” címet kapta.  A vetélkedőre 7-8. osztályos 3 fős csapatok jelent-
kezhettek. intézményünk általános iskolájából és a Kis Bálint Általános 
Iskolából 3-3 csapat érkezett és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános 
iskolából 2 csapat. Gyors regisztráció után gimnazista segítőink felkísér-
ték őket az emeletre, ahol Varsányi Gyula, Bernáthné Butsi Erika, Rudner 
Anett, Rovnyik Katalin és Bela Tibor a feladatok és a verseny kitalálói már 
várták őket. A vetélkedő remek hangulatban zajlott, a feladatok nem igé-
nyeltek előzetes felkészülést, csupán a korosztálytól elvárható általános 
műveltséget. Célunk a fi atalok ismereteinek, tudásának, kreativitásának 
megmérettetése volt játékos módon ill. ismerkedés a már középiskolás „kö-
zönség”-gel. Az izgalmak után büfével vártuk a versenyzőket és kísérőiket, 
majd az eredményhirdetés következett. Az első helyen végzett a Rózsahe-
gyi iskola egyik csapata. Az elsők: Buza Gergő, Kovács Karmen Larissza és 
Szécsi Milán, a második helyen is rózsahegyisek végeztek holtversenyben 
a mi egyik általános iskolai csapatunkkal: Gellért Zalán, Csomós Zoltán 
és Tari Krisztián, valamint Szerető Alma, Vári Zsófi a és Demeter Adrienn. 
Minden dobogós csapat egy-egy értékes társasjátékot vihetett haza, melyet 
Tóth Ferenc intézményvezető úrtól vehettek át.

Kirándulás Szegeden és Ópusztaszeren
2018. október 25-26-án a 12. évfolyamos tanulók részt vettek egy két 

napos kiránduláson, az Endrődi Katolikus Plébánia nyertes pályázata jó-
voltából. Szegeden és Ópusztaszeren jártak. Kísérő tanáraik: Tóthné Stibán 
Erika és Lakatos Tibor. Egyik diákunk beszámolója:

Csütörtök reggel indultunk az iskolától a korai órákban. Nagyjából 2 
óra buszozás után meg is érkeztünk első úti célunkhoz, a Dómhoz. Kívül-
ről és belülről is megcsodálhattuk és persze a fényképezés sem maradhatott 
el. Utána ellátogattunk a Móra Ferenc Múzeumba, ahol egy előadást hall-
gattunk meg a régi temetkezésekről, illetve megtekinthettünk egy érdekes 
kiállítást a dinoszauruszokról. A kiállítás Amerikából érkezett és nagyon 
élethű volt. Sok újdonságot megtudhattunk a Föld egykori urairól. Azért 
lehetett ennyire érdekes ez a kiállítás, mert a dínók mozogtak, hangokat 
adtak ki, és meg is lehetett érinteni őket.

A múzeumot követően a Tündérkert étteremben megebédeltünk. 
A következő program a Vadaspark volt, ahol két csoportra váltunk. Az 
egyik csoportot Afrikába kalauzolták el, míg a másikat Dél-Amerikába. 
Mindkét csapatot a Vadaspark dolgozói vezették körbe, így minden fontos 
információt megtudtunk az ott megtalálható állatokról. Este megvacso-
ráztunk, majd szabad program következett. Másnap reggeli után indul-
tunk Ópusztaszerre, ahol elsőnek a Feszty-körképet tekintettük meg. Majd 
néhányan béreltünk olyan kocsikat, mint a golfk ocsi, és azokkal jártuk be 
az egész területet. 13 órakor pedig becsengettek. Részt vehettünk egy elő-
adáson, aminek köszönhetően belecseppenhettünk a régi iskolai rendszer-
be. Olyan táblákra írtunk, mint régen és olyan dolgokat tanítottak nekünk, 
mint amiket régen tanítottak. Ezek után még eltöltöttünk itt egy kis időt, 
majd fél 4 körül elindultunk haza. A hazafelé tartó utazás alatt már csen-
desebbek voltunk, mert mindenki elfáradt.

Általános iskolai találkozó Endrődön
Ismét találkoztunk Endrődön 2018. augusztus 11-én, a „Domb-

szög” vendéglőben.

Az Endrődön maradtak meghívására, és Tímár Sándor kedves 
versidézetével és nagyon szép magyaros motívumokkal ellátott meg-
hívóra eljöttünk, nagy örömmel készülődve, mint kisherceg és a káka.

Az idézet:
„Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesebbért,
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.”

Vörösmarty Mihály
Azt hiszem, az idézet ma is aktuális.
Nagyon jól éreztük magunkat, 16-an el tudtunk menni, és szeret-

nénk most már évenként is találkozni!
Köszönjük az otthoniak szervezését, fáradozását. „Jövőre Veled 

ugyanitt!” Adja Isten, hogy úgy legyen.

ui.
Itt, most szeretném a magam és osztálytársaim nevében is Soczó 

Ferenc atyát szeretettel és tisztelettel köszönteni, és jókívánságainkat 
küldeni a kitüntetése alkalmából! További jó egészséget kívánunk neki 
Isten áldását kérve további életére!

Soczó (Feri) Ferenc Atya az előttünk lévő évfolyamba járt: Hanyecz 
Imre, Nagy Zeni (Pista), Nagy Mari (Babi), Brányiczki fi úk stb. Tom-
páról (a Jugoszláv határ mellől kitelepített) Horvát lányok, Angyal Er-
zsike stb. Úgy tudtuk, hogy „osztályidegen”, és vallásos mivoltuk miatt 
telepítették ki őket. Rossz korszak volt, hála Istennek, annak vége. 

Közeledik az év vége és a Karácsony. Áldott ünnepeket kívánok 
szeretettel!

Békéscsaba, 2018. nov. hó
Gergelyné Kertes Katalin
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A Nagy Háború utolsó napjai, következményei és emlékezete - III. rész
Bevezetés

Magyarországon is jelentős volt az 1920-as években az emlék-
műállítás és az azzal összefonódó hős katonának a kultusza. Az 
Osztrák–Magyar Monarchia hatalmas vérveszteségei is indokolttá 
tették az emlékezet kultusz kialakulását. (661 ezer főre teszik Ma-
gyarország katonai veszteségeit, továbbá 743 ezer főre a sebesültek 
és 734 ezer főre a hadifoglyok számát.) A férfi  lakosság 18-40 éves 
korosztályának szinte minden tagja érintett volt a háborúban. En-
nek a korosztálynak a jelentős része a háború során elesett, megse-
besült vagy hadifogságba került. Az elesett katonát a közösségi em-
lékezet hősnek állítja be, nem pedig áldozatnak. Nagyon sokukat a 
halálukat követően nem tudták a családjuk, szeretteik körében vég-
ső nyugalomra helyezni. Ezért emlékművek egyszerre képviselik 
az egyéni és a közösségi emlékezetet és ezek között kapcsolatot is 
teremtenek. A háborús gyász kizárólag az egyik nemet és elsősor-
ban az egyik korcsoportot érinti. A gyásznak az elviselését nehezíti 
az is, hogy a rengeteg holttestet nem lehetett eltemetni, továbbá, ha 
léteznek sírhelyek azok is elérhetetlenek a gyászolók számára. Sok-
szor előfordult, hogy a közösség szerette volna otthon eltemettetni 
a holteset vagy legalább felkeresni az illető sírhelyét.

Törvények, bizottságok

A világháború 1914-es kitörését követően nagyon rövid idő 
alatt felmerült arra az igény, hogy a háborúban elesett katona hő-
sök emléke méltóképpen megőrzésére kerüljön. E a társadalmi 
mozgalom következtében hozták létre 1915-ben a „Hősök Emlékét 
Megörökítő Országos Bizottságot” (HEMOB). A HEMOB kezde-
ményezte, fogta össze és ellenőrizte az emlékműállítás ügyeit or-
szágos szinten. 1917 tavaszán terjesztette be a belügyminiszter a 
VIII. tc-t, melynek második paragrafusa az alábbiak szerint ren-
delkezett: „Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó 
emléken örökíti meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most 
dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel.  A részletes szabá-
lyokat a belügyminiszter rendelettel állapítja meg.” Az 1924. évi 
XIV. törvény értelmében március 15-e és augusztus 20-a mellett, 
mint nemzeti ünnepet vezették be a Hősök emlékünnepét, mely-
nek időpontja minden év május utolsó vasárnapja lett. A Hősök 
Emlékét Megörökítő Országos Bizottság 1924 nyarára feloszlott. A 
felállítandó emlékművek engedélyeztetésére 1924 novemberében 
új bizottságot hoztak létre Hősi Emlékműtervek Bíráló Bizottsága 
nevén, amely szervezet a Belügy- illetve a Vallás- és Közoktatási 
Minisztériumhoz tartozott.

1922-ben a Gyoma-Endrőd Vidéke című hetilap 6. számában 
egy felhívást tesznek közzé Gyoma és Endrőd lakosai számára, 
melyben arra kérik őket, hogy a gyomai járás főszolgabírói hivatal 
mellett lévő kirendeltségbe juttassák el az elesett gyomai és endrődi 
hősök nevét, rendfokozatát, melyik harctéren és azt, hogy mikor 
esett el. Ezt a gyűjtést azért hirdették meg, mert szeretnének em-
léktáblát állítani az elesett katonák emlékére.

Emlékműállítás Endrődön

Endrőd településen már 1921. évi 70. közgyűlési pont arról ha-
tároz, hogy a hazáért hősi halált halt helyi illetőségű személyek em-
lékének nemcsak emlékművet kell állítani, hanem azok sírjait ex-
humáltatni és hazahozni a település költségein. Az 1923. december 
23-i közgyűlésen döntenek arról, hogy a település gazdasági keretei 
nem teszik lehetővé a holttestek hazaszállítását, viszont a HEMOB-
bal felvették a kapcsolatot a hősi emlékműállítással kapcsolatban. 
Az alábbi javaslat született: Horváth Géza szobrászművész 501. 
számú szobrát eredeti méretben való megrendelését javasolják.  
Helyszínnek a községháza előtt lévő piacteret tartják alkalmasnak, 
magát a szobrot pedig egy vasrács kerítéssel kívánják körbekeríte-
ni. A bizottság a nevek bevésését nem javasolja -méreteltérésre ne 

adjon okot–, hanem egy általános jelzésű feliratot tanácsol.
Az emlékmű 1925. október 4-re tervezett leleplezésének előké-

születeiről és programjáról a megyei lapok által elég részletes képet 
kaphatunk. Az emlékműről a következő fi zikai jellemzők mond-
hatók el. A szobor alkotója Horváth Géza, anyaga műkő valamint 
talapzatán az alábbi felirat olvasható: „Endrőd község közönsége 
hős fi ai emlékére, 1925”. Az emlékmű egy őrtálló magyar bakát áb-
rázol, akinek háta mögött kőoszlop áll, rajta az elesettek neveivel.  
A Körösvidék és a Gyoma-Endrőd Vidéke újságok tájékoztatása 
szerint 300 hősi halott nevét vésték fel.  

Emlékműállítás Gyomán

Gyoma településen 1924. április 19-én tartandó közgyűlésen 
merül fel első körben a hősi emlékműállításnak a gondolata. Ré-
pás Pál véleménye szerint sokkal hasznosabb lenne egy egységes 
nagy emlékművet állítani, amely méltóképpen emlékezne meg a 
hősi halottakról. A monumentum Gyoma község főterén (Petőfi  
tér vagy másnéven Piac tér) lenne elhelyezve. Az emlékműre az 
1848/49-es események és az 1914-20. évi első világháború során 
meghalt katonák nevét kívánta felhelyezni. Emellett a sérültek, 
rokkantak, halottak, gyomai temetőkben nyugvók nevei is felke-
rülnének a szoborra. Minden év március 15-én történnének meg 
a megemlékezések. A közgyűlési tag kihangsúlyozza, hogy céljuk 
egy olyan emlékmű felállíttatása, amely méltó a hősökhöz és méltó 
Gyoma lakosságához egyaránt. A helyszínnel kapcsolatos további 
teendőket az 1925. augusztus 3-án tartandó közgyűlésen tárgyalják 
meg. A református egyház presbitériuma (Harsányi Pál esperes) a 
kért helyiségből 80 négyzetmétert ingyen átenged a hősi emlékmű 
helyének. A Testület megszavazza, hogy az emlékművet Istók János 
szobrászművész készítse el, továbbá a református egyház kertjének 
felajánlott részét ajánlja az emlékmű helyének. A Gyomai Újság 
1927. november 13-i és 20-i számában a leleplezési ünnepélyről 
tájékoztat az egész első oldal, emellett az újságnak igazán nagy ér-
deme, hogy ebben a számban mellékletként csatolják azoknak a 
hősi halottaknak (469 fő) a neveit, akik felkerültek az emlékműre. 

Az emlékműről a következő fi zikai jellemzők mondhatók el. 
A szobor alkotója Istók János, anyaga bronz, a talapzaton az aláb-
bi felirat tekinthető meg: „1848—49-iki szabadságharcunk és az 
1914—18-iki világháború hősi halottainak emlékére”. A következő 
pillanatot „örökíti meg” a monumentum: ‚48-as honvéd kezéből a 
szabadság lobogóját átveszi a világháborús katona. Összesen 469 
hősi halott nevét őrzi az 1927. november 20-án leleplezett gyomai 
első világháborús emlékmű. 

„Hősök emlékútja”

1928. december 6-án tartott közgyűlésen döntenek arról, hogy 
azok a családok, akiknek családtagjuk a nagy háborúban esett el, 
emlékükre emlékfát ültessenek. Továbbá a Deák Ferenc utcát Hő-
sök emlékútjának nevezik át, ahol a családok mézelő hársfát ül-
tetnek. Az Erzsébet liget mellett egy 10 kat. hold területet jelölnek 
ki, melyet az érintett családok fogják facsemetékkel beültetni és a 
Hősök kertjének nevezik majd el, amelyet a ligethez csatolnak.

Az 1929. január 18-án tartott közgyűlés értelmében Endrőd 
községben a Selyem utcát Hősök emlékútjának nevezik át a hábo-
rúban elesett hősök tiszteletére, amelyet mézelő hársfával ültetnek 
be. Ezen fák ültetést az elesettek hozzátartozói fogják végezni a 
község kertészének útmutatása alapján, amelyeket egyforma táb-
lákkal fognak ellátni. Az endrődi liget nagyobbítása mellett arról 
is döntenek, hogy Hősök emlékkertjének fogják elnevezni azt. 
Mindkét település viszonylatában elmondható, hogy a szegényebb 
családok számára a facsemetéket a település vásárolja meg, amíg a 
módosabb családoknak saját maguknak kell rendezni majd a facse-
meték költségeit.
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Összegzés

Gyoma és Endrőd I. világháborús hősi halottjai tiszteletére ál-
lított emlékművek ceremóniájáról elmondható, hogy közösségi 
szinten szerveződtek. A községek lakóinak részéről megjelent egy 
igény arra, hogy a háborúban elesett és nem végtisztességesen elbú-
csúzott személyek számára szobrot emeljenek. Maga az emlékmű a 
közösségekben is kettős célt szolgált, egyrészt megjelenik a katona 
hősnek a kultusza, másrészt ami a családtagok számára még fon-
tosabb egyfajta kapcsot képez az élő és az elhunyt között. Ez azért 
is fontos az emberek számára, hiszen a Nagy Háborút követően 
szinte nem volt olyan család, akik nem vesztették el családtagjukat. 
Igazából egy kegyeleti helyet is képviselnek az emlékművek olyan 
szempontból, hogy oda bárki bármikor elmehet és megemlékezhet 
az édesapjáról, férjéről vagy fi áról. Mivel ezek a monumentumok 
nyilvános téren vannak elhelyezve, így a kollektív gyász és emléke-
zet képét is tudják segíteni, alakítani.

Dávid Benjámin

 Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma UNKP-18-2 kódszámú 
Új Nemzeti Kiválóság Programjá-
nak támogatásával készült

Felhasznált szakirodalom:

Gyáni Gábor (2015): Az első vi-
lágháború emlékezete. In. Tomka Béla (szerk.): Az első világháború 
következményei Magyarországon. Budapest, Országgyűlés Hivatala.

Gyáni Gábor (2016): A történelem mint emlék(mű). Kalligram.
KOVÁCS Ákos (szerk.) (1991): Monumentumok az elsõ hábo-

rúból. Corvina.
Oroszlány Gábor (1929): Békésvármegye tíz éve, 1918-1928. 

Gyula, Békésvárm. Törvényhatósági Bizottsága.
Sajtóanyag
Gyoma-Endrőd Vidéke I. évf. 6. sz. 3.
Gyoma-Endrőd Vidéke IV. évf. 35. sz. 3. 
Gyomai Újság II. évf. 46., 47. szám. 
Körösvidék VI. évf. 222. sz. 2.
Körösvidék VIII. évf. 260., 262. sz. 2. 

Levéltári források

MNL BéML: V. 311. a. Endrőd község jegyzőkönyve 5. kötet 
MNL BéML: V. B. 317. a. Gyoma Község jegyzőkönyvei 13. kö-

tet
MNL BéML: V. B. 317. a. Gyoma Község jegyzőkönyvei 14. kö-

tet 
MNL BéML IV. B. 401. b. Békés vármegye főispánjának iratai, 

Általános iratok 92. doboz. 105/1929. 

Internetes források
1917. évi VIII. törvénycikk  a most dúló háborúban a ha-

záért küzdő hősök emlékének megörökítéséről: https://web.
archive.org/web/20150531165059/http://www.1000ev.hu/index.
php?a=3&param=7380 (letöltés dátuma: 2018. november 8. 9:12)

1924. évi XIV. törvénycikk indokolása az 1914/1918. évi vi-
lágháború hősi halottai emlékének megünnepléséről: https://net.
jogtar.hu/getpdf?docid=92400014.TVI&targetdate=&printTitle=
1924.+%C3%A9vi+XIV.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk+indokol
%C3%A1sa&referer=1000ev (letöltés dátuma: 2018. november 8. 
10:03)  

A m. kir. belügyminiszter 1024. évi 124.660. számú körrendelete, 
a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság feloszlása követ-
keztében követendő eljárásról.: https://library.hungaricana.hu/hu/
view/OGYK_RT_1924/?pg=495&layout=s (letöltés dátuma: 2018. 
november 10. 10:55)

A len, mint gyógynövény bemutatása

A len kb. 2500 évvel ezelőtt Asszíriában, Babilóniában és 
Egyiptomban is termesztett rost-, olaj-és gyógynövény. 

  A lenmagliszt gazdag magnézium-, kálium-, foszfor, kálcium-, 
vas-, kén-, cink-, réz-, fl uor-, fehérje, A-, B-, E-, F-vitamin és len-
magolaj forrás. A hidegen sajtolt lenmagolaj nagy mennyiség-
ben tartalmaz többszörösen telítetlen zsírsavakat – omega-3 és 
omega-6 zsírsavakat, oleinsavat és 10 %-ban telített zsírsavakat. 
A hideg sajtolás technikájának köszönhetően minden biológiai-
lag hasznos anyag megmarad az olajban változatlan formában.

  A lenolaj és főképp a lenmagliszt számos jótékony hatással 
rendelkezik. Méregtelenítő, hashajtó és epehajtó tulajdonsággal 
rendelkezik, elősegíti a normál bélfl óra egyensúlyban tartását, 
gátolja a vese-és epekő képződését. Csökkenti az érrendszerben 
a vérrögök képződésének valószínűségét, a koleszterin-és a trig-
licerid-szintet, így fogyasztása véd az érelmeszesedés kialakulá-
sától.   Anyagcsere, az agy működését serkentő és látást javító 
tulajdonsága is van. A lenolaj és a lenmagliszt alkalmazása javítja 
a bőr állapotát, elősegíti az égési sebek, az ekcéma és a pikkely-
sömör gyógyulását, a haj fényesebbé, dúsabbá válik. A lenolaj 
és az őrlemény véd a cukorbetegség kialakulásától és meglévő 
diabetesben az inzulin hatás javításán keresztül vércukorszint 
csökkentő, kiegyenlítő tulajdonságú. A fogyókúra idején is hasz-
nos lehet a lenmagliszt fogyasztása, mert teltségérzetet okoz és 
csökkenti az éhségérzetet. Elősegíti az immunrendszer működé-
sét, csökkenti az asztma, a gyulladásos légúti betegségek és az 
allergiás reakciók tüneteit, véd az autoimmun kórképek kialaku-
lásától. Elősegíti a mellékvese működését. Előnyös a lenmagolaj 
fogyasztása szklerózis multiplex kialakulásakor, magas vérnyo-
más esetén. Várandós kismamáknak is ajánlható, mert elősegíti 
a magzat központi idegrendszerének fejlődését. A lenmagliszt 
alkalmazásakor lignán tartalma miatt is véd a mell-, vastag- és 
végbélrák kialakulásától, meglévő betegségben hatására csök-
ken a daganat mérete. A lenmagliszt fogyasztásakor csökkennek 
a prosztata-és bélgyulladás tünetei, májregeneráló-, ízületi gyul-
ladást, fájdalmat csökkentő tulajdonsága is van. 

  A lenmagliszt fehérje-és élelmiszer rost tartalma magas. A 
lenmagliszt-és lenolaj-készítmények az előírt dózisban alkalmaz-
hatók, bélelzáródás kialakulásakor ellenjavallott fogyasztásuk. 

Forrás:  www.tudomanyeseletmod.hu/lenmagliszt/

dr. Macsári Judit

Egészségről-betegségről
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A S Z T A G
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Galambkiállítás Gyomaendrődön
November 10-11-én ismét galambkiállítás volt Gyomaend-

rődön a Sportcsarnokban. Ez lehetne egy rövid tudósítás arról, 
hogy a gyomaendrődi galambászok évről-évre sikeres kiállításo-
kat szerveznek városunkban. A kiállítás pontos megnevezése: A 
King, Amerikai Óriásposta, Texán és Magyar Autosex Tyúkgalamb 
Fajtaklubok fi atal galambjai, Brahma baromfi  fajtaklub valamint a 
V-243. Gyomaendrődi Egyesület közös kiállítása. Emellé a hosszú 
cím mellé csak néhány megjegyzésem lenne. Mióta ismerem és 
látogatója vagyok az évről- évre Gyomaendrődön zajló kiállítások-
nak azt látom, hogy hibátlanul, nagyszerűen kerülnek megrende-
zésre. A mostani kiállítást Zalai Mihály a Békés Megyei Önkor-
mányzat elnöke nyitotta meg és itt rögtön meg kell jegyezni, hogy 
2016 óta a gyomai tenyésztő, Forgács József nevéhez köthető ga-
lambfajta a Magyar Autosex Tyúkgalamb a Békés Megyei Értéktár 
tagja. A kiállítás szervezettségéről még annyit, hogy aki kíváncsi 
látogasson el a következőre és a kiállításon kívül a gyomaendrődiek 
vendégszeretetét is megismerheti. De a sok szépség mellet beszél-
jünk a galambról, mint haszonállatról is . A kiállítók többsége a 
szépségért tenyészt. A kiállított fajták zöme ugyanakkor a húster-
melésben tölt be szerepet. A régi falusi portákon a gyermekeket 
úgy vezették be a gazdálkodásba, hogy rájuk bízták a galambdúcot 
vagy a galambpadlást. A megtartó falvak ismét fejleszthetnék ezt az 
ágazatot, biztosítva a család asztalára kerülő húsválasztékot, de az 
értékesítés megszervezésével fontos exportcikk is a galamb.

Fotó: Zentai Péter

Látogatás a pusztán
Az országban jövő- menő embernek lehet fel sem tűnik milyen 

a magyar mezőgazdaság. A szakember azonban észreveszi, hogy 
az elmúlt harminc évben valami megváltozott. Leegyszerűsödött 
a termelési szerkezet, túlnyomóan az úgynevezett tőzsdenövények 
termesztése folyik, mint a kalászosok, kukorica, repce és a nap-
raforgó. Jelentősen csökkent az állatállomány és a kormányzat is 
igyekszik tenni azért, hogy ebben változás következzen be. Kiváló 
termelési adottságainkat csak akkor tudjuk kihasználni, ha több 
növényfajt és állatfajt állítunk a termelés szolgálatába és a vidéken 
megtermelt javakban a hozzáadott értéket növeljük. Egy szép őszi 

napon egy állattenyésztő gazdaságba látogattunk el Dr. Neszmélyi 
Károllyal az OMMI nyugalmazott főigazgatójával. A fi atal gazda, 
ifj ú Lehoczki Mátyás Szabadkígyóson, vállalkozása telephelyén fo-
gadott bennünket. Készségesen, szakszerűen mutatta be gazdasá-
gát. Magyar szürkemarhát tenyészt, melyekből 115 anyatehénnel 
és 1 bikával rendelkezik. A törzsállományt tisztavérben tartja fenn, 
míg az utódok nagy része haszonállatkeresztezés eredményekép-
pen Charolais bikáktól származnak. Két ilyen kiváló húsformákat 
mutató tenyészállat is volt a portán. A telephelyen a pihenő állo-
mány volt, ahol láthattuk a sok bálás szénát és szalmát. A takar-
mányt saját maga, saját gépeivel takarítja be. Szilázs készítéshez 
olykor csemegekukorica csuhét is vásárol. Az ősz, igaz eddig száraz 
volt, de a tavasz folyamán sikerült nagy mennyiségben és jó minő-
ségben a takarmányt betakarítani. A legelő gulyához is kilátogat-
tunk, ahol a tehenek mellett igen jó húsformákat mutató borjak 
legeltek. A gazda elmondta, hogy a keresztezést azért tartja jónak, 
mert a magyar szürke pont annyi tejet ad amennyi a borjúnak kell, 
így nincs gond a feles mennyiségű tej kifejésével, ami a többlet-
munkán kívül esetleges tőgybetegségeket is okozhatna. A válasz-
tott borjakat 5-9 hónapos korban 700-800 Ft/kg-os áron értékesíti. 
Hogy megéri-e ezt a vállalkozást folytatni, arra igennel válaszolt 
a fi atal gazda, de hozzátette, hogy a legelőbérlet 2024-ig biztos, jó 
lenne ennek látni a további folytatását. Nagyon hasznos volt ez a 
látogatás, mely során egy olyan gazdálkodót ismerhettünk meg, aki 
szereti amit csinál és ehhez a fi zikai munkán kívül a szakmai isme-
reteket is birtokolja. Sokszor halljuk, hogy a fi atalok nem jönnek 
haza külföldről. Ifj ú Lehoczki Mátyás 4 évet dolgozott Angliában, 
abban a tudatban, hogy az összerakott vagyonkából egy saját gaz-
daságot alapít. Vállalkozása példaként szolgálhat sok fi atalnak.

                                                                                                      

A Bethlen Gábor Iskola Nyílt Napja 
„Iskola a vidék jövőjéért”
A címet kifejezetten fi gyelem felkeltőként írtam úgy, mint 

egy intézményi formát. Az iskola nevek és formák változnak, de 
mindig a tartalom a meghatározó, hogy az ott tanítók és nevelők, 
hogyan végzik munkájukat. A Bethlen iskola hosszú múltra tekint 
vissza, mint azt Davidovics László igazgató köszöntőjéből megtud-
hattuk és a múltra fontos mindig visszatekinteni, de a belőle táp-
lálkozó jelen mutat a jövőbe. Erre adott példát a bemutató, mikor 
a partneriskolákból a lengyelországi Janowból  és a franciaországi 
Naves-ből jelentkeztek telefonon az éppen ott cseregyakorlatot töl-
tő tanulók. Ahhoz, hogy jelentős külföldi kapcsolatai legyenek egy 
intézménynek természetesen itthon is helyt kell állni. Az iskolának 
a különböző képzésekben jelenleg 452 tanulója van. A nyílt napon 
sok helyi állomáson keresztül megismerhették a jövendő diákok az 
iskola nyújtotta lehetőségeket., miszerint számos szakmát és érett-
ségit, sőt azon túl technikusi minősítőt is szerezhetnek. A városi sé-
takocsikázást és ismerkedő sétát követően biztos sok fi atal választja 
szép városunkat, hogy életének, fi atalságának legszebb szakaszát itt 
töltse.

                                                                                               

A cikkek szerzője Várfi  András agrármérnök, a Békés Megye 
Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke.
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Ízes Ízek
December
Gombasmarni

4 tojást felverünk, majd 10 dkg liszttel, kellő mennyiségű tejjel sűrű masszát készítünk, 
ízlés szerint sózzuk. Közben szeletelt gombát vajon megpárolunk, s ha kész a masszá-
ba keverjük. Serpenyőben vastag tésztát sütünk belőle, mindkét oldalát megpirítva, akár 
kettőt-hármat. Kicsúsztatva a serpenyőből két villával darabokra szaggatjuk, majd visz-
szatéve a serpenyőbe pirosra pirítjuk. Tűzálló tálba szedjük. Tejfölbe kevés borsikafüvet 
keverünk, ezzel meglocsoljuk, majd megszórjuk reszelt sajttal. Étkezés előtt rövid időre 
sütőbe tesszük, hogy a sajt ráolvadjon. Salátával tálaljuk.

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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Halálozás

Hanyecz János gyomaendrődi lakos 2018. október 29-én, 
59 éves korában megtért Teremtőjéhez. Gyászolják a családtagjai, 
rokonai, ismerősei. Fogadja be lelkét az örök boldogság!

Hanyecz Zoltánné Sóczó Katalin hunyai lakos 2018. 
november 15-én, 69 éves korában egyházunk szentségeivel meg-
erősítve távozott szerettei köréből. Gyászolják a családtagok, ro-
konok és ismerősök. Isten őrködjön pihenése felett!

Lakatos Mihály gyomaendrődi lakos 2018. november 
2-án, 59 éves korában a mennyei hazába költözött. Gyászolják 
családtagjai, rokonai, ismerősei. Áldás és béke lengjen nyugvó 
porai felett!

Madarasi Jánosné Vaszkó Katalin endrődi származású 
zalaegerszegi lakos 2018. október 8-án, 66 éves korában hazatért 
a Mennyi Atyához. Gyászolják családtagjai, rokonai, ismerősei. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

Szabó Imre István budapesti lakos 2018. október 20-án, 
84 éves korában megtért Teremtőjéhez. A hunyai temetőben he-
lyezték örök nyugalomra. Gyászolják a családtagok, rokonok és 
ismerősök. Áldás és béke lengjen nyugvó porai felett!

Uhrin Benedek Mihály gyomaendrődi lakos 2018.nov-
ember 7-én, 75 éves korában eltávozott az Örök hazába. Gyászol-

ják a családtagok, rokonok és ismerősök. Isten őrködjön pihenése 
felett!

Uhrin Simonné Bordács Irén gyomaendrődi lakos fél 
évnyi, türelemmel viselt szenvedés után egyházunk szentségei-
vel megerősítve 2018. november 6-án, 87 éves korában hazatért 
a Mennyei Atyához. Irén nővérünk az endrődi egyházközség 
buzgó tagja volt, halála nagy veszteség a közösség számára. Gyá-
szolják a családtagok, rokonok, ismerősök és egyházközségünk 
tagjai. Legyen jutalma az az Úrjézus, kit egész életében oly hűsé-
gesen szolgált!

Véha Sándor Imre gyomaendrődi lakos 2018. november 
6-án, 71 éves korában megtért Teremtőjéhez. Gyászolják a csa-
ládtagjai, rokonai, ismerősei. Fogadja be lelkét az örök boldogság!

Emlékezés Gellai Imre 
halálának 10. évfordulójára

„Elfelejteni Téged soha nem lehet
Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt és a meleget.
Csak egy sugarat hagytál, örök emlékedet
Drága jó lelked nyugodjon békében.”

Szomorú szívvel emlékezünk Rád 
Feleséged és gyermekeid

A döntetlenek hónapja 

Az alapszakasz második fordulója jól indult a Gyomaendrődi FC 
csapata számára. Igaz, négy egymást követő mérkőzésen is döntetlent 
ért el a csapat, de a tartását mutatja, hogy egy percig sem adják fel a 
küzdelmet és képesek a mérkőzések végén is eredményesek lenni. 

A lejátszott mérkőzések eredményei:     

2018. 10. 20.     Gyomaendrődi FC – Dobozi SE     0 : 2
                             G.: -----    
A tavalyi bajnok a kezdeti nehézségek után egyre jobb formába len-

dült, de a hazaiak is jó passzban vannak, így élvezetes összecsapásra 
lehetett számítani. Az első félidőben a hazaiak jól játszottak, sok hely-
zetet alakítottak ki, eldönthették volna a találkozó sorsát. A vendégek 
igen defenzív játékot mutattak, csak a kapusuknak köszönhetik, hogy 
nem kerültek jelentős hátrányba, több ziccert is hárított a hálóőr. A má-
sodik félidőben azonban megfordult a játék képe, a vendégek kerültek 
fölénybe, helyzeteket alakítottak ki. A mérkőzést az utolsó negyedórá-
ban két sarokrúgás utáni kavarodásból szerzett góllal tudták a maguk 
javára fordítani. A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.

2018. 10. 27.     Gyomaendrődi FC – Okány KSK     2 : 2
                             G.: Mile D., Békési N.    
A vendégek az utóbbi hetekben igen hullámzó teljesítményt nyúj-

tottak, ami meglátszott a mérkőzésen nyújtott teljesítményükön is. A 
hazaiak nagyszerűen kezdtek, sorra jöttek a helyzetek, de gólt csak a 
félidő végén tudtak szerezni. A második félidőre magára talált a vendég 
gárda és a félidő közepére megfordították az eredményt két lőtt góllal. 
Ez talán túlságosan is megnyugtatta őket és kiengedtek a mérkőzés vé-
gére. Ezt használta ki a hazai csapat és egy jól helyezett lövéssel ered-
ményesek tudtak lenni, így döntetlenre mentették az eredményt.   

2018. 11. 03.     Békési FC - Gyomaendrődi FC     3 : 3
                             G.: Öngól, Kun Cs., Hunya K.        
Amikor a Békés komplett csapattal tud kiállni, bárki ellen képes jó 

teljesítményre. A mérkőzés viszont rosszul indult  számukra, már az első 
percben öngólt vétettek. Közel fél óra kellett, hogy magukra találjanak, 
ami igen jól sikerült, két szerzett góllal megfordították az eredményt. A 
második félidő elején tovább tudták növelni az előnyüket, ami túlságo-
san megnyugtatta őket. A vendégek megérezték mindezt és a töretlen 
harci kedvüknek köszönhetően a mérkőzés utolsó öt percében két gólt 
is tudtak szerezni és kiharcolták a számukra kedvező döntetlen ered-
ményt.

2018. 11. 11.  Gyomaendrődi FC – Békéscsabai MÁV SE     0 : 0
                          G.: -----    
Az osztály meglepetéscsapata látogatott Gyomaendrődre, a MÁV 

nagyszerű formát mutat ezen az őszön. A mérkőzés egészén az ő aka-
ratuk érvényesült, többet birtokolták a labdát, helyzeteket alakítottak 
ki, de csatáraik ezen a hétvégén otthon hagyták a góllövő cipőjüket. A 
hazaiak igyekeztek felvenni a versenyt a vendégekkel, de a fi atal csapat 
erejéből ezen a hétvégén csak a védekezésre futotta. Gólt egyik csapat 
sem tudott szerezni, így megosztoztak a pontokon.

2018. 11. 17.     Gyomaendrődi FC – Dévaványai SE     2 : 2
                             G.: Kun Cs., Csapó P.    
A hazaiakat nagyon fűtötte a visszavágás reménye a szeptemberi 

nagyarányú vereség miatt, a tabellát vezető szomszédvárral szemben. 
Az első negyedóra gyors gólváltással indult, vendég majd hazai gól 
született. Ezt követően kiegyenlített játékot hozott a félidő. A második 
félidő elején ismét vendég gól született, majd jöttek a sorozatos táma-
dásaik, de a helyzetek mind ki is maradtak. A csattanó ismét a végén 
jött, a hazai támadó Csapó Peti az ellenfél védőit sorra elfektette majd 
megszerezte az egyenlítő gólt, szenzációs teljesítmény volt. 

Fülöp Zoltán
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Dobogós helyezések a Bolyai Anyanyelvi Versenyen  
2018. november 19-én, Békéscsabán, a Petőfi  utcai Általános 

Iskola tornatermében rendezték meg a megyei szintű Bolyai Anya-
nyelvi Csapatverseny díjkiosztóját, ahol az első hat helyezett csa-
patot jutalmazták 3-8. évfolyamon. Rövid műsor után a színpadra 
szólították a versenyzőket és felkésztőiket. A Gyomaendrődi Kis 
Bálint Általános Iskola ötödik és nyolcadikos diákjai remekeltek, 
nagyszerű eredmények születtek: a végzős évfolyamból a 8. a osztá-
lyos lányok: Pintér Dorka, Csányi Brigitta, Varga Vanda és Erdélyi 
Anna a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott. Felkészítő-
jük: Domokos Anikó volt. Az 5. a osztályból pedig három fi ú és egy 
lány, név szerint: Kiszely Kitti, Gyuricza Tamás, Szilágyi Péter és 
Varjú Zétény anyanyelvi tudásuk legjavát nyújtották, hiszen az első 
helyen végeztek 48 csapatból. Felkészítőjük: Hunya Jolán tanárnő. 
Az ötödikesek, ahogyan magukat nevezik: a „Nyelvelő névelők” 
december elején Budapestre utaznak, az országos megmérettetésre.

Valamint nagyon jó eredményt ért el a 6. a osztály, 9. helyezés, 
csapattagok: Medve Dorka, Kakati Lili, Molnár Nóra, Beinschróth 
Boglárka, felkészítő tanáruk: Forgácsné Gyetvai Krisztina. A 7. b 
osztályos csapat szintén: 9. helyezett, Bula Boglárka, Szőke Gyula, 
Szurovecz Benjámin és Uhrin Andor részvételével, felkészítőjük: 
Hunya Jolán.

Gratulálunk kimagasló teljesítményükhöz, a nem mindennapi 
sikeres eredményekhez!

Simonyi Emlékversenyen 
2018. november 17- én Gyulán, a Karácsonyi János Gimnázi-

umban rendezték meg a Simonyi Imre költőről elnevezett emlék-
versenyt. A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolából Uhrin 
Andor: 4. helyezett, míg Hugyik Zoltán: 2. helyezett lett. Kötelező 
versként egy Simonyi Imre költeményt mondtak a diákok, amelyet 
a rendező iskola írt elő, szabadon választottként pedig Andor: Sza-
bó Lőrinc, Zoli pedig Wass Albert verssel versenyzett. Felkészítő 
tanáruk: Hunya Jolán.

Márton napi rendezvény 
Az idén 11. 09-én került megrendezésre, immár 7. alkalommal, 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata szerve-
zésében, a Százszorszép Óvoda és intézményünk közös együttmű-
ködésével ez a program.

Iskolánk 3. a, 4.a, 5.a osztályos tanulói Szent Márton püspök 
életéhez kapcsolódó dramatikus előadással, valamint zenés-táncos 
produkcióval kedveskedtek a nézőközönségnek.

A hangulatkeltő előadások után került sor a már hagyományos 
rajzverseny eredményhirdetésére, a kézműves foglalkozásokra, és a 
lampionos felvonulásra.

A felvonulás után a szervezők libazsíros kenyérrel, libasülttel, 
és forró teával kedveskedtek az érdeklődőknek. Remek hangula-
tú, tartalmas programban volt részünk. Értékes ez a hagyomány és 
örömmel tölt el bennünket, hogy évről-évre egyre többen vesznek 
részt az eseményen.

Pályaválasztási Vásár 
Már hagyomány, hogy a 8. osztályos tanulóink minden év-

ben részt vesznek a Pályaválasztási Vásáron, melyet az idei évben 
2018. november 14-én és 15-én rendeztek meg Békéscsabán, a 
CsabaParkban.

A rendezvény célja, hogy olyan tájékoztatást nyújtson a bé-
kés megyei pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló általános-, 
közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói számára, ami a 
munkaerőpiaci igényekhez igazodó pályadöntésük meghozatalát 
segítheti. A Családsegítő Központ munkatársai segítségével a diá-
kok osztályfőnöki órán egy tesztet töltöttek ki, melynek eredménye 
megmutatta, mely szakirány iránt érdeklődik igazán a tanuló. A 
rendezvényen a gyerekek 9 szakirányban vehettek részt az iskola-
választásukat elősegítő tárlatvezetésen. A Kis Mesterek játék hiány-
szakmák megismerésében nyújtott segítséget a diákoknak, ezeket 
többen ki is próbálták. A Pályakerék játékos formában, kérdőívek 
segítségével ismertette meg az érdeklődőket az egyes szakmákkal. 
A pályaválasztó diákok számára a rendezvény megadta a lehető-
séget, hogy válaszokat kapjanak azokra a kérdésekre, amelyek a 
középiskola-választással kapcsolatban felmerültek bennük. A kö-
zépiskolák képviselőitől személyesen kaphattak választ.

Rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk vissza a Pályaválasztá-
si Vásárról, remélve, hogy a rendezvény sokat segített a diákoknak 
a pályaorientációban. 

Jó volt újra együtt 
November 15-én tartotta iskolánk a második Suliváró foglalko-

zását. Jó volt újra látni a már ismerős arcokat és boldogan üdvözöl-
tük az újonnan érkező gyerekeket. A szülők egy hasznos előadást 
hallgattak meg Örömteli iskolakezdés címmel, intézményünk ve-
zetője Ágostonné Farkas Mária tolmácsolásában. Mindeközben a 
gyerekek egy másik teremben meglepetés műsorral készültek. A 
kis színész palánták jól vizsgáztak, előadásukat vastapssal jutal-
mazták a szülők.

Köszönjük a résztvevők megtisztelő érdeklődését! Reméljük, a 
decemberi kézműves foglalkozásunkon ismét találkozunk majd!

Újraélesztési gyakorlat  
2018. november 27-én délelőtt a hetedikesek az újraélesztés 

gyakorlatát és az ehhez kapcsolódó biztos oldalfekvés technikáját 
sajátíthatták el. Az Országos Mentőszolgálat részéről Rávai Béla, 
mentőtiszt és Futaki Adrienn, iskolánk védőnője adta át a diákok-
nak az életben is hasznos ismereteket. Az újraélesztés technikáját 
mindenkinek érdemes elsajátítani, mert bármikor előfordulhat ve-
lünk, hogy az utcán valaki összeesik mellettünk, és csak mi segít-
hetünk rajta.

A délelőtt folyamán a gyerekek nemcsak elméleti ismerete-
ket szereztek, hanem kipróbálhatták azokat a gyakorlatban is: 
mellkaskompressziót és befúvást alkalmaztak az egészségügyi dol-
gozók fantombabáján.

Az újraélesztés elmélete egyszerű, de csak gyakorlatban rögzül-
het a helyes technika. Így tudunk adott helyzetben életet menteni.

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából



VÁROSUNK2018. december 19

Általános iskola

Reneszánsz hét

Iskolánkban a november vége a reneszánsz jegyében zajlott. 
Szinte minden tanórán és délutáni foglalkozáson megismerked-
hettek tanulóink a reneszánsz kori történelemmel, művészetek-
kel. 

Az iskola minden tanulója tudásának, képességének és szor-
galmának megfelelően gyűjtötte az elvégzett feladatokért ka-
pott „Mátyás tallérokat”, melyet a királyi kincstárban őriztünk. A 
játékos feladatok között szerepelt ismeretterjesztő szöveg érté-
se, Mátyás mondák megismerése. A kézműves foglalkozáson ini-
ciálét és címerpajzsot lehetett készíteni. Délutánonként lovagi 
tornán lehetett bizonyítani ki a legrátermettebb arra, hogy Má-
tyás király híres fekete seregében szolgáljon.

A könyvtárban megtudhattuk mi állhatott egy nemes úr vil-

lásreggelijének bevásárló listáján, megismerkedhettünk a kor il-
lemtörténelmével, szellemi várjátékon vehettek részt azok, akik 
nem féltek megmérettetni tudásukat. 

A hét fénypontja a színjátszókör előadása volt, amit az iskola 
aulájában tekinthettünk meg, ami ekkorra már igazi bálterem-
mé változott. Ekkor került kihirdetésre azok névsora, akik a hét 
folyamán a legtöbb tallért gyűjtötték, s elnyerték méltó jutalmu-
kat.

A program összeállítója és irányítója Kondorné Timár Erzsé-
bet volt.

Duó dallam nélkül

A békesség Istene legyen veletek. (Róm 15, 33)
Minden évben Erzsébet-nap körül rendezi meg a szentesi 

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda hagyomá-
nyos versmondó versenyét, a Duó dallam nélkül-t. Sokan je-
lentkeztek idén is és mérették meg magukat ezen a különleges 
versenyen. Több mint száz általános iskolás mutatta meg kre-
ativitását, vidám játékosságát Hódmezővásárhelytől Gyuláig, 
Gyomaendrődtől Szentesig. A felső tagozat 5-6. osztályos kor-
csoportjában mi, szentgellértesek is felléptünk. Gubucz Panna 
és Vatai Zalán Kányádi Sándor Az elveszett követ című versét 
adta elő, e vidám verssel emlékeztek a nemrég elhunyt költőre. 
A tizennégy pár versmondó produkciója közül őket ítélte a zsűri 
a legjobbnak, így első helyezést értek el. 

A jó hangulatú délutánon sok értékes ötlettel gyarapodtunk, 

hallottunk érdekes versfel-
dolgozásokat. Gratulálunk 
a gyermekeknek! Felkészí-
tő tanáruk Polányi Éva volt. 

Német nyelvi 

olvasási verseny

Iskolánk három tanu-
lója a Karcagi SZC Teleki 
Blanka Gimnáziumában 
rendezett német olvasási 
versenyen mérette meg 
nyelvi tudását. Két korcso-
portban indultak a gyere-
kek: 5-6. osztály – Vári Fru-
zsina; 7-8. osztály - Kiszely 
Borbála, Szerető Alma. 
A diákok egy szöveghez 
kapcsolódó feladatsort 
kaptak, ezt kellett megol-
daniuk. Vári Fruzsina saját 
korcsoportjában első he-
lyezést ért el. Felkészítője 
Kis-Turcsányi Andrea ta-
nárnő volt.

Egyesületi bál

A hagyományainkhoz híven november közepén ismét meg-
rendezésre került a Szent Gellért Keresztje Egyesület bálja. A 
szervezésből kivette részét a szülői munkaközösség, illetve az 
iskola lelkes tanári kara. A telt házas rendezvényen 180 vendég 
szórakozott az elmúlt évtizedek legnagyobb slágereire. A Szín-
folt mazsorett csoport, az iskola néptáncos tanulói, illetve Ladá-
nyi Sára énekével tették színesebbé az estét. A bál bevételét a 
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium korsze-
rűsítésére fordítjuk. Köszönjük a szülőknek, a támogatóknak, és 
mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

Támogatóink: 
Bajzák Antal, Bárkai Zsolt, Békési Burger Bár, Belvárosi Turi, Best 

100, Nagylaposi Birkacsárda, Bowling Treff  Söröző és Étterem, Cross 
Fit, Csikós Anikó, Dinya Imre, Dreher Étterem és Söröző, Endrőd Pa-
tika, Hornok Erika, Forst-ház Étterem és Kávézó, Benu Gyógyszertár, 
Virágvarázs, Azul Fürdőszoba Szalon, Farkas Máté, Gschwindt Bolt, 
Gyányi Réka, Gyógyászati Bolt, Gyomapressz, Gyorsétkező, Harang 
Söröző, Lakásfelszerelés, Ajándék Bolt, Holler Étterem és Pizzéria, Il-
latszer, Stop-Shop Divatáru, Juhász Andrea, Kert-Kivi Kft., Koloh Ju-
dit, Kónya István, Festékcenter 2000 Bt., Csalah Anita, Lehoczky Zita, 
LM Fitness, Látkóczkiné Erdős Magdolna, Fülöp Imréné, Parrag és 
Szatmári Kft., Kovács Kitti fodrászat, Körös Kft., Kredenc, Gazdibolt, 
Liget Fürdő, Losonczi Lajos, Luna, Mágus Comp, Mamutec Hunga-
ry Kft., Melódia Virágbolt, Geriphone, Novák Rita, OMart Üzletház, 
OMV, OTP, Pápai Zsuzsanna, Pavilon Pizzéria, Róza Kft., Uhrin Atti-
láné, Tóthné Kovács Edina, Sikér Kft., Szarka Csilla, Szendrei Dóra, 
Sztanyik Krisztina, Békés Takarékszövetkezet, Tapír Papír, Tari hen-
tes, Aranyhaj Fodrászat, Papp Erika, Patakiné Sztanyik Rita, Zsani 
körmös, Janker, Brandt Butik, Dóri masszőr, Csaba Talk Kft., Pintér 
Béla, Tótka Kft., Turul, Ugor Emese, Vaszkó Béla, Velvet Bútor, Watt 
Gmk., Zsilinszky Mihály, Beláné Szabó Anikó

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola hírei
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Tisztelt vásárlóim!

Téli ajánlataim: 

• Kályhák, kandallók, üstházak, zom. üstök
• Kályhacsövek, szeneskannák
• Műanyaghordók, kannák, műa. rekeszek
• Befőttes üvegek, üvegtetők
• Őszi virághagymák (tulipánok, jácintok, stb.)
• Virágcserepek, virágföldek, tápanyagok
• Növényvédőszerek, őszi lemosószerek
• Rágcsálóirtók, csapdák, ragasztók
• Fejszék, balták, fűrészek
• Kéziszerszámok, szegek, csavarok
• Láncfűrészek, fúrók, sarokcsiszolók
• Munkavédelmi bakancsok, kesztyűk, ruhák, 

gumicsizmák
• Mécsesek, gyertyák
• Festékek, hígítók, ecsetek, stb.
• Kutya, macska eledelek, nyakörvek, 

pórázok
• Takarófóliák, agroszövet

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, csa-
ládi rendezvények le-bo-
nyolítását klimatizált étter-
münkben 70 főig.

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

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

HÍDFŐ étterem
5502 Gyomaendrőd, 
Hídfő u. 2.

Baráti, családi üzleti 
rendezvény lebonyolí-
tását vállaljuk a teljesen 
klimatizált étteremben 
160 főig.
Korlátlan ételfogyasz-
tás minden nap 11-15 
óráig!

Endrődi búcsú, 2018 
főcelebráns: Hüse József ezüstmisés áldozópap


