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A tartalomból: „Örök emlékezetül…”
Emlékező sorok a Gyomai Református Egyház újjáalakulásának 300. esztendejére

Az elmúlt, 2017. esz-
tendőben megemlékezett 
a város politikai vezetése 
Gyoma „településrész” 
török hódoltság utáni új-
jászületéséről. 1717 őszén 
a visszaszivárgó hajdani 
lakosok – magukkal hoz-
va újabbakat is – megala-
kították az úgynevezett 
politikai községet. Bírót 
választottak a falu élére, 
és esküdt embereket, akik 
aztán felelősen irányítot-
ták, szervezték a közösség 
életét. Írástudó emberük 
is kellett legyen, akit ak-
koriban még „diáknak”, 
később latin szóval nótá-
riusnak, azaz jegyzőnek 
neveztek.

Legkésőbb 1718 tava-
szán az egyház is megala-
kult, hiszen ha lelkészük 
még éppen nem volt, 
„bibliás ember” biztosan 
volt, aki a hitéletet ideig-
lenesen vezette. Sajnála-
tosan igen kevés adatunk 
van ezekre a korai időkre 
nézve.

A családi hagyomá-
nyokban, s több helyi 
krónikában is szerepelnek 
korábbi adatok, miszerint 
már 1701-ben kísérletet tettek az újra 
megülésre, mert „visszacsalogatta őket 
a hajdani még meglehetősen jó állapot-
ban lévő templomuk”. Ám a II. Rákóczi 
Ferenc által vezetett kuruc felkelés-sza-
badságharc kezdetén, 1703 őszén rájuk 
zúdult a török zsoldból osztrák zsoldba 
átállt kegyetlen rác lovasok mindent el-
pusztító áradata. Újra menekülni kellett.

1708-ban újfent megtelepültek, s 
ekkor már a nagyságos fejedelem ren-
delettel újjáalakította Békés vármegyét, 
s főispánnak kinevezte Vay Ádámot. 

Mindannyiszor a rácok elől kellett me-
nekülni. 1708-ban a megye északi részé-
ről a fejedelem a Berettyón túlra, illetve a 
Felső-Tiszavidékre parancsolta a lakoso-
kat. Ez a nyilvánvalóan középkori erede-
tű „régi templom” nagy valószínűséggel 
a régi gyomai városháza, sportcsarnok 
területén lehetett. A sportcsarnok he-
lyén volt a „faluháza”, a Holler felé a 
jegyzői-, orvosi-, patikus-lak, s a Holler 
felőli részen volt az egyháznak egy régi 
lelkész-lakja.

Folytatás a 8. oldalon!
Foto: Ász Foto

Jótékonysági koncert az üldözött 
keresztények megsegítésére20.

II. Újévi koncert2.

Háromkirályjárás 
a Szent Antal Népházban2.
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A téli ünnepkör népszokásait felelevenítő hagyományőrző 
rendezvény az Endrődi Tájházból indult, ahol több mint három 
évtizeddel ezelőtt, Vaszkó Irén tanárnő kezdeményezésére kelt 
újra életre az endrődi Háromkirályjárás. Azóta kisebb megsza-
kításokkal minden évben felcsendülnek az archaikus dallamok. 
A tájházban, majd a hely szűke miatt a Népházban folytatódott 
az értékmentő rendezvény. 

Az idén, január hatodikán, Vízkereszt napján újra megtelt a 
színházterem. A fellépő csoportok színes karácsonyi hangulatot 
varázsoltak a nézőközönség elé. Az első fellépők a Selyem Úti 
Óvoda apróságai voltak. Felcsendültek a betlehemes dallamok 
és az ovisok nagy áhitattal játszották el a kétezeréves történetet. 
Őket követték a Komádiból érkezett gyerekek, akik a Színjátszó 
Kompánia csoport tagjai. Előadásukban megelevenedett a vész-
tői református betlehemes játék. Ízes beszédük, jó humorú elő-
adásuk mosolyt csalt a meghatódott közönség arcára. A hunyai 
gyerekek elmaradhatatlan szereplői a rendezvénynek. Ők a to-
vább vivői az endrődi Háromkirályjárás szokásának. A dramati-
kus játék szereplői már a felnőttkor küszöbére értek, de amikor 
először előadták a népszokást még csak 11-12 éves gyermekek 
voltak. Megható volt látni őket, hogy ma is ugyanolyan lelkese-
déssel játszottak, mint 8-10 évvel ezelőtt. 

A rendezvény díszvendége Dr. Bartha Elek professzor, a Deb-
receni Egyetem rektorhelyettese volt, aki a Vízkereszt hagyomá-
nyáról, a vízhez kötődő hiedelmekről tájékoztatta a közönséget.  
Ugyancsak visszatérő vendégeink a Komádi Fogyatékos Otthon 
lakói. A sérült, fogyatékkal élő emberek előadása mindig a leg-

őszintébb. A színpadon különös árnyjátékban jelenítették meg a 
kis gyufaáruslány történetét, könnyeket csalva mindannyiunk sze-
mébe. 

Eltelt egy év, vannak akik már nem ünnepeltek velünk. 
De az ünnepségünk zárásaként mindig elénekelt vízkereszti 

ének megerősít bennünket abban, hogy a munkát folytatni kell. 
Ebben bíztak az előttünk járók, és így bízunk mi is az utánunk 
jövőkben.

„Szép kelet, szép nap! nincs benned homály,
Mert az örök nap benned a király.
Új esztendőben új szívekkel,
Dicsérünk Jézus énekekkel.

Már a bölcsőnél törlöd bűnünket,
Szűz Anyád keblén mosod lelkünket.
Új esztendőben új szívekkel,
Dicsérünk Jézus énekekkel.

E napon ontod az első csepp vért,
Mit a jó Isten váltságul ígért.
Új esztendőben új szívekkel,
Dicsérünk Jézus énekekkel.

Hogyha megtartasz még több időre,
Virradjunk boldog, szebb jövendőre.
Új esztendőben új szívekkel,
Dicsérünk Jézus énekekkel.

Második alkalommal rendezte meg Hunya Jolán 
a Kállai Ferenc Kulturális Központban a Színfolt Ma-
zsorett Táncegyüttes újévi vigadalmát. A mazsoret-
tek fúvószenére táncoltak, a talpalávalót a Szarvasi 
Rezesbanda húzta Laurik László vezetésével. Szólót 
táncolt Baráth Beáta. Népszerű, fülbemászó dallamok 
csendültek fel, az élő zene és a táncosok nagy tetszést 
arattak. A gálakoncert meglepetésvendége a gyulai 
Erkel Ferenc Zenesikola tanára, Kepenyes Pál volt.

Hunya Jolán

Háromkirályjárás a Szent Antal Népházban

II.  Újévi Koncer tről
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Megyei h í r a d ó

Az idei év első testületi ülését megelőzően a város mindhárom bi-
zottsága megvitatta a 2018-as év költségvetésének tervezetét, első fordu-
lóban. A bizottság tagjai javaslataikkal segítették a költségvetés további 
szakaszainak elkészítését, a célok és feladatok fi gyelembevételével. A 
költségvetés tárgyalásának második fordulójára január végén, vagy feb-
ruár elején kerülhet sor. Világosan kirajzolódott azonban a megbeszélés 
során, hogy a jogszabályoknak való megfelelés érdekében felülvizsgálatra 
kerülnek a bevételi források, illetve rangsorolva lesznek a kiadások is. A 
kitűzött cél érdekében így, /néhány intézmény esetében/ a második for-
duló előtt ismét tárgyalásokra kerül majd sor, ahol a fejlesztésekre és a 
dolgozói létszámra vonatkozó elképzeléseik is felmerülhetnek.

Helyi rendeletünk értelmében négy olyan alap szerepel, amelyre pá-
lyázati lehetőséget lehet kiírni:

Civil Alap
Sport Alap
Környezetvédelmi Alap
Idegenforgalmi Alap
A fentieken túl nevesítve van a költségvetési rendeletben a Polgár-

mesteri Alap, melynek célja az olyan, egyedi támogatások nyújtása, 
amelynek eljárási rendje nincs szabályozva. 

A Civil Alap esetében az előirányzat fő összege: 6.200.000 Ft. A célok 
szerinti megosztása:

1. A város kulturális életének programokkal történő színesítése (A 
komponens 3. 100 000 Ft., B komponenes 550 000 Ft)

2. A Városi Képtár értékeinek megőrzése, gazdagítása: (1. 550. 000 
Ft)

3. A tűzoltóságok (hivatásos és létesítményi) tevékenységének segí-
tése (500 000 Ft)

4. Közbiztonság és közrend fenntartásában közreműködés (400 
000 Ft)

A Sport Alap előirányzat fő összege: 14. 000. 000 Ft
Célok szerinti megosztása:
1. Versenysport támogatása (13. 300 000 Ft)
2. a Népligeti Sporttelep, valamint az Erzsébetligeti sporttelep 

(futball-és futópálya) fenntartásának támogatása (700 000 Ft )
A Környezetvédelmi Alap előirányzat fő összege, amely pályázható 

összeg: 4.000 .000. Ft
Idegenforgalmi Alap előirányzat fő összege: 2. 900 000 Ft
A benyújtott pályázatokról a kiírásban és az útmutatóban szereplő 

feltételek mentén dönt a döntéshozó szerv. A pályázatok eredményéről 
a bizottságok javaslata alapján a képviselő-testület a március 29-i ülésén 
határoz. 

A gazdálkodó szervezeteknek 2018. január 1-től kötelező a Cégkapu 
használata! Beadási határidő a cégkapun keresztül: 2018. február 28., 
24 óra. 

A 2018. évi költségvetési rendelet tárgyalása előtt indokolttá vált, 
hogy a képviselő-testület döntést hozzon az önkormányzati tulajdonban 
lévő gyomai és endrődi köztemetőkben végzendő 2018. évi karbantartá-
si munkálatairól. Az üzemeltető elkészítette és bemutatta a költségvetési 
kalkulációt, melynek összes költsége 14 555 682 Ft. A költségvetési ter-
vezetben 5. 000 000 Ft került beépítésre a korábbi évekhez hasonlóan, de 
a megfogalmazott képviselői igények alapján ettől magasabb összeg lesz 
beépítve. Megbontva a javaslatot ütemezve fog megvalósulni a temető 
karbantartása, melynek az idei évre eső összege: 8 880 165 FT (temetői 
utak javítása, csapadékvíz elvezetése, új urna sírhelyekhez útépítés, rava-
talozó épület karbantartása és homlokzatának felújítása). A 2019. évre 
átütemezett feladatok között szerepel a ravatalozó épület környezetében 
térburkolat építése, és nagyobb volumenű esztétikai javítások is. 

A Körösvidéki Horgász Egyesület Szövetségének elnöke valamint 
az Országos Magyar Vadászkamara Békés Megyei Területi Szervezete 
megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy a Békés Megyei Horgász-
Vadásznapot 2018-ban Gyomaendrődön tervezik megrendezni. A ren-
dezvény időpontjaként augusztus 25-ét (szombat) jelölték meg. Megte-
kintésre kerültek a lehetséges helyszínek is. Tekintettel a nagy létszámú 
érdeklődésre, valamint az infrastruktúrára, az Erzsébet ligetben történő 
rendezést javasolják. Egyúttal szeretnék, ha a Gyomaendrődi Nemzetkö-
zi Halfőző Verseny is ekkor kerülne megrendezésre, amely kiegészülne 
a vad főzéssel is. A főzés mellett vállalják több, kiegészítő rendezvény 
megszervezését is /kiállítás, bemutató, szórakoztató programok/. A ren-
dezvény tervezetét a KHESZ február elejéig készíti el, így a költségvetés 
tárgyalásakor már láthatóvá fog válni a XX. Nemzetközi Halfőző Verseny 
milyen forrásokat igényel majd. Mindhárom bizottság támogatta az el-
képzelést 2018. évre.

Lehóczkiné Timár Irén

Önkormányzati h í r e k
R E N D K Í V Ü L I  M E G Y E G Y Ű L É S

Soron kívüli ülést tartott a Békés Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlése. Döntött a testület a Békés megyei területrendezési terv 
módosításáról, valamint napirendre került a Soros tervvel kap-
csolatos állásfoglalás. Utóbbi heves szópárbajt generált a képvi-
selők között. 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendkívüli ülé-
sének első napirendi pontja a bevándorlásszervező irodákkal 
kapcsolatos állásfoglalás volt. Magyarországi polgármesterek 
kezdeményeztek összefogást annak érdekében, hogy a telepü-
léseken ne hozhassanak létre ilyen irodákat. A „Védjük meg tele-
püléseinket, védjük meg hazánkat” felhívást a megyei közgyűlés 
is támogatta.

Árgyelán György (DK) képviselő megkérdőjelezte a Soros 
terv létét, valamint megkérdezte, hol van az az 1300 betelepí-
tett menekült, akiről a magyar sajtó ír. Kiemelte, nem tud azono-
sulni azzal, ami mögött nincs valóság.

Zalai Mihály elnök elmondta, hogy nem adtak ki olyan írást, 
aminek „Soros terv” a címe, de Soros György számtalan nyilatko-
zatban elmondta, leírta, hogy mi a célja: Európa egy meghason-
lott, hagyományait feladó bevándorlókontinens legyen, ahol 
az ottani lakosok úgy alakítják életüket, hogy a bevándorlók jól 
érezzék magukat. Az 1300-as szám igaz, valóban fogadott be 
Magyarország menekülteket, csak nem szabad összekeverni az 
illegálisan érkezőket azokkal, akik nem ránk rontanak, hanem 
bekopogtatnak. Akik hazájukból a háború elől menekülnek, aki-
ket származásuk, keresztény vallásuk miatt üldöznek, és akik a 
megfelelő jogi eljárás után kapnak menekültstátuszt. Ők oltal-
mazottak. Mucsi András fi deszes képviselő kiemelte: a magyar 
emberek nem akarják, hogy az Európai Unió mondja meg, hány 
embert, és kiket fogadjon be Magyarország. Erőszakkal ne tele-
pítsenek be magyar földre senkit. Szegedi Balázs (Fidesz-KDNP) 
hozzáfűzte: nem a problémát kell idehozni, hanem a megoldást 
kell odavinni. Sinka Imre jobbikos politikus elmondta, nem az a 
fontos, hogy van-e Soros terv vagy nincs. Látható, hogy ahová 
a migránsok betették a lábukat, ott csak bajt okoztak. Frakciója 
nevében kiemelte: támogatják az előterjesztést. Kónya István 
fi deszes képviselő veszélyben érzi kultúránkat, nemzeti értéke-
inket. Arra bíztatja a baloldali politikusokat, hogy ha annyira jó a 
migráció, fogadjanak be ők migránsokat a házaikba, és éljenek 
velük együtt. De ne erőltessék rá ezt a magyar emberekre. Si-
mon István Tamás (Fidesz-KDNP) véleménye az, hogy népéért 
felelős politikus nem támogathatja a betelepítést. Csatlakozni 
kell a felelősen gondolkodó polgármesterek csoportjához. 

A közgyűlés végül úgy döntött, támogatja a felhívást, a DK 
képviselője nemmel szavazott, az MSZP képviselője nem volt 
hajlandó részt venni a szavazásban. „Békés megye lakosságának 
biztonsága számunkra a legfontosabb” – zárta le a napirendet 
Zalai Mihály.

A megyei területrendezés terv módosítását egyhangúan 
megszavazta a testület. A megyei elnök fontosnak tartja, hogy 
ez a feladat a megyei önkormányzatoknál maradt, és hogy for-
rás is van a munkák elvégzésre.

Sztahovics Zsuzsa
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Tisztelt Olvasó! 
Beszélgető partnerem sok helyi 

ember számára ismert, hiszen hosszú 
évek óta irányítja a munkaügyet. Az-
óta ugyan számtalan átalakításon esett 
át a szervezet, de Tímárné Buza Ilona 
vezetői pozíciója mindenkor megma-
radt, aminek oka, hogy közmegelége-
désre, nagy empátiával, magas szak-
mai tudással végzi feladatait, látja el 
vezetői megbízatását.

Mivel régóta ismerjük egymást, 
beszélgetésünket tegező viszonyban 
folytatjuk az irodájában.

Mióta dolgozol a közigazgatás-
ban, hogyan kerültél kapcsolatba a 
munkaüggyel?

Mindig is közszolgálatban dolgoz-
tam. Az alapvégzettségem Tanító és 
pályakezdőként az 1.sz. Általános Is-
kolában dolgoztam, ahonnan 9 év után 
kerültem az államigazgatásba. Nagyon 
szerettem tanítani, rögtön egy nagyobb 
létszámú negyedikes osztállyal kezd-
tem, de volt kis létszámú első osztá-
lyom is. Főleg a Jókai úton tanítottam de voltam a Sallai úton is 3-4. 
osztályban osztályfőnök illetve napközis nevelő is. Több kollégával 
a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, évekig visszahívtak a közösség 
rendezvényeire.

Miért döntöttél úgy, hogy végzettséged ellenére más terüle-
ten, történetesen a közigazgatásban helyezkedjél el?

A második kisfi ammal voltam GYES-en, amikor megkerestek, 
hogy lenne-e kedvem a munkaügyi központnál felnőtt képzéssel fog-
lalkozni. Bár az irodai munka távol állt tőlem és a számítógépes is-
mereteimmel sem voltam elégedett, mégis éreztem azt a kihívást, ami 
nem hagyott nyugodni. Kovács Gábor bácsi (az akkori igazgató) na-
gyon korrekt volt és felajánlotta, hogy megtartja a helyem, ha mégis 
vissza szeretnék menni, így aztán nem volt vesztenivalóm. Két évig 
a felnőtt munkanélküliek képzését segítettem, koordináltam a tanfo-
lyami lehetőségeket, szerveztem a helyi képzések indulását. Közben 
felkértek, hogy vezessem a kirendeltséget, amit aztán 1994 őszén el is 
vállaltam és azóta ezt teszem.

Mit tapasztaltál, milyen nagy változások történtek azóta? 

A 90-es évek a tömeges munkanélküliségről szóltak, nagyon kevés 
állás volt, sorra zártak be az üzemek. Elkeseredett, kilátástalan hely-
zetben lévő emberek álltak sorba egy új intézménynél, a munkaügyi 
központnál illetve a kirendeltségeknél. Nehéz időszak volt, hiszen 
családfők kerültek az utcára, a fi atalok nem tudtak munkába állni. 
Akkor már a Mirhóháti utcán fogadtuk az ügyfeleket egy két szin-
tes épületben de bizony előfordult, hogy kint álltak az udvaron, mert 
nem fértek be az irodákba.

Aztán fokozatosan megváltozott a helyzet, sorra születtek megol-
dások, bővültek a lehetőségek. Nagy áttörést jelentett a közfoglalkoz-
tatás és az uniós forrásokból megvalósuló támogatott foglalkoztatási 
formák. Ma már fordított a helyzet, hiszen nagyon sok álláslehetőség 
van, bőven lehet válogatni. Ma a szakmunkások hiánya jelenti a leg-
nagyobb gondot. A több generációs munkanélküliség sok negatív ha-
tással járt. Sajnos vannak, akik nagyon mélyről indulnak és nem csak 
a szegénységre gondolok. A munkához való hozzáállás, a munkálta-
tóval szembeni lojalitás, a munkavállalók megbecsülése, stb. Szeren-
csére nagyon sokféle tanácsadásra vannak szakemberek nálunk, ezért 
bátran mondhatom, hogy csak  idő kérdése és egyensúlyba kerülhet a 

mérleg nyelve. Amit hosszú távú prob-
lémának látok, az az alacsony bérezés, 
a bérmunkák magas aránya, hiszen itt 
még komoly lemaradás tapasztalható, 
főleg a nyugati régiókhoz képest.

Sokan ismernek, hiszen 
gyomaendrődi vagy, itt születtél, itt 
dolgozol. Beszélj kicsit a családod-
ról, magadról!

Endrődi születésű vagyok (Gyomán 
tatarozták a szülőotthont), Gyomán 
nőttem fel. Anyukám családja endrődi, 
apukám családja gyomai volt. Békés-
csabán jártam közgazdasági szak-
középiskolába és Debrecenben, majd 
felnőttként Gödöllőn főiskolára, itt 
munkavállalási tanácsadóként végez-
tem a 90-es évek második felében. Min-
denképpen gyomaendrődinek érzem 
magam, az iskolákat követően hazaköl-
töztünk férjemmel, aki szintén helybéli, 
sőt endrődi. Éppen akkor házasodtunk 
össze, amikor a két település egyesült, 
laktunk mindkét településrészen. Két 
fi unk született, akik itthon tanultak a 

gimnáziumban, majd az ország nyugati felére kerültek továbbtanulni 
és úgy tűnik ott is maradnak. A nagyobbik fi am már nős és van egy 3 
éves fantasztikus kisunokám is. A kisebbik fi am pedig most fejezi be a 
tanulmányait de már gyakornoki munkát is végez.

Jelenleg városunkban a statisztika szerint mekkora a mun-
kanélküliség? Milyen lehetőségeket tudsz ajánlani a különböző 
korosztályoknak azért, hogy sikeresen megtalálják azt a felada-
tot, amivel képesek önmaguk és családjuk fenntartására? 

A munkanélküliség kedvező fordulatot vett az elmúlt években. 
Egyre többen találtak munkát, persze nem csak a megyében, többen 
a fővárosban vagy az ország más részein helyezkedtek el. A külföldi 
munka is sokaknak csábító és sokan jönnek haza is egy idő után. A 
statisztikák szerint 350 fő körül volt az elmúlt év végén a munka nél-
kül lévők száma a városban. Akinek az egészsége és a mentális álla-
pota engedi, mindenki tud megoldást találni, amihez egy első interjú 
készítésével felmérjük a kiinduló helyzetet és egyéni cselekvési tervet 
készítünk. Megajánljuk azokat a szolgáltatásokat, amelyek közül vá-
laszthat az ügyfél, ezek is ingyenesek. Az együttműködés kölcsönös 
kell, hogy legyen. Részt vehet egyéni és csoportos foglalkozásokon, 
tanácsadásokra járhat, személyre szabott szolgáltatásokat állapítunk 
meg az álláskereső számára. Adott a képzés lehetősége, ha megfelelő 
motiváltsággal és képességekkel rendelkezik. Nem csak a tanfolyam 
díját, hanem a képzés ideje alatt keresetpótló juttatást és ha kell 
utazási költséget, vizsgadíjat is átvállalunk, így teljesen ingyenesen 
juthat új szakmához az ügyfél. Közvetítést igényelhet. illetve a mun-
káltatók számára megtérítésre kerülhet a felvett álláskereső bére és az 
utána fi zetendő terhek is, meghatározott ideig. Számtalan lehetőség 
áll rendelkezésre.

Közvetítéskérőként azokat is nyilvántartjuk, akik jelenleg állás-
ban vannak de váltani szeretnének, velük főleg elektronikus formá-
ban tartjuk a kapcsolatot.  Ugyanígy lehet valaki „csak” szolgáltatás-
kérő is, nem kell, hogy állás nélküli legyen.

Milyen célokat tűztél ki magad elé az idei esztendőre a mun-
kád során?

Bízom benne, hogy sikerül a szakmai elismertségünket megőriz-
ni, hiszen kétszeres minőségdíjas kirendeltségként magas-
ra tettük a mércét. Az álláskeresők elhelyezkedési aránya 

Civil sarok Beszélgetés 
Tímárné Búza Ilonával
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- folytatás a címlapról -

A városháza építésekor ezt az épületet 
elcserélték a Kossuth utca-Hősök útja sar-
kán épült épületre (ma egy áruház része). 
Régészeti ásatás ezen a területen nem volt, 
régészeti jelenségekről nincs adatunk, de ez 
nem zárja ki feltevésemet. 1731-ben a vár-
megyei jelentésben azt írták, hogy „ezelőtt 
harminc évvel még fennállt itt a templom, 
melyet mostanra az idő vasfoga elemész-
tett, jelenleg alapfalai látszanak, ebből kitű-
nik, hogy katolikus lehetett” (tudjuk, hogy 
a reformáció idején tovább használták a 
reformátussá lett hívek a középkori eredetű 
templomokat).

A község vezetése, s az egyház világi ve-
zetése annak idején egy, s ugyanazon em-
berekből állt. S ez még így maradt az 1800-
as évek közepéig.

1718 táján nyilván eldöntötték, hogy 
elkerülve a katolikus megyevezetéssel a 
konfl iktusokat, nem javítják ki a régi temp-
lomot. A mai monumentális gyönyörű szép 
templomunk helyén, környezetében építet-
tek elébb nádsövényből oszlopokra, majd 
vesszőből font falakra – mindkettőt tapasz-
tással, meszeléssel – imaházat. Hagyomány 
szerint következett a vályogból, majd fage-
rendákból bővített – épített imaház. 1756-
ban engedélyt kértek égetetlen téglából, az 
1770-es évek elején égetett téglából temp-
lom építésére. A régi templom, s az egei 
puszta-templom tégláit ezen imaházakhoz 
használták fel. 1805-ben, amikor szerződést 
kötöttek Fischer Ágoston építőmesterrel a 
mostani templom építésére, kikötötték 
neki, hogy „a mostan még fennálló régi 
templom falaiban feltalálható égetett téglá-
kat az új templomhoz felhasználja”. Torony 
még ekkor ezen imaházakhoz nem volt, 
haranglábat és fatornyot építettek ez épület 
mellé.

1717 évre visszatérve a már sokszor 
ismertetett anyakönyvi bejegyzésből indu-

lunk ki.
„Ezen földnek az ellenség t.i. a török 

és tatár által lett el pusztitása miatt lakosi 
elszélyedvén ismét kezdették megülni ezen 
lakóhelyet uj lakosok 1717 esztendőben 
Mindszent Havának 8dik napján ez időtül 
fogva ebben az Eklésiában az Urnak oltára 
körül szolgáltanak ezek a Lelki Pásztorok;

Tiszteletes Pati Miklós
Tiszteletes Szőlősi István
Tiszteletes Berhidai János
Tiszteletes Zágonyi Márton
Tiszteletes Hajdu János Prédikátor 

kezdve a Hivatalt 1741. márc. 14. s végez-
vén 1748 junius 13.”

Az első négy prédikátorról csak szór-
vány adataink vannak, hogy 1718-tól 1741-
ig melyik-melyik meddig szolgált Gyomán 
„nem tudatik”.

Pati Miklósról tudjuk (helyesen Pathy), 
hogy igen hányatott sorsú ember volt. Az 
1690-es évek elején egy kóbor tatár csapat 
felégette a Bihar megyei Bedő falut, ahol 
akkor ő szolgált, s feleségét elrabolták gyer-
mekeivel együtt. A vésztői Református Egy-
ház iratai szerint az 1720-as évek elejin jött 
Vésztőre hatodik lelkésznek Pathy Miklós. 
Zoványi Jenő egyháztörténeti írásában úgy 
tudja, hogy Pathy Miklós 1712-1718 kö-
zött volt vésztői pap, s egyben esperes. Az 
is elképzelhető, hogy Gyomára „oldalaslag” 
pásztorolta a gyomai híveket. A vésztőiek 
ötödik lelkésze volt Szőlősi Péter (István), 
aki Harsányból jött (Körözsnagyharsány), 
s Gyomára ment. Tehát egymást váltották 
Pathy Miklóssal (?). Berhidai Jánosról sem-
mi hír, Zágonyi Mártonról „annyit tudni. 
hogy az Erdőháton, Ángyán (ma román 
terület, Arad megye) is volt s olly nagy 
mechanicus vólt, hogy fa tornyot is épitett 
melly mai is áll Sarkad-Keresztúron”. Esély-
lyel feltételezhetjük, hogy a gyomait is ő 
építtette. Tessék itt a miskolci avasi temp-
lom melletti fatoronyra, vagy a ma is álló 
erdélyi fatornyokra gondolni.

Az Oltár, vagyis az Úrnak asztala, s 
ahhoz szükséges Szent Sákramentomok 
kiszolgáltatásához való edényekről. Öreg 
időket megélt (a régi magyar nyelvben 
az „öreg” szavunk jelentése: nagy) embe-
rektől hallottam, hogy eleinte fakupából 
itták az úrvacsorai bort, s az úrvacsorai 
kenyérszeletkéket pedig fatányérról kapták. 
”1818-ban Asztalos Balogh Istvány készí-
tett az eklézsiának az Úr asztalához való 
kis Tányírt, kettőt”… Az úrvacsorai bor tá-
rolásához voltak rendelve azon cserépkor-
sók (nyilván mezőtúri fazekasoktól), me-
lyek még 1934-ben megvoltak. „1810-ben 
Gecsei Kováts mester uram egy nagy kést 
tsinált az Úrasztalához való kenyérszelete-
lésre. 1 frt.” 1807-ben Debrecenben igazít-
tatták az Úr asztalához való pohárt (ez a ma 
is meglévő ezüst, hólyagos pohár). A legel-
ső ónkanna (bor tárolásra) felirata szerint 
1721-ben készült a „K. Gyomai Ecclesia 
Számára.” A „K.” Kerezs Gyomai, ezidőtájt 
igyekeztek folyónévvel megkülönböztet-
ni helységeket, így volt Kerezs-Zsadány, 
Kerezs-Szent András (ma Békésszentand-
rás), Kerezs-Túr (Keresztúr, vagy Nyár-
szeg), Kerezs-Berény (Mezőberény).

Talán néhány emlékező adatom ád 
némi buzdítást a még élő híveknek, s a már 
nem hívőknek is, őseink tiszteletére, emlé-
kezve rájuk.

Álljon itt befejezésül Wass Albert Csa-
ba című regényéből vett idézet: „Imádság. 
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, s gondot 
viseltél reánk ezer évig, add, hogy megkap-
juk amit keresünk, a Te Igazságodat. Add 
meg nékünk a békességet, s add, hogy nyu-
godtan szánthasson, vethessen ez a nép, s 
múljék tőle a keserű pohár. Szánd meg Isten 
a magyart, kit vészek hányának, s add, hogy 
legyen igazság, szent és boldog igazság ezen 
a földön, a te dicsőségedre. Ámen.”

Cs. Szabó István

„Örök emlékezetül…”
Emlékező sorok a Gyomai Református Egyház újjáalakulásának 300. esztendejére

hosszú évek óta 70-75 % közötti és szeretném, ha továbbra is büszke 
lehetnék a foglalkoztatási osztály kiemelkedő eredményeire, a mun-
katársaimra, a csapatunkra.

Nagy felelősséggel járó feladataid miatt biztosan nagyon el-
foglalt vagy. Mivel foglalkozol szabadidődben, amiből bizonyá-
ra kevés van? Van-e hobbid, mi az?

Szerencsére sokat utazhatok a munkám során. Több nemzetközi 
projektben tudtam már részt venni, így pl. Dániában, Spanyolor-
szágban, Németországban, legutóbb Finnországban jártam és készí-
tettünk közös tanulmányt a nemzetközi partnerekkel. Sokat tudunk 
egymástól tanulni, szívesen osztjuk meg a jó gyakorlatokat. Szeretem 
a hazai team munkákat is, általában az innovatív kihívások von-
zanak. Állami projektértékelőként is tevékenykedek a Miniszterel-
nökség megbízásából. Folyamatosan képzem magam, jelenleg Kor-

mányzati tanulmányok szakirányon 3 féléves képzésben veszek részt 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem keretein belül.   A magánéletben 
persze igazi háziasszonyként imádok főzni, jókat enni a barátokkal, 
a családommal közös programokat szervezni és az utóbbi években 
elkezdtem festeni is, ami még ugyan gyerekcipőben jár de nagy örö-
mömet lelem benne. 

Kedves Ica! Köszönöm a beszélgetést! Köszönöm az alapos tájé-
koztatást munkádról, a munkaügy működéséről és a városban lévő 
lehetőségek ismertetéséről. Magam és az Olvasó nevében kívánok 
eredményes esztendőt az egész csoportnak, kívánom, hogy a mun-
kaügy minél több helyi lakosnak tudjon megfelelő állásajánlatot 
biztosítani, hogy az elvándorlás miatt ne csökkenjen tovább város-
unk lakóinak száma.

Lejegyezte: Lehóczkiné Timár Irén
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A Közéleti Kávéház 2016. november 30-ai program vendége volt 
főtisztelendő Iványi László tb. kanonok, orosházi-esperes plébános, 
aki az Irgalmasság Szentévének zárásaként mondotta el gondolatait 
a megbocsátásról. A végén Ungvölgyi János saját tanúságtételével zá-
rult a rendhagyó program. Ez utóbbiból idézünk néhány gondolatot, 
így nem sokkal a karácsonyi ünnepkör után – az év első hónapjaiban, 
és szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy szebb legyen a Világ. 

Szeretnék most Jézus jászolában csecsemő lenni. De jó lenne 
tiszta, hófehér lelkű és szeretni való lenni…

Mi is jut eszembe a megbocsátásról? 
 - Szent Pál írja: Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egy-

másnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Amint 
az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek (Kol.3,13).

 - Szentmise liturgiája is: Bocsássatok meg szív-
ből egymásnak, legyen békeség köztünk mindenkor!

 - Isten V. parancsolatához tartozik az egyik legfontosabb erény 
életünkben: NE ÖLJ - a haragosainknak való megbocsátás (a 
10 parancsolat egyike.) Minden ember élete szent. Az egészség 
is Isten ajándéka. Így kell őriznünk magunk és mások életét.

 - Az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiből, az utóbbiból a 
6., az ellenünk vétkezőknek megbocsátani. 

Ezek azok az Isteni törvények, amik emberi életünk alapvető 
normáit meghatározzák és kontroll alatt tartják. Aki ezt követi: 
nem lenghet ki se jobbra, se balra. Nagyon nehéz. Megbotlunk, 
olykor elesünk, olykor egyenesen a falnak megyünk… de még ez 
sem elég. Olykor baleset ér, ez sem elég. Összetörjük magunkat, 
magunkba roskadunk, esedezünk Istenhez, de tovább megyünk, 
mintha mi sem történt volna. 

Kérdés: ki hogyan tud ebből felállni, és tovább menni? 
 - Van, aki ott marad, mert akkora már rajta a súly, hogy képte-

len tőle szabadulni. Mi történik? Nem találja a helyét, össze-
omlik, és engedve a sátán csábításának inkább az élvezeti sze-
rekbe menekül, vagy a legrosszabb esetben a halált választva 
megmenekül a földi helytállásból és a pokol örök kínzó esz-
közét választják – TEHÁT ELMENEKÜL!

 - Van, aki felkapaszkodik, és keresi a fogódzót, és Isten segít-
ségét kéri. Meghallgatást talál, és újabb esélyt kap. – TEHÁT 
KIUTAT KERES!

 - Vannak a szentek, akik életükkel, saját példájukkal utat mu-
tatnak – tehát vannak példaképek. Mondhatnánk, hogy meg-
van minden. VALAMI MÉGIS HIÁNYZIK! A HIT!

A HIT, ami mindig, és folyamatosan ÁTSEGÍT. Számomra ki-
zárólag egyedül a hit az, ami minden nehézségen és problémán át-
segít. 

Menjenek be most velem együtt, gondolatban a Gyomai Jézus 
Szíve Katolikus Templomba. Van ott egy gyönyörű oltárkép. Képze-
letben most üljünk ott le egy padba, és nézzünk erősen az oltárkép-
re. Jézus Szentséges Szívére. Mit éreznek? Nyugalmat, melegséget, 
békességet, üzenetet kapnak, egy hívó szót, csak egy szót: MEG-
BOCSÁTANI. 

Mennyien legyintenek most. Vannak, akik gúnyolódnak ezen, 
értékelnek, hogy ezt miért pont én mondom… tudják kedves Ol-
vasóim, erre egyszerű bibliai idézet jut az eszembe: „Más szemében 
meglátja a szálkát, a magáéban a gerendát sem veszi észre.” Milyen 
bölcs és igaz Máté vagy Lukács evangélista egybehangzó mondata. 

Biztos van az életedben olyan személy, akit megbántottál vagy 
rosszat akartál neki. Itt az alkalom és a lehetőség arra, hogy a kis 
Jézus születése éjszakáján megkövesd és megbocsáss annak, akit 

Te megbántottál vagy fordítva-aki Téged megbántott, itt az ideje 
kiengesztelni Feléd. Csak egy mondat: BOCSÁSS MEG NEKEM! 
De nehéz ezt kimondani, és mégis milyen felemelő ezt megtenni és 
önmagadon felülemelkedni. Csodálatos érzés és megkönnyebbülés 
kerít hatalmába, ha ezt megteszed. Nem kell semmilyen ajándék, 
csak ezt tedd a karácsonyfa alá, csak ezt tedd meg az újévi fogadal-
maid közé. Meglátod majd mennyivel boldogabb és békességesebb 
leszel ezek után a többi emberrel szemben. 

Az én személyes tanúságtételemre most nem kívánok kitérni. 
Aki a Közéleti Kávéház egy évvel ezelőtti programján jelen volt, 
hallotta vagy a helyi kábeltelevízió jóvoltából láthatta. 

Ha megtesszük, mennyivel megkönnyebbül a lelkünk és szebb 
lesz az életünk. Annyira rövid ez az Élet, annyira kevés az időnk 
egymásra, miért is kell ezt megszomorítani? Odaát úgyis annyi 
időnk lesz erre, és töprenghetünk, hogy mit tettünk így vagy úgy 
életünk folyamán. 

Sokszor meg kellett tapasztalnom, hogy az emberek nem őszin-
ték és rosszindulatúak. Azok ítélik meg leghangosabban az embert, 
akik előtte teljesen más véleményen voltak. 

Befejezésül kívánok Minden kedves olvasónak békességben és 
szeretetben teljes áldott életet.  

Cor invicem dimittendi – Bocsássunk meg szívből egymásnak. 

Ungvölgyi János

Reményik Sándor: Ne ítélj

 
Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Már tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz e g y ü t t  hullnak.
Mi olyan együgyűn itélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább símogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,
De egyre inkább csak i g e n .
M i n d e n r e  ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.

„Bocsássunk meg szívből egymásnak…”
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Református k r ó n i k a

Hogyan szeressük embertársainkat? 
Szükséges-e egyáltalán ezzel a kérdéssel 
foglalkozni? Ha az ember számba veszi, 
hogy milyen sok házasság megy tönkre, 
milyen sok az elmagányosodott ember és 
mennyien hordoznak magukban sebeket, 
rájön, hogy ezzel a kérdéssel igenis foglal-
kozni kell!

A legtöbb ember úgy véli, tudja, ho-
gyan kell szeretni, ám a statisztikák szerint 
nem ők alkotnak többséget. A minden-
napjaink során is láthatjuk, hogy sajnos az 
emberek nem szeretik egymást. Gondol-
junk csak a sorban állásra. Milyen sokan 
panaszkodnak arra, hogy nem halad a sor, 
túl sok az ember előttem, stb. Vagy nyári 
kánikula idején, amikor a családdal eluta-
zunk valahová, milyen strandot keresünk? 
Olyat, amiben nyüzsögnek az emberek, 
vagy olyat, ahol lehetőleg kevesebben 
vannak? Valahogy tudjuk, hogy társas lé-
nyek vagyunk, de mégsem szeretünk sok 
ember között lenni. 

Mivel nem szeretjük, ha sokan vesz-
nek körül bennünket, azt sem szeretjük, 
ha mások túl sokat tudnak rólunk. Ezért 
az ember elkezdett álarcokat használni. 
Felvesz egy álarcot a munkahelyén, hogy 
lássák rajta: ő egy jó dolgozó. Felvesz egy 
álarcot, amikor vendégségbe megy, hogy 
úgy gondolják: ő illedelmes ember stb. 
Otthon azonban mindenki szeret önmaga 
lenni. Így az ember igyekszik olyan társat 
találni magának, aki mellett önmaga le-
het, és nem kell otthon is álarcot viselnie. 
Egy idő után azonban konfl iktusok adód-
nak, és az ember rájön: ő arról álmodott, 
hogy önmaga lehessen valaki mellett, 
később mégis úgy érzi, hogy meg kell vál-
toztatnia magát. Nem gond az, ha valaki 
eljut erre a felismerésre, de hogy ezután 
hogyan dönt, az már lehet helyes vagy 
helytelen döntés. Jobb esetben dönthet 
úgy, hogy: „Változok, mert szeretnék a tár-
samhoz igazodni, ahogy ő is teszi.” A má-
sik megoldás, hogy: „Azért sem változok 
meg! Én ilyen vagyok, és így kell engem 
elfogadni.” Az utóbbi megoldást válasz-
tók azonban ritkán boldogulnak. Sajnos 
sok válás kezdődött ezekkel a szavakkal: 
„Folyton meg akarsz változtatni.” „Nem 
hagysz nekem elég szabadságot.” „Nem 
vagyok boldog.” Miért van az, hogy ami 
egyszer boldogan indult, végül így elrom-
lott? Miért csalódunk? Miért nem tudnak 
bennünket helyesen szeretni, vagy miért 
nem tudunk mi helyesen szeretni? 

Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, az 
alapoknál kell kezdenünk a vizsgálódást: 
Miért keresünk egyáltalán társat magunk-
nak? Azért mert már az édenkertben is 
látta Isten, hogy Ádám az állatok közül 
nem talált magához illő társat. Isten tud-
ta, hogy nem jó az embernek egyedül, 

ezért adott mellé egy társat. (1Mózes 1-2) 
Azóta is sokan úgy vélik, hogy az életük 
üres, ha nincsen társuk. De miért érezzük 
ezt az ürességet? Mert az Isten úgy te-
remtett meg bennünket, hogy az ember 
lelkében legyen egy üres hely, amit az 
ember igyekszik betölteni. Úgy lettünk 
megteremtve, hogy ezt a helyet senki 
más ne tudja betölteni csak Isten. Azon-
ban az ember sok mindennel igyekszik 
ezt a tátongó üres helyet betölteni, csak 
éppen Istennel nem. Ezzel azonban egy 
gond van: Ha nem Istennel töltjük be ezt 
az üres helyet, akkor az a dolog, amivel 
betöltöttük, az fog a mi bálványunkká 
válni. Miért? Mert attól várjuk a boldog-
ságunkat. Azt gondoljuk, hogy az majd 
elhozza számunkra a változást nyomorú-
ságos életünkbe. Így aztán voltaképpen 
megváltást várunk ettől a dologtól. Csak 
épp azt vagyunk hajlamosak elfelejteni, 
hogy egyedül Isten tudja elhozni a meg-
váltást a mi életünkbe is! Sőt Jézus Krisz-
tusban már elhozta. 

Az ember szíve azonban hajlamos újra 
és újra bálványt emelni. Még mielőtt to-
vább mennénk, előbb határozzuk meg, 
hogy mi a bálvány: Minden, ami fonto-
sabb számunkra, nagyobb helyet kap a 
szívünkben, és jobban leköti a gondolata-
inkat Istennél, és amitől olyasvalamit vá-
runk, amit csak Isten adhat meg nekünk. 
Milyen sok házasság ment már tönkre 
azért, mert az egyik fél olyat várt a másik-
tól, amit a másik képtelen volt teljesíteni. 
Istenpótlék minden, ami annyira központi 
és meghatározó helyet foglal el a szívünk-
ben, hogy ha elveszítenénk, nem látnánk 
többé értelmét az életnek. Az emberek 
többsége egész életét azzal tölti, hogy va-
lóra váltsa szíve dédelgetett álmait. Vagy 
talán nem a boldogság hajszolásáról szól 
az életünk? Vég nélkül keressük a módját, 
hogy megszerezzük mindazt, amire vá-
gyunk, és akár súlyos áldozatokra is haj-
landóak vagyunk céljaink érdekében.

A szerelem, mint bármi más épp úgy 
válhat kábítószerré az ember számára, 
vagyis eszközzé a menekülésre a való 
világból. A legtöbb ember, amikor a szí-
vébe néz, felismeri, hogy nagyon akar 
valamit, amit ezen a földön nem kaphat 
meg. Számos dolog van a világon, amely 
azt ígéri, hogy meg tudja adni, de ezek 
az ígéretek sosem teljesülnek maradék-
talanul. Ha egy személytől várjuk, hogy 
minden reményünket és vágyunkat való-
ra váltsa, az a személy össze fog roskadni 
az elvárások terhe alatt, így nem csak a mi 
életünk, hanem annak a személynek is az 
élete vak vágányra sodródik. Egy ember 
sem képes minden lelki szükségünket 
betölteni. Ha ezt felismertük, akkor négy 
lehetőség közül választhatunk. 1. Azok-

ban a dolgokban keressük a hibát, ame-
lyekben csalódtunk és újakat, jobbakat 
választunk helyettük. Ez azonban folyta-
tólagos bálványimádás és így lelki függő-
séghez vezet. 2. Elkezdjük önmagunkat 
hibáztatni és ostorozni: „Kész csődtömeg 
vagyok. Mindenki más boldog, csak én 
nem. Valami baj van velem.” Ez azonban 
az öngyűlölet és a szégyenkezés útja, ami 
depresszióhoz vezet. 3. A világot kezd-
jük el hibáztatni. Ez esetben megkemé-
nyedünk, cinikussá válunk, és magunkra 
maradunk. 4. Elgondolkodom, hogy ha 
olyan vágyat találok magamban, amelyet 
semmilyen e világi tapasztalat nem tud 
kielégíteni, akkor rájövök, hogy valószí-
nűleg egy másik világ számára vagyok 
teremtve. 

Azonban az ember számára felmerül a 
kérdés, hogy miért nem tudjuk elérni itt 
a földön a tökéletes szeretet? Miért van-
nak a házasságban veszekedések és mi-
ért hordozunk oly sokan lelki sebeket? A 
Biblia erre is választ ad: „Mivel pedig meg-
sokasodik a gonoszság, sokakban meghi-
degül a szeretet.” (Máté 24:12) Sokan már 
talán nem is a szeretetért szeretnének 
párkapcsolatot. A túl sok csalódás miatt 
sokan úgy érzik, hogy a szerelem csak a 
mesében létezik, és ezért beérik nélküle. 
Közben azonban nem veszik észre, hogy 
Isten igenis megtanította az embert arra, 
hogy hogyan élhet kiegyensúlyozott, bol-
dog párkapcsolatban. Jézus ezt mondta: 
„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, 
mint ha valaki életét adja barátaiért.” (Já-
nos 15:13) Minél jobban várjuk el társunk-
tól, hogy boldoggá tegyen, annál több-
ször fogunk csalódni. Ha azonban nem a 
saját boldogulásomat keresem, hanem a 
másét (életemet adom a másikért), akkor 
fogok tudni boldogulni. Egy példát em-
lítek: Egy időben elterjedt az a kép, mely 
két részre volt osztva. A kép első részében 
két ember állt szemben egymással mind-
kettő üres kézzel, mérgesen kiabált a má-
sikra, hogy: Adj valamit a kezembe! A kép 
második részén két ember állt egymással 
szembe. Kezüket egymás felé nyújtották 
és mindkettőjük kezében volt egy-egy 
muffi  n és úgy mondták egymásnak: „Ezt 
neked adom.” A kép aljára pedig ezt írták: 
„Melyik pár nem fog éhen halni?”

Be kell látnunk, hogy embertársunkat 
akkor tudjuk szeretni, ha Istent szeretjük 
a legjobban, aztán a társunkat és végül 
magunkat, de ha ez a sorrend felborul, 
akkor a szerelem tényleg nem marad más 
számunkra, mint szép mese.  

A személyes találkozás reményében
sok áldást kér a kedves Olvasóra:

Wollner István
 református lelkipásztor

Hogyan szeressünk?! 
(Bálint napi gondolatok)
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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

Dr. Koleszár Józsefné Répás Beatrix
1949-2017

„Likasszák már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat…”

Ezek a Wass Albert sorok 
jutottak eszembe, amikor arról 
értesültem, hogy dr. Koleszár 
Józsefné Répás Beatrix – legtöb-
bünk számára, kik itt egybegyűl-
tünk, egyszerűen Bea - befejezte 
földi életének vetését, és most 
már az Örök Hazában aratja a 
termést.

Elhunyt testvérünk tevékeny 
életű, sokat dolgozó, családjá-
ért és másokért élő ember volt. 
– Reményünk szerint – ajkára ad-
hatjuk Szent Pál ismert szavait, 
mely az iménti gondolatot rész-
letezi: 

„A jó harcot megharcoltam, 
a pályát végigfutottam, a hitet 
megtartottam. Most készen vár 
az igaz élet koronája, melyet 
azon a napon megad nekem az 
Úr, az igazságos Bíró.” (2Tim 4,5)

A jó harcot megharcoltam…
Elhunyt testvérünk élete jó harc volt, mert a becsületes meg-

élhetésért, családja és mások, nagyon sok ember boldogulásáért 
küzdött, dolgozott.

Jó harca 1949. február 8-án, Mindszenten kezdődött, amikor 
megszületett Répás Pál jegyző és Megyeri Ilona műszaki előadó 
leányaként. 

Felsőbb tanulmányait a Szarvasi Óvónőképző Főiskolán, a Deb-
receni Tanítóképző Főiskolán végezte, de még Ausztriában is részt 
vett Ökológiai és Környezetvédő tanfolyamon. 1967-68 között ta-
nított Nagytőkén az általános iskolában. 1968-ban férjhez ment dr. 
Koleszár Józsefhez, aki állatorvosként került Endrődre. Életük java 
részét itt élték, és lélekben endrődiekké váltak.

Kezdetben a az ENCI-ben dolgozott, majd a Szabóipari Szö-
vetkezetben, később az óvodában. Munkásságának legmeghatá-
rozóbb és legszebb évei voltak, amikor 1982-től a helyi iskolában 
(a jelenlegi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola) dolgozhatott. 
15 évig volt munkaközösségi vezető, volt közoktatási szakértő. 
1999-től az Apáczai Tankönyvkiadó mentora. Tagja volt Közokta-
tási Szakértők egyesületének, a Környezetvédő Tanárok Országos 
Egyesületének, a Tanítók a Gyermekekért Egyesületnek vezetősé-
gi tagja volt. Számtalan írása, cikke, előadása jelent meg oktatási 
szakmai lapokban. 

Két leánygyermeküket: Noémit és Edinát is Endrődön nevelték 
fel, nagy-nagy szeretetben.

2006-ban, 38 felejthetetlen és tartalmas év után nyugdíjasként 

költöztek Gödöllőre, kisebbik lányuk és unokájuk közelébe.
Fiatalos aktivitását továbbra is megőrizte. Nagyon közismert 

volt, sok embernek nyújtott fizikai és lelki segítséget a Gödöllői 
Cukorbetegek Egyesületének elnökeként. A gödöllői Nyugdíjas 
Egyesületnek vezetőségi tagja volt.

Munkafegyelme, szorgalma, feladattudata, igényessége, hoz-
záértése, korrektsége, jókedvű munkavégzése, kiegyensúlyozott 
egyénisége, empátiás készsége mindegyik munkahelyén példa-
mutató volt.

A hitet megtartottam…
Az emberek gyakran dicsekszenek azzal az örökséggel, melyet 

szüleiktől kaptak. Ezek inkább anyagi javakra vonatkoznak. Vannak 
nem anyagi értékek is: ilyen az emberség, a családszeretet, és a ke-
resztény hit. Mindhárom tulajdonság megvolt benne, mindezeket 
az értékeket hordozta, ezek az értékek alakították életét. 

„Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja ne-
kem: - Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.” 
Mt 7,21

Bea testvérünk nem hangos szóval hirdette kereszténységét, 
hisz abban az időben nem is lehetett egy pedagógusnak. Életével, 
becsületes helytállásával, család- és emberszeretetével folyamato-
san tett tanúságot Isten mellett.

Most készen vár az örök élet koronája…
És aztán elindult a betegség göröngyös keresztútján az Égi 

Haza felé… súlyos betegsége keresztjét úgy hordozta, hogy sokan 
nem is tudták. Szinte életének utolsó percéig dolgozott.

Életpályája és keresztútja beteljesedett. Átlépte az evilág és túl-
világ küszöbét. 

Életét ismerve őszintén reméljük, hogy meghalt testvérünk tar-
talmas földi életével kiérdemelte a jó harcosok jutalmát és az igaz 
Bíró már átnyújtotta neki az örök élet koronáját.

Akik eljöttünk most ide hozzá a gödöllői temetőbe, mindannyi-
an őrzünk róla sok szép emléket.

Én is eljöttem Orosházáról úgy, mint endrődi. Endrődiként el-
hoztam az ottani emberek háláját, köszönetét és szeretetét a köz-
kedvelt Bea néni pedagógusnak.

Kedves Bea! Nagyon régóta ismertelek. Ismertelek még diák-
koromból, emlékszem, ahogy a szarvasi úti malommal szemben 
lévő szolgálati lakásból siettél reggelente dolgozni. Emlékszem 
azokra az évekre is, amikor fiatal papként szülőfalumba, Endrődre 
– akkor már Gyomaendrőd volt – hazakerültem plébánosnak, és 
iskoládba, a gyomavégi iskolába jártam hittant tanítani. Olyan jó 
volt elbeszélgetnünk! És élénken él bennem annak emléke, amikor 
a plébániával szemben szomszédok lettünk és összejártunk.

Búcsúzunk tőled? Nem, mert most is itt élsz közöttünk, velünk 
és odaát az Örök Hazában. Inkább hálát adunk érted Istennek. 

Ismét Wass Albert sorait idézem: „Jó tudni, hogy szeretik az 
embert. Hogy hiányozni fogunk valakinek...”

Kedves Bea! Szeretünk, hiányzol, de velünk maradsz. Hisszük 
és tudjuk, hogy Te már megkaptad az igaz élet koronáját. Nyugod-
jál békében!

Nyilvános búcsúztatása 2017. december 28-án volt a gödöllői 
református templomban, szűk családi körben magam temettem 
2018. január 18-án a Gödöllői Városi Temetőben.

Iványi László
orosházi esperesplébános
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Szeptember hónapban kiütött egy eddig ismeretlen betegség – 
a spanyol nátha – mely átlag bél- és tüdőlobnak fejlődve sűrűn kez-
di szedni áldozatait. A naponkénti 10-12 provisió és 6-8 temetés 
végzésében 2 káplán is megbetegedett és ágyba feküdt, minél fogva 
a pasztoráció ellátására szükségessé vált egy kisegítő erőt Váradról 
kérni. Megéri György egyházmegyei iktató mintegy két hétig he-
lyettesítette az egyik beteg káplánt. 

Szeptember 29. Bulgária különbékét kötött.
Október 1. Ausztria és Magyarország, továbbá Németország 

felajánlja a békét Wilson Amerikai Egyesült Államok elnökének!
A spanyol betegség egyre terjed és országos csapássá vált! Az 

összes iskolák bizonytalan időre bezárattak. 
Október 24. Wekerle-kormány lemondott. IV. Károly király fé-

nyes kísérettel Debrecenben az egyetemet megnyitotta. Itt utoljára 
húzta a katona banda: Gott erhaltét!” Fiumében az olaszok fellá-
zadtak, úgyszintén a horvátok is, akik az anyaországtól elszakad-
tak. A délvidéken rablók és gyújtogatók veszélyeztetik a polgárok 
életét.

Október 31-én kitört a forradalom, Pesten és az egész ország-
ban.

Magyar Nemzeti Tanács átvette a kormányhatalmat. A tanács 
elnöke: Hock János – kormányelnök Gróf Károlyi Mihály, minisz-
tertársai: Jászi, Kánfi , Garami, Búza, Batthány – radikálisok. Gr. 
Tisza Istvánt Pesten agyonlőtték. Az egész ország felkavarodása. 
Jézus Szent Szíve irgalmazz nekünk! 

November 2-3-án Endrődön több részeg katona, szövetkezve 
ordítozó asszonyokkal és csőcselékkel, több zsidó kereskedő boltját 
kirabolták, a holmit kihányták és széthordták anélkül, hogy valahol 
ellenállásra találtak volna. A közönség némán és rettegve tűrte az 
éjjeli s nappali rablásokat, ami nagyon jellemző Endrődre nézve! A 
féktelen … egyik részről – a szívtelen kapzsiság és rideg fukarság a 
másik részről szállt itt harcba egymással. A községben nemzetőr-
séget és polgárőrséget akartak szervezni, az érdeklődés itt is felette 
csekély. A gazdag, több száz holdas gazdák szívei teljesen elzárkóz-
tak, a szegény nép pedig éhezik és télvíz idején rongyoskodik. A 
védelem céljára magam, Zelinka János azonnal háromezer koronát 
adtam. Példámat azonban nem követték, és mert nem volt miből az 
őröknek a napi 30 koronát fi zetni, az egész nemzetőrség feloszlott 
és védtelenül hagyta a falut.

November 8. Gr. Károlyi Mihály felkereste Belgrádban tárgya-
lás okából Franchet d’Esperey francia tábornokot, aki nagyon ri-
degen fogadta a kormány képviselőit… Ezeket a történelmi hűség 
kedvéért feljegyeztem! Lássa egykoron az én utódom, aki az áldá-
sos békeidőben e sorokat valaha olvasni fogja, mily gyötrelemben, 
szakadatlan izgatottságban voltunk mi itt Endrődön, minden perc-
ben. Életünk és vagyonunk kockán forgott! Segítsen meg bennün-
ket az édes Jézus továbbra is!

November 13. IV. Károly király Eckartsauban a magyar kirá-
lyi trónról lemondott. November 16-án Budapesten kikiáltották a 
Köztársaságot, elnöke Gr. Károlyi Mihály! E naptól kezdve Felvi-
déken, Erdélyben és Délen örökös betörések, rablások és gyilkos-
ságok vannak napirenden. A kormány tehetetlen! A szegénység 
terjed ijesztő módon. Naponként 10-20-an ostromolnak engem, 
cipőért, ruháért, fűtőért! Kihirdettem a templomban több ízben az 
adakozást a szegények részére – a templom perselyei a szegények 
szolgálatára állnak, magam több ezer koronát szántam a nyomor 
enyhítésére. De nincs, aki a példámat kövesse! Istenem, mily szívte-
lenek ezek a különben jámbor és istenfélő népek. Pedig a nép most 
csak kér, később követel, s majd erőszakkal fog elvenni, csak akkor 
késő ne legyen önérzetre ébredni! 

Pepi tanács alakult Pesten és Szegeden. Programja 20 pontból 
áll, különféle újabb intézményekkel és csatlakozásra hívja fel az ösz-
szes papságot! 

November 24-én tüntetés Endrődön. Óriási néptömeg vonult a 
falun át vörös zászlókkal tüntetve az egyház megrablása és a papok 
elkergetése mellett! Istenem, ennyire süllyedt az egykori jámbor és 
istenfélő endrődi nép.

Mackensen visszavonuló seregéből két német tiszt 4 héten át 
tartózkodott a plébánián, akik teljes ellátásban részesültek díjtala-
nul. A velük jött frain – katonaság összes felszerelését, lovait, szeke-
reit a helybeli lakosságnak eladta. 

December 4. Herbály István káplán folytonos betegeskedése 

Historia Domus, Endrőd 
1918 - II. rész

András naptól Vízkeresztig – 
karácsonyvárás a Selyem úti Óvodában

András napot követően nagy készülődés vette kezdetét az óvodában. 
Közösen elkészítettük az adventi koszorút, adventi naptár segített ben-
nünket napról-napra közelebb kerülni a”csodához” a karácsonyhoz, a kis 
Jézus születéséhez. Nemcsak a csoportszobáinkat igyekeztünk ünnepi 
díszbe öltöztetni, de lelkünket is igyekeztünk tisztává varázsolni és a kö-
zös készülődések, a sok- sok színes program segített bennünket a ráhan-
golódásra a várakozásra.

Adventi időszakunk a Békéscsabai Napsugár Bábszínház Napkeletre 
nézzetek című előadásával nyitotta meg fi gyelmünket és szívünket a bet-
lehemi események felé.

December első hétvégéjén adventi játszóházat szerveztünk a csalá-
dokkal való közös készülődés jegyében. A mézeskalács díszítés az ajándé-
kok, apró meglepetések készítése közben igazi jó hangulatban barkácsol-
tunk, készülődtünk.

December 5-én nagy izgalommal vártuk a Mikulást, aki mindenkit 
ajándékcsomaggal jutalmazott és sok-sok jó tanáccsal – és nem virgács-
csal – intett minden gyermeket fegyelemre.

A kiscsoportban mogyorótöréssel, közös karácsonyi mákos linzer 
sütéssel készülődtünk az ünnepre. A középső csoportban barkácsolás-
sal, apró ajándékok, angyalka készítésével hangolódtak a karácsonyra. A 
nagycsoportban „igazi titokra” készülődtek és nagy izgalommal énekel-
ték, verselték és jelenítették meg a betlehemes játék eseményeit.

A karácsony várást színesítette a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
negyedikeseinek „Lucázós-boszis” műsora, mely igazi mosolyra derítette a 
gyermekek arcát.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola szintén szép és színes kará-
csonyi zenés és dramatikus játékkal tette széppé az ünnepet, melyre az 
iskolában látták vendégül a gyerekeket.

Nagycsoportosaink betlehemes műsorukkal elsőként a Gondozási 
Központ lakóit örvendeztették meg a Rózsakert Idősek Otthonában. 

A várakozás kiteljesedése az óvodai karácsony, ahol a kis- és középső 
csoportos gyerekek verssel, énekkel köszöntötték egymást és a vendége-
ket, majd a nagycsoportosok hagyományos betlehemes játéka „nyitotta 
meg szemünket a látásra, fülünket a hallásra, hogy a nagy harsányságban 
meghalljuk a karácsony igazi örömüzenetét”. Műsorukkal délután szülei-
ket és a leendő elsős tanítókat is ráhangolták a közelgő ünnepre.

A karácsonyi ünnepkör Vízkereszttel, a Háromkirályjárással zárul. Ja-
nuár 6-án vízkereszt napján nagycsoportosaink a Szent Antal Népházban 
a téli ünnepkör szokásait felelevenítő hagyományos rendezvény kereté-
ben adták elő betlehemes műsorukat.

„A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen
S ne csak így decemberben.”

                                            (Juhász Gyula)

miatt két havi szabadságot kapott és helyére Szabó Frigyes lazarista 
küldetett. 

Karácsony táján 100 pár fatalpú cipőt 2.500 korona értékben 
osztottam szét az iskolás gyermekek között. De ez még mindig nem 
elég! A nyomorúság egyre terjed a faluban. A hazatért katonák és 
hozzátartozóik egyre mulatnak, kocsmáznak és báloznak, dolgozni 
nem akar senki. A munkások, béresek hallatlan béreket követelnek. 
Kora tavasszal megkezdődik a földosztás. Ha ugyan megelégsze-
nek Nagylapossal. Mintegy 500 ember követel földet. Aligha lehet 
ezeket kielégíteni, akkor nekiesnek a nagy számú kommunisták 
mindennek – rabolni és gyilkolni fognak. Gyalázatos szándéka a 
vörös kommunistáknak jutott tudomásomra, melynél fogva szép 
templomunkat karácsonykor, az éjféli mise alatt, levegőbe akarták 
repíteni. … évben az éjféli misét meg nem tarthattuk – mint Vá-
radon sem és egyebütt sem. Édes Jézusom, ne hagyj el minket! Ne 
add a gonoszoknak a Te benned bízók lelkeit! Örök hála és imádás, 
hogy megtartottál minket ez évben annyi sanyarúság és viszontag-
ság között, legyen velünk szent kegyelmed a jövő évben is!

Közreadta:
Hegedűs Bence
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Általános iskola

Játékos bibliatörténeti vetélkedő

„Az Úr csodái” címmel idén ötödik alkalommal rendeztük meg 
Játékos Bibliatörténeti Vetélkedőnket, ahol az egyházmegye kato-
likus iskoláinak alsó tagozatos diákjai mérhették össze tudásukat. 
Mezőtúrról, Szentesről, Békésszentandrásról, Szarvasról, Oroshá-
záról érkeztek hozzánk a vetélkedőn résztvevő csapatok. Iskolánk 
csapata 2. helyezést ért el! Gratulálunk tanítványainknak! 

Háromkirályjárás Endrődön

2018.január 6-án tanítványaink a Szent Antal Népház „Kará-
csonytól Vízkeresztig” c. rendezvényén vettek részt. A rendezvé-
nyen a Vízkereszthez kapcsolódó Háromkirályjárást elevenítették 
fel.

Iskolakóstolgató

Nagycsoportos óvodások érkeztek iskolánkba, szüleik kísére-
tében, hogy megismerkedjenek iskolánkkal. Intézményvezető Úr 
és a leendő elsős tanító néni, Szabóné Vaszkó Éva köszöntötte a 
megjelenteket, akik a Szerep- Elek társulat előadásában megtekint-
hettek egy jelenetet. Ezt követően mókás manócskákat készítettek 
sőt még egy koboldtáncot is ellejthettek. Ezután egy óriás társasjá-
tékban mérettették meg magukat. Eközben a szülők meghallgatták 
Kerekiné Kovács Klára pedagógus, kineziológus előadását. A sok 
móka után a kis vendégek jóízűen meguzsonnáztak iskolánk ebéd-
lőjében.

Karácsonyi műsor és vásár

A 2017-es évet ajándékozással, hangulatos karácsonyi műsorral 
és a hagyományos karácsonyi vásárral zártuk. A gyerekek és osz-
tályfőnökeik délelőtt a szépen feldíszített karácsonyfa alatt köszön-
tötték és ajándékozták meg egymást.

A délutáni műsort Czank Gábor atya ünnepi gondolatai és Kon-
dorné Timár Erzsébet intézményvezető helyettesünk köszöntője 
vezették be. Ezután minden osztály színpadra állt a karácsonyhoz 
kapcsolódó jelenetekkel, karácsonyi történetekkel, dalokkal, ver-
sekkel. Az ünnepi műsort Tóth Ferenc intézményvezető beszéde 
zárta. 

A meghívott vendégek, a szülők és diákjaink egész délután vá-
sárolhattak a szebbnél szebb karácsonyi díszekből és ehettek-ihat-

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
tak a fi nom szendvicsekből, teából, a szülők sütötte süteményekből. 
Köszönjük minden kedves szülőnek, kollégának és a gyerekeknek, 
akik munkájukkal és lelkesedésükkel hozzájárultak ennek a napnak 
az emlékezetessé tételéhez.

Pályaorientációs nap 

Az idei pályaorientációs napon egész napos rendezvény kere-
tében ismerkedhettek meg diákjaink néhány szakmával ill. a na-
gyobbaknak lehetőségük nyílt tájékozódni a továbbtanulási lehe-
tőségekről. 

A legnagyobbak a délelőtt folyamán a gimnázium nyílt nap-
ján vettek részt. Eközben a többiek testközelből ismerhették meg a 
rendőrök, mentősök és cipészek munkáját, saját maguk is kipróbál-
va az eszközöket és fogásokat.

A szakmák alaposabb megismerése érdekében feladatlapokat is 
kitöltöttek diákjaink és a témába vágó rajzpályázatra is elkészültek 
a pályaművek a délelőtt folyamán.

Délután a megye két középiskolája látogatott el hozzánk, hogy 
bemutassák az ottani továbbtanulási lehetőségeket, valamint a 
munkaügyi központ egyik munkatársa is segített a gyerekeknek át-
gondolni, hogy mi kell a sikeres pályaválasztáshoz.

Szépíró-szépolvasó verseny

Az Arany János emlékév alkalmából az alsó tagozaton szépíró-
szépolvasó versenyt hirdettünk. A kis diákok több fordulóban ad-
hattak számot az eddig megszerzett tudásukról. 

Gratulálunk a nyerteseknek!
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Gimnáziumi egység

„Hát minálunk karácsonfa, az hun vót, hun meg nem vót”

2017. december 15-én hagyományainknak megfelelően a taní-
tási órákat követően karácsonyi ünnepséget tartottunk. Az ünnep-
ségre több héten keresztül készültek a jelenlegi 9. évfolyamos osz-
tályok tanulói osztályfőnökeik közreműködésével (Rudner Anett és 
Vinkovics-Hangya Cecília). 

Emlékezetes pillanatai voltak az ünnepségnek, ahogy az endrődi 
és gyomai karácsonyok hangulatát ízes tájszólással elevenítették fel 
diákjaink. De az endrődi Szent Antal Kenyérsütőház közreműkö-
désének köszönhetően megkóstolhattuk a karácsonyra készült ka-
lácsot is. Az ünnepi műsorra a szervező osztályok alkalomhoz illő 
dalokkal is készültek, melyek közül egyet jeleléssel is előadtak. 

Az ünnepségen a helyi egyházak képviselői (Czank Gábor ka-
tolikus plébános, Fülöp Mónika evangélikus lelkész és Pap Tibor 
református lelkész) is megjelentek és elmondták ünnepi gondola-
taikat. Ezt követően a DÖK képviselői kihirdették a karácsonyi te-
remdíszítő verseny eredményeit és az osztályok bemutatták a helyi 
hagyományok, visszaemlékezések alapján készített karácsonyfáikat. 
Az ünnepség Tóth Ferenc intézményvezető ünnepzáró gondolata-
ival fejeződött be. 

Köszönjük a szervező osztályoknak és osztályfőnökeiknek az 
emlékezetes műsort, és köszönjük a sütőház dolgozóinak is a fi nom 
kalács elkészítését.

Színházban jártunk

Ebben a tanévben is lehetősége van a színházkedvelőknek bér-
letes előadásokat látogatni a szolnoki Szigligeti Színházban. Mint 
ahogy eddig is, Deliné Dobó Tünde tanárnő szervezésében indul-
nak útra tanárok, diákok, érdeklődők, hogy egy-egy ismert dara-
bot tekintsenek meg. Az idei bérletes évad első előadása Békeffi   
István-Stella Adorján: Janika című darabja volt. Tizenöt év távollét 
után hazatér Magyarországra a híres színésznő külföldre távozott 
férje, hogy a válást elintézze. A színésznő épp egy kisfi ú szerepét 
próbálja otthon, amikor a férje betoppan. A kisfi út látva a férj azt 
hiszi, hogy Janika az ő gyermeke, a színésznő pedig nem világosítja 
fel a tévedésről. Humorban és fordulatokban gazdag vígjátékot lát-
hatott a közönség, köztük a mi gimiseink, akik most is kiegészültek 
általános iskolás tanulókkal, pedagógusokkal.

Szalagavató

Iskolánk gimnáziumi egysége 2018. január 19-én rendezte meg 
hagyományos Szalagavató ünnepségét a városi Varga Lajos Sport-

csarnokban. Az idei tanévben is két osztály, összesen 44 végzős di-
ákja számára tűzték fel osztályfőnökeik (Salyné Buza Hajnalka és 
Lakatos Tibor) a szalagokat. A búcsúztató évfolyam ünnepi műso-
rát a szalagtűzés, majd a végzős osztályok táncai követték; a ven-
dégek idén a Vasálarcos című koreográfi át (12. B osztály) és egy 
Swing koreográfi át (12. A osztály) láthattak tőlük, majd a műsor 
zárásaként hagyományosan a végzős tanulók és szüleik közös tán-
ca következett. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Pacsika 
György járásvezető úr, Lehóczkiné Timár Irén, Gyomaendrőd Vá-
ros Önkormányzatának alpolgármester asszonya, Dr. Smíri Sán-
dor a Járási Hivatal hivatalvezető helyettese, Várfi  András, a Békés 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének társadalmi megbízatású 
alelnöke, valamint többen a járási hivatal, a városi képviselő-testü-
let tagjai, a társintézmények vezetői, képviselői, valamint iskolánk 
nyugalmazott vezetői, tanárai közül.
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Rovatvezető: Polányi Éva

 Versek egymás közt

Talán még a versek 
mert a költők már nem! 
A versek még valaki 
szeszélye szerint 
egymás mellé 
elé és mögé 
kerülhetnek 
de a költők már szét: 
ki a hallgatásba 
ki a fecsegésbe 
s szívükbe 
beköltözik 
Arion 
meggyilkolt delfine: 
kiomló vére 
ott áramlik és bolyong 
a melegebb tengereken. 

Talán még a versek... 
a versekben 
a legárvább hangok 
a közös betűk 
a néma ó-k 
és a gyönge ű-k 
esőként suhogó l-ek 
átszólnak 
a Dunán 
hogy „szörnyű idő” 
bár sehol az ellen 
csak egy tölgy hajladozik 
gyönyörű verset a Szigeten 
alatta egy anonim 
ifjú Arany János. 

Isten költeménye

A vége felé járva
rendelt ösvényeiden
néha utadon

túl ámulatokon
és túl már hívságokon is!
hirtelen rájössz
vagy csöndben belátod:

Isten hatalmas verse
a teremtett Világ.

De azért mind jobban érdekel
hogy ebben a nagy versben
akár csak egyetlen betű hurkában is
ott van-e a te grafit-porod?

S ha nincs?

A Világ akkor is hatalmas
örökkévaló és tökéletes költemény!

Bár nap mint nap te is
csak tökéletlen
és felületes olvasója vagy...

A fény megérkezik

 Nagy Gáspár 
versei

Fotó: Szabó Ferenc

Ott fönn

Szabad vagyok már 
m i n d e n e k t ő l
barátaimtól 
ellenségeimtől
akik ha vesztem 
is akarják 
a beborult égre 
nevem írják 
s eljövök onnan 
esőnek hónak 
vígasztalanokat 
vígasztalónak 
az ég szürke lapján 
ott fönn - tűnődöm 
mennyei betűkön

Tizennégy áprilisi sor
Jékely Zoltán emlékének, 
aki Szent György napján született 

Odakint fújhat forró böjti szél 
de már mindent zöldre satíroz a tavasz 
és belül is súgja: remélj remélj 
bár megropogtat az átmenetiség s ravasz 
szólamokba szédült fényes árulás 
kínhalál feltámadás: Jézus és Júdás 
egyazon szívbe itt könnyen belefér 
mert a szabadságot mindig megkísérti 
a rabság s van aki ismét megkísérli 
az áldozatot ha életével is játszik 
példaként mindig ott feszül tavasszal 
fecskék hatalmas hídja Afrikáig 
hogy remélj remélj - szíved majd megérti 
ha nyarak emléke is élni marasztal.

A fény megérkezik 
Udvardi Erzsébet siófoki tárlatához

Itt vagyunk 
és most már ez lesz az otthonunk 
ez a berendezetten is ideiglenes világ 
ahol 
tapintható a föld a víz a nád 
és a hegy 
és a hegy tövén a kőkereszt 
amint tapintja ízleli csókolja a fény 
a valahonnan valahová utazó örök sugár 
minden megszentelt évszak vándora 
mely áthatol nappalon és éjszakán 
átüt sziklán és márvány-palotán 
bársonnyá simult 
szívburkok falán 
gyönyörű törvényeivel 
írdogál 
bizony mondom: 
nagy fénnyel úgy írdogál 
hogy kimondja csöndben önmagát 
s mint ahogy a kivetett háló várni tud 
a lélek Genezáreti taván 
a tó és a tenger 
az ígéret szerint türelmes 
csitítja magát... 
és a fény megérkezik akár 
az ég komor felhőibe befűzött 
arany-ezüst fonál 
mint nagy tűk öltése nyomán 
a különös nyári rianás 
aki hallja már mindent tud 
ott legbelül kivált 
vakon is lélekbiztosan 
helyettünk is szilárdan áll 
és mégis hangtalan zokog 
a ránk bízott remény 
mert szemközt az árulás
útja kanyarog 
az Olajfák hegyén 
de itt de itt 
mégis boldog voltam 
ahogy Ágoston mondaná 
moriebar vitaliter
megint megint
életre haldokoltam.
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Anyámnak

Ebben a házban
vajúdott anyám
szíve szívemhez

énekelt talán
valami szép dalt

vagy litániát
májusi csöndes

esőért imát
amint hallotta
ő is nagyanyám
szájából mindig 
esztendők során

kínját oltani
mintha gerendák
közt éppen tüzet

csitítana el
bő könnyeivel
vajúdó anyám
tudta: sírásom
úgyis rátalál

a ház előtt már
nyíló orgonák
déli harangszó

s boldog délután.

Egészségről-betegségről

Néhány hasznos gondolat télen – 

Fokhagyma (Allium sativum) 

A fokhagyma Dél-Ázsiából származó, a liliomfélék családjába 
tartozó, évezredek óta ismert gyógy-és fűszernövény. Az ókor-
ban használták tífusz, kolera, lepra gyógyítására, féregűzésre; a 
középkorban gyógyító-és tisztító erőt tulajdonítottak a növény-
nek, Franciaországban a pestis járvány idején alkalmazták. Luis 
Pasteur 1858-ban írt baktérium-és gombaellenes hatásáról, a 
II. világháborúban sebfertőzés megelőzésére használták. A fok-
hagyma termesztése Magyarországon a XV. században kezdő-
dött. 

A növény leghatékonyabb összetevői a kéntartalmú vegyüle-
tek, mint az allicin, a diallil szulfi d és az ajoén. A növény tartalmaz 
fl avonoidokat és ásványi anyagokat, jelentős a kalcium, a mag-
nézium, a kálium, a szelén, a cink, a réz és a vas tartalma. Hatás-
tani szempontból megemlítendők az A-, B1-, B2-, C-, E-vitamin, 

foszfolipid és aminosav komponensek is. 
A fokhagyma rendszeres fogyasztásával fenntartható az erek 

rugalmassága, a szív-és érrendszert védő hatása érvényesül. Al-
kalmazásával csökken az LDL és nő a „védő”, a HDL-koleszterin 
szint a vérben. A kéntartalmú peptidek a májban gátolják az LDL-
koleszterin képzéséért felelős enzimet, a koleszterin-szint csök-
kentő gyógyszerekhez hasonlóan. A kéntartalmú vegyületek 
védik a sejteket az oxidatív károsodástól, gátolják a vérlemezkék 
összecsapzódását és a koleszterin plakkok lerakódását az erek 
falában. A fokhagyma hatására javul a vérkeringés, nő a szív tel-
jesítménye, a szívritmus csökken.

A fokhagyma baktérium-, vírus-és gombaellenes hatású. 
MRSA fertőzésekben is érvényesül kórokozó ellenes tulajdonsá-
ga. A gyomorbetegségeket okozó Helicobacter pylori, a Herpes 
vírus és a Candida albicans nevű gomba ellen is hatékony. 

A fokhagyma egyes vegyületei védik a sejteket az oxidatív 
stressztől, erősítik az immunrendszert és elősegítik a daganatsej-
tek pusztulását. Rendszeres alkalmazása főképp a mell-, a prosz-
tata-, a gyomor, a nyelőcső, a vastag-és végbélrák ellen jelent 
védelmet.

Hatékony légúti fertőzések megelőzésében, kezelésében, 
asztma ellenes és nyákoldó tulajdonságú, előnyös krónikus hör-
gőgyulladás esetén is. A Koch (tbc) bacillusokat az 1/1500 hígítá-
sú fokhagymakivonat elpusztítja.  

Alkalmazható vértisztításra, méregtelenítésre, elősegíti az 
ólom kiürülését a szervezetből. Szabályozza a vércukor-szintet, 
így eredményes alkalmazása cukorbetegségben. A fokhagyma 
néhány hónapon át történő rendszeres fogyasztásával a magas 
vérnyomás csökkenthető, ez a hatás az emésztés során felsza-
baduló H2S vegyületnek köszönhető. A H2S bizonyos típusú 
vérnyomás-csökkentőkhöz hasonlóan értágító tulajdonsággal 
rendelkezik. 

A fokhagyma elősegíti a gyomor-, bélnedv, a hasnyálmirigy 
és az epeelválasztást, serkenti a májműködést. Bélfertőzés, huru-
tos hasmenés kezelésére alkalmazható.

A fogyasztásakor mellékhatásaként előfordulhat gyomor-
égés, émelygés, puff adás és allergiás bőrreakció. A véralvadás-
gátló gyógyszerek és az acetil-szalicilsav származékok (aspirin, 
Kalmopyrin) hatását fokozza. A fokhagyma alkalmazása ellenja-
vallott epeúti betegségekben, epekövességben, mert puff adást 
és epegörcsöt okozhat. Terhesség alatt a fokhagyma nem ellen-
javallott, de az anyatej íze hatására megváltozhat. 

A fokhagyma fogyasztható nyersen, szárítva, tabletta, kap-
szula, alkoholos vagy olajos oldat formájában. A kapszulát 
immunerősítés céljából, a tablettát vérnyomás csökkentés és 
hörghurut kezelésére használják. A paszta herpesz és szemölcs 
kezelésében, az olaj alkalmazása izom-és ízületi betegségek 
esetén ajánlott. 

Forrás: Vitamin Sziget - Gyógynövények / Fokhagyma
https://www.vitaminsziget.com/ecikk.php?id=51

dr. Macsári Judit

Visszatérés

Egyszer mindent az Ő szemével látunk 
jót és rosszat 
a tékozoltat és tékozolhatatlant 
“gyönyörű fölöslegeinket” 
a kapkodás iramában 
mégis végezetlenül 
dolgaink erdejében 
egy erősen fogadott 
valahai akarás 
csöndes halálát 
a fák mohás oldalán 
hogy lám 
senki nem tapintott 
nem horzsolt arcával 
nem kért helyes útirányt 
de mégis tudtuk merre 
s miért múlik el a Nap 
és az eső tompított ritmusára 
merre kerekednek 
jegyzőirkánkban 
a betűk boldog könnycseppjei 
amikor vége a loholásnak 
vége a szökéseknek is 
már előre megköszönjük 
a biztos landolást: 
megígért birtokunkra 
a jó visszatérést 
amen. 
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Megvédjük a mezőgazdaságunk részét 
képező magyar bioetanol ágazatot

Erdős Norbert sajtóközleménye

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülése ma délben sza-
vazott a megújuló energia felhasználásáról szóló irányelv-javaslatról. 
A jelentés parlamenti tárgyalásaiban aktívan résztvevő Erdős Nor-
bert EP-képviselő komoly sikerként könyvelheti el, hogy elhárult a 
magyar bioetanol- és fehérje-előállítást alapjaiban fenyegető veszély.

Míg az Európai Bizottság eredeti javaslata a hagyományos 
bioüzemanyag-előállítást 3,8 %-os használati mértékre szorította 
volna vissza, addig az Európai Parlament szakbizottsága 2030-ra 
teljesen megszüntette volna azt. A plenáris szavazáson azonban si-
került hosszú távra megőrizni a 2017. évi szinteket, 7 %-os határral 
biztosítva ezzel a felelős módon működő hazai vállalatok további 
működését. Ugyanakkor az Európai Parlament már 2021-től szám-
űzné a környezetpusztító módon előállított és harmadik országok-
ból származó pálmaolaj közúti közlekedésben történő felhasználá-
sát, amit a szakma és a döntéshozók is teljes mértékben támogatnak.

Erdős Norbert európai parlamenti képviselő kiemelte: „Üdvöz-
lendő, hogy meg tudtuk védeni a hazai ipar érdekeit. Az Európai 
Néppárt tagjaként kötelező feladatnak tartom, hogy kiálljunk a 
meglévő beruházások védelme és a befektetői biztonság mellett. A 
Tiszta Energiacsomagnak a hosszú távú fenntarthatósági szempon-
tok mellett ezen sarokpontokat is teljes mértékben fi gyelembe kell 
vennie, hiszen csak a gazdasági szereplőkkel együtt érhetünk el si-
kereket a klímaváltozás elleni harcban”.

A békéscsabai politikus emlékeztetett, hogy a bioüzemanyag-
előállításból származó melléktermékek fontos alternatív fehérje-
forrásokat jelentenek. Az EP mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottságának tagja hangsúlyozta: Európának ma fehérjenövény 
stratégiára van szüksége ahhoz, hogy ellensúlyozni tudja az álla-
ti takarmányokban felhasznált – főként génmódosított – szójabab 
és szójadara nagymértékű importját. „Az Európában fenntartható 
módon előállított hagyományos bioüzemanyagok kulcsfontosságú 
szerepet töltenek be ebben a stratégiában, indokolatlan korlátozásuk 
ellentétes lenne az európai fogyasztók érdekeivel” - hangsúlyozta 
Erdős Norbert. 

„Magyarország földrajzi és klimatikus adottságaiból, valamint 
tradícióiból adódóan kukoricából uniós viszonyban kifejezetten 
versenyképes” - jelentette ki a Békés megyei képviselő. Erdős Nor-
bert hozzátette: a bioetanol-előállítás megjelenését megelőzően a 
4-5 millió tonna többletet terményként, feldolgozatlan formában 
értékesítették a magyar termelők, amely sok esetben a terményárak 
jelentős esésével járt és évről-évre komoly veszteséget okozott a gaz-
dáknak. „Az etanolipar belépésével ezt sikerült közel 2 millió ton-
nával csökkenteni, s remélhetőleg hamarosan már évi 3 millió tonna 
kukorica feldolgozását is elérjük” - tette hozzá a fi deszes politikus.

Kisállat-kiállítás a sportcsarnokban

Ha január első hétvégéjén belépünk a Varga Lajos Sport-
csarnokba nem a szokásos labdapattogást és a nézők drukko-
lását halljuk, hanem galambok turbékolását és néha egy-egy 
bátor kakas kukorékolását. Így volt ez Vízkereszt hétvégéjén 
is, mikor ismét példásan szervezett kiállítás tárult elénk. A 
szombati megnyitó beszédet Prof. Dr. Gyuricza Csaba a NAIK 
főigazgatója tartotta. Főigazgató Úr mindig szívesen jön 
haza szülővárosába és a tőle megszokott lelkesedéssel be-
szél arról a témáról, aminek előadására felkérték. Nyitó sza-
vaiban egy szép idézetet mondott a galambról, mint állatról 
és rögtön hozzá is tette, hogy ne a nagyvárosok környezetét 
szennyező állatokra gondoljunk. Felidézte gyermekkori em-
lékeit, mikor a falusi portákon sok helyen volt galamb, nyúl 
és baromfi . Ezek az állatok kiegészítő jövedelmet teremtet-
tek a családoknak, kis gazdasági ismerettel el lehetett őket 
kezelni. A kisállattartás, tenyésztés nemcsak hobbi, hanem 
gazdasági tevékenység is. A mezőgazdaságban vannak si-
kerágazatok, de az unió támogatásokkal nem igen kedvez 
az állattenyésztésnek. A rendszerváltás után az állattenyész-
tés visszaesett Magyarországon. Míg a hetvenes-nyolcvanas 
években 1000 tonnaszámra került exportra galamb, addig a 
rendszerváltást követően az export árualapot átvették más 
országok pl. Olaszország Franciaország. Megszűntek a kisál-
lat-feldolgozók és elmaradt az Áfészek koordináló szerepe. 
Lehetőség a kisállattermelés területén a galamb és a nyúl. A 
nyúl tenyésztése és piacszervezése előbbre tart. Az előrelé-
péshez a kutatás területén a NAIK végez kutatásokat ezekben 
az ágazatokban is. A szakpolitika is támogatja ezen ágaza-
tok fejlesztését. Főigazgató úr helytelennek tartotta, hogy a 
szakiskolai képzésben a galamb nem része a törzsanyagnak, 
melyen változtatni kell. Dr. Gyuricza Csaba örömét fejezte ki, 
hogy Gyomaendrődön eredményes a kisállattartás és rendre 
kiállításokkal népszerűsítik az ágazatot.

Gratulált és sok sikert kívánt a további munkához

Gyomaendrőd, 2018. 01. 20.   
Lejegyezte: Várfi  András
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Téli hírcsokor

Néhány hír a labdarúgás másodosztályának északi csapata-
iról. 

A 2016. évi újraszervezését követően nem sokat vesztegelt a 
harmadik vonalban a csabacsűdi labdarúgócsapat, amely a má-
sodosztály két csoportra bontásával nyomban magasabb szintre 
léphetett a nyáron. Az Északi szekcióban 17 forduló után a 10. 
helyet foglalja el az alakulat, a megszerzett 20 pontja viszont jó 
kiinduló alap lehet arra, hogy a tavaszi folytatásban akár a fel-
sőházban is kezdhesse a rájátszást. A vezetőség elvárása, hogy 
maradjon jövőre is a megye másodosztályában a csapat és a 
megkezdett úton lépésenként haladjon tovább. 

Az őszi 17 forduló után mindössze egyetlen pont választja el 
a dobozi labdarúgókat az élen álló Békésszentandrástól. Mind-
ez arra utal, hogy tavasszal reálisan szemlélve is tovább folytat-
hatják a nagy rivális üldözését, és kiélezett maradhat a bajnoki 
címért zajló versengés a megye II. osztály Északi csoportjában.  
2016-ban a harmadik vonalból feljutva, tavaly már az első évben 
nyomban élcsapattá küzdötték fel magukat, és azóta is megma-
radt a korábbi lendület. A vezetés részéről a minimális elvárás a 
felsőház elérése volt, viszont az erőviszonyok ismeretében egy-
értelműen a dobogót vették célba, és az éremszerzésre töreksze-
nek.

A második vonal nyári kibővítésének köszönhetően nem a 
harmadik vonalban „porosodik” a szebb időket is megélt Békés-
csabai MÁV SE labdarúgócsapata, melynek háza táján talán ta-
nultak az előző évi vesszőfutásból. A nyáron több jó képességű 
játékos leigazolásával sikerült behúzniuk a féket a lejtőn, és újra 
hegyi menetre fogni a társaságot. Az őszi 17 forduló során 21 
pontot gyűjtöttek, ezzel a 7. helyről folytathatják a tavasszal, ott 
vannak a felsőházi tagság ajtajában. 

Új edző és új remények a Sarkadi Kinizsi csatánál. Gurzó Sán-
dor irányításával kezdték meg a felkészülést, a trénerre komoly 
kihívás vár, mivel a zöld-fehérek idény közben nem tudták ellen-
súlyozni a nyári játékos kiáramlást, így az alapszakasz maradék öt 
fordulóját sereghajtóként várják a megye II. osztályú bajnokság 
Északi csoportjában. A cél a bennmaradás kiharcolása lesz, eh-
hez viszont az őszi keret komoly erősítésekre szorul majd.

A Gyomaendrődi FC labdarúgói is elkezdték 2018. január 9-én 
a felkészülést a tavaszi szezonra. Keddi és csütörtöki tréningek, 
teremtornák és szabadtéri gyakorló mérkőzések szerepelnek a 
felkészülési programban. A csapat a téli pihenőt megelőzően az 
5. helyet foglalja el a megyei második vonal északi csoportjában, 
és megnyugtató 5 pontos előnnyel rendelkezik a már alsóház-
ban tanyázó riválisokkal szemben. A tervezett cél az első hatban, 
a felsőházban végezni, ami nem lesz egyszerű a feladat, hiszen 
nehéz mérkőzések vannak hátra az alapszakaszból, de nem tel-
jesíthetetlen a feladat. Sajnos az ősszel a legtöbb nehézséget az 
jelentette, hogy a keretből legalább tízen úgy játszották le az 
idényt, hogy más elfoglaltságaik miatt nem tudtak edzésre járni. 
Ezen az arányon jó lenne tavasszal mindenképpen javítani. Egy-
előre a csapat csak saját erőből tud építkezni, a beérő fi ataljaikra 
támaszkodva. Ez bizonyos mértékben korlát, a klub stabil jövője 
szempontjából viszont elemi érdek. A külső segítség igénybevé-
tele helyett a meglévő forrásaikat arra fordítják, hogy a működés 
stabil legyen, mindenük meglegyen. A közeljövőben fedett lelá-
tó valamint egy kültéri illemhely építése van napirenden.

Forrás: BMSExtra
Fülöp  Zoltán

Tornászok a megyei döntőn

Gyomaendrődön 2017.december 11-én először rendeztek kör-
zeti diákolimpia tornaversenyt. Ezen a rendhagyó versenyen elő-
ször indult egy helyi fi ú csapat is, így sok év kihagyás után újra 
indult a férfi  szertorna.

Ezután, 2017. december 19-én rendezték meg Békéscsabán a 
Torna Diákolimpia Megyei Döntőjét, melyen Gyomaendrődöt 7 
csapat képviselte.

A rangadón a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és a Kis Bá-
lint Általános Iskola tornászai nagyon szépen teljesítetve, a követ-
kező eredményeket érték el:

FIÚK:
1. hely: Kis Bálint Általános Iskola 
Egyéni eredmények: 
1. Csipai Csongor
2. Csernyeczki Balázs 
3. Szunyog Hunor
LÁNYOK - 1. korcsoport:
2. helyezés: Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk. 
3. helyezés: Kis Bálint Általános Iskola 
Egyéni eredmények: 
3. helyezés: Csipai Csenge

LÁNYOK - 2. korcsoport:
2. helyezés: Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk.
4. helyezés: Kis Bálint Ált. Isk.
Egyéni eredmények:
BAJNOK - 1. hely: Farkas Lili

LÁNYOK - 3-4. korcsoport:
5. helyezés: Kis Bálint Ált. Isk. 
6. helyezés: Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk.

Nagyon büszke vagyok rá, hogy városunkban ekkora népsze-
rűségnek örvend ez a gyönyörű sportág. Remélem, hogy a 2018-as 
év egy saját egyesület létrehozásával még több sikert és támogatást 
hoz minden tornásznak. 

A csapat nevében is sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok 
mindenkinek!

Gergely Orsolya
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Ízes Ízek

Február
Rántott kelkáposzta

A kelkáposztát megmossuk, torzsáját kivágjuk, a leveleket nyolcadokra vágjuk. 
Sós vízben megpároljuk, de nem teljesen. Kivesszük, lecsepegtetjük. A 
leveleket lisztbe forgatjuk, majd sűrű palacsinta tésztába mártjuk és bő, forró 
olajban kisütjük. Petrezselymes burgonyával tálalhatjuk.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

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

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

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

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

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

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

Munkáink garanciálisak, 
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető 
legjobb minőség elérése a legmegfi zethetőbb áron!

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

PROFILJAINK:

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

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

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

Házhoz jön a fodrász!

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

gyermek-fodrászatomban.

Igény szerint házhoz is megyek! Hétvégeken is!

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

Telefon: 06/70/312-5037

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

Cím:
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 45.

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

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

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

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

Fekécs Pál Vince gyomaendrődi 
lakos 2018. január 9-én 71 éves korában 
megtért Teremtőjéhez. Gyászolják a csa-
ládtagjai, rokonai, ismerősei. Fogadja be 
lelkét az örök boldogság!

Gonda Imréné Dinya Monika volt 
gyomaendrődi lakos 2018. január 2-án 
életének 96. évében egyházunk szentsége-
ivel megerősítve távozott szerettei köréből. 
Gyászolják a családtagok, rokonok és isme-
rősök. Isten őrködjön pihenése felett!

Hunya Tiborné Gellai Jolán 
hunyai lakos, egykori polgármester 2017. 
december 25-én életének 83. évében egy-
házunk szentségeivel megerősítve a meny-
nyei hazába költözött. Gyászolják család-
tagjai, rokonai, ismerősei. Áldás és béke 
lengjen nyugvó porai felett!

Sallai Györgyné Mohácsi Krisz-
tina gyomaendrődi lakos   2018. január 
1-én 40 éves korában távozott szerettei kö-
réből. Gyászolják a családtagok, rokonok 
és ismerősök. Isten adjon neki örök nyu-
godalmat!

Tímár Imréné Tímár Hermina, 
békéscsabai lakos 2018. január 7-én életé-
nek 90. évében hazatért a Mennyi Atyához. 
Gyászolják családtagjai, rokonai, ismerősei. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

Tímár Lászlóné Gubucz Irma volt 
hunyai lakos, aki Szegeden élt, 2018. 01. 
08-án, életének 99. évében megtért Terem-
tőjéhez. Gyászolják a családtagjai, rokonai, 
ismerősei. Fogadja be lelkét az örök bol-
dogság!

Varjú István Illés gyomaendrődi 
lakós 2017. december 20-án életének 64. 
évében távozott szerettei köréből. Gyászol-
ják a családtagok, rokonok és ismerősök. 
Isten őrködjön pihenése felett!

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

(Juhász Gyula)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

Teréz anya 8 parancsolata

1. Amit évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba 
dőlhet. Ne törődj vele! Te csak építs.

2. Ha valakinek segítesz, az emberek haragudni fognak rád. Ne 
törődj vele! Te csak segíts annak, akinek szüksége van rá!

3. Minden tőled telhetőt tégy meg a világért! Ezért rúgást kapsz 
cserébe. Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled telik!

4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik. Ne törődj vele! 
Te csak tedd a jót!

5. A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás támadhatóvá 
tesz. Ne törődj vele! Te csak légy becsületes, tisztességes és 
őszinte!

6. Az ember ésszerűtlenül gondolkodik, helytelenül cselekszik és 
önző. Ne törődj vele! Te csak szeresd felebarátodat!

7. Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik majd, hogy hátsó szándék 
vezet. Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!

8. Ha céljaid vezérelnek, hamis barátaid és igaz ellenségeid lesz-
nek. Ne törődj vele! Te csak kövesd céljaidat!
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Fejlesztések, programok a Kis Bálint 

Általános Iskolában - igazgatói beszámoló

Az alábbi beszámolót tervekről, hírekről, prog-

ramokról a Kis Bálint Általános Iskola igazgatónője, 

Ágostonné Farkas Mária készítette.

A tanév első félévének vége felé közeledünk, úgy ítéljük 
meg, hogy a 2017-es évet az iskolafejlesztés, a színvonalas 
oktatás biztosítása szempontjából eredményesen zártuk. 
Decemberben 5 millió forintért vásároltunk bútorokat, 
szemléltetőeszközöket mindkét épületegységünkbe. Az 
iskolánkat fenntartó és működtető Gyulai Tankerületi Köz-
pont és Gyomaendrőd Önkormányzata is fontosnak tartja, 
hogy gyermekeink kulturált, egészséges, környezetben, 
korszerű körülmények között tölthessék mindennapjaikat. 
A tankerületi központ által benyújtott – közel 140 millió fo-
rint uniós támogatásból - beépül a Fő úti épület tetőtere, a 
földszinten kialakíthatóvá válik egy közösségi tér. Megtör-
ténik a folyosókon, a közlekedő terekben, tantermekben a 
padlóburkolat, valamint a főépület teljes tetőhéjazatának 
cseréje. Az önkormányzat a sportudvar kialakításához, az 
udvar rendezéséhez és a főépület energetikai korszerűsí-
téséhez nyert el 110 millió forint pályázati forrást.

Az iskolai nevelő-oktató tevékenység tartalmi fejleszté-
se az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt nyertes 
pályázatok segítségével valósul meg ebben a tanévben 
is. Tanulóink egy hetes nemzetiségi táborozáson vehettek 
részt Liptódon, Erdélybe idén is ellátogatnak hetedikeseink 
és komplex tehetséggondozó program keretében fejlesztik 
kreativitásukat, természettudományos kompetenciáikat 
érdeklődő diákjaink. Iskolánk Gyermekekért Alapítványa 
20 millió forint uniós forrást használhat fel az egészségtu-
datos életmódot népszerűsítő programok szervezéséhez.
Nevelő-oktató munkánk fontos része, hogy olyan tevé-
kenységközpontú alkalmakat biztosítsunk tanulóink szá-
mára, amelyek alakítják az iskolai közösséghez való tar-
tozás élményét, iskolánk egyéni arculatát, az együttesen 
átélt örömteli pillanatok személyiségfejlesztő hatását. Ja-
nuárban Diákönkormányzatunk felhívására újra megren-
dezzük a Vidor-délutánt – erre a programra visszavárjuk 
nyugdíjas kollégáinkat is - az osztályok tréfás jelenetekkel, 
versekkel, dalokkal, viccek előadásával készülnek a vidám 
programra.

Február 2-3. hetében pedig a XV. Bálint-Valentin Napi 
Kavalkád változatos rendezvénysorozatára kerül sor. A szí-
nes programok jelmondata az Alma együttes egyik nép-
szerű dalának címe: „Mutasd meg mekkora a szíved!”. 2018. 
február 9-én újra iskolánkba látogat a 90 éves Vitéz Sinka 
Brigitta sakkmester olimpikon, aki az elmúlt évben is elbű-
völte tanulóinkat, szüleiket sakktudásával, fáradhatatlan 
teherbírásával, legyőzhetetlenségével, aki a sakkszimultán 
délutánon 79 partit játszott le.

Az eseménydús hét programjai közül a gyerekek által 
legkedveltebbek: a peonza-pörgető-, a puzzle-kirakó- 
versenyek, a Rubik-kocka kirakó bajnokság, a diákigaz-
gató-választás. Idén is legjobban várják a diákok február 
14-ét a színes farsangi felvonulást a gyomai városrész köz-
pontjában és az osztályok színpadi bemutatóját. A nap 
záróprogramja a Kállai Ferenc Kulturális Központban az 
Alma együttes koncertje lesz.

Óvodásoknak és szüleiknek meghirdetett program-
jaink is rendszeresek: a „Suliváró” következő foglalkozá-
sa január 18-án délután 16.30-kor kezdődött. Ugyanek-
kor az igazgatónő jó tanácsokkal látta el a leendő első 
osztályos gyermekek szüleit, hogy örömteli legyen az 
iskolakezdés a családok számára. Február 28-án pedig 
az Iciri-piciri mesemondó versenyre és a rajzpályázat 
eredményhirdetésére kerül sor a Hősök úti épületben.
Minden rendezvényünkre, programunkra sok szeretettel 
várjuk a kedves szülőket és az érdeklődőket!

Teréz anya bölcs szavai

„Éljünk kölcsönös szeretetben! Ne legyenek ezek csupán 
szavak, ültessük át a gyakorlatba, és családunkban akkor 
öröm terem majd. Mindenkiről jót mondjatok; derűt sugároz-
zatok mindenkire, akivel csak találkoztok; soha, a legkisebb 
mértékben se sértsétek meg a szeretetet; ha valakit megbán-
tanátok - legyen ez akárcsak egy gyermek -, nyomban kérje-
tek tőle bocsánatot; olvassatok, elmélkedjetek, beszéljetek a 
szeretetről, amit gyakorolnunk kell egymás iránt.”

„Próbáljátok megérteni egymást, fölfedezni a jót, ami tár-
saitokban van! Mindig keressetek legalább egy pozitív pon-
tot, és arra építsetek. Ha egy emberben végképp nem sikerül 
semmi jót találni, akkor kérjetek meg valakit, hogy segítsen!”

„Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a ve-
led való találkozás után, mint előtte!”
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Várjuk az óvodásokat

A beiskolázási programok sorában a novemberi szülői 
tájékoztató után januárban egy izgalmas játékos délelőtt kö-
vetkezett, ahol a medvét kellett megtalálni a gyerekeknek. 
Természetesen a szülők is segíthettek, így végül mindenki 
találkozott a nagy medvével, s még jutalmat is kaptak részt-
vevők. A következő programunk a februári farsang lesz, 
ahová ismét várjuk az ovisokat. 

Pom Pom meséi
A másodikosok a szarvasi Cervinus Teátrumban a Harle-

kin Bábszínház előadásában a Pom Pom meséit látták, mely-
ben Csukás István varázslatos történeteit elevenítették meg 
a bábszínpadon. Gyönyörűen megformázott mesealakokat 
láttak vidám zenével egybekötve, amely különleges élményt 
nyújtott gyermeknek és felnőttnek egyaránt.

Kamrapocok

Két osztály a Napsugár Bábszínház Kamrapocok című 
remek előadását nézte meg. A darab olyan fontos gyermek-
problémákkal foglalkozott, mint a beilleszkedési nehézségek, 
a barátok iránti felelősség, valamint hozzátartozó elvesztése, 
a gyász és annak feldolgozása. Mindezt sok humorral, játék-
kal és dallal szólaltatta meg. A gyerekek feltehették kérdése-
iket a főszereplőknek, megnézhették a bábokat, díszleteket, 
kipróbálhatták a hangszereket is.

RaM Colosseum

48 felsős diák Budapestre látogatott a RaM Colosseum 
élményszínházba. A klasszikus Grimm mesét, a Hamupi-
pőkét Cindarella címmel az ExperiDance tánc és mese-
musicalként keltette életre. Az eredeti történetet rendkívü-
li látványelemekkel, Led-díszlettel tették különlegessé. A 
produkcióban a gyönyörű dallamok, zenék és a látványos 
táncok mellett prózai jelenetek is megelevenedtek népszerű 
színészek előadásában. Magyarországon ebben a formában 

először láthatta a közönség a népszerű mese feldolgozását. 
A gyerekek és kísérőik számára is feledhetetlen élmény volt 
az előadás.

Sporteredmények

 Marcaliban került megrendezésre a Duatlon Diákolim-
pia országos döntő. Iskolánkat és egyben megyénket is Kiss 
Eleonóra 7. b osztályos tanuló, valamint Karsai Gábor 8. b 
osztályos tanuló képviselte, melyre az indulás jogát a megyei 
versenyen elért III. és I. helyezéssel szerezték meg. Gábor a 
11., Eleonóra a 16. helyet érte el. 

Fejlesztések

Harminc órás kihelyezett továbbképzésen fejlesztették 
tudásukat az érdeklődő pedagógusok  az informatikai esz-
közök használatának témakörében. Egyik fő célkitűzésünk, 
hogy „digitális iskola” legyen intézményünk.

Az év utolsó heteiben közel 5 millió Ft értékű tanesz-
köz és bútor beszerzéseket valósítottunk meg és hamarosan 
megkezdődik az épület belső tereinek felújítása is.  

Alapítványi tehetségprogramok

A Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány ebben a tan-
évben 3 új tehetségprogramot valósít meg, amelynek tagjai 
elsősorban rózsahegyis diákok. A „Kocka lányok, kocka 
fi úk” a városunkban tanuló lányok nagyobb részvételét cé-
lozza meg az informatikai pályák választása során. „A MI 
városunk” program az állami gondozásban nevelkedő, el-
sősorban nevelőszülőknél élő tanulók érzelmi kompeten-
ciáit gazdagítja.   A „Tehetségekkel a katasztrófavédelem 
szolgálatában” című tehetségműhelyünk pedig a kataszt-
rófavédelemhez kapcsolódó természettudományi ismeretek 
bővítésének programja. Képek és információk az Alapítvány 
honlapján találhatóak: jelenesjovo.webnode.hu

További információk az iskola honlapján: www.
rozsahegyiiskola.hu 

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
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Tisztelt vásárlóim!

Februári ajánlataim 
a következőek:

• Megérkeztek a tavaszi lemosó vegyszerek. 
(vegesol rs, rézkén, agrokén, bordóilé, stb.)

• Megérkeztek a tavaszi vetőmagok. Zöldség-
félék, virághagymák, rózsatövek, stb.

• Műtrágyák, talajfertőtlenítők, tápoldatok
• Kandallók, füstcsövek, egyéb fűtőeszközök
• Üstök, üstházak, gázégők, tömlők
• Munkavédelmi cipők, védőkesztyűk, 

munkaruhák
• Gumicsizmák, esőruhák
• Láncfűrészek, kéziszerszámok
• Szegek, csavarok, zárak, lakatok
• Ponyvák, takarófóliák, zsákok
• Fejszék, balták, ásók, lapátok, csákányok
• Rágcsálóirtók, csapdák, riasztók
• Kisállateledelek és eszközök
• Siliconok, tömítők, purhabok, festékek

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 

Jótékonysági koncert az üldözött keresztények megsegítésére – WOX Zenekar, 
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus – 2018. 01. 27.

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!


