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A tartalomból: Negyedszázada

Tisztelt Olvasók!

„Tudd meg: szabad csak az, kinek ajkát 
hazugság nem fertőzi meg.” Heltai Jenő

Ezzel a mondattal indult 1994 októbe-
rében a Városunk újság. Igen, most, 2018-
ban újságunk a 25. évfolyamát kezdte el. 
Úgy gondolom, Isten kegyelmének és Ol-
vasóink érdeklődő jóindulatának köszön-
hetően meg kell emlékeznünk az elmúlt 
25 évről és hálát kell adnunk Istennek és 
köszönetet kell mondanunk Olvasóink-
nak.

Újságunk születése úgy kezdődött, 
hogy 1989 szeptemberében hazakerültem 
Endrődre plébánosnak. A rendszerváltás 
hajnala volt. Igyekeztem felfrissíteni és 
megújítani egyházközségünk életét. Az 
volt a szándékom, hogy az addig a temp-
lom falai közé bezárt egyházi életet kivi-
gyem oda, ahova való: az emberek közé. 
Korábban a szocializmusnak a célja volt 
az egyházat beszorítani a templom falai 
közé és megfojtani, elsorvasztani. Az Egy-
ház mi vagyunk: megkeresztelt emberek, 
akik városaink, falvaink utcáin járunk, 
munkahelyeinken, otthonainkban éljük 
az életünket. Az Egyházat nem lehet levá-

lasztani az emberekről, hiszen az Egyház 
mi vagyunk.

Ezért gondoltam egyet, megszólítom 
azokat az embereket is, akiket a temp-
lomban nem érek el. Így készítettem el 
az Endrődi harangszó négyoldalas kiad-
ványt. Az akkori (már haldokló) rendszer 
körülményei miatt még nem itthon, ha-
nem Jugoszláviában nyomtattam ki ezt az 
újságot, és hoztam be autóm csomagtar-
tójában. Többnyire gyerekek terjesztették 
ezt az ingyenes egyházközségi értesítőt, 
bedobva az endrődiek postaládájába.

Néhány szám megjelenése után meg-
keresett az akkor nyugdíjba vonuló és 
felesége révén Endrődre hazatelepülő 
Császár Ferenc azzal a szándékkal, hogy 
fogjunk össze, és indítsunk egy keresz-
tény, szellemiségű újságot. Ő úgyis mun-
kahelye üzemi újságjának volt a főszer-
kesztője. Így indultunk el és lettek az első 
szám szerkesztőbizottságának a tagjai: 
Császár Ferenc, Császárné Gyuricza Éva, 
Hornokné Németh Eszter, Iványi Mária, 
Márton Gábor, Ungvölgyi János, Vaszkó 
András, Vaszkó Irén.

Folytatás a 3. oldalon!

2017 karácsonya 
templomainkban20.

A jó harc, az üldözött 
keresztények védelmében 
- konferencia -

7.

Adományozási ünnepség9.
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Sporteredményeink

Asztalitenisz

Iskolánk tanulói a Magyar Diáksport Szövetség szerve-
zésében vettek részt pingpongversenyen. A körzeti verseny 
december első napján került megrendezésre. Iskolánkat 
Pelesz Gergő, Gellért Zalán, Matejka Ábel és Gellért Milán 
képviselte. A csapat legfi atalabb tagja Milán, a kevés induló 
miatt kénytelen volt eggyel magasabb korcsoportban is ver-
senyezni. Milán nem esett kétségbe, a nagyokat sorra legyőz-
ve szerezte meg az első helyet. Így lett a második és a harma-
dik korcsoport körzeti győztese is. A harmadik korcsoportban 
Gellért Zalán második, Matejka Ábel harmadik lett.

A FODISZ által szervezett pingpong döntő december 14 
–én volt Békéscsabán. Iskolánkat négy tanuló viselte. Harma-
dik korcsoportban Katona Vivien első lett, ezzel továbbjutott 
az országos döntőre. Szlovák Alexa harmadik lett, negye-
dik korcsoportban pedig Bán Imre az ötödik, Seres Zoltán a 
tizedik helyet szerezte meg. Felkészítő tanáruk Nagy Sándor 
volt.

Úszás

A Diákolimpiai elődöntők sorában, az Úszás Körzeti elő-
döntőre került sor december 18-án hétfő délután a Liget 
Fürdőben. Iskolánkat 18 tanuló képviselte. A versenyzők ma-
ximum két úszásnemben indulhattak, korosztályuknak meg-
felelően 50 vagy 100 méteren.

 Varsányi Gordon hátúszásban első lett első korosztály-
ban, míg második korosztályban gyorsúszásban Fekécs Zsó-

fi a első, Takács Anna harmadik lett. A harmadik korosztá-
lyosok közül Pádi – Klein Boglárka első lett hátúszásban, 
míg Fekécs Hanna gyors- és mellúszásban is második lett. 
Negyedik korosztályos tanulóink közül Kiss Eleonórának si-
került felállnia a dobogóra, hátúszásban első, gyorsúszásban 
harmadik lett. 

Torna

2017.12.19-én rendezték megy Békéscsabán a Belváro-
si Általános Iskolában a Torna Diákolimpia Megyei Döntőjét, 
melyen Gyomaendrődöt 7 csapat képviselte. Iskolánk tanulói 

az alábbi eredményeket érték el. Felkészítőjük Gergely Orsolya 
volt.

 1. korcsoport: 2. helyezés

(Farkas Lara, Gubucz Kata, Hankó Réka, Püski Lili, Sztvorecz 
Gréta, Zádori Zoé)

2. korcsoport: 2. helyezés

(Farkas Lili, Fekécs Zsófi a, Gombkötő Zsófi a, Nagy Kata)
Egyéni eredmények: 1. hely: Farkas Lili

3-4. korcsoport: 6. helyezés
(Gulyás Kitti, Hankó Panna, Molnár Maja, Samu Hédi, Tímár 

Petra)

Adventi események

Minden héten meggyújtottuk az adventi gyertyát, amely-
re rövid műsorral készültek a hetedikesek. Télváró iskolai bulit 
rendeztünk, elmentünk korcsolyázni a békéscsabai jégpályára, 
és egy egész héten át adventi vásárra vártuk iskolánk apraját-
nagyját, ahol karácsonyi ajándéktárgyakat és fi nomságokat vá-
sárolhattak. December 6-án nagy izgalommal vártuk a Mikulást. 
Az adventi időszakot december 20-án karácsonyi ünnepséggel 
zártuk.

További információk találhatók az iskola honlapján: www.
rozsahegyiiskola.hu

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
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Mivel akkor még erősen élt az Egyház iránti bizalmatlanság és 
ellenszenv, mert sok ember szocialista módon gondolkodott, így 
nyíltan nem adtam a nevem az újsághoz, de a háttérben ott voltam. 
A szerkesztők az én útmutatásom és segítségem alapján írták cik-
keiket, nagy-nagy odaadással és lelkesedéssel. A technikai szerkesz-
tést, tördelést is kezdettől fogva én végeztem és végzem a mai napig 
is. A nyomtatást még nem tudtuk nyomdával itthon megoldani, 
ezért a saját nyomtatómmal készült az első példány. A sokszorosí-
tás fénymásolás útján történt Budapesten, az akkor alakult KDNP 
Központi Sokszorosítójában.

Az első számok még nyolc oldalon jelentek meg, majd lett tizen-
kettő, tizenhat, majd 2000 áprilisától lettünk húszoldalasak.

Kezdetben ingyenesek voltunk, de az oldalszámok és a példány-
számok növekedésével a reklámok és a szponzorok már nem tudták 
az előállítási költségeket biztosítani.

Ebben az időszakban karácsonyra melléklettel is kedveskedtünk 
az olvasóknak.

Haladni kellett a korral, így színes oldalakkal is megjelentük. 
Mivel ennek többletköltsége van, így elmaradtak az ünnepi mel-
lékletek.

2003 februárjában elhunyt Császár Ferenc. Ezután Császárné 
Gyuricza Éva lett a főszerkesztőnk. 2006 decemberében bekövet-
kezett halála miatt 2007 januárjától én lettem a főszerkesztő. 2015-
ben hivatásbeli kötelességem elszólított Orosházára, így mivel már 
nem volt akkora rálátásom Gyomaendrődre, mint amíg ott éltem, 
így keresni kellett valakit, aki az újság szellemiségét tovább tudja 
vinni. Így könnyű volt megtalálni a hunyai származású, de Endrőd-
re költöző, helyi értékek iránt érdeklődi fi atalt, Hegedűs Bencét, az 
új főszerkesztőt.

Mérföldkő volt lapunk életében az online megjelenés. 1997 
márciusában jelentünk meg a gyomaendrődi Szent Gellért Kato-
likus Általános Iskola honlapján. Büszkék vagyunk rá, hogy isko-
lánknak az elsők között volt weblapja a városban: ekkor még se az 
önkormányzatnak, se más iskoláknak nem volt, talán csak a nyom-
dának. Hamarosan érkeztek visszajelzések, hogy olvassák lapunkat 
az ország különböző helyein, de nem ritkán még külföldről is kap-
tam visszajelzést. Főleg az elszármazottak érdeklődtek, így kerültek 
ismét szorosabb kapcsolatba szülőföldjükkel.

A név kötelez. Városunk Gyomaendrőd, a keresztény nemzeti 
gondolat hírnöke. Kezdettől fogva a mai napig a címlap kiírásának 
igyekeztünk és igyekszünk megfelelni. Elsősorban helytörténeti és 
helyi értékek bemutatásával valósítjuk ezt meg. Amikor elkezdtük 
az újság szerkesztését, azon gondolkodtunk, hogyan fogjuk majd 
tartalommal megtölteni. Mi magunk sem hittük, hogy Városunk: 
Gyoma és Endrőd, Endrőd és Gyoma ilyen kimeríthetetlen, kifogy-
hatatlan értékekkel rendelkezik. 

Foglalkoztunk és foglalkozunk helytörténettel, néprajzzal, főleg 
helyi művészekkel, irodalommal, mezőgazdasággal. Megszólalnak 
a helyi egyházak, iskolák, szervezetek. Megemlékezünk jeles el-
hunytakról. Bemutatunk érdekes és fontos embereket. Igyekszünk 
a napi pártpolitikától távoltartani magunkat, azonban társadalmi 
kérdésekkel foglalkozunk. Ezért – függetlenül attól, hogy ki van ha-
talmon -, önkormányzati, megyei híreket is közlünk. Megszólalnak 
a mindenkori polgármesterek is. Igyekszünk kultúrával, közélettel, 
de még sporttal is foglalkozni – mindennel, ami helyi érték. Gon-
dolva a jövőre, nem kis teret szentelünk az iskolák híreinek is. Tesz-
szük mindezt keresztény szellemben.

Szerkesztőségünk egyik tagja sem szakképzett újságíró. Akkor 
mi hatalmaz fel arra, hogy mégis tollat (gépet) ragadjunk, és írjunk? 
Lakóhelyünk, kultúránk, népünk, hazánk, egyházunk szeretete. 
Ezért írunk – nem fi zetésért vagy tiszteletdíjért -, hanem szívből, 
szeretetből.

Olvasóink közül is sokan megörvendeztettek az elmúlt huszon-
négy év alatt írásokkal, cikkekkel. Köszönet érte.

Az elmúlt negyedszázad alatt a kiadók is változtak. Kezdetben 
a KDNP volt lapunk kiadója, majd lett az Endrődiek Baráti Köre, 
most pedig az Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú 
Alapítvány.

A helyi és online terjesztés mellett több mint száz példányt pos-
tázunk vidékre is.

Az elektromos képes-hangos és online média mellett ma nagy 
kihívás nem bulvár, nyomtatott helyi újsággal megjelenni. Az el-

múlt negyedszázad alatt sikerült minden hónapban letenni az Ol-
vasók asztalára lapunkat. Szeretnénk a jövőben is.

Köszönjük az Olvasók eddigi érdeklődését, szeretetét, tisztele-
tét, támogatását, és bízunk abban, hogy továbbra is így lesz.

Az első szám első oldalán írta az endrődi Iványi Mária, a Ma-
gyar Rádió meseírója:

Üdvözlégy Gondolat!
Te kristálytiszta szándék.
Szárnyalj szabadon, hasznosan,
S légy szóból szőtt ajándék!
Forrásod legyen eszme, hit!
Buzogj frissen és éltetőn,
Ma Istenért a völgyben lent, 
S holnap vele a hegytetőn.

Iványi László
alapító,

volt főszerkesztő

Negyedszázada
- folytatás a címlapról -

Kedves Olvasók!

Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk min-
den kedves Olvasónak! Reméljük, hogy újságunk 2018-ban is 
el fogja nyerni az Önök tetszését. Szerkesztőségünk Önökért 
dolgozik! Munkánkért semmilyen anyagi juttatást nem ve-
szünk igénybe, nekünk az a legnagyobb fi zetség, ha Olvasó-
ink elégedettek. Újságunk továbbra is a keresztény-nemzeti 
gondolat hírnöke, minden erőnkkel igyekszünk megőrizni 
alapítóink lelkületét. Ezt a lelkületet kívánjuk hónapról hó-
napra közvetíteni Olvasóink szíve felé is. Mert mi nemcsak az 
elméhez, hanem a szívhez is kívánunk szólni!

Újságunk színvonalát a körülményekhez mérten igyek-
szünk folyamatosan fejleszteni, de ehhez stabil anyagi hát-
térre van szükségünk. Ezért kérünk mindenkit, hogy ne 
hanyagolják el az újság előfi zetését. Akik eddig valamilyen 
okból nem fi zettek (elfelejtették, elhanyagolták vagy elmara-
dásuk van), kérjük pótolni!

Ha valaki lapunkat lemondaná (amit nagyon sajnál-
nánk), akkor kérjük, még decemberben tegye meg! Kér-
jük továbbá azt is jelezni, ha valakinél címváltozás állna 
be! 

Elkészült lapunk jövő évi költségvetése. Hála Olva-
sóink érdeklődésének és támogatásainak, a jövő évben 
lapunk eladási ára továbbra is csak 220 Ft lesz.

Akik egyben, egy évre kifi zetik, kedvezményben ré-
szesülnek:

- a helyi és hunyai olvasók részére a 2018. évi előfi ze-
tés díja továbbra is csak 2.500 Ft/év

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

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

Köszönjük kedves olvasóinknak, előfi zetőinknek, hogy 
az elmúlt évben is hűségesek maradtak lapunkhoz. Kérjük, 
lapunkat mutassák meg ismerőseiknek, családtagjaiknak! 
Hívják fel ránk a fi atalok fi gyelmét is, hisz írásaink róluk és 
hozzájuk is szólnak! Lepjük meg családtagjainkat, barátain-
kat egy-egy Városunk újság előfi zetéssel!

Minden kedves Olvasónknak jó egészséget, békés, nyu-
godt éveket kívánunk!

Gyomaendrőd, 2018. január hava
A szerkesztőség nevében:

Hegedűs Bence
főszerkesztő
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Önkormányzati h í r e k
A decemberi testületi ülésen lett bemutatva Gyomaendrőd Vá-

ros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési koncepciója. Egy 
2014. évi törvény hatályon kívül helyezte ugyan a polgármesterek 
azon kötelezettségét, ami szerint minden év október 31. napjáig be 
kell nyújtani a képviselők felé a következő évi költségvetés terveze-
tét, mégis célszerűnek látszik a törvényi engedékenység ellenére is 
áttekinteni az alapvető célokat, feladatokat, rendszerezni az ismert 
és tervezett kötelezettségeket, számba venni a 2018. évre várható 
bevételeket és kiadásokat is. A költségvetési tervezet a 2017. évben 
az Országgyűlés által elfogadott törvény alapján lett összeállítva.

Várható bevételek és kiadások alakulása 2018.-ban:
Adatok E Ft-ban

Bevételek 3.165.700
Működési bevétel 1.988.160
Felhalmozási bevétel 15.100
Finanszírozási bevétel 1.162.440
Forrás hiány 0
Kiadások 3.165.700
Működési kiadások 2.100.621
Felhalmozási kiadás 1.065.079
Finanszírozási kiadások 0

A költségvetés tervezete hiányt sem a működési, sem a felhal-
mozási oldalon nem tartalmaz.

Toldi Balázs polgármester a város 2018. évre vonatkozó költség-
vetési koncepcióját további egyeztetés és elemzés céljából a képvise-
lő-testület elé terjesztette.

A képviselő-testület elfogadva az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, 
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatát, miszerint a 2018. 
évi költségvetési rendelet-tervezet tárgyalása 2 fordulóban történjen, 
első alkalommal a januárban esedékes ülésen, illetve a rendeletterve-
zet összeállítása során élvezzen prioritást a temetők állapotának ja-
vítása, elsősorban az utak karbantartása és a vízelvezetés megoldása.

Sor került több intézmény alapító okiratának módosítására is, 
mivel így lehetővé válik majd, hogy az adott intézmény egyes tech-
nikai feladatait közfoglalkoztatott személyek alkalmazásával lássa 

el, illetve bevonhassa őket a feladatellátásba. /Városi Egészségügyi 
Intézmény, Szent Antal Népház, Kállai Ferenc Kulturális Központ./

Elfogadásra került a helyi járat menetrend módosításának 
előterjesztése, amelyre lakossági igénybejelentés, illetve képvi-
selői javaslat miatt került sor. Az új menetrend tartalmazza a 
többletjáratpár beépítését is, illetve indulási időpont módosulást. A 
szolgáltató jelzése alapján a többletjáratpár növekedés a többlet mű-
szaki tartalom miatt csak többlet önkormányzati támogatással volt 
megvalósítható. A többletjáratok beindítására a szolgáltató 320.000 
Ft-os plusz ajánlatot tett, melyet a képviselő-testület elfogadott. A 
támogatás mértéke 1. 320. 000 Ft/hó-ra növekedett, amely így is 
alacsonyabb az előző években alkalmazott összegnél. 2018. január 
1-től már az új menetrend szerint fog közlekedni városunkban a 
helyi autóbusz.

A képviselő-testület 2017-ben a városi időszaki lap (Hírmon-
dó) kiadói jogát a Határ Győző Városi Könyvtárra ruházta át. Az 
új kiadó számba vette a működésben és a partneri kapcsolatokban 
mutatkozott anomáliákat, melynek része volt a külterületen élő la-
kosokhoz való eljuttatás, illetve a beküldött cikkek, hirdetések sem 
minden esetben feleltek meg a formai követelményeknek. A képvi-
selő-testület döntése szerint a példányszámot 6200 db-ban határoz-
ta meg, illetve 2018. január 1-től a helyi posta fogja a külterületen 
élő emberek postaládájába bedobni, mivel így a városban mindenki 
számára olvashatóvá válik majd az ingyenes újság. 

2017. október 5-én a város polgármestere, a fürdő ügyvezetője 
és a Szent Antal Népház igazgatója együttműködést előkészítő meg-
beszélésen vettek részt a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 
Karán. A találkozón megfogalmazásra került mindkét fél részéről 
az együttműködésben rejlő kölcsönös előny. A vallási turizmusban 
rejlő lehetőségek még nincsenek teljesen kiaknázva, a város ok-
tatási, fejlesztési tervei, illetve ide kapcsolódhat a sport és az élet-
minőség-javító szolgáltatások tudományos hátterének biztosítása 
is. Ezen kívül felmerült még a muzeológiai gyakorlóhelyként való 
együttműködés lehetősége is a két intézmény között. November 
24-én egy közös konferencia meg-
rendezésére került sor Gyomaend-
rődön, ahol a továbbtanulni vágyó, 
végzős hallgatóknak is bemutatko-
zott az egyetem. A képviselő-tes-
tület elfogadta az előterjesztésben 
szereplő javaslatot és egyhangúlag 
megszavazta annak tartalmát.

Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester

Köszönet támogatásért

A Selyem Úti Óvodáért Alapítvány 

a Selyem Úti Óvoda és Bölcsőde Szülői 

Munkaközösségével együtt október 
21-én, mint minden évben jótékonysági 
vacsorát rendezett a Bowling Treff  Étte-
remben.  A résztvevők és a támogatók 
adományaiból az óvodás és bölcsődés 
gyermekek részére Mikulás csomagot 
készítünk és karácsonyi ajándékot vásá-
rolunk, valamint színházbérlet vásárlását 
és kirándulások szervezését tervezzük.

Köszönjük támogatóinknak (vállal-
kozók és magánszemélyek), valamint a 
szülőknek, a Szülői munkaközösségnek 
a támogatását és a sok segítséget. 

Támogatóink voltak:
Scylotec Kft., Mesterné Kovács Szil-

via, TURUL Cipő Kft., Kovács László-
né, Papné Dinnyés Erika, Margó Divat, 
Porubcsánszki Sándorné, Szarka Csilla, 
Szabó Istvánné, Hornok Béla, Farkas-
né Szabó Anikó, Farkas Katalin, Szilágyi 

Krisztina, Barják Imréné, Fülöpné Gellai 
Zsuzsa, Solymosi Edit, Varjú Andrea, 
Czeglédi András, Fekécs Edina, BEST 100, 
Térségi Gondozási Központ, Földesiné 
Tímár Mária, Lestyán Linda, Csontosné 
Udvari Melinda,  Andi Divat, Tolnai Ka-
talin, Hanyecz Szilvia, Soczó Mártonné, 
Tapír-Papír, Rácz Csaba, Top-SHOP Divat-
áru, Edit Reformház, Rácz Zsolt, Margó 
Virágüzlet, Dávid Imréné, Rácz Beáta, 
Faragó Klára, Gyomai Gyógybolt, Kis-
gazda Áruház, Patai István, Gyomahús 
Kft., Bowling Treff  Étterem, Melódia Üz-
letház, Gecsei Richárd, Festék Center, 
Endrődi Patika, Color – Shop, Orovecz 
Tamás, Kovácsné Kárpáti Nikolett, SIKÉR 
Kft., Wolfné Kereki Tünde, Papp István, 
Szerető Anna,  DIADEM Gyógyszertár, 
Lakásfelszerelés Bolt, Fekécs Attila, Ko-
vács Anikó,  Anna ABC, FOLT-STOP, Giricz 
Klára,  Papp Enikő, LOURDES HONEY Kft., 
Fitosné Hornok Mária, Rácz Sándorné, 
Némethné Tompos Anikó, HIDKNAP Kft., 
Edina Virágbolt, KREDENC, Fekécs Zol-
tán, GyomaHolding Kft., Zsoldiné Gon-

da Zsuzsa, Csalah Anita, Giricz László, 
Giriczné Farkas Judit, Kalamáris Üzlet, 
Sztanyík Rita, Somogyi István, Kert-Kivi, 
Csíkné Fazekas Andrea, LIGET Fürdő, 
Váradiné Mravik Henrietta,  LIVIEL Kft., 
Hunya  Ágnes, Koloh Judit, Békési Bur-
ger Bár, Fülöp Imréné, Izsó Noémi,  Fü-
löp Zoltán, Botosné Feuerwerker Ágnes, 
Farkas Máté, Bene-Búza Katalin, BIRKA 
CSÁRDA, Tóth Ferenc, Hunya Anett, Rácz 
Adrienn, Belvárosi Turi, Hoff mann Jó-
zsefné, Hoff mann József, Fülöp Imréné 
Kiskereskedő, Gellainé Tóth Bernadett, 
Tandi Gyöngyi, MÁGUS-COMP, Pintérné 
Hanyecz Éva, Beláné Margó, Bencsik At-
tila, Csőkéné Hornok Ilona, Varga Béla, 
Kakati Edit, Schóber Ottó, Gácsi Optika, 
Polgármesteri Hivatal, Kis István, R. Nagy 
Tibor, Látkóczkiné Erdős Magdolna, Tí-
már Imre, Lehóczkiné Tímár Irén, Farkas 
Zoltánné,  Neibort Sándor,  Rideg Dóra, 
Zsögön Tamás, Kiss Ede, Fasola Adeola, 
Körös Kajak, Madizol, Mamuth Kft, László 
Nóra, Magyari János, Varga Nyomda
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Megyei h í r a d ó

Megújult az együttműködés

Békés megyei delegáció utazott Észak-Szumátrába T. Erry 
Nuradi, M.Si. Észak-Szumátra Tartomány kormányzója meghí-
vására. A látogatás elsődleges célja a korábban már előkészített 
együttműködési megállapodás aláírása volt. A Békés megye és 
Észak-Szumátra Tartomány között, még 2010-ben kötött test-
vérmegyei megállapodás 2015-ben lejárt, de mindkét fél célja 
az volt, hogy folytassák a megkezdett munkát és kiszélesítsék az 
együttműködést. 

A delegáció tagja volt Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnöke, dr. Horváth Mihály, a Békés Me-
gyei Önkormányzati Hivatal aljegyzője, Pirosné Blénessy Erika, a 
megyei önkormányzat külkapcsolati és turisztikai koordinátora, 
Bődi János, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnö-
ke, dr. Jeney Zsigmond, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ - Halászati Kutatóintézet tudományos tanácsadója és 
Antal Andrea, a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum 
Főosztály főosztályvezetője. A küldöttséggel tartott több Békés 
megyei vállalkozó is: Bődi Jánosné, a Szarvas Coop Zrt. igazgató-
ság tagja és a Szarvas és Vidéke ÁFÉSZ elnöke, Gál Imre, az AKG 
Zrt. vezérigazgatója, Kosztán István, a Boschung EJT Kft. ügyve-
zető-helyettese, Viszló Attila, a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. 
export market managere. 

 A delegáció mindössze három napig tartózkodott Észak-Szu-
mátrában, ez alatt az idő alatt azonban nagyon sok programon 
vettek részt. Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke 
és T. Erry Nuradi, M.Si., Észak-Szumátra Tartomány kormányzója 
ünnepélyes keretek között aláírták a korábban egyeztetett és 
előkészített együttműködési megállapodást, amely tartalmazza, 
hogy munkacsoportokat hoznak léte a feladatok közös elvégzé-
sére. Az együttműködés az alábbi területekre terjed ki: kultúra és 
turizmus, kereskedelem és gazdaságfejlesztés, mezőgazdaság és 
erdészet, oktatás, ifj úság és sport, halászat, környezet, informá-
ciós technológia. A megállapodás aláírását követően fórumbe-
szélgetésre került sor, melyet Pach Judit nagykövet nyitott meg. 
A fórum keretében bemutatkoztak Észak-Szumátra tartományi 
kormányzóságának szakmai vezetői, és a Békés megyei szakmai 
és üzleti delegáció.

A delegáció az Észak-Szumátrai Kereskedelmi és Iparkamara 
ötévente megrendezett közgyűlésének díszvendége volt, ahol a 
magyar – indonéz kétoldalú gazdasági együttműködés fejlődé-
séről adott elő Pach Judit, Magyarország indonéziai nagykövete.  

A közgyűlés szünetében Ivan Iskandar Batubara elnök meghí-
vására munkaebéd keretében eszmecserét folytattak a kamara 
tisztségviselőivel, a Békés megyei vállalkozók pedig Észak-szu-
mátrai vállalatok, cégek vezetőivel ismerkedtek meg.

Látogatást tettek Sei Mangke különleges gazdasági övezet-
be, ahol azt a komplex programot ismerték meg, amivel az in-
donéz gazdaság növekedését igyekeznek serkenteni, és elláto-
gattak Dél-Ázsia legnagyobb, alumíniumot előállító gyárába, a 
PT. Inalumba.

Közel hétórás autóút után jutottak el a Samosir régióban ta-
lálható Toba-tóhoz, amely egy Balatonnál nagyobb, vulkanikus 
állóvíz. Tárgyalást folytattak a Turisztikai Hatóság vezetőjével, 
Basar Simanjuntak úrral és Észak-Szumátra Tartomány környe-
zetvédelmi osztályának igazgatójával, Dr Ir.Hj. Hidayati, M.Si asz-
szonnyal arról, hogy Békés megyei kutatók, felsőoktatási intéz-
mények hogyan tudnak részt venni a Toba-tó hasznosítását célzó 
tervek elkészítésében. 

Dr. George Iwan Marantika, az Indonéz Magánegyete-
mek Szövetségének elnökhelyettese meghívására a medani 
Pancabudi Egyetemen több medani egyetem vezetője és diákjai 
előtt Antal Andrea, a Hungarikum Főosztály főosztályvezetője és 
Zalai Mihály, a Békés Megyei Értéktár Bizottság elnöke a magyar-
országi hungarikum mozgalomról és a Békés Megyei Értéktárról 
tartottak előadást. Az egyetem rektora, Dr. H. M. Isa Indrawan a 
szeminárium után úgy nyilatkozott, hogy a magyar értékgyűj-
téshez hasonló rendszer átvétele Indonéziában segíthetné a kul-
turális identitás erősítését és visszaszoríthatná a vallási, etnikai 
megkülönböztetést

A látogatásnak nagy sajtóvisszhangja volt Indonéziában, 
több híradásban és újságcikkben számoltak be a delegáció ot-
tani tartózkodásáról.

Sztahovics Zsuzsa
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Örömkönnyek és karácsonyi énekek töltötték meg a moszuli 
Szent Pál-katedrálist, ahol három és fél év kihagyást követő-
en, az Iszlám Állam alóli felszabadulás után ismét karácsonyi 
szertartást ünnepeltek szenteste Louis Raphael Sako iraki káld 
katolikus pátriárka vezetésével.

A szentmise az iraki himnusszal kezdődött, melyet egy 
hölgy megrendülten adott elő. A katedrális előtt páncélozott 
járművekkel védte a bent ünneplőket az iraki rendőrség.

Sako káld katolikus pátriárka vezette a szertartást, melyen 
az egység jeleként keresztények és muszlimok együtt ünne-
peltek december 24-én. „Az üzenetem és kérésem muszlim 
testvéreimnek, hogy változtassák meg hozzáállásukat; ismer-
jék meg a kereszténységet jobban. A múltban mi voltunk 
többségben, ma kisebbségben vagyunk Irakban, de nélkü-
lünk Moszul sosem lesz ugyanaz” – hangsúlyozta beszédé-
ben Sako pátriárka. Biztatta a hívőket, hogy „imádkozzanak 
a béke megszilárdulásáért Moszulban, Irakban és a világon.”

A pátriárka a krisztusi szeretet és a béke üzenetére hi-
vatkozva sürgette a lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
keresztényeket, hogy térjenek haza és vegyenek részt az 
újjáépítésben.  „Sokan nem térnek vissza, mert házuk meg-
semmisült vagy leégett, de az Egyház minden házat segít 
helyreállítani –mondta a pátriárka, majd hozzátette: – Re-
ménykedünk abban, hogy nagyon sok keresztény visszajön.”

Az Iszlám Állam fegyveresei 2014-ben foglalták el és dúl-
ták fel Moszult és a környező településeket, 200 ezer embert, 
többségükben keresztényeket űztek el. A fegyveresek azzal 
fenyegették a keresztényeket, hogy vagy áttérnek az iszlám 
hitre és külön adót fi zetnek, vagy pedig megölik őket. Sokan 
a menekülést választották.

Idén júliusban az iraki miniszterelnök, Haider al-Abadi 
bejelentette, hogy kilenc hónapos ostrom után sikerült a vá-
rosból és a területről kiűzni az Iszlám Állam fegyvereseit.

Amikor az Iszlám Állam fegyveresei behatoltak Moszulba, 
megtiltották a keresztények számára a vallásuk gyakorlását, a 
Szent Pál-katedrális teljes belső berendezését megsemmisí-
tették, és börtönt alakítottak ki benne – erről a pusztításról a 
falak most is tanúskodnak.

„Ezzel az ünnepi liturgiával tanúságot tettünk róla, hogy 
Moszul lakói testvérek, bármilyen valláshoz vagy etnikum-
hoz is tartoznak, akármilyen szenvedés és kár érte őket”  – 

hangsúlyozta Farqad Malko, az újjáalakuló moszuli káld kö-
zösség tagja.

A keresztények a Ninivei-fennsíkon, Telaskov városában 
is karácsonyt ünnepeltek. A Szent György-templomban gyűl-
tek össze a liturgiára, a gyerekek Mikulás-jelmezben, arámi 
nyelven – Jézus nyelvén – énekelték a Jingle Bells-t és más 
karácsonyi énekeket. A Moszultól húsz mérföldre északra ta-
lálható Telaskovban él az egyik legrégebbi keresztény közös-
ség a világon.

Magyar Kurír
(ki)

Szentmise és örömkönnyek az iraki Moszulban karácsonykor
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A jó harc, az üldözött keresztények védelmében 

– konferencia –

November 30-án került megrendezésre Gyomaendrődön A JÓ HARC, 
AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK VÉDELMÉBEN – KONFERENCIA, ahol is egy 
teljes délelőttön át hallhattunk azon keresztény testvéreink helyzetéről, 
akik háborús övezetben, vagy egyes terror szervezetek által rettegésben 
tartott területeken próbálják leélni, koránt sem egyszerű mindennapja-
ikat. Mi, a Mezőtúri Református Gimnázium katolikus hittanosai egy kis-
busszal vettünk részt a rendezvényen. Köszönettel tartozunk az intézmény 
főigazgatójának, hogy ezt lehetővé tette számunkra, és a Templárius Ala-
pítványnak, hogy meghívtak bennünket. 

A konferencián a fővédnöki köszöntőt az üldözött keresztényekért fe-
lelős államtitkár mondta. Azbej Tristan leszögezte, hogy a XXI. században 
is egy élő probléma a keresztényüldözés, melyről nagyon kevés nemzet-
közi visszhang van. Továbbá ismereteket szereztünk a Hungary Helps (Ma-
gyarország Segít) működéséről és tapasztalatairól. 

Ezt követően dr. Márfi  Gyula, veszprémi érsek, „A migráció magyar 
szemmel” című előadását hallgathattuk meg. Az érsek atya elmondta, 
hogy az iszlám valláson belül, a Korán tanítása miatt a keresztényeket 
mennyire elítélik pusztán már vallásuk miatt.

A konferencián Győrfi  Károly a hiánypótló művét, a Keresztényüldözés 
a XXI. század elején című könyvet is bemutatta. A könyv helyszínen való 
megvásárlására és dedikálásra is volt lehetőség. 

Fr. D. Fekete Balázs történész előadásában a Templomos Lovagrendről 
árult el számos roppant érdekes dolgot. „A harcos egyház eszméje” volt 
előadásának címe. 

 Végül, de nem utolsó sorban, Siklósi Beatrix főszerkesztő asszony 
„Övék a mennyek országa” című, a keleti keresztényüldözésről szóló doku-
mentumfi lm rezüméjét láthattuk! A fi lmből részletet is bemutattak, mely 
egyszerre volt megrázó, mégis ámulatba ejtő, mert megmutatta azon egy-
szerű, keresztény emberek életét, akik nem félnek dacolni a Boko Haram, 
vagy az ISIS terror szervezetekkel vallásuk gyakorlása érdekében. Az ő 
életük példamutató lehet számunkra, ebben a már igencsak materialista 
világunkban.

Hiszem, hogy Jézus – Máté evangéliumában olvasható – szavai, misze-
rint a kereszténységen, az üldöztetés ellenére „a pokol kapui nem vesznek 
erőt rajta.”, a nemzetközi segítséggel egyesülve lehetővé teszik a veszé-
lyeztetett helyeken élő keresztény emberek hitbéli életét. 

Olasz Ákos 11. évfolyam
Fotó: www.templarius.hu

ADOMÁNYOZTUNK

A helyi KDNP alapszervezete, 2017. december 15-én a 
Szent Antal Népházban tartotta szokásos, Adventhez köthető 
vacsoráját, immár 25. alkalommal. 

Az országos KDNP felhívásához csatlakozva, adományo-
kat is gyűjtöttünk nagycsaládosok, illetve olyan személyek 
részére, akiknek a karácsonyi bevásárlás anyagilag megter-
helőbb lenne. Hálás köszönet minden olyan tagnak és pár-
tolónak, aki bármilyen adománnyal hozzájárult ahhoz, hogy 
örömet szerezzünk ma négy családnak. A csomagok tartós 
élelmiszert, valamint gyerekjátékokat, gyerekplédet tartal-
maztak. Az összegyűjtött ajándék házhoz szállítva kiosztásra 
került.
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A választási eredmények
Az országgyűlési választásokat 1947. augusztus 31- én 

(vasárnap) tartották meg. A választáson résztvevő pártok 
közül egyedül a Keresztény Női Tábor nem indult Békés 
megyében, így az emberek kilenc pártra tudták leadni a 
szavazataikat. Az eredményeket az Országos Levéltárban 
található választási jegyzőkönyvekből dolgoztam fel.

Legelőször tekintsük meg, hogy a pártok milyen arány-
ban kapták a szavazatokat Gyoma település tekintetében 
az 1947-es országgyűlési választáson.  A választás napján 
7137 fő (96,86% részvételi arány mellett) jelent meg a sza-
vazókörökben voksolni valamely pártra.1

1. táblázat: Gyoma 1947-es választási eredményei.2

Párt Szavazatok 
száma

Szavazatok 
aránya
%-ban 

kifejezve
Magyar Kommunista Párt (MKP) 1407 19,71

Független Kisgazdapárt (FKgP) 1443 20,20

Szociáldemokrata Párt (SZDP) 883 12,37

Nemzeti Parasztpárt (NPP) 1232 17,26

Demokrata Néppárt (DNP) 28 0,39
Magyar Függetlenségi Párt 

(MFP) 643 9,15

Magyar Radikális Párt (MRP) 32 0,45
Független Magyar Demokrata 

Párt (FMDP) 1175 16,46

Polgári Demokrata Párt (PDP) 242 3,39

Érvénytelen 42 0,59

Összesen 7137 100

A táblázat adataiból látható, hogy a 9 induló párt közül 4 
(FKgP, MKP, NPP, FMDP) ért el kimagasló eredményt, ők 
birtokolják, a szavaztok közel 3/4-ét. Ha figyelembe vesszük 
a demográfiai és a foglalkozási adatokat, akkor megállapít-
hatjuk, hogy nem meglepő az FKgP győzelme Gyomán. Az 
viszont érdekes, hogy csupán a szavazatok 1/5-ét tudta be-
gyűjteni az FKgP, illetve a „2. helyezett” MKP előtt csupán 36 
szavazattal gyűjtött többet, ami százalékos arányban 0,5%-
ot jelent. A képzeletbeli dobogó harmadik fokát az NPP sze-
rezte meg. Jól látható, hogy az első három helyezett erősen 
kapcsolódik a parasztsághoz. Az FKGP és mind az NPP 
képviseli a parasztság érdekeit, míg az MKP az 1945-ös 
földosztás kapcsán köthető e társadalmi csoporthoz (1945-
ben a földművelési miniszter Nagy Imre, aki az MKP tagja 
volt). Érdekesség, hogy több érvénytelen szavazat (42) szü-
letett, mint amennyi szavazatot sikerült összegyűjtenie két 
pártnak (DNP: 28, MRP: 32). Elmondható, hogy a koalíciós 
pártok (MKP, FKgP, NPP, SZDP) helyi szinten a szavaztok 
69,52%-át szerezték meg.3

A következőkben az 1947-es választási eredményeket 
szeretném ismertetni, hogyan oszlottak meg a szavazatok 
Endrődön. A választási jegyzőkönyv alapján, Endrődön 
6047 fő (94,65% részvételi arány) adta le szavazatát 1947. 
augusztus utolsó napján.

1  MNL OL: XVIII-6-a Országgyűlés Általános iratai IV. 
tétel: Képviselőválasztási iratok. (1947) 11. doboz

2  MNL OL: XVIII-6-a Országgyűlés Általános iratai IV. 
tétel: Képviselőválasztási iratok. (1947) 11. doboz

3  MNL OL: XVIII-6-a Országgyűlés Általános iratai IV. 
tétel: Képviselőválasztási iratok. (1947) 11. doboz

2. táblázat Endrőd 1947-es választási eredményei.4

Párt Szavazatok 
száma

Szavazatok 
aránya
%-ban 

kifejezve
Magyar Kommunista Párt (MKP) 2373 39,24
Független Kisgazdapárt (FKgP) 1492 24,67
Szociáldemokrata Párt (SZDP) 397 6,57

Nemze   Parasztpárt (NPP) 636 10,52
Demokrata Néppárt (DNP) 262 4,33

Magyar Függetlenségi Párt (MFP) 229 3,79
Magyar Radikális Párt (MRP) 17 0,28

Független Magyar Demokrata Párt 
(FMDP) 546 9,03

Polgári Demokrata Párt (PDP) 48 0,79
Érvénytelen 47 0,78

Összesen 6047 100

Endrőd településen a szavazatok 63,9%-át gyűjtötte be 
a két legtöbb szavazatott kapó párt az MKP és az FKgP. 
Az első és a második helyezett között komoly különbséget 
láthatunk. A legtöbb szavazatott az MKP kapta (39,24%), 
míg utána 14,57%-kal lemaradva követi az FKgP. Az MKP 
győzelme mögött az állhat, hogy a lakosság nagy része a 
földosztás során került némi földterülethez (a földosztás ide-
jén a földművelési miniszter Nagy Imre), illetve Endrődön 
a népesség nagy része kisbirtokos paraszt, ebből adódóan 
szegény paraszt. Továbbá elmondható, hogy a településen 
az évtizedek során kialakult egy baloldali gondolkodású ré-
teg, amelynek „kedvezett” az 1945 utáni politikai helyzet. A 
harmadik helyezett az NPP lett, melynek oka lehet, hogy 
a mezőgazdaságból éltek sokan a vizsgált időszakban. Ha 
megvizsgáljuk, a koalíciós pártok szavazatának arányát 
Endrődön akkor azt az eredményt kapjuk, hogy a szavazó-
képes lakosság 80,11%-át tudták megnyerni az 1947-es or-
szággyűlési választások során. 5

Összegzés
Az 1947-es országgyűlési választás során Gyoma és 

Endrőd községek tekintetében számos állampolgárt zár-
tak ki a választásból az 1947-es választójogi törvény ren-
delkezéseinek segítségével. Elmondható, hogy az 1947-es 
országgyűlési választás alkalmával Gyoma és Endrőd köz-
ségekben „kékcédulát” adtak ki embereknek, de azok hasz-
nálatára nem találtam bizonyítékot. Továbbá elmondható, 
hogy többé-kevésbé Gyoma és Endrőd társadalmi viszo-
nyai leképeződnek a választási eredményekben. Gyomán 
az FKgP kapta a legtöbb szavazatot, ezzel szemben Endrő-
dön MKP elsőségével találkozunk. A választási eredmények 
bár csalódást keltőek voltak az MKP számára, de ez se ve-
tette vissza őket, hogy folytassák a politikai elképzelésüket, 
melynek értelmében 1949-re sikerült az ellenzéki erőket el-
lehetetleníteni és a szovjet hadseregek jelenlétében átvenni 
a tényleges irányítást az ország felett.

Dávid Benjámin
Forrás
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára: XVIII-6-a Ország-

gyűlés Általános iratai IV. tétel: Képviselőválasztási iratok. (1947) 11. 
doboz

4  MNL OL: XVIII-6-a Országgyűlés Általános iratai IV. 
tétel: Képviselőválasztási iratok. (1947) 11. doboz

5  MNL OL: XVIII-6-a Országgyűlés Általános iratai IV. 
tétel: Képviselőválasztási iratok. (1947) 11. doboz

Ör ö k s é g ü n k
Az 1947-es országgyűlési választások Gyomán és Endrődön - III. rész
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A hadi és politikai kérdések Orosz-
országban kedvező megoldást nyertek és 
Breszt-litovszkban megkezdődtek a béke-
tárgyalások Oroszországgal, utóbb meg-
köttetett a béke Romániával és mindennek 
dacára az entente annál hevesebben küzd 
Francia- és Olaszországban, Albániában 
és Macedóniában és általános békére még 
mindig nincs kilátás!

Az Országos Központi Sajtóvállalat 
nagyszabású mozgalmat indított az egész 
országban keresztény szellemű lap megala-
pítására. A megindított akció fényes ered-
ményt mutatott fel, amennyiben egynéhány 
hónap alatt mintegy 10 millió korona érté-
kű részvény jegyeztetett. Mint másutt, úgy 
Endrődön is a keresztény sajtó terjesztésére 
népgyűlés tartatott, amelyre Krüger olda-
lán a Tiszántúl szerkesztője is megjelent. 20 
részvényt jegyeztem. 

Február hónapban Kovács Sándor új-
misés Endrődre káplánnak rendeltetett. 

Február 21. Az egyháztanács és iskola-
szék megújíttatott, mely 3 évi időtartamra, 
1918. március 4-i 687/1918. szám alatt fő-
hatóságilag megerősíttetett. Március 14-én 
alakuló gyűlés tartatott, amelyen Farkas 
Imre alelnöknek, Veres Ferenc tanító jegy-
zőnek és Matuska Mihály gondnoknak 
választatott és akik egyszersmind a gyűlés 
színe előtt a hivatali esküt le is tették. 

Március 21-én az orgona homlokzati 
ónsípjait leszedte a requiráló Országh Antal 
váradi orgonacsináló. A requirált gyönyö-
rű orgonasípok súlya 133 kg volt, melyért 
a hadi kincstár á: 15 korona = 1.995 koro-
na és fuvardíj fejében 346 koronát fi zetett. 
Az orgonasípok a gyomai vasútállomáshoz 
lettek elszállítva a budapesti Fémközpont 
címére. 

Április 3. Búzarequirálás katonai asz-
szisztenciával!

Április 8. Meghalt Grócz Béla nagypré-
post, püspöki helynök – Endrődnek egy-
kori plébánosa – hosszabb betegség után 
jobblétre szenderült!  Április 10-én tartott 
exequijáján és temetésén megjelent Endrőd 
község és a hitközség képviselete. 

Április 11. Szalonna és zsír requiráló bi-
zottság kérlelhetetlen szigorral szedte össze 
a lakosságtól a zsírneműt. Magam 35 kg-ot 
adtam be, de a missziónak ezzel még vége 
nem lett, mert 13-án a maradék terménye-
ket is, még a takarmányalmát is lefoglalták. 
Nagy a nyomorúság és ínség! A jó Isten ir-
galmazzon nekünk!

Május 3. Kálló káplán Békésszentand-
rásra helyeztetett át. Július 1-én Kovács 
Sándor Váradújvárosra és ide Herbály Ist-
ván Csabáról és Betucher Ferenc újmisés 
rendeltettek.

A hadsereg szükségleteinek biztosítá-
sára a marhaállomány egy részét kezdték 

requirálni, még pedig a gazdák igen érzé-
keny megkárosításával. A requiráló zsidók 
kilónként 4,50-5 koronát fi zettek, mikor a 
marhahúsnak az ára kilónként 19 korona! 
Óriási módon növekedett az uzsora és az 
árdrágító galíciai zsidók vakmerő szemte-
lensége! 

Kibocsáttatott a VIII. hadi-kölcsön 
jegyzésére való felhívás. Most is 10 ezer ko-
ronát jegyeztem, minél fogva eddigi jegyzé-
sem összesen 80 ezer koronára növekedett. 

Június 24. A csehek gyalázatos árulása 
következtében nagy vereséget szenvedtünk 
Piave folyónál az olaszoktól. 150 ezer em-
ber veszteség és rengeteg ágyú és hadikész-
let jutott az ellenségnek. Édes Istenem ne 
hagyj el minket!

A község kulturális érdekeinek elő-
mozdítására részvénytársaság alakult, mely 
négy körébe következő intézményeket fog-
lalt és Isten segítségével a község közjavára 
életbe léptetni óhajt, úgymint egy motoros 
gőzmalom, gőzfürdő, vízvezeték és villany-
világítás. Szó van egy keskeny nyomtávú 
vasútról is, mely Gyomát Endrőd és Kon-
doroson át összekötné Csabával. Az ér-
deklődés igen élénk és tekintve a mostani 
pénzbőséget, alig lehet kételkedni, hogy e 
nagyhorderejű eszme végrehajtva ne lenne. 
Faxit Deus! 

Július 2. A közelgő aranymisém emlé-
kére az egyházmegyei főpénztárban alaphi-
ány gyanánt 20 ezer koronát hadi-kölcsön 
kötvénybe befi zettem, azon rendeltetéssel, 
hogy e tőke gyümölcsöztessék és majdan 
az Endrőd-szőlőskerti templom felépítésé-
re fordíttassék. Továbbá még 5.000 korona 
alapítványt, hasonlóan hadi-kölcsön köt-
vénybe tettem, oly célból, hogy ennek ka-
matai évenként az endrődi szegény iskolás 
gyermekek ruházatára – karácsony táján 
– felhasználandók legyenek! Legyen Isten 
áldása e két alapítványon, melyet népem 
iránti szeretetből neveztettem.  

Augusztus 3. Érkezett a községbe 97 
gyermek Ausztriából nyaralásra. Házam-
hoz 3 bécsi gyermeket vettem teljes ellátás-
ra, 6 hétre. A többi gyermek a nemeslelkű 
híveimnél készséggel elhelyezést nyert. 

Augusztus 7-én Isten különös kegyel-
méből megtartottam félévszázados papsá-
gom örömünnepét, az aranymisét. 9 óra-
kor teljes pontifi calis díszben Te Deumot 
mondva, ünnepélyes hálaadó szentmisét 
mutattam be a végtelen fölséges jó Isten-
nek, velem éreztetett számtalan kegyel-
mekért és áldásokért. A szentmise alatt 
Herbály István káplánom vezetésével a 
leányénekkar gyönyörű éneket adott elő a 
hívek nagy lelki örömére. Evangélium után 
Dunay Alajos békésszentandrási tb. kano-
nok és plébános tartott egy szép és igen 

megindító prédikációt. A szentmise végével 
híveim ezreit megáldottam. Az ünnepélyes 
misén a következő paptársak szívesked-
tek asszisztálni: Peneky Gergely pracb. És 
Takácsy Dénes káplán, Liborfer(?): Amb-
rus Tibor ….-i lelkész, infulista: Rácz Pál 
sarkadi plébános, parteralista: Csernay 
Géza gyomai plébános, a … Rozemberszky 
Gyula micskei plébános, ….: Gáspár István 
mezőberényi lelkész és Glacz gyomai káp-
lán, akolytusok: 2 kispap, Mányi és Tímár 
Máté. Azon kívül jelen voltak: Bedák Má-
tyás kondorosi plébános és kerületi jegyző, 
Fehér Lajos körösladányi plébános, Szabó 
Sándor szeghalmi lelkész, Gyenes György 
kondorostanyai és Kálló Ferenc káplánok. 
Déli fél 12-kor vége lévén az istentiszte-
letnek, következtek a különféle testületek 
tisztelgései. Először a kerületi testvérek, 
akik ezen alkalomból 1.000 koronát kézbe-
sítettek nekem, oly célból, hogy ezen ala-
pítvány, mint Zelinka János apátplébános 
alapítványa az egyházmegyei alapítvány 
pénztárában kezeltessék és annak kamatai 
az endrődi római katolikus szegény tanu-
lók javára fordíttassanak. Tisztelgett továb-
bá a községi előljáróság, a Katolikus Kör, 
a Fogyasztási Szövetkezet, az Ipartestület, 
a Vöröskereszt Kórháza 604 ápolás alatt 
álló sebesült vitézeivel – megindító látvány 
volt! – a Máriatársulat, Jézus Szent Szíve és 
a III. rend képviselete. Délben örömlako-
mához ült a nagyszámú vendég – mintegy 
45 fő. Az ebéd, bár szerény hadi keretben, 
de mégis víg kedélyt szerzett és nem hi-
ányzott a sok szép felköszöntés sem. Ebéd 
közben érkeztek az üdvözlő táviratok. Gróf 
Széchenyi Miklós püspök, Gr. Blankenstein 
Pál, Kárán István, Fröhmer Lajos, Kálló ?, 
Winkler Ágoston, Riegel Géza, Ruszka Zol-
tán, Szabó Ferenc, Kiss Ferenc, Kovács Sán-
dor, Tímár Gyula, stb. Számos üdvözlő le-
vél közelről-távolról és volt 43 káplánomtól. 
Utólag még Dr. Karácsonyi János püspök, 
Dr. Vucskics Gyula és Dr. Némethy Gyula 
kanonokoktól. 

Ezen jubileum megörökítésére a temp-
lomnak egy szép ünnepi fehér selyem orná-
tust – 1 casulát – 2 dalmatikát és 1 pluvialét 
2.010 korona értékben ajándékoztam. (cég: 
Rétay és Benedek, Budapest) a hívek pe-
dig: 2 ?, 1 szenteltvíztartót, kiöntővel és 1 
aspergilt betegek látogatására és temetések-
re.

Augusztus 3. Bécsből 97 fi ú és leány 
gyermeket 4 tanító kíséretével helyeztek el 
nyaralásra és üdülésre Endrődön. A plébá-
nián díjtalanul 6 héten át gondoztatott 1 fi ú 
és 3 leány.

A közölt részletek a Historia Domus 
191-193. oldaláról származnak.

Historia Domus, Endrőd 
1918

I. rész
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2017. december 16-án 14 órakor került megrendezésre a XVI. 
Segítsünk a rászoruló gyermekeken elnevezésű jótékonysági ada-
kozási ünnepség, melynek keretében olyan 25 gyomaendrődi csa-
ládot ajándékozunk meg, ahol tartósan beteg gyermeket nevelnek..

Az immár hagyományos rendezvényt az „Élet Másokért” Egye-
sület szervezi.

Ebben az évben a fővédnöki tisztet Prof. Dr. Csókay András 
idegsebész, agykutató vállalta, aki sajnos személyesen nem tudott 
jelen lenni, mert 3 nappal előtte érkezett haza egy 17 napos misz-
szióból Bangladesből, de küldött egy nagyon szép üzenetet az ün-
nepelteknek.

A Megyegyűlés képviseletében Várfi  András alelnök úr jelent 
meg, mivel Zalai Mihály elnök úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tu-
dott jelen lenni. A Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető helyettese 
Dr. Smiri Sándor is minden évben részese ennek a bensőséges ün-
nepnek, és ebben az évben Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármes-
tere is rész tudott venni ünnepségünkön.

Vaszkó Sándorné, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelen-
teket, majd Dr. Dénes Zoltán plébános, esperes, egyetemi tanár a 
Karácsony lényegét mondta el a kereszténység jegyében.

Túri-Kiss István a gyomai egyházközség plébánosa nagy szere-
tettel beszélt az élet nehézségeiről, annak viseléséről, örömeiről.

Karácsonyi dalok éneklésével meggyújtottuk a gyermekek gyer-
tyáit, mely a szeretet, a melegség, a fény örök szimbóluma.

Ezek után Bukva Márti helyi kislány egy karácsonyi verssel ked-
veskedett a jelenlévőknek.

A megajándékozott családok részéről Fülöpné Kiss Erzsébet 
édesanya egy gyönyörű verssel köszönte meg az adományozók és 
segítők önzetlenségét.

Az ünnepi pillanat következett: az ajándékok átadása a gyerme-
kek, családok részére.

Lélekemelő pillanatok részesei lehettek azok, akik megjelentek 
ezen az ünnepségen.

Az idei évben a következő személyek adakoztak:

A d o m á n y o z á s i  ü n n e p s é g

Balog Péter és családja
Békés megyei Önkormányzat
Binges Etelka
Bukva Csilla
Czinó Erika és családja
Dr. Dobó Katalin
Dr. Giricz Katalin
Dr. Pacsika György és felesége
Dr. Palya József és felesége
Dr. Smiri Sándor és felesége
Dr. Lévai Mihályné
Csemetekert Óvoda óvodásai és családjaik
Endrődi Egyházközség
Farkasinszki Zsuzsanna
Gulyás-Kis Sándor és felesége
Hornok Erika
Hunya Elek
Hunyai Karitász
Iványi Lajosné és családja
Iványi László
Járási Hivatal Munkaügyi Központ
Kónya István és családja - Kónya Zöldséges
Molnárné Beinschróth Ágnes
Papp István
Pataki Bálintné
Pápai Zsuzsanna és családja
Rostélyos Húsbolt
Sikér Kft 
Szabó Balázsné és családja
Szt. Gellért Kat. Gimnázium
Szt. Imre Plébánia Endrőd
Uhrin Emese- Papírbolt,
valamint a névtelen adakozók.
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Csókay András professzor üzenete 
az Adományozási ünnepség résztvevőihez
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, békés és boldog Adventet!
Sajnos, végül ügyeletben is kell lennem így nem tudtam eljön-

ni. Pár gondolatot küldenék, amiből mindig erőt meríthetünk, ha 
hagyjuk, hogy megszülessen bennünk is az ÚrJézus.

Jézus azt mondja Nikodémusnak „újra kell születned”. Ez a 
meghívás arra, hogy az egyénből személlyé váljunk. Valódi lényem 
ott rejtőzik lelkem legmélyén, és a végtelenre nyílik.

Az emberi élet, bármilyen hosszú legyen és értékes, csak a leg-
parányibb részét tárja fel önmagából. Egyetlen élet, de évmilliók 
sem lennének elegek, hogy kifejezzem, ami ott van a szívemben, a 
fejemben. Döntenem kell, hogy milyen legyek a bennem rejlő mil-
liónyi személyiség gazdag választékából. Be kell érnem, hogy egy 
legyek. Kétkezi munkás, takarítónő, pap, orvos kereskedő, művész?

A feltámadás a reménységre, érkező válasz. Annak lehetőségét 
kínálja, hogy végre önmagunk lehessünk. Hogy milyenek vagyunk, 
számos olyan körülményen múlik, amelyekbe nincs beleszólásunk. 
Bele vagyunk vetve a létezésbe anélkül, hogy választhattunk volna. 
Ahhoz, hogy személlyé váljak, meg kell teremtenem és ki kell ta-
lálnom magam.

Egész életem lassú folyamata annak, hogy megszülessek ön-
magamnak. A halál pedig megkoronázása, hiszen lehetővé teszi a 
második születést, amelyet feltámadásnak hívunk.

Testem is tele van korlátokkal. Az olimpiai bajnokoknak, a ze-
neművészeknek is. Az öregedésben, betegségekben még inkább. 
Áldás, hogy vannak érzékeink, de még a világutazók is alig érzé-
kelnek, látnak valamit a világból. Pedig képesnek kellene lennem 
arra, hogy kommunikáljak a világegyetem egészével.

Amikor kimondjuk, hogy „várom a test feltámadását” olyan 
feltámadt testet várunk, ami már megtörtént, aminek nincsenek 
korlátai, ahogy Jézusénak sincs. Enni tud, megmutatja sebeit, mint 
a személyi igazolványát, megölelik a tanítványok, ugyanakkor csu-
kott ajtón jön be és egy pillanat alatt Galileában van. Ez a megtör-
tént valóság fog a feltámadásban beteljesedni velünk is. A feltáma-
dott Jézus képes megélni újra a múltat a legszebb közös élményeket 
a tanítványokkal. Ugyanez fog történni velünk is. Egyetlen dolog 
kell: képesek legyünk bűnbánó jobb latorként élni és meghalni.

„A feltámadottság állapota nem lenne a teljesség állapota, ha 
nem volna képes megismételni a létünk legszebb pillanatait is. A 
mennyországban megismétlődnek életünk legszebb pillanatai.” 
(H. Boulad) A feltámadottság állapotában természetes és spontán 
módon teszi meg a testünk annak végtelenszeresét, amihez ma a 
tudomány és technika adta lehetőségek korlátozottan hozzásegíte-
nek. Az ima, a böjt eredménye az életöröm, mosoly harmonikus 
kapcsolat a világgal, a többi emberrel, önmagunkkal, az Istennel. 
Ez a lelki fi atalság állapota, ami előképét adja annak, amit a feltá-
madottság állapotában fogunk megélni.

Hézag, szakadék van a jelenlegi és jövőben testünk között. És 
ez csak mélyül öregedéssel, betegségekkel. A hanyatlást sokan úgy 
élik meg, mint támadást az élethez való jog ellen. A feltámadt tes-
tünk egyszerre fog hasonlítani a megszokottra, és különbözni tőle, 
úgy mint Krisztusé, akit először alig ismernek fel a tanítványok.

A kereszténység nemcsak a lélek, de a test vallása is. A feltá-
madásban azoknak a sokszorosát is megéljük, amit nem tudtunk 
megélni korlátaink miatt. Aki tehetségtelen volt a zenéhez Mozart 
lehet, aki a focihoz az Pelé, aki a tudományhoz az Einstein. De ez 
csak a mellékes, ahhoz az örömhöz képest, amit Isten színről színre 
látása eredményez. Ezért ne búslakodjunk előrement szeretteink 
nehézségeink, testi fogyatékosságaink miatt. Ne irigyeljük elment 
szeretteinket Jézustól!  Adventben különösen várjuk az Úrjövetet 
a lelkünkben imával, közösségi együttléttel, amely lehetővé teszi, 
hogy már itt a földön, ha pillanatokra is, de megéljük a bennünket 
váró teljességet.

Csókay A.
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Rovatvezető: Polányi Éva

 ADJON ISTEN MINDEN JÓT…/

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb időt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg
Ez új esztendőben!

KÁNYÁDI SÁNDOR: 
BALLAG MÁR

Ballag már az esztendő,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő,
vígan fütyörészve.

Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.

Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő.

FARKAS ÁRPÁD: 
ÚJÉVKÖSZÖNTŐ

Szép vagy, mint a fehér fenyő,
hótól tiszta, fátyolos,
szép menyasszony, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Ne légy te arannyal zengő,
ezüst fénytől mámoros,
búvópatak, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Bolyhos, szelíd bárányfelhő,
mint a búza, mint a rozs,
kenyerünkhöz, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Jöjjön hozzánk el az erdő,
mikor hideg záporoz,
pásztortüzes újesztendő,
békét, békességet hozz.

Krumpliföldünk áldja eső,
fű se legyen árva, rossz,
a házunkba, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Tisztaság légy és levegő,
áldott hó álmainkhoz,
légy a hazánk, újesztendő,
s békét, békességet hozz!

[ÚJ ESZTENDŐ 
BEKÖSZÖN...] 
  
1. Új esztendő beköszön 
régi könyvben új lap 
új topán a küszöbön 
ég küszöbén új nap. 
Ej haj dús az év 
minden jót ígér, 
minden napja cél és 
minden éje kéj. 
  
2. Vízkereszt: a világ vár 
csillag ég az égen 
Gáspár, Menyhért, Boldizsár 
jönnek a tevéken. 
Ej haj szép az év, 
minden napja szép, 
minden éj egy álom 
minden nap egy kép. 
  
3. Gyümölcsoltó: boldogan 
angyal kél a szélben, 
a Megváltó megfogan 
tiszta szűz méhében. 
Ej haj mély az év, 
minden napja mély, 
születés a nappal, 
foganás az éj. 
  
4. Kelj vasárnap Palmárum 
bujj elő, zöld zsenge: 
Krisztus urunk szamáron 
megy Jeruzsálembe. 
Ej haj nyől az év 
bársony barkaként: 
barka síma, bársony 
macska talpaként. 
  
5. Nagypénteken délután 
szél nyög a kereszten, 
fenn a bús Kálvárián 
meghal a bús Isten. 
Ej haj bús az év, 
minden napja bús, 
nappala borús és 
éje háborús. 
  
6. Husvét reggel felragyog 
alleluja szólal, 
sírból Krisztus kilobog 
piros lobogóval. 
Ej haj, halál ellen 
balzsamír az év, 
mert a nap feltámadás 
és az éj csak rév. 
  
7. Piros Pünköst mosolyával 
piros rózsa éled: 
tüzes nyelvek záporával 
harmatoz a lélek. 
Ej haj, lélekév! 
meghal, mégis él: 
az eleven napnak 
szelleme az éj. 
  
8. Péter és Pál: Damaskus, 
fény kel az útporbul: 
Paulussá Saulus 
lováról lefordúl. 
Ej haj csodaév 
fordul és cserél, 
minden éjből nap lesz, 
minden napból éj. 

 

9. Szent István a vánkoson 
nyújtja koronáját, 
Magyarország köszönti 
régi patrónáját. 
Ej haj örök év 
örök reménység, 
ahol a föld nem segít, 
megsegít az ég. 
  
10. Névnap: Mária neve 
zengi át a tengert, 
kit az Isten eleve 
anyja gyanánt szentelt. 
Ej haj gyöngy a nap. 
Gyöngyfüzér az év: 
minden nap egy névnap, 
minden gyöngy egy név. 
  
11. Mindenszentek: hideg ősz, 
bolyg a szellem fázva, 
fázó népség temetőz 
sírokon gyertyázva. 
Jaj az év temető, 
mindennap egy holt, 
minden napra minden éj 
ráírja, hogy: Volt. 
  
12. Fenyőillat: Karácsony 
Betlehem és jászol: 
fügén élsz és kalácson, 
de a szíved gyászol. 
Szép az év, szép a nap, 
de a szíved oly bús: 
Volt egy gazdag kisgyerek, 
aki most vén koldús. 
  
13. Tizenkettő: tik, tak, tik... 
Évet év most veszt el: 
Versbe tizenharmadik 
az öreg Szilveszter. 
Klepetusán - ő az év - 
minden gomb egy nap: 
gimbeli-gombolja 
s megint belekap. 
  
1911

„Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt 
mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!” (Ézs 41, 13)

Fotó: Szabó Ferenc
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5500 Gyomaendrőd, 
Kossuth u. 31 

Nyitva: 
Hétfő-Péntek: 7-17 Szom-
bat: 8-12

Telefon: +36 (30) 2780-405

Egészségről-betegségről

Kedves Olvasók! A téli és kora tavaszi hónapokban írt cikkeim-
mel segítséget szeretnék nyújtani a nátha, megfázás megelőzésé-
ben vagy a már kialakult betegség kezelésében.

Csipkerózsa (Rosa Canina)

A csipkerózsa a rózsafélék családjába tartozó, Perzsiából szár-
mazó tüskés cserje; megtalálható domboldalakon, hegyvidékek 
lejtőin, erdőszéleken, utak mentén. Évezredek óta ismert gyógy-
növény, az ókorban a skorbut ellenszerének tartották, a rómaiak 
a cserje gyökeréből készült főzetnek veszettséget gyógyító ha-
tást tulajdonítottak. Népies nevei: vadrózsa, ebrózsa, gyepűró-
zsa; termését egyes vidékeken hecsedlinek hívják. A növény sö-
tétpiros áltermése a csipkebogyó, mely az egyik leghatékonyabb 
gyógynövényünk. 

  Leggyakrabban az egészben szárított áltermés vagy a mag-
vaitól megfosztott csipkehús kerül felhasználásra. A csipkehús 
tartalmazza a legtöbb természetes C-vitamint a vad-és kerti nö-
vényeink közül. A csipkebogyóban tízszer több C-vitamin van, 
mint egy citromban, négy evőkanál csipkehús kb. 300 mg C-vi-
tamint tartalmaz. A-, B1-, B2-, K-, E-és P-vitamin tartalma is meg-
említendő. Ásványi anyagai közül lényegesebbek: a magnézium, 
a vas és a kalcium. A cukor-, az aminosav-, a pektin-, az alma-és 
citromsav tartalom, az illóolajok, a karotinoidok és a fl avonoidok 
is részt vesznek a gyógyhatás kialakításában. 

  A csipkehúsból készült tea több hatóanyagot tartalmaz, 
mint a csipkebogyóból készült oldat. Őszi-téli hónapokban 
rendszeres fogyasztása javasolt nátha, infl uenza megelőzésére 
immunerősítő hatása miatt. Enyhe vizelethajtó, így használata 
kedvező vesekő és-homok kialakulásakor. Kötő-és porcszövet 
erősítő hatású, elősegíti a csontképzést, erősíti a fogakat és az 
ízületi porcot, ajánlott fogyasztása csontritkulásban is. Mozgás-
szervi vonatkozásban megemlítendő, hogy hatékonyan csök-
kenti az ízületi gyulladást. Erősíti a hajszálerek falát, a szív-és 
érrendszert védi, keringésjavító és vérnyomáscsökkentő hatású. 
Idegnyugtató, gyomornedv elválasztást fokozó és vérnyomás 
csökkentő tulajdonsága magas magnézium tartalmának kö-
szönhető. Cukorbetegségben is előnyös fogyasztása, mert sza-
bályozza a vércukor-szintet. Vese-és hólyagbántalmak, hólyag-, 
bél-és hörghurut kezelésére is alkalmazható. A csipkehús ható-

anyagainak emésztést serkentő hatása van és elősegíti a zsírok 
lebontását, így diétában is alkalmazható. A csipketeának a daga-
natellenes és a gyulladáscsökkentő tulajdonsága antioxidáns és 
fl avonoid tartalmának tulajdonítható. 

  Idősebb korban a hólyag és a vesék rendszertelen műkö-
dése és epekövesség esetén ajánlott a csipkebogyóbor fogyasz-
tása, mely enyhe gyulladáscsökkentő, vizelethajtó, vese-és epe-
kőoldó hatású. A bor kimagozatlan, friss gyümölcsből készül és 
magas az E-vitamin tartalma. 

  A virágsziromból készült főzet enyhe hashajtó, a levélből ké-
szült főzet hasfogó hatású. A csipkehúsból lekvár, szörp is készül-
het a fent említetteken kívül. 

  A csipkebogyó-olaj kozmetikai célokra használható, mert 
csökkenti a bőr szárazságát és magas antioxidáns tartalma révén 
sejtöregedést gátló, bőrfeszesítő hatása van.

  A csipketea készülhet forrázással és hideg áztatással. A for-
rázással készült tea elkészítési módja: 1 teáskanál csipkehúst 3-4 
percig főzünk, ha kihűlt leszűrjük. Húgyhajtásra reggel 1 csészé-
vel, cukorbetegségben délben, este étkezés előtt 1-1 csészével, 
diétánál, zsíros ételek fogyasztása előtt 1 csészével iszunk az ol-
datból. 

A hideg áztatással készült tea elkészítése: 2-3 gramm csipke-
húst beáztatunk 8 órára 2,5 dl hideg vízbe. Hidegen vagy felme-
legítve fogyasztjuk, mézzel ízesíthetjük. Ne melegítsük az olda-
tot 50 Celsius fok fölé, mert C-vitamin tartalma ekkor elbomlik. 
A hideg áztatással készült teát nátha, infl uenza megelőzése, ke-
zelése céljából naponta 2-3 csészével, rendszeresen fogyasztjuk. 

  A csipkebogyóbor elkészítése: 1 liter csipkebogyó két végét 
levágjuk, összezúzzuk és 50 dkg cukorral elkeverjük. 3 dl bort 
öntünk rá, 8-10 napig állni hagyjuk, majd leszűrjük az oldatot. 
Naponta legfeljebb fél decilitert ihatunk belőle, fogyasztása az 
előírt mennyiségben nem jár mellékhatások kialakulásával.

  A csipketea fogyasztása terhesség, szoptatás idején nem 
ajánlott, 1 éves kor fölött hígítva adható. 

  A csipkebogyó gyűjtési ideje szeptembertől novemberig 
tart, a dér csípte termés szárításra nem alkalmas. Forgalmas utak, 
vasútvonalak mellett növő cserjékről kerüljük a termés begyűj-
tését.

 
Forrás: Szabó György – Lopes-Szabó Zsuzsa: A bükki 

füvesember gyógynövényei

Internetes forrás: www.hazipatika.com › Gyógynövénytár

Csipkerózsa
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Számos kérdésben döntött az Országgyűlés a december 12-ei 
ülésnapon. Az Országgyűlés Hivatalának köztisztviselőire vo-
natkozó életpályamodellt vezetnek be a parlament döntése alap-
ján. A törvénymódosítás szerint az országgyűlési köztisztviselők a 
betöltött munkakörükhöz szükséges iskolai végzettség és a közszol-
gálati jogviszonyban töltött idő alapján kerülnek az adott besorolási 
fokozatba.

Kiterjesztette az Országgyűlés az életkezdési támogatást és 
a Start-számla nyitásának lehetőségét a külföldön élő magyar 
gyermekekre is. A törvény hatálya kibővült a 2017. június 30. után 
született, nem Magyarország területén élő, magyar anyakönyvvel 
rendelkező, magyar állampolgárságú gyermekekre, valamint a ket-
tős állampolgárságot el nem ismerő országokban - Szlovákiában és 
Ukrajnában - élő, magyar igazolvánnyal rendelkező gyermekekre.

Az Országgyűlés több jogszabályt is megváltoztatott a bün-
tetőeljárásról szóló törvény 2018 júliusában történő hatálybalé-
pésével összefüggésben a kormány kezdeményezésére. A módo-
sítások egyike lehetővé teszi, hogy az egyszerű beismeréshez képest 
is értékelni lehessen a terhelt személyek szerepét, ha más jelentős 
bűncselekmények feltárásához, bizonyításához is aktívan hozzájá-
rulnak.

A Magyar Nemzeti Bankról (MNB) szóló törvénybe fog-
lalták a jegybank pénzügyi hatósági felügyeleti hatásköreinek 
egy részét a jövő év elejétől hatályba lépő általános közigazgatási 
rendtartáshoz igazodva. A döntéssel a jegybankra az általános-
tól eltérő szabályok vonatkoznak majd például abban a kérdés-
ben, hogy milyen esetekben utasíthat vissza kérelmeket, továbbá 
kimondták, hogy az MNB felhívására az ügyfél köteles közölni a 
döntésekhez szükséges védett adatokat is.

Szintén elfogadásra került, hogy január elsejétől lakásvásár-
lás esetén a kedvezményes illetékalap megállapításakor, illetve 
az illetékmentesség alkalmazásánál fi gyelembe lehet venni an-
nak a lakásnak a forgalmi értékét is, amelyet a vásárlást meg-
előző 3 éven belül adtak el. A korábbi szabályozás egy évet tar-
talmazott.

A szakgimnáziumi képzés rugalmasságának növelését és a 
szakmai képzési tartalom egy részének választhatóvá tételét céloz-
za a nemzeti köznevelési és szakképzési törvényt módosító dön-
tés. A módosítással az érettségi vizsga keretében megszerezhető 
úgynevezett mellék-szakképesítéseket leválasztják, elkülönítik 
az érettségi vizsgától, és tanulásuk választhatóvá válik.

A világörökségi helyszíneken lévő ingatlanokra vonatkozó 
elővásárlási joggal ruházta fel az államot a parlament. Lakásokat 
és termőföldeket nem érint.

Újabb közigazgatási eljárások válnak egyszerűbbé, gyorsab-
bá és olcsóbbá. Díjmentesek lesznek a családi otthonteremtési 
kedvezmény (csok) beadásához szükséges eljárások, a csokot ki-
használók pedig illetékmentességet is kapnak, amennyiben a vá-
sárolt ingatlan ára - a csok összegével csökkentve - nem éri el a 30 
millió forintot.

Május 6-át a Magyar sport napjává, február 22-ét a Magyar 
parasport napjává, szeptember utolsó péntekét pedig a Magyar 
diáksport napjává nyilvánítja az Országgyűlés.

A hulladék-törvény rendelkezéseinek egy része a számlázással, 
díjbeszedéssel, díjhátralék-kezeléssel kapcsolatos szabályokat 
módosította, illetve új fogalomként jeleníti meg a közszolgálta-
tói alvállalkozó fogalmát.

A parlament egy olyan önálló agrártámogatási eljárásrend 
felállításáról döntött, amely a kormány szándéka szerint garan-
tálja az agrártámogatási rendszer zökkenőmentes működését az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény január 1-jei ha-
tályba lépése után.

Változnak a hivatásos állományba kerülés szabályai. A honvé-
dek jogállásáról szóló törvény módosításának célja, hogy a hi-
vatásos állományba kerülés szabályait rugalmasabbá tegye. Így 
szolgálati viszony teljes körű alkalmassági vizsgálat lefolytatása nél-
kül is létesíthető lesz, ha a törvényben meghatározott kizáró okok 
nem állnak fenn.

Többletjogosítványokat kap a Nemzeti Emlékezet Bizott-
ságának elnöke. A jövőben az elnök határozhatja meg a testület 
munkacsoportjainak összetételét, az általuk ellátandó feladatokat, 
az éves kutatási munkatervet, a bizottság ügyrendjét, a hivatal ala-
pító okiratát, a szervezeti és működési szabályzatát.

Az Országgyűlés döntése értelmében létrejön a Nemzeti Tu-
risztikai Adatszolgáltató Központ, egy felhőalapú szolgáltatást 
biztosító informatikai rendszer, amelyen keresztül a szálláshely-
szolgáltatók eljuttathatják összes statisztikai adatukat az érintett 
szerveknek.

Az Országgyűlés 2017. december 12-én 
meghozott egyes döntései

Dankó Béla országgyűlési képviselő sajtóközleménye
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Több forrást az édesvízi haltenyésztésre!
Erdős Norbert sajtóközleménye

„A haltenyésztés méltatlanul alulfi nanszírozott a halászathoz 
képest, a jelen programozási időszakra szóló 6400 millió euró 
mindössze ötöde kerül az akvakultúra ágazathoz” - jelentette ki 
Erdős Norbert fi deszes EP-képviselő az EP Halászati Bizottságá-
nak mai ülésén, Brüsszelben. A békéscsabai politikus hozzátette: 
az uniós halászati politika lemaradásával ellentétben, az EU-ban 
egyre több vállalkozó ismeri fel a haltenyésztésen alapuló multi-
funkcionális gazdaságok erősségét, melyek a haltermelés mellett 
változatos szolgáltatásokat, pl. turizmus, étkeztetés, táj-bemutatás 
is nyújtanak. „Kifejezetten örülök, hogy a Parlament végre készít 
egy jelentést az akvakultúra ágazat jövőjéről” - emelte ki a szakbi-
zottság tagja.

Erdős Norbert emlékeztetett: az Európai Unióban az 
akvakultúra jelenleg másodlagos szerepet tölt be a halászat mellett. 
„Egyértelmű azonban, hogy a fenntartható módon végzett tenge-
ri halászat nem képes kiszolgálni az emberiség növekvő igényét a 
halászati termékek iránt, így minőségi váltással az Európai Unió-
nak az akvakultúra-fejlesztés irányába kell elmozdulni. Ezáltal nő 
az ágazat versenyképessége és csökken Európa importfüggősége a 
halászati termékek tekintetében” - emelte ki a néppárti politikus.

„Az EU kevesebb, mint 2%-át adja a világon akvakultúrában 
megtermelt halnak, ám a minőség tekintetében élen jár. Erre a 
minőségre alapozva kell a munkát folytatni, így segítve az ágazat 
növekedését” - jelentette ki Erdős Norbert. A legfrissebb tanulmá-
nyok szerint a haltenyésztésen alapuló multifunkcionális gazdasá-
gokban a termelésből származó bevételnek akár a tízszerese is lehet 
a kapcsolódó szolgáltatásokból származó haszon. Ez a tendencia 
nem csak az élelmezésbiztonság javítását jelenti, hanem hozzájárul 
a munkahelyek számának növekedéséhez is. „Szeretném, ha a 2020 
utáni új uniós halászati politikában az akvakultúrára szánt uniós 
forrás jelentősen, legalább a jelenlegi másfélszeresére növekedne” 
- emelte ki a békéscsabai politikus.

„Az édesvízi ágazatra szánt uniós forrást ezért meg kell dup-
lázni” - jelentette ki Erdős Norbert, és külön felhívta a fi gyelmet 
az édesvízi haltenyésztés jelentőségére. Ez az ágazat ugyanis az EU 
teljes akvakultúra termelésének közel 20%-át adja, továbbá az Unió 
tagállamai közül tízben az édesvízi termelés a meghatározó, és na-
gyon fontos szerepet tölt be a munkahelyteremtésben. 

„Szeretném kiemelni, hogy számos tagállami, így a magyaror-
szági halastavak jelentős része Natura 2000 területen fekszik. Így 
van ez ahonnan származok, Békés megyében is” - mondta el Er-
dős. A képviselő szerint ezek a halgazdaságok semmilyen veszélyt 
sem jelentenek e területek természeti értékeire. Sőt, sok esetben 
éppen a zárt rendszerű halastavainknak köszönhetőek az általuk 
létrehozott, illetve megőrzött egyedi vizes élőhelyi társulások. „Kö-
vetkezésképpen, az édesvízi akvakultúrát meg kell szabadítani az 
indokolatlanul szigorú és felesleges fenntarthatósági előírásoktól, 
amelyek csak a tengeri halászat és akvakultúra esetében indokol-
tak” - jelentette ki a fi deszes politikus.

Végül Erdős Norbert emlékeztetett, hogy a politikai tárgyalá-
sok a jövő évben kezdődnek meg mind az uniós közös agrárpoliti-
ka, mind az új halászati politika tekintetében. „A jövő évben - sok 
más feladat mellett - ringbe szállok ezért is, hogy a magyar gazdák 
és a magyar haltenyésztők a lehető legnagyobb uniós forráshoz 
jussanak a 2020 utáni időszakra. Ezúton is szeretnék sikerekben 
gazdag új évet kívánni minden Békés megyei honfi társam számá-
ra” - jelentette ki a békéscsabai képviselő.

Telelőre vonultak a csapatok

Az év utolsó hónapjának első hétvégéjén, december 2-án 
lejátszották az őszi szezon befejező fordulójának mérkőzéseit 
a labdarúgók. A tizenkét résztvevős lebonyolítás miatt már hat 
fordulót a tavaszi szezonból is lejátszottak a csapatok. Tavasszal 
a rövid alapszakasz befejezése után a rájátszással folytatódik a 
bajnokság. A Gyomaendrődi FC egy jó átlagos teljesítménnyel 
magabiztosan a felsőházban telel.      

 
A lejátszott mérkőzések eredményei:     
  
2017. 11. 18.     Gyomaendrődi FC - Dobozi SE     0 : 1
                             G.: -----       
Felsőházi rangadó, a második helyezett Doboz látogatott a 

negyedik helyezett Gyomaendrőd otthonába. A vendégek meg-
nyomták a mérkőzés elejét, az első negyedórában több ziccert 
is kialakítottak, amiből egyet értékesítettek is. Ezt követően ki-
egyenlítetté vált a mérkőzés némi vendég mezőnyfölénnyel. A 
második félidőben sem változott a mérkőzés menete, a hazaiak 
próbálkoztak, de igazi gólveszélyt nem tudtak jelenteni az el-
lenfél kapuja előtt. A vendégek kontrái veszélyesek voltak, de az 
utolsó passzok már nem sikerültek, így ők sem tudtak újabb gólt 
szerezni. A hazaiak fi atal kapusa tartotta szinte végig meccsben 
a csapatot, ziccereket védett, tizenegyest hárított, a támadósor 
viszont megint nem tudott eredményes lenni, így törvényszerű 
volt a vereség.

2017. 11. 25.     Bucsa SE - Gyomaendrődi FC     2 : 1
                             G.: Tóth B.
A sárrétiek átlagon felüli hazai szereplést produkáltak ed-

dig, hiszen csak a csoport első két helyezettje járt teljes sikerrel 
a bucsai katlanba. Ennek megfelelően a hazaiak támadásaival 
indult a mérkőzés, de a vendégek jól tartották magukat. A fél-
idő utolsó tíz percét ismét megnyomták a bucsaiak és két gólt 
szerezve magabiztos előnyre tettek szert. A második félidő első 
perceiben a vendégek is gólt szereztek, ezzel ismét nyílt lett a 
mérkőzés. Ezt követően azonban már csak helyzetek adódtak 
mindkét oldalon, de újabb gól nem született. A lelkes hazaiak 
tovább gyarapították a győzelmeik számát, a vendégek pedig 
már sorozatban harmadszorra hagyták el vesztesen a pályát.       

2017. 12. 02.     Gyomaendrődi FC - Csabacsűdi GYLSE     2 : 0
                             G.: Bányi R., Toldi B.      
A hazaiak egy három hetes vereség sorozatnak szerettek 

volna véget vetni az ősz utolsó bajnoki mérkőzésén. Azonban 
nem így indult a mérkőzés, hiszen a vendégek az első tizenöt 
percben akár a mérkőzést is eldönthették volna, de szerencsére 
a kapu előtt a végjátékban nagyon pontatlanok voltak. A hu-
szadik perc körül mint egy varázsütésre  megváltozott a hazaiak 
játéka és beszálltak ők is a mérkőzésbe. A félidő közepén kihasz-
nálva a vendégek pontatlanságát egy kontra támadást sikere-
sen végig vittek és góllal fejezték be. A félidő végére feszültté 
vált a mérkőzés, sok adok-kapok belemenés is kialakult aminek 
a végén a vendégek egyik meghatározó játékosa a kiállítás sor-
sára is jutott. A második félidő első negyedórájának a végén a 
hazaiak ismét kihasználták a vendégvédők hibáját és újabb gólt 
szereztek. Ezt követően  a fellazult csabacsűdi védelem mellett 
sorra jöttek a hazai ziccerek, de újabb gól már nem született. A 
hazaiak győzelemmel fejezték be az őszi szezont, és a felsőház-
ban várják a tavaszi folytatást. 

Fülöp Zoltán
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Ízes Ízek

Január
Tojáspörkölt

Ha már unjuk a sok húst az ünnepek után, jól esik egy hús nélküli, mégis 
ízletes étel. Tojásokat főzünk keményre, majd negyedébe vágjuk. Olajon apróra 
vágott vöröshagymát aranysárgára pirítunk, majd meghintjük pirospaprikával, és 
adunk hozzá valamennyi paradicsompürét, vizet és sót. (Tehetünk bele kevés 
őrölt köményt is.). Ebbe az összefőzött pörköltalapba tesszük a tojásdarabokat 
és egyszerű körettel (rízs, burgonyapüré vagy bármi más) tálaljuk.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

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

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

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

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

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

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

Munkáink garanciálisak, 
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető 
legjobb minőség elérése a legmegfi zethetőbb áron!

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

PROFILJAINK:

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

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

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

Házhoz jön a fodrász!

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

gyermek-fodrászatomban.

Igény szerint házhoz is megyek! Hétvégeken is!

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

Telefon: 06/70/312-5037

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

Cím:
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 45.

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

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

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

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

Hegedűs Lajosné Gyuricza Mária 
gyomaendrődi lakos november 30-án 93 
éves korában egyházunk szentségeivel 
megerősítve a mennyei hazába költözött. 
Gyászolják családtagjai, rokonai, ismerő-
sei. Áldás és béke lengjen nyugvó porai 
felett!

Hegedűs Máté hunyai származású 
békéscsabai lakos december 9-én 63 éves 
korában egyházunk szentségeivel megerő-
sítve megtért Teremtőjéhez. Gyászolják a 
családtagjai, rokonai, ismerősei. Fogadja 
be lelkét az örök boldogság!

Tímár Antalné Gellai Anna volt 
hunyai lakos december 19-én 89 éves ko-
rában egyházunk szentségeivel megerősít-
ve távozott szerettei köréből. Gyászolják a 
családtagok, rokonok és ismerősök. Isten 
adjon neki örök nyugodalmat!

Tímár Károlyné Fülöp Ilona 
gyomaendrődi lakos november 25-én 85 
éves korában távozott szerettei köréből. 
Gyászolják a családtagok, rokonok és isme-
rősök. Isten őrködjön pihenése felett!

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

(Juhász Gyula)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

Fényképalbum
Szerkesztőségi gyűlés 

2001. február 8-án
Ülő sor (balról jobbra):
Császárné Gyuricza Éva, 

Marsiné Giricz Erzsébet, Bajusz 
Tünde, Márton Gábor

Álló sor (balról jobbra): 
Vaszkó András, Hunya Ala-

jos, Császár Ferenc, Cs. Szabó Ist-
ván, Talán Mátyás, Iványi László, 
Tímár Mihály
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Megyei Matematikaversenyen 
A 2017-es tanévben iskolánkból két ötödik osztályos és 

nyolc hatodik osztályos tanuló nevezett be a MATEGYE 
(Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány) ál-
tal meghirdetett Megyei Matematikaversenyre. Az első fordu-
lót az iskolában írták meg a tanulók. A 2. fordulóra 3 gyermek 
(egy ötödik osztályos és két hatodik osztályos) jutott tovább, 
amelyet 2017. november 20-án rendeztek Füzesgyarmaton. 
A 2017. december 18-án megrendezett díjkiosztóra két tanulót 
hívták meg ismételten Füzesgyarmatra. Vinkovics Barnabás 5. c 
osztályos tanuló az ötödik osztályosok között harmadik helyezést 
ért el. Kiss Balázs 6. b osztályos tanuló a hatodikosok mezőnyében 
első helyezett lett. A fi úk ajándéka az oklevél mellett egy könyv-
csomag volt. Felkészítő pedagógusuk: Ökrös Katalin. Gratulálunk 
nekik!

Torna Körzeti Diákolimpia iskolánkban 
2017. december 11-én a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 

Iskola tornatermében került megrendezésre a Torna Diákolimpia 
körzeti versenye, amelyen az intézmény lánycsapatai és a Rózsahe-
gyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tornászlányai vettek részt, 
valamint az I. korcsoportos fi úcsapat, akik szintén „kisbálintos” 
diákok. Több éve már, hogy az intézmény támogatja tornászlány 
csapatát. Az iskola vezetése nagyon örül, hogy egy fi ú csapat is 
összejött. A mostani versenyen az edző, Gergely Orsolya segítője: 
Hornokné Lapatinszki Gizella és Józsa Ida volt, akik az iskola alsó 
osztályainak testnevelő tanítói.

A független bírók döntése alapján, a következő eredmények 
születtek: 

Fiúk: I. korcsoportban:
Egyéni eredmények - Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Isko-

la tanuló i- 1. helyezett: Csipai Csongor, 2. helyezett: Csernyeczki 
Balázs, 3. helyezett: Szunyog Hunor 4. helyezett: Oláh Endre, 5. 
helyezett: Kürti Péter, 6. helyezett: Horváth Zoltán.

Lányok: I. korcsoportban:
1. helyezett: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, 2. 

helyezett: Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola.
Egyéni eredmények: 1. helyezett: Sztrovecz Gréta (Rózsahegyi 

K K. Á. I.), Csipai Csenge (Gyomaendrődi K. B. Á. I.), 2. helyezett: 
Farkas Lara Rózsahegyi K. K. Á. I.), 3. helyezett: Hankó Réka (Ró-
zsahegyi K. K. Á. I.), 4. helyezett: Zádori Zoé (Rózsahegyi K.K. Á. 
I.), Pataki Zoé (Gy. K. B Á. I.), 5. helyezett: Furka Dorka (Gy. K. B. 

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Á. I.), 6. helyezett: Izsó Zorka (Gy. K. B. Á. I.)

II. korcsoportban: 1. helyezett: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi 
Általános Iskola, 2. helyezett: Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola.

Egyéni helyezések: II. korcsoportban: 1. Farkas Lili (R. K. K. 
Á.I.), 2. Gombkötő Zsófi a (R. K. K. Á. I.), 3. Zsombok Dóra (Gy. 
K. B. Á. I.), 4. Fekécs Zsófi a (R: K. K. Á. I.), 5. Varsányi Misell (Gy. 
K. B Á. I.), 6. Ignácz Csenge (Gy. K. B. Á. I.)

III. korcsoportban:
1. helyezett: Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola, 2. he-

lyezett: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola.
Egyéni helyezések: 1. Szilágyi Csilla (Gy. K. B. Á. I.) 2. Szunyog 

Hanna, Nagy Andrea (Gy. K. B. Á. I.), 3. Gulyás Kitti (R. K. K. Á. 
I.), 4. Tímár Petra (R. K. K. Á. I.), 5. Hankó Panna (R. K. K. Á. I.), 
6. Ádám Kamilla (R. K. K. Á. I.9, Fekécs Noémi (Gy. K. B. Á. I.).

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek!

Adventi kirándulás Budapesten 
Egy sikeres pályázat eredményeként december 6-án a 

„kisbálintos” diákok közül 46 fő négy pedagógus kíséretében 
budapesti kiránduláson vehetett részt. A tanulók ellátogattak a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeumba, majd a Lurdy Házban megte-
kintették a Ricsi a gólya című fi lmet. Ezután a Bazilikánál megren-
dezett adventi vásárban sétáltak, nézelődtek, vásároltak a gyere-
kek. Utolsó programként egy autóbuszos városnézés következett, 
ahol megcsodálták a karácsonyi díszben pompázó Budapestet. A 
gyerekek nem fáradtak el az egész napos program során, nagyon 
jó hangulatban telt a hazafelé vezető út is. Mindenki örült, hogy 
részese lehetett ennek a kirándulásnak! 

Karácsonyra várva
A szeretet jegyében nagyon sok műsorral kedveskedett a 

Kis Bálint Általános Iskola alsós - és felsős irodalmi színpada és 
énekkara. A német nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók az 
Evangélikus templomban adtak meghitt karácsonyi műsort, a leg-
kisebbek, az óvodások a kézműves délutánon, a Suliváró keretében 
ismerkedhettek a karácsonyfával, hóemberrel, hópihével. Az utol-
só gyertya is lángra lobbant a negyedik adventi gyertyagyújtáskor, 
szép versekkel, dalokkal köszöntötték a gyerekek az év legmeghit-
tebb ünnepét. Majd az utolsó tanítási napon a Kállai Ferenc Mű-
velődési Központban nézte meg az iskola diáksága és tanári kara a 
kisdiákok karácsonyról szóló jelenetét.
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Tisztelt vásárlóim!

Téli ajánlataim 
a következőek:

• Megérkeztek az őszi virághagymák, 
rózsatövek

• Virágföldek, virágcserepek, tápanyagok
• Kályhák, kandallók, füstcsövek, szenes-

kannák
• Üstházak, zom. üstök, gázégők
• Üstházak, gumicsizmák, védőkesztyűk
• Elektromos lombszívók, ágaprítók
• Elektromos kézi szerszámok, láncfűrészek
• Csavarok szegek, láncok, zárak, lakatok
• Fóliák, zsákok, üvegdemizsonok
• Fejszék, balták, kéziszerszámok
• Rágcsálóirtó mérgek, elektromos rágcsáló-

riasztók
• Festékek, ecsetek, hígítók
• Elektromos fűtőeszközök

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 

2 0 1 7  k a r á c s o n y a  t e m p l o m a i n k b a n

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!


