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A tartalomból:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelt Emlékezők!

Hat év híján egy évszázada nyil-
vánította a magyar parlament május 
utolsó vasárnapját Hősök Emlékünne-
pe néven nemzeti ünneppé. Maga a 
„hős” szó görög eredetű, a héroszból 
származik, eredetileg a mítoszok jeles 
tetteket végre hajtó kiemelkedő sze-
replőit jelölte. A kifejezés hazánkban a 
középkortól követhető nyomon. Nem-
zeti történelmünk hősei közé honfog-
laló vezéreinket, nagy királyainkat, 
fejedelmeinket, hadvezéreinket, a vá-
rakat sok esetben a túlerővel szemben 
is védelmező neves és névtelen előde-
inket soroljuk.   

Az első széles körben elterjedt, 
minden társadalmi réteget egyaránt 
érintő hőskultusz az 1848-49-es forra-

dalom és szabadságharchoz kapcsoló-
dik. A „hősi halál” fogalma is az 1848–
1849-es forradalom és szabadságharc 
kapcsán jelent meg először. A katonák 
sírjai fölé az 1860-as, 1870-es években 
sorra emeltek emlékműveket, ekkor 
alakult ki a „névtelen hősök” emlékmű-
típusa, amely az első világháború után 
is, - igaz, némileg megváltozott tarta-
lommal -, de fontos szereppel bírt. Az 
emlékműállítás tehát már a 19. század 
második felétől a hazafi as gondolko-
dás megtestesítője volt. Jellemzője 
még az ország egészére kiterjedő sze-
mélyes motiváció és érintettség is, me-
lyet a későbbiekben az első és második 
világháborús emlékművek kapcsán is 
megfi gyelhetünk.

Folytatás a 3. oldalon!

Szent László gyalogzarándoklat  
Gyomaendrőd-Nagyvárad2.

Egyetemi konferencia 
Gyomaendrődön9.

XVIII. Magyar Mazsorett 
Bajnokság11.

Rózsahegyi napok8.
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Szent László gyalogzarándoklat Gyomaendrőd-Nagyvárad
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Önkormányzati h í r e k

Az 1996-os törvény értelmében a mindenkori tűzoltóparancs-
nok, vagy annak helyettese köteles beszámolót készíteni a tűzvé-
delem érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos felada-
tokról.

Gyomaendrőd város tekintetében Bíró Zoltán alezredes, pa-
rancsnok elkészítette a tájékoztató beszámolót és azt Gyomaendrőd 
Város Képviselő-testülete elé terjesztette. A beszámolóból megtud-
hattuk, hogy a tűzoltóság működési területe 821 km2 és két járás 
8 településén több mint 42.000 állampolgár védelmére terjed ki, 
illetve 11 településen lát el polgárvédelmi feladatokat is. 

Működési területén egy önkormányzati tűzoltóság és kettő IV. 
kategóriás tűzoltó egyesület található. 

2017-ben 106 tűzeset, 108 műszaki mentés, 39 téves riasztás 
történt. Kiemelt eseményként jelenik meg a június és augusztus 
hónapokban történt viharkár, amely ugyan elsősorban Orosházát 
érintette, de Gyomaendrődön is adott elhárításra alkalmat bőven. 
A szélsőséges időjárásnak köszönhetően gyakoribbak lettek a mű-
szaki mentésre való vonulások (aszály, belvíz, jégeső, szélvihar, stb.) 
Az országos statisztikai adatok szerint is, 2013 óta folyamatosan 
csökken a tűzesetek száma, de sajnos a 2017. évben ismét emelke-
dés mutatkozott. Ennek oka leginkább a szabadtéri tűzesetek szá-
mának növekedése a száraz, mondhatni aszályos időszakokban 
a tűzvédelmi szabályok fi gyelmen kívül hagyása. 

Mint korábban említésre került már, hogy a tűzoltó parancsnok-
ság működési területén két önkéntes tűzoltó egyesület is működik, 
amely közül az egyik városunkban található, illetve együttműkö-
dési megállapodás van érvényben. A Városi Tűzoltó Egyesületünk 
hagyományőrző tevékenységet folytat, amelynek célja a város életé-
ben való aktív részvétel, rendezvényeken való megjelenés.

Omiliák Csaba az Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka is 
elkészítette beszámolóját. Ismertetésre került a tűzoltóság létszáma, 
valamint gazdálkodása, illetve a vonulások száma és annak oka is. 

Városunkban 11 főállású tűzoltó és 7 önkéntes teljesít szolgála-
tot. A 2017. évben a helyi tűzoltóság 27 esetben végzett műszaki 
mentést, 56 alkalommal vonult tűzesethez, illetve 4 esetben a ri-
asztás tévesnek bizonyult.

A Gyomaendrődi Ipari Park területén lévő ingatlanok értékesí-
téséről is döntött a képviselő-testület a májusi ülésen. 

A közelmúltban jelentős költségvetésű kertészeti beruházás ter-
vezetével kereste meg Önkormányzatunkat egy Budapesten székelő 
cég. A beruházás üvegházas technológiával előállított zöldségter-
mesztésre épül, de a fűtés során keletkező többlet hő segítségével 
villamos energiatermelés is folyna. A beruházó cég szabad ipari 
parki terület felkutatására kért segítséget. Gyomaendrőd Város Ön-
kormányzata nyílt pályázati eljárásban értékesíteni kívánja az Ipari 
Park területén lévő, mintegy 15 hektárnyi ingatlanokat fejlesztési 
beruházási céllal a pályázati kiírás szerint. 

Döntés született a nyári napközis ellátás megvalósulásáról is a 
testületi ülésen. A törvényi elvárásnak megfelelően Önkormányza-
tunk a Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ közremű-
ködésével nyári napközit szervez 6-14 éves tanulók számára. A ko-
rábbi évektől eltérően, az előzetes felmérés nem történt meg, mivel 
a tényleges részvétel és a felmérés eredménye között nagy eltérés 
mutatkozott az elmúlt években. 2018. július 2. és augusztus 3. (5 
hét) időtartam között. Hétköznapokon 7,30 h-14,30 h között lesz 
biztosítva a felügyelet a tábort igénylő tanulók számára. Helyszí-
ne, mint az eddigi években a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
Kollégiuma (5502 Gyomaendrőd Fő út 42. szám alatt). Napidíj: 
849/nap/fő, amely tartalmazza a háromszori étkezés költségét. A 
nyári napközi igénybevételének jelzése az aktuális hét előtti héten 
történhet a költségek befi zetésével. A gyerekek felügyeletét minden 
nap 1 fő óvodapedagógus és egy fő felsőoktatásban részt vevő hall-
gató látja el. A tábor egyéb költségeit a szülő és az Önkormányzat 
közösen viseli. Így az Önkormányzat fi zeti a kísérő pedagógusok 
belépő díjait, anyagköltséget a foglalkozásokhoz, valamint az óvo-
dapedagógusok bérköltségét járulékaival együtt. 

Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester

Magyar hőseink
-folytatás a címlapról-

Magyarországon a világháború első éveitől kezdve készültek ki-
sebb-nagyobb emlékjelek a hősi halottak emlékére. Ezeket eleinte 
a családtagok, hozzátartozók, ismerősök állították az elhunyt vagy 
eltűnt katonák emlékére, de jelentősek voltak az egyházi kezdemé-
nyezések is. Az emlékművek létrejöttében az emlékállítás mellett 
fontos szerepet játszott azok síremlékeket helyettesítő, kiegészítő 
funkciója, melyet 1915-től az akkor létrejött Hősök Emlékét Megörö-
kítő Országos Bizottság is támogatott. Ettől kezdve az emlékműállí-
tás hivatalossá vált, s működését a sajtó is erősítette. 

Két évvel ezután, az 1917. évi VIII. törvénycikk 2. §-a rendelkezett 
arról, hogy minden település anyagi erejének megfelelően, méltó 
emléken örökítse meg mindazoknak a nevét, akik a háborúban a 
hazáért életüket áldozták fel. Majd csak később, a háború lezárását 
követően, 1924-ben került sor arra, hogy az elesettekre való meg-
emlékezésül, minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnap-
ját a Hősök Emlékünnepe néven nemzeti ünneppé avassák. 

Ebben a korszakban, Endrődön a Hősök terén 1925-ben, majd itt 
Gyomán, a református templom kertjében, 1927-ben kerültek felál-
lításra az I. világháború hőseinek emléket állító alkotások. Ekkor, a 
két háború közti időszakban csakúgy mint ma, a megemlékezése-
ken ünnepi szentmiséket tartottak, majd a települések elöljárói illet-
ve lakosai helyezték el az emlékezés virágait a hősi emlékműveken. 

Miután Magyarország belépett a második világháborúba, 1942. 
április 17-én belügyminiszteri, 25-én honvédelmi miniszteri rende-
letben rendelkeztek arról, hogy a második világháború hőseinek 
neve szintén felkerüljön az elkészült első világháborús emlékmű-
vekre és a Hősök Napján adózzanak az ő emléküknek is. 

1945 után már nem számított nemzeti ünnepnek és hosszú idő 
elteltével, majd csak a rendszerváltás környékén kezdődhettek újra 
a hősök napján a különféle helyi és állami megemlékezések, majd 
több mint egy évtizeddel később, 2001-ben foglalta törvénybe az 
Országgyűlés azt, hogy minden esztendő május hónapjának utol-
só vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánítja. Ennek 
indoklását és céljait a következőképpen fogalmazta meg: „ A ma-
gyarság hosszú, nehéz történelme során, különösen a honfoglalás 
és Szent István király ezer esztendővel ezelőtt történt államalapítása 
óta, a haza megszámlálhatatlan fi a és leánya harcolt fegyverrel vagy 
anélkül Magyarország, a magyar nemzet védelmében, illetve vállalt 
vértanúságot a hazáért. Tetteik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 
fennmaradt a magyar nemzet és a magyar állam. A Magyar Köztár-
saság Országgyűlése kötelességének érzi, hogy tisztelettel adózzék 
azok emléke előtt, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták 
vagy áldozták Magyarországért...”

Ez a történelmi keret, ezek a tények. Mindemellett mindannyi-
unk számára létezik egyfajta személyes történelmi érintettség is. A 
fényképalbumokban megbújó fotók, az első vagy második világ-
háborúból szerencsésen visszatért vagy éppen ott elesett család-
tagokról, dédnagyapákról, nagyapákról, édesapákról, testvérekről. 
A hadifogolytáborból küldött néhány cenzúrázott mondatot tar-
talmazó tábori lapok, melyek azokra a katonákra és családtagjaikra 
emlékeztetnek, akik a hadiesemények részesei voltak. A hivatásos 
és sorkatonákra, leventékre, munkaszolgálatosokra. Férfi akra, akik a 
frontok poklában küzdöttek hazájukért, teljesítettek becsülettel pa-
rancsot, sínylődtek lágerekben. Asszonyokra és gyermekekre, akik 
szükség és nélkülözés közepette végeztek férfi munkát. A túlélőkre, 
az áldozatokra és az árván maradottakra egyaránt.

Az ünnepi alkalom lehetőséget ad nekünk arra, hogy emlékük-
nek adózhassunk, hogy kitartásuk, erőfeszítéseik, áldozatuk előtt 
méltó módon tisztelegjünk. Emlékeznünk kell mindazokra, akik 
életüket áldozták a szabadságért, mindazokra, akik a háborúk vér-
zivataraiban a végsőkig kitartottak, s tisztelnünk kell azt a töretlen 
akaratot, amely a megpróbáltatások után mindig újjáépítette az 
országot. Számon kell tartanunk a múltat, hiszen az tette lehetővé 
számunkra a jelent és a jövőt, s az elődök iránt tanúsított megbecsü-
lésünket örökül kell hagynunk utódainknak is.

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!

Nagy László
a  Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Múzeum vezetője

Elhangzott a Hősök napi ünnepségen, 2018. május 27-én
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Megyei h í r a d ó

EURES üzleti reggeli
A közelmúltban Gyomaendrődön a Járási Hivatal Corini ter-

mében rendezték meg a már hagyományosnak számító munkál-
tatói fórumot.

A Foglalkoztatási osztály által szervezett eseményen dr. Pacsika 
György hivatalvezető köszöntőjét követően a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályá-
nak 3 munkatársa tartott tájékoztatót az EURES szolgáltatásokról, 
a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatá-
sáról és a GINOP 5.3.10 ,,Létszámleépítések megelőzése és kezelé-
se” elnevezésű munkaerőpiaci programról.

A második részben a járási hivatal foglalkoztatási osztályának 
munkatársai adtak tájékoztatást a „Közfoglalkoztatásból a ver-
senyszférába” program eddigi eredményeiről és tapasztalatairól, 
valamint a munkáltatói előrejelzések összefoglalásáról. Tímár-
né Buza Ilona osztályvezető zárta az előadások sorát egy aktuális 
munkaerőpiaci helyzetképpel, a munkáltatók részére nyújtható tá-
mogatási lehetőségekkel.

A program harmadik részében a munkáltatóknak nyílt lehető-
ségük észrevételek megfogalmazására, kérdések egyeztetésére. A 
nyílt és őszinte kerekasztal beszélgetés kötetlen formában folytató-
dott a rendezvényt követően.

Emléklap a képzésben hiányzás nélkül résztvevőknek
A Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya új 

kezdeményezést indított a felnőtt képzésben részt vevő álláskere-
sők számára.

Az osztály vezetője Tímárné Buza Ilona és a GINOP 5.1.1. „Út 
a munkaerőpiacra” központi program projekt munkatársa Berndt 
Mónika május 4-én emléklapot adott át azon álláskeresők számára, 
akik hiányzás nélkül végezték el a támogatott tanfolyamukat.

Békéscsabai helyszínen valósult meg a 10 hónapos Szociális 
gondozó és ápoló, valamint a három hónapos Közbeszerzési re-

ferens elnevezésű képzés, amelyeken gyomaendrődi ügyfelek is 
részt vettek. A tanfolyamok hétfőtől péntekig, a hét minden napján 
zajlottak, napi 6 és 8 órában. A képzést sikeres vizsgával záró és 
hiányzás nélkül teljesítő ügyfelek emléklapot vehettek át, melyet 
meglepődve, de nagy örömmel fogadtak.

Egyikük a tanfolyam befejezését követő rövid időn belül sike-
resen elhelyezkedett a megszerzett végzettséggel. Bízunk benne, 
hogy ez jó példa valamennyi képzésen részt vevő álláskereső szá-
mára és egyre többen lesznek, akik hasonló szorgalommal, hiány-
zás nélkül teljesítik vállalt kötelezettségeiket a sikeres elhelyezkedés 
érdekében.

A Hargita megyei kapcsolatok erősítése
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének el-

nöke és a megye küldöttsége háromnapos hivatalos látogatásra ér-
kezett Hargita megyébe Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács 
elnökének meghívására. Az utazásra a testvérmegyei kapcsolatok 
jegyében és annak erősítése érdekében került sor 2018. május 17. és 
20. között.

A Hargitai Megyenapok keretében Csíkszeredán évente egyszer 
megszervezett dísztanácsülésen Zalai Mihály, a Békés Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlésének elnöke is köszöntötte a résztvevőket. A 
látogatás során a két megye közös érdekeltségű témáival kapcso-
latban három megbeszélésre került sor. Szó volt a védjegy rend-
szer működéséről, sajátosságairól, a Hargita megye által szervezett 
termelői piacokról, valamint a turisztikai együttműködési lehető-
ségekről és a közvetlen brüsszeli forrásokra történő közös pályá-
zati együttműködésről. A megbeszéléseket követően a két megye 
vezetője Csíkszereda főterén ünnepélyes keretek között fogadta a 
csíksomlyói pünkösdi búcsúra érkezett zarándok huszárokat és lo-

vas zarándokokat. Kellemes meglepetés volt találkozni a Körösök 
Völgye Vitézi Bandérium tagjaival, akik a főtéren bemutatót is tar-
tottak.

A hivatalos látogatás zárásaként, Pünkösd szombaton, Zalai 
Mihály Borboly Csaba társaságában részt vett a csíksomlyói pün-
kösdi búcsún, ahol magyar zarándokok százezrei jelentek meg. 

Hegedűs Bence
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Emléknapja: Június 27.

„Boldog László király kiragyogva ki-
magaslott Magyarország királyainak fényes 
nemzetségéből… alkotóereje szorgalmából 
azon években, midőn uralkodott, az állam, 
sőt az egész Pannónia annyira rendezetten 
s meggyarapodva virágzott, hogy boldog 
István király ideje óta törvények, szabadság 
és bőség tekintetében soha még ily csodála-
tosan nem csillogott. Minden korábbi álla-
potánál gazdagabban Magyarország azidétt 
kezdte szabadságának fejét a bőség telt sza-
ruival az egekig emelni, s gazdagságában, 
rangban és dicsőségben szinte valamennyi 
vidéket legyőzni”  – olvassuk Szent László 
1192 után keletkezett legendájában.

A belső viszályok okozták, hogy László 
nem magyar földön, hanem Lengyelország-
ban látta meg a napvilágot. Születésének 
éve 1046-ra tehető. Atyja I. Béla magyar 
király (1060–1063) volt, anyja Richéza, II. 
Miciszláv lengyel király leánya. László báty-
ja, Géza 1074 és 1077 között uralkodott.

Az ország védelmében László még mint 
fi atal herceg kitüntette magát. 1068-ban, 
Salamon uralkodása idején az úzok (fekete 
kunok) betörtek az ország keleti részébe. 
A Kerlés melletti ütközetben László döntő 
szerepet játszott a győzelem kivívásában. 
Emellett üldözőbe vette az egyik menekülő 
kun vezért, aki egy magyar leányt vitt magá-
val. Kiszabadította a lányt, jóllehet előzőleg 
már súlyos sebet kapott a csatában. E hőstet-
te legendává vált, a következő századokban 
számtalan magyar templom falán megfes-
tették. László ugyancsak döntő szerepet 
játszott a Salamon király és Géza bátyja kö-
zötti testvérharcban: a mogyoródi csatában 
(1074) bátyját győzelemre segítette, s ural-
mát biztosította.

A Képes krónika szerint 1077-ben, „ami-
kor a magyarok meghallották, hogy Magnus 
(Géza) király meghalt, egész sokaságuk öcs-
cséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, 
közös szóval és egyetértő akarattal őt vá-
lasztották az ország kormányzására, vagyis 
helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rá-
kényszerítették. Mindnyájan tudták ugyan-
is, hogy föl van ruházva a tökéletes virtu-
sokkal, hite szerint katolikus, kiváltképpen 
kegyes, bőkezű adakozó, szeretettel teljes. 
Úgy ragyogott föl, mint köd közepette a haj-
nali csillag, mely elűzi a homályt; és mikép-
pen a telihold világol a maga napjaiban, vagy 
amiképpen a nap ragyog: fény lett népének 
közepette”.

László egész életét sok küzdelem és 
megpróbáltatás kísérte. Vallásos lelkületét 
anyjától, a vitézséget atyjától örökölte. Még 
jóformán fel sem serdült, máris viszontag-
ságos időket kellett átélnie: a testvérharcot 
András király és apja, Béla herceg, majd az 
évekig húzódó viszályt Salamon király és 
Géza bátyja között. Így korán megedződött 
az élet iskolájában, s korán előkészült küz-
delmes uralkodói éveire. Az ő feladata lett 
ugyanis a belső rend megszilárdítása és a 

külső határok biztosítása.
László nevéhez fűződik Horvátország és 

Szlavónia meghódítása is. Az úz, kun és be-
senyő betörések tapasztalatai pedig arra bír-
ták, hogy a végeket megerősítse. Az elnép-
telenedett területekre új telepeseket hozott, 
kiépítette e keleti részeken a közigazgatási 
szervezetet, ily módon politikai egységgé 
formálva a későbbi Magyarországot. Ezt a 
munkát az északnyugati részeken is ő kezdte 
meg, de Kálmán király fejezte be. Ők ketten 
építették ki a 72 vármegyéből álló vármegyei 
rendszert.

A politikai szervezés munkájával párhu-
zamosan haladt az egyházi élet megújítása, 
intézményeinek újjászervezése, továbbfej-
lesztése. A meglévő székesegyházakat, káp-
talanokat és kolostorokat nagy birtokokkal 
gazdagította, a megkezdett templomépítése-
ket befejezte, ahogy a váci székesegyházat is, 
újakat épített Váradon és Gyulafehérváron, 
valamint kolostorok egész sorát alapította. 
A kalocsai érseki egyházmegyét átszervezte, 
székhelyét Bácsra helyezve át, ahol 1091-ben 
megalapította az új, zágrábi püspökséget 
Szent István tiszteletére, de a kalocsai érsek-
nek alárendelve.

László nevéhez fűződik az igazságszol-
gáltatás újjászervezése is. Az évtizedes test-
vérharcban és az egyéb belső küzdelmekben 
erősen megrendült a törvények kötelező 
ereje. Különösen elhatalmasodott a tolvaj-
lás, és meglazultak az erkölcsi életet szabá-
lyozó törvények. Ezért uralkodása második 
évében, 1078-ban Pannonhalmán a papság 
és előkelők jelenlétében szigorú törvénye-
ket hoztak a megrendült vagyonbiztonság 
megerősítésére. Nem kímélték az előkelő és 
gazdag embereket sem. Aki egy tyúk értéké-
nél többet lopott vagy elorzott, fölakasztot-
ták. Az emberölést sem torolták meg ilyen 
szigorúan. Az 1085 táján keletkezett újabb 
törvénykönyvből az tűnik ki, hogy a szigorú 
rendszabályok hatásosak voltak, s egyiket-

másikat enyhíteni lehetett.
László király az egyházi személyek élet-

viszonyait is szabályozta. Az 1092-ben Sza-
bolcsba összehívott zsinaton intézkedtek a 
papok házassága ügyében, tilalmazták az 
egyházi javak elidegenítését, s rendezték az 
ünnepek és böjtök megtartását. Ugyanez a 
zsinat büntetéssel sújtotta a pogány szoká-
soknak hódolókat, és szabályokat léptetett 
életbe az erkölcsi élet védelmére, mind a há-
zasságon belül, mind azon kívül.

Közismert volt László vendégszeretete 
is. Nem egy királyi vagy fejedelmi sarj ta-
lált nála menedékre. Udvarában neveltette 
fi vére, Géza két fi át, Kálmánt és Álmost, va-
lamint András király Dávid nevű fi át, s egy 
ideig Salamont is udvarában tartotta, min-
dennel ellátva őt rangjához mérten, amíg 
csak önként el nem távozott az országból.

A magyar nemzet és az Egyház szol-
gálata nyilvánult meg abban is, amikor a 
király 1083-ban saját nemzetéből adott 
szent példaképeket a magyar népnek: júli-
usban szentté avattatta  András és Benedek 
zoborhegyi remetéket, majd  Gellért püspö-
köt, augusztus 20-án István királyt, novem-
ber 5-én pedig Imre herceget.

Amikor tehette, László szeretett félre-
vonulni és imádkozni. Imáinak hatásossága 
nyilvánul meg az alakját körülfonó legen-
dákban is: az üldöző ellenség előtt a szikla 
meghasad, éhező katonái táplálására szar-
vascsordák jelennek meg, imájára víz fakad 
a sziklából, az ellenség elé dobott pénzei 
kővé változnak. Nem csoda, hogy híre a hatá-
ron túl is elterjedt, benne látták a kor egyik 
legszebb lovageszményét, s kiszemelték a 
keresztes hadak vezérének. Ez azonban nem 
valósult meg, mert a király 1095. július 29-
én az örökkévalóságba költözött. Egy ideig 
a somogyvári monostorban nyugodott, ké-
sőbb Váradon helyezték végső nyugalomra.

Tulajdonképpen maga a nép avatta 
szentté László királyt, mielőtt az Egyház hi-
vatalosan megtette volna. Seregestől keres-
ték föl sírját, nemcsak a gyógyulást, vigasz-
talást óhajtók, hanem a vitában álló peres 
felek is. A csodás gyógyulások híre gyorsan 
terjedt. A szent király ereklyéibe vetett bi-
zalom egyre növekedett; szokássá vált, hogy 
sírjánál döntsenek el nagy fontosságú pere-
ket, és László oltára előtt tegyenek esküt. Itt 
tartották az 1134. évi nemzeti zsinatot, s itt 
döntötték el egy alkalommal a zágrábi püs-
pök perét is. Ezek után az Egyház hivatalos 
lépése sem váratott soká magára. III. Béla 
király sürgetésére III. Celesztin pápa 1192-
ben László királyt a szentek sorába iktatta.

Forrás:
Diós István: A szentek élete

Magyar katolikus lexikon
Szöveggyűjtemény a régi magyar iroda-

lom történetéhez
 – Középkor (1000–1530)

Magyar Kurír
(bh)

S  L  
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Marian Adam Waligóra pálos szerzetes, 
a częstochowai Jasna Góra-i pálos kolostor 
házfőnöke volt az idei csíksomlyói búcsú 
szónoka a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti 
hegynyergen május 19-én.

Az ünnepi szentmisét Jakubinyi 
György, a Gyulafehérvári Római Katoli-
kus Főegyházmegye érseke, Varga Lajos, a 
Váci Egyházmegye segédpüspöke, Tamás 
József csíkszeredai segédpüspök, valamint 
Orbán Szabolcs OFM tartományfőnök mu-
tatta be a koncelebráló papsággal együtt a 
Hármashalom-oltárnál.

A szentmise kezdetén Jakubinyi György 
gyulafehérvári érsek emlékeztetett arra, 
hogy az idei a 451. fogadalmi zarándoklati 
búcsú. Felidézte: egykor a székely ősök azt 
fogadták, hogy ha a Szűzanya megsegíti 
őket őseik hite megőrzésében, akkor pün-
kösd szombatján minden évben elzarán-
dokolnak Csíksomlyóra. A búcsú céljának 
nevezte, hogy a zarándokok megerősítést 
kapjanak őseik hitében.

Marian Adam Waligóra, a częstochowai 
Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnökének 
homíliáját adjuk közre.

* * *
Kedves Testvérek!
Kedves Magyarok! Főtisztelendő Érsek 

Úr, Püspök atyák, Tartományfőnök úr, Pap-
testvérek, Tisztelt Elnök úr a feleségével! 
Tisztelt közjogi méltóságok! Kedves szerze-
tes testvérek! Az egész történelmi Magyar-
ország területéről érkezett kedves zarándok 
testvérek!

Kedves televíziónézők, a Mária Rádió 
hallgatói! Kedves fi atalok, hiszen a fi atalok 
éve van a főegyházmegyében! Külön sze-
retettel köszöntöm a vendéglátó székely és 
csángó népet!

2016. augusztus 3-án, az általános ki-
hallgatás idején a Vatikánban, Ferenc pápa 
Lengyelországból, az ifj úsági világtalál-
kozóról visszatérve, a częstochowai láto-
gatására utalt. Pontosan visszaemlékezve 
imádságára, amelyet a mi lengyel nem-
zeti kegyhelyünkön átélt, a következőket 
mondta: „Ez alatt az út alatt megtekintet-
tem a częstochowai kegyhelyet is. Mária 
kegyképe előtt ajándékot kaptam, az Édes-
anya tekintetét…”

A mai napon, itt, Csíksomlyón, ezen 
a szent helyen mindenki elmondhatja, 
hogy „megkaptam az Istenanya tekin-
tetének ajándékát”. Ahogy Ferenc pápa 
Częstochowában, a Szűzanya kegyképe 
előtt imádkozva, mi is itt, Csíksomlyón, 
ez előtt a kegyszobor előtt állva, valóban 
„megkapjuk az Istenanya tekintetének 
ajándékát.”

Emlékszem arra, amikor 25 évvel ez-
előtt mint fi atal pálos kispap álltam az itteni 
kegytemplomban és várakoztam a többiek-
kel, hogy a kegyszoborhoz érve megérint-

hessem a Szűzanya lábát, közelről belenéz-
hessek anyai szemébe. Soha nem fogom 
ezt a pillanatot elfelejteni, annak ellenére, 
hogy Lengyelországban, Częstochowában 
térden csúszva számtalanszor megkerül-
tem a Fekete Madonna kegyképét, és arcá-
ba tekintve állhattam előtte. Tudom, hogy 
éppen akkor, amikor az imádság különleges 
pillanatait éljük át, ténylegesen „megkapjuk 
az Istenanya tekintetének ajándékát.” Ez az 
ajándék nagyon fontos az életünkben és hi-
vatásunkban.

Kedves testvérek!

Mindezt azért mondom, mert 
mindannyiunknak szüksége van az Is-
tenanya közelségére. Mi, hívő emberek, 
gyakran megyünk Krisztus Anyjához ezért 
a közelségért. Elzarándokolunk kegy-
helyeire: itt, Erdélyben, Csíksomlyóra, 
hogy megérintsenek bennünket a híres 
kegyszobor kegyelmei; Lengyelországban 
Częstochowába, hogy térdelve körbejárjuk 
a Szűzanya oltárát, és találkozzunk tekin-
tetével a kegyképen keresztül; Fatimába, 
hogy többször megérintsük az Ő jelenésé-
nek a helyét… és még sokfelé, azért, hogy 
az Isten Fia Anyjának közelségén keresztül 
megtapasztaljuk Isten számunkra meg-
mutatkozó kivételes jelenlétét. Valljuk be 
őszintén, hogy ez nekünk gyakran hiány-
zik. Ezért keressük ezt Mária tekintetében, 
az abból ránk áradó kegyelmekben, és az 
Isten előtti közbenjárásában.

Fontoljuk meg, hogy miért is zarándo-
kolunk?

Miért vagyunk itt, ebben a csodálatos 
közösségben; hívő emberek közösségében, 
egy nemzet közösségében, szívből imádko-
zó emberek közösségében?

Bizonyosan azért, hogy tanúságot te-
gyünk más testvéreinkkel való egységünk-
ről a hitben. Ugyanakkor azért is, hogy 

kézzelfoghatóvá tegyük, megmutassuk, 
hogy egy nemzet vagyunk, egy nép, amely 
szereti Istent és saját szülőföldjét. (Ezért, 
magyar testvéreim, soha ne engedjétek el 
egymás kezét, akárhol is éltek a világon!) 
De mindenekelőtt azért vagyunk itt, mert 
szeretnénk valamit kérni, kiesdekelni Má-
ria közbenjárása által az Istentől. Szeret-
nénk megtapasztalni kegyes, szerető anyai 
tekintetét. Egyrészről itt akarunk hagyni 
valamit magunkból, másrészről el akarunk 
vinni valamit ennek a helynek szentségé-
ből. Új erőt szeretnénk meríteni belőle, a 
lélek erejét – amelyre oly nagy szükségünk 
van a hétköznapokban.

Szeretett zarándok testvérek!
Azok az indítékok, amelyekkel megér-

keztünk ide, Csíksomlyóra, nagyon fonto-
sak. Mindegyiknek komoly jelentősége van 
számunkra. Nem lehet egyik sem közöm-
bös. A mindennapi életünkben szükségünk 
van olyan pillanatokra, amikor megerő-
sítjük és megújítjuk lelkünket, hitünket. 
Mária ezen a helyen kétségtelenül nagyon 
sokat segít nekünk. Erről nem kell nekem 
benneteket meggyőznöm. Ez a mostani 
nagy búcsús nap, amit itt átélünk évről évre 
– több mint 400, egész pontosan ebben az 
évben már 451 éven keresztül – megmutat-
ja nekünk, hogy az erdélyi, magyarországi 
és a világ minden részéről érkező magyar 
hívők hol keresnek igazi segítséget és vé-
delmet. Ezen a helyen most az egész ma-
gyarság így fohászkodik: „Most segíts meg, 
Mária…”

Mária a mai napon, pünkösd szombat-
ján arra szólít bennünket, hogy itt, ebben 
a természet adta utolsó vacsora termében 
gyűljünk össze, és tartsunk ki Vele együtt 
az imádságban. Vele együtt várakozzunk az 
isteni adományokra – a Szentlélek új sugal-
lataira, hivatásunk megerősö-
désére.

Az Istenanya tekintetének ajándéka Csíksomlyón
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Amikor Máriára tekintünk, megtanul-

juk felismerni Isten ránk vonatkozó terveit. 
A mai evangéliumban Mária hivatásának 
csodálatos leírását hallottuk. A hírüladás, 
az angyali üdvözlet evangéliumának is ne-
vezzük. Igen, ez egy serkentő írás, amely az 
ember szívében lezajló isteni műről szól. 
De ami még ennél is szebb: a legtökélete-
sebben tárja elénk, hogyan kell válaszolni 
Isten megszólítására. Mária itt egy rövid és 
konkrét választ ad. Nincs hosszas érteke-
zés. Mindenfajta ingadozás nélkül mondja: 
„Legyen nekem a Te igéd szerint.” Ennyi-
re egyszerű. Milyen könnyűvé lehet tenni 
a lelket, amikor az Ő világos, egyértelmű, 
Istennek adott válaszát halljuk…

És milyen a mi válaszunk Isten adomá-
nyaira?

Nem mindig olyan szép, egyenes vo-
nalú, mint amilyen Máriáé. Az utóbbi he-
tek megmutatták, hogy nekünk bőven van 
ezen mit átgondolnunk és javítanunk.

Az elmúlt hónapban, áprilisban, meg-
viselt bennünket az, ami a világ szeme lát-
tára történt egy gazdag, modern európai 
országban, Nagy-Britanniában, a liverpooli 
kórházban. Hallottuk a média által közve-
títve Lengyelországban, Olaszországban és 
más európai országokban, gondolom itt is, 
hogy a jog hatalmába burkolózva hogyan 
mondtak le egy Alfi e nevezetű gyermek éle-
tének védelméről. Az egyetlen bűne az volt, 
hogy megbetegedett, nem tudott magától 
lélegezni, az agyában keletkezett betegség 
miatt… És az is a bűne volt, hogy olyan 
szerető szülei voltak, akik a lehetőségekhez 
képest, a jelenlegi orvostudomány eszkö-
zeivel, segíteni akartak neki, de a bírósági 
ítélet ezt nem tette lehetővé. Emlékezzünk 
csak Jézus szavaira: „Mindaz, amit a legki-
sebbnek tesztek, velem teszitek…” Érthető, 
hogy ez mindenkinek csalódást okozott, az 
emberség vizsgája volt. Csalódást, az evan-
géliumot hallgatva és hirdetve. Íme, lát-
juk, hogyan lehet megölni egy gyermeket, 
miközben ez a világ a kozmosz legutolsó 
sarkát is kutatja, feltárja a tenger mélyét, 
mesterséges intelligenciát alkot, diagnosz-
tizálja a legcsodálatosabb, legprecízebb esz-
közökkel és gépekkel a legritkább betegsé-
geket, ugyanakkor nem kifi zetődő számára 
megtartani egy kisfi ú életét, akinek csak 
oxigénre, vízre és ételre lett volna szüksége. 
Mindehhez még az is hozzátartozik, hogy 
Ferenc pápa latba vetve egész pápai tekin-
télyét, biztosította volna a Vatikán orvosi 
ellátását, hogy segítsen a gyermeknek és 
reményt adjon a szüleinek. És még az is ide 
tartozik, hogy a világon milliók követelték 
Alfi e életben maradását. Mit szólhatunk 
ehhez? Elfelejtette a barbár világ a szeretet 
parancsát, elfelejtette az ember legalapve-
tőbb jogait.

Kedves testvérek!

Mennyire eltávolodtunk mindattól, 
amit ma hallottunk és átelmélkedtünk, 
vagyis Mária szent és tiszta szavaitól: „Íme, 
az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a Te 
igéd szerint.” Sajnos, mindig megismétlő-
dik bennünk, emberekben a sátáni gondo-
lat: „Nem fogok szolgálni.” Elfordulunk Is-

ten akaratától, és magyarázkodunk, aminek 
semmi köze sincs az igazi szeretethez. Má-
ria, akihez ma eljöttünk, szereti az életet. 
Nyitott szívvel fogadja a hírt, hogy az Isten 
Fia Anyja lesz. Istennek azt mondja: „Igen. 
Jó. Elfogadom hivatásomat. Azonosulok 
vele… Legyen nekem a Te igéd, a Te szavad 
szerint.” És amikor kell, harcol a Gyermek 
életéért, Egyiptomba menekül Józseff el, és 
óvja a kicsi Jézust, nem akar megszabadulni 
tőle, mint szükségtelen dologtól. Ezért sze-
retném példaként említeni a lelki adoptálás 
lehetőségét. Vagyis egy általunk ismeretlen, 
és az abortusz által veszélyeztetett magza-
tért imádkozunk kilenc hónapon keresztül, 
fogadalomtétellel megerősítve.

A korábban fájdalomtól és tehetetlen-
ségtől átitatott kemény szavak azért fakad-
tak ki belőlem, mert napokon keresztül lát-
tuk erőtlenül a megrázó kontrasztot, vagyis 
egy gazdag ország megcsodált kicsi gyer-
mekét az angol királyi házaspár karjaiban, 
miközben nem tudott védelmet nyújtani 
annak a másik kisgyermeknek a liverpooli 
kórházban.

Kedves testvérek!
Mária szereti az életet. Szeret minden 

Istennek átadott, az Ő hangját meghalló, 
akaratát szívesen teljesítő életet.

Mi, akik Vele együtt összegyűltünk ezen 
oltár köré, ahogy a tanítványok az utol-
só vacsora termében, imádkozva várjuk a 
Szentlélek eljövetelét, könyörögjünk ennek 
a Léleknek az ajándékaiért: mindazokért az 
adományokért, amelyek saját, keresztény 
életünkhöz szükségesek. Ez alól senki sem 
kivétel, mindannyiunkra vonatkozik: fi ata-
lokra, idősekre, világi hívőkre, papokra és 
szerzetesekre egyaránt.

Szeressük, ahogy Mária szerette saját 
hivatását. Szeressük ne csak magunkat, 
hanem legyünk érzékenyek mások iránt 
is. Leginkább akkor, amikor valaki nagyon 
kicsi, nagyon beteg, és nem tud egyedül 

megküzdeni saját jogaiért. Nehéz nekünk 
a Nagy-Britanniában tapasztalt események 
felidézése, amelyek egy kiforgatott és szá-
munkra elfogadhatatlan világ történései. Ez 
nem a pesszimizmusnak a hangja, hanem 
inkább fi gyelmeztetés az élettel kapcsolatos 
becsapással szemben. Mert lehetetlen azt 
mondani Istennek: „igen”, „legyen nekem 
a Te igéd szerint” – ugyanakkor meg úgy 
cselekedni, hogy az Ő akarata ne valósuljon 
meg az életemben.

„Igen.” Mária következetes. Az Ő „le-
gyen nekem a Te igéd szerint” mondata 
világos jelzés, hogy szereti Isten akaratát, 
és mindent megtesz azért, hogy az meg is 
valósuljon életében!

Kedves zarándok testvérek!
Legvégül köszönöm nektek azt, hogy 

itt vagytok! Elviszem Lengyelországba, 
Częstochowába a ti imádságaitokat. Büsz-
kék vagytok arra, hogy magyarok vagytok 
– erről tanúskodik az idehozott számtalan 
zászló és a helységneveiteket tartalmazó 
feliratok. Isten, áldd meg a magyart! Áldjon 
meg mindannyiótokat, akik szeretitek az 
életet, családjaitokat, gyermekeiteket!

Máriával együtt mondjuk: Istenem, le-
gyen nekem a Te igéd, a Te szavad szerint!

Egyik legcsodálatosabb írótok, Fekete 
István megfontolandó szavaival búcsúzom, 
aki így szól a magyar szívekhez:

„Ne imádj hát mindent, édes Magya-
rom, ne szórd lelked aranyát, nyelved szép-
ségét a rombolás disznai elé, ne imádj sem-
mit, csak az Istent, mert nem tudod, milyen 
idők jönnek, és nincs az a vihar, mely el-
pusztíthatna, ha veled van az imádság és 
veled van az Isten.”

Forrás: 
Gyulafehérvári Római Katolikus Fő-

egyházmegye; MTI
Fotó: Veres Nándor, Mohai Balázs/MTI

Magyar Kurír

Az Endrődiek Baráti Köre a Sajt- és Túrófesztiválon
2018. IV. 28-29.

A Határ Győző Városi Könyvtár az idén második alkalommal rendezte meg a Tor-
ta-és Süteménysütő versenyt. A süteményversenyre sós és édes aprósütemények 
kategóriában is lehetett nevezni. Az Endrődiek Baráti Köre tagjai közül hárman 
neveztek be ebbe a kategóriába. Az édes sütemény kategóriában Kovács Lászlóné 
mézes krémesével első helyezést ért el, Barjak Lászlóné harmadik helyezett lett a 
kakaós kalácsával. Sós kategóriában Fülöp Imréné a harmadik helyezett lett a ká-
posztás- tepertős pogácsájával. 

A beérkezett süteményekből egynapos kiállítás nyílt, amelyet a baráti kör tagjai 
is megnéztek. A könyvtárban támogató jegyet lehetett vásárolni a gyermekkönyv-
tár fejlesztésére. A támogató jegyekkel tombolasorsoláson vehettünk részt, ahol az 
elkészített süteményeket sorsolták ki.  Minden sütemény nagyon fi nom volt – a tor-
ták csodálatosak voltak.

Másnap a Sajt- és Túrófesztiválon rendezett főzőversenyen a Baráti Kör meleg 
étellel és hidegtállal nevezett. A hidegtálunk, amelyet Németh Edit irányításával 
készítettünk el, aranyérmes lett, a meleg ételünk, amelyet elnökük: Tímár Imre és 
felesége főzött, ezüstérmes lett.  Ezen az ebéden 31 fővel vett részt a Baráti Kör. 
Ebéd után a kisorsolt torták közül a könyvtár felajánlásából megkaptuk az egyik 
tortát, amit beszélgetés közben jóízűen elfogyasztottunk. Az ebédhez a tagok közül 
is többen hoztak sajtos és túrós süteményeket. Minden nagyon fi nom volt. Igen jól 
éreztük magunkat.  

Szilágyiné Németh Eszter
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Május 11-13-án rendeztük meg 22. alkalommal a Rózsahegyi 
Napokat, amelyben idén is partnerünk volt az Endrődiek Baráti 
Köre Egyesület.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kunkovács László, vá-
rosunk Kossuth-díjas díszpolgára. A megnyitó különlegessége volt, 
hogy az ünnepi köszöntőt olyan egykori diák mondta, aki azokban 
az években volt az iskola tanulója, amikor az intézmény Rózsa-
hegyi Kálmán nevét felvette. Dr Smiri Sándor a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal vezető helyettese köszöntőjében visszaemlékezett az 
iskolai évekre, a névadás eseményeire.

A megnyitó után a rendhagyó órák, foglalkozások következtek:
Blaskó János és Giricz Lukács a Székely Mihály Modellező és 

Sportklub tagjai hajómodell bemutatót tartottak a holtágon;
Giricz László mérnök, fotográfus folytatta történelmi utazásait 

a Szent Korona országaiban;
Nemes Attila a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsé-

gének ügyvezető igazgatója, halászati szakmérnök Gyomaend-
rőd horgászvizeinek világát mutatta meg a horgászok szemszö-
géből;

Dr. Smiri Sándor az Ablak - Zsiráft ól a kormányablakig cím-
mel tartott rendhagyó órát ezúttal már másodszor, ugyanis an-
nak idején diáktársainak is tartott előadást Tibetről;

Szél Ádám a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédője a 
Túzokvédelmi állomást és állatparkját mutatta be az érdeklő-
dőknek;

Tímár Imre villamosmérnök szimultán sakkpartit játszott az 
érdeklődő fi atalokkal;

Uhrin Gábor gépészmérnök, programozó a programozás ér-
dekességeit mutatta meg a diákoknak.

Az alsó tagozatosok bűvész mutatványos előadáson vettek 

részt, majd ügyességi játékok vártak rájuk.
A 2017-18-as tanévben a Rózsahegyi Díjat a nevelőtestülettől 

Kocsis-Pésó Irma földraj-rajz-médiaismeret szakos pedagógus, 
az intézményvezetőtől pedig Tímárné Tóth Adrienn iskolatitkár 
kapta.

A Szent Imre emlékérmet Fekécs Hanna, a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal oklevelét Kereki Nóra kapta.

Jutalomban részesültek a névadóról szóló 3 fordulós vetélkedő 
legjobbjai és a labdarúgó torna győztesei is. Este nagyszabású ma-
jális vette kezdetét, amely hatalmas tábortűzzel zárult.

Szombaton délután gálaműsor keretében mutatta be az iskola 
sokszínű tevékenységeit. A gyerekek és tanáraik izgalommal ké-
szültek, és nagy örömmel fogadták a hálás közönség tapsát.

 A Határ Győző Városi Könyvtárban Kada Erika-Bella Rózsa 
„Tündér-határon túl”címmel könyvbemutató és kiállítás várta az 
érdeklődő, irodalom szerető közönséget. 

A Honismereti Egyesülettel szerveztünk rendhagyó könyvbe-
mutatót az Endrődi füzetek sorozatából Gergely Ágnes: Egy urbá-
nus főhajtása című írása alapján. Az előadás anyagát Dr. Szilágyiné 
Németh Eszter szerkesztette és adta elő számtalan érdekességgel 
színesítve az Endrődi füzetek megírásának történetét.

Köszönjük a rendezvény támogatóinak a segítségét, bízunk 
benne, hogy minden részt vevő talált kedvére való programot a 22. 
Rózsahegyi Napokon.

További információk, fotók az iskola honlapján: 
www.rozsahegyiiskola.hu

Rózsaheg yi Napok

Fekécs Hanna Kereki Nóra

Kocsis Pésó Irma Tímárné Tóth Andrienn



VÁROSUNK2018. június 9

Gyomaendrődön 2018. május 18-án tudományos konferen-
cia keretében emlékeztek az első világháború hőseiről és esemé-
nyeiről. A tanácskozás a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke 
és Gyomaendrőd városának közös szervezésében valósult meg. 
Az első világháború hatása és a hősökre való emlékezés formái 
című konferencián több muzeális intézmény és egyetemi kuta-
tócsoport képviseltette magát. 

Köszöntőjében Toldi Balázs polgármester kihangsúlyozta, 
hogy az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény és a Debre-
ceni Egyetem Néprajzi Tanszéke között másfél évtizedes szakmai 
együttműködés alakult ki, melynek további fejlesztését teszi le-
hetővé a hamarosan aláírásra kerülő együttműködési nyilatkozat 
a Debreceni Egyetem és Gyomaendrőd városa között. Dr. Forisek 
Péter dékánhelyettes, - a konferencia elnöke - bevezetőjében 
elmondta, hogy a gyomaendrődi tudományos műhely eddig is 
számos közös kutatási programban vett részt és a közeljövőben 
induló egyetemi képzésben kihelyezett oktatási helyszínként 
kap szerepet az egyetem munkájában. Jelen konferencia jól pél-
dázza az oktatási intézmények, muzeális intézmények és önkor-
mányzatok közötti együttműködést, hiszen a szlovákiai Eperjesi 
Egyetemről, a Szegedi Tudományegyetemről, a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeumból és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről is ér-
keztek előadók a rendezvényre. A konferencia első előadója Dr. 
Botos Máté tanszékvezető, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
docense Kinek a hőse? Emlékezet és politika Közép-Európában 
című előadásában az emlékezés formáiról beszélt. Dr. Kónya 

Péter az Eperjesi Egyetem rektora az 1914-15-ben bekövetke-
ző orosz betörés következményeit mutatta be. A Szentendrei 
Skanzen főigazgató helyettese, Dr. Bereczki Ibolya az első világ-
háborúban szolgáló Pozsony Ferenc tüzér tábori levelezésének 
dél-alföldi vonatkozásait tárta a közönség elé. Fancsalszki Noémi 
néprajzkutató a hátország ínségételeit gyűjtötte össze előadá-
sában. Az első világháború sárréti hagyományát Nagy László, a 
Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely igazgatója szedte csokorba, 
majd a sárréti katonadalokból Nagy András népzenész szólalta-
tott meg egy összeállítást. Dr. Dénes Zoltán a Debreceni Egye-
tem docense lírai hangvételű előadását Kovács Erik olvasta fel. 
A gyomaendrődi Papp Zsigmond hagyaték első világháborús 
dokumentumainak és fotóinak elemzését Kovács Erik néprajzku-
tató, Dr. Szonda István múzeumigazgató és Kmellár Viktória nép-
rajz szakos egyetemi hallgató előadásaikban több szemszögből 
végezték el és számoltak be eredményeikről prezentációikban. 
Dávid Benjámin történész hallgató, a Szegedi Tudományegye-
tem tanulója az endrődi ifj ak első világháborús szolgálati hely-
színeit, hadi eseményeit és az áldozatok statisztikai vizsgálatait 
mutatta be. 

A rendezvény házigazdája Dr. Szonda István zárszavában 
megköszönte az előadók munkáját és invitált minden jelenlé-
vőt az első világháború gyomai és endrődi emlékeit bemutató 
kamarakiállítás megtekintésére.

Egyetemi konferencia Gyomaendrődön
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Emlékező sorok a Gyomai Református Egyház újjáalakulásá-
nak 300. esztendejére IV.

Templomunk építéséről szóló következő hiteles írás Fischer 
Ágoston építőmester „alvállalkozójának” a szintén kecskeméti 
illetőségű Novák Gergely ácsmesternek szerződése.

Alább írt ezen levelem által adom tudtokra mindeneknek, 
azkiknek illik, hogy az Gyomai Reformata Ekklézsia Elől Járóival 
az mostan építendő templomuk Tetejének általam leendő elké-
szítésére meg edgyeztem ás alkut tettem ez következendő mó-
don úgymint; 

1ör Ki lévén már a Tervrajzban az Templomnak szélessége, 
hosszasága téve, ahozképest tartozom annak Tetejét arányosan, 
díszesen jól el készíteni, s bé Zsindelyeztetni, semmi legkisebbet 
is az Terv rajztól nem távozván, hanem magamat minden rész-
ben ahoz szabni, melyhezképest;

2or Hogyha én a Tervrajztól el távozván az munkában valami 
hiba történne, azon hibát, vagy az által okozandó kárt nem az 
Ekklézsia, hanem én tartozom szenvedni.

3or Minthogy az mostan még álló Templomnak és Toronynak 
Tetejeit le kelletik bontani, még pedig úgy hogy az azokból ki 
kerülő Matériáléknak hasznát lehessen venni, azon esetre ígé-
rem hogy mivel az Áts Legények ezen bontáshoz jobban érte-
nek mint az Közönséges Emberek, tehát ezen munkáért semmi 
bért vagy fi zetést külömben nem kívánok, hanem az Legények-
nek míg azon el bontási munka tart tsak éppen az Napi Számo-
kat fi zesse meg az Ekklézsia.

4er Az említett Ujj Templomnak Tetejéhez meg  kívántató 
mindenféle Matériálékat nem én, hanem az Érdemes Elől Járók 
Szerezvén meg, azon Munkáknak tökélletessen való elkészíté-
séért tartoznak énnékem ezerhetven, az az 1070 Forintokat le 
fi zetni, melly Summából most ezen Contractusnak írásakor száz, 
az az 100 Forintokat le tésznek, az hátra lévő részt pedig rész 
szerént az munkának folyamattya alatt, egésszen pedig az mun-
kának tökélletes és hellyes el végzésével fogják ki fi zetni.

Mely lett edgyességnek nagyobb bizonyságára adom 
ezen Contractualis Levelemet Gyomán Május 1sőnapján 
1805kEsztendőben

/Következik itt egy rövid gót betűs német nyelvű záradék/

Gregori Novák MP. /manu propriam = magam kezével/

Zimmer Maister in Ketskemét

A „szerződés levél” magyar szövegezését s megírását felte-
hetően s szinte biztosan a helység jegyzője végezte el, kora-
beli szövegezéssel, s következetlen „helyesírással”. A szerződés 
ugyanúgy, mint Fischer Ágoston építőmesteré is mai szemmel 
nézve is igen jó kondíciókkal köttetett.

A gyomai elöljárók azidő szerint a következők voltak:

Főbíró volt CSAPÓ Mihály 1805-ben, Jegyző Nagy Sándor 
korabeli néven Nótárius, aki 17 esztendeig szolgálta a falut s lett 
azután az „Uraság Számtartója”. 1807-ben tevődött le az mos-
tani szép kő Templom fundamentoma…” Lelkipásztor, kit ak-
kor még „Prédikátor Uramnak” tituláltak, volt KOLLÁTH Mihály, 
aki 1804-1818-ig 14 esztendeig viselte a hivatalt /tehát ő volt a 
templomépítő lelkipásztor/. Jött az Vésztői Ekklézsiából hol igen 
kedves pap vala, itt Gyomán idővel egyházmegye jegyzője leve, 
s ment Hód Mező Vásárhelyre első papnak leg inkább azért mert 
elébben Hallgatói Parochiális rossz Háza/ azaz a gyomai hívek a 
paplakot / helyett ujjat nem építettek, s talán még inkább azért, 
mert az Ujj Templom építtetéséről szólló számadásokból reá, há-
ramlott kedvetlenségek miatt /Utólag kiderült hosszas vizsgá-
lódások után hogy némelly gyomai „fene emberek” igaztalanul 
vádolták./ Ez utóbbi sorokat Dávidházi Bekes Sámuel írta volt le, 
mint hivatali utóda.

A két szerződésből néhány következtetést levonhatunk:

Az 1784 táján épült vagy kiegészített téglatemplomnak a 
Novák-féle szerződés szerint tornya is volt. A torony és temp-
lomhajó tetejének faanyagát lebontották és az új templomba 
felhasználták, mint ahogy a tégla anyagot is beépítették.

Változatlanul nem tudjuk, hogy hol állott ez a templom? 
Amint sokan feltételezték és feltételezik nem állhatott a mosta-
ni templom helyén, mert akkor akadályozta volna az alapozási 
munkálatokat. 

Az 1783 évi első katonai térképen a mostani, azaz hajdani ref. 
fi úiskola mögötti tájékon van ábrázolva egy tornyos, keletelt /a 
torony a nyugati végén van/ templom. Ellenvetésként szólhat, 
hogy esetleg ez egységes ábrázolás lett volna.

Többször leírtam, hogy szerény véleményem szerint a kö-
zépkori eredetű és a reformáció után ref. lakosok által használt 
elpusztult templom, amely még 1703-tzól 1708-ig „fennállott” 
valahol a mostani városháza /járási hivatal/ helyén vagy tájékán 
állhatott.

A folyók, így a Körösök mentére települt falvak templomai ki-
vétel nélkül a folyó partján hátas részre épültek. Ilyen volt a most 
hullámtérbe, híd alá eső endrődi templom is, / s még a ladányi, 
egei, tarcsai, berényi, kereki, dobozi stb./.

Az emlékezetből kiesett, s írott anyag ha volt is megsemmi-
sült, így nem tudjuk, hogy az építkezés idején hol tartották is-
tentiszteleteiket buzgó református őseink. Ma már csak ámulni 
lehet rajta, hogy bár szerződéses jobbágyi viszonyban, de a sok 
teher és egyéb nehézségek ellenére hogyan tudták előteremte-
ni szépséges szép egyházunkat. 

Isten áldja haló poraikban is mindnyájukat! S mi utódok le-
vett süveggel állhatunk emlékük előtt. Mint ahogy a geszti kró-
nikás írta: „Tekintetes borosjenei Tisza László Úr mikor a családi 
sírboltot megalapozta, tenmaga is ásva azt, süvegvette imádko-
zott volt a gödör alján … Anno 1756…”

Áldás! Békesség Istentől!

Közreadja:
Cs. Szabó István

„ÖRÖK EMLÉKEZETÜL…”

A Roma Polgárjogi Szövetség 2018 évben az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelőtől 800.000 forint vissza nem 

térítendő támogatásban része-
sült! 2018-ban a Roma Polgárjogi 
Szövetség ebből az összegből mű-
ködteti irodáit, illetve tartja fönt 
épületeit és annak berendezéseit! 
NEMZ-CISZ-18-0008
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2018 áprilisában és májusában több házaspár ünnepelte 50. 
és 60. házassági évfordulóját. Szerkesztőségünk sok szeretettel 
gratulál nekik, kívánunk hosszú, boldog életet!

A képeket köszönjük Hegedüs Roland polgármester úrnak!

Házassági évfordulók Hunyán

Tímár Imre Libor és Tímár Imre Liborné- 60. házassági évforduló 

Tímár Nándor és Tímár Nándorné- 60. házassági évforduló 

Soczó Béla és Soczó Béláné- 60. házassági évforduló 

Tóth Máté László és Tóth Máté Lászlóné- 50. házassági évforduló Gubuznai István és Gubuznai Istvánné- 50. házassági évforduló
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Rovatvezető: Polányi Éva

 

Hamvas Béla: Isten tenyerén ébredtem

Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre, 
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. 
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot, 
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott. 
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni 
Sirályokat felette felhőkkel táncolni, 
Láttam a békét az emberek szívében, 
Láttam az erdőket fürödni a fényben. 
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt, 
Láttam az embert, és láttam a zenét, 

Láttam a földet szeretetben élni, 
Láttam a csöndet a széllel zenélni. 
Láttam Istent amerre csak néztem, 
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem, 
S az Ő hangján szólt hozzám a szél, 
Mint anya, ki gyermekének mesél, 
Millió apró tükörben láthatod magadat, 
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!

Reményik Sándor: Gyógyíts meg!

Én Istenem, gyógyíts meg engemet! 
Nézd: elszárad a fám, 
A testem-lelkem fája… 
De épek még a gyökerek talán. 
A tompa, tunya tespedés alatt, 
Gyökereimben: érzem magamat, 
És ott zsong millió melódiám. 
  
Én Istenem, gyógyíts meg engemet! 
Hiszen – nem is éltem igazában. 
Csak úgy éltem, mint lepke a bábban, 
Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben: 
Rólam gondolt roppant gondolatod 
Torz árnyékaképen. 
Egy kóbor szellő néha-néha 
Valami balzsam-illatot hozott. 
Akkor megéreztem: ez az élet, 
S megéreztem a Te közelléted, – 
S maradtam mégis torz és átkozott. 
Én Istenem, gyógyíts meg engemet. 
Én szeretni és adni akarok: 
Egy harmatcseppért is – tengereket. 
S most tengereket látok felém jönni, 
És nem maradt egy könnyem – megköszönni. 

Szent II. János Pál pápa (Karol Wojtyła):
A megsebzett fa története

A Fa így szólt: 
ne félj, ha meghalok – ne félj meghalni velem, 
ne félj a haláltól – nézd, újjáéledek: a halál 
csak a kérget hántotta le. 
Ne félj meghalni és újjáéledni velem! A jelet fátyol takarja. 
Benne újjáéled minden – 
és elveszi súlyát a gyümölcs. 
A Fa átnyújtotta a gyümölcsöt Annak, aki beoltotta – 
Belőlem fogtok élni, Belőlem, a Megsebzett Fából. 
„Belőlem”, mondta a Fa – nem éreztem Őt idegennek, 
eltűnt az ellentét érzése közöttünk 
(talán először egyetlen pillanatra?) 
Én elmentem, a FA megállt, átölelve a múltat és jövőt.

Weöres Sándor: Ének a teremtésről

Amikor Isten a világot szülte, 
a mindenség az ujjára fagyott. 
Hogy a föld, hogy a víz fölmelegülne, 
föléjük gyujtotta fönn a Napot. 
Recsegtek a jegek, 
amint a tűz-gyerek 
fölfele tört. 
S éledt a föld. 
A lánggömb kék útján végiggurult, 
aztán a tükröző mélységbe hullt: 
habokra ráhajolt, 
szikrázva fuldokolt, 
pirosan elhasadt, 
mint aki sugarat 
többé se hint - 
de reggel visszatér az égre megint. 
  
És ahogy a Nap a hevét kifújta, 
a színekbe-bomlott világra újra 
árnyék hajolt. 
S fölkelt a Hold. 
Ujjasan elomló 
éjszakai fény, 
szelíd helytartó 
a király helyén. 
Míg hajnal előtt 
szunnyad a színek csokra, 
fehér legyezőt 
terít a habokra. 
Az örök szerelmet példázza ő: 
dagad és apad, de mindig visszajő. 
  
S hogy fény legyen itt lenn 
ha a Hold kiapadt: 
kigyujtotta Isten 
a csillagokat. 
Nem-változók, aprók, kemények: 
örök szeretetről beszélnek. 
S ha burkot vonnak az égre a rémek: 
eltűnnek, aztán megint visszatérnek. 
  
A világ világolt élettelen. 
Hiányzott mindenből az értelem. 
Hogy legyen, aki épít, rombol, 
ember készült hóból és koromból: 
szájában édesség, 
fejében fényesség, 
szívében lüktet a vér 
s mindegy, hogy mi neve, 
boldog-e, szíves-e, 
kinek a kedvese: 
elmegy és vissza se tér.

„Isten tenyerén ébredtem”
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Mezey Katalin: 
Boldog
akinek nem rongyos a lelke, 
de fényes, mint a nehéz selyem, 
aki hiszi is, amit mondott, 
akit nem zsarol a félelem, 
  
boldog, akit nem az önérdek 
kormányoz, hanem önként szolgál, 
adósait nem tartja számon, 
görbe utakon titkon sem jár. 
  
Boldog, akinek láthatatlan 
púpként a múlt nem ül a hátán, 
nem üzletel gazemberekkel, 
árnyékán nem táncol a sátán, 
  
akinek a szemén kifénylik, 
hogy süt benne az Isten napja, 
akinek lelke nehéz selymét 
magasságos szél lobogtatja. 

Egészségről-betegségről

Erdei szamóca (Fragaria vesca L.)

Kelet-Ázsiából 
származó, a rózsa-
félék családjába tar-
tozó, kb. 2000 éve 
ismert növény.  Vi-
lágszerte elterjedt, 
körülbelül 600 fajtá-
ja van. A Magyaror-
szágon nemesített 
szamócafajtákat föl-
diepernek nevezik; 
az erdei szamóca 
gyümölcse kisebb 

és intenzívebb ízű, mint a földieperé.  A XIV. században gyógy-
növénynek tartották.

A szamóca gyümölcse és levele is felhasználható gyógyásza-
ti célra. A gyümölcs tartalmaz A-, B-, C-, E-és K-vitaminokat, ás-
ványi anyagok közül folsavat, vasat, mangánt, cinket, káliumot, 
magnéziumot, jódot és magas a rosttartalma. Jelentős meny-
nyiségben tartalmaz antioxidánsokat, emiatt daganatellenes 
és gyulladáscsökkentő hatású; a mell-, a vastagbél és a nyelő-
csőrák kialakulásának valószínűsége csökkenthető a gyümölcs 
rendszeres fogyasztásával. Ajánlott lehet ízületi gyulladás, 
köszvény, sárgafolt sorvadás esetén és antioxidánsai gátolják a 
szürkehályog kialakulását. 

A magas kálium tartalma miatt a szamóca vérnyomás csök-
kentő tulajdonságú; vércukor-és koleszterinszint-csökkentő ha-
tása érvényesül rendszeres fogyasztás esetén. 

A gyümölcs ajánlott lehet fogyókúra idején is alacsony nátri-
um, cukor és magas víztartalma miatt. 100 gramm földieper 35 
kalóriát és 60 gramm C-vitamint tartalmaz; gazdagabb C-vita-
min forrás, mint a citrusfélék. 

A szamócalevélből készült tea erős mikrobaölő hatású, vér-
nyomás csökkentő, vízhajtó tulajdonságú, kedvezően hat a szív-
működésre, csökkenti a gyomor-és bélnyálkahártya gyulladást, 
az ízületi gyulladást, és a levélből készült forrázatnak vérzéscsil-
lapító hatása van. 

A földieper szezon tavasztól nyár közepéig tart. A gyümölcs 
zárt dobozokban, hűtőben 2-3 napig tárolható, vagy fagyaszt-
ható. A szamóca levelének gyűjtési ideje június-július hónapok-
ra esik. 

Hárs (Tilia platophyllos, Tilia cordata)

A hársnak 3 fajtája van, az északi erdőkben élő nagylevelű hárs 
(Tilia platophyllos), a városokban elterjedt kislevelű (Tilia cordata) - és 
az ezüst hárs (Tilia tomentosa). Gyógyászati célra a kis-és nagylevelű 
hárs virágzata használható. 

A hársfavirágból forrázással készült tea fogyasztása ajánlott megfá-
zás, nátha esetén, mert görcsoldó, nyugtató, váladékoldó, köhögéscsil-
lapító, izzasztó, lázcsillapító hatású. Nátha kialakulásakor naponta 2-3 
csésze tea javasolt, legfeljebb 10 napig alkalmazhatjuk. A hárs virágból 
2-3 perc főzés után kapott oldat étkezés után fogyasztva gyomorerősí-
tő, emésztést serkentő, enyhe vizelethajtó tulajdonságú. A hárstea ivá-
sa huzamosabb ideig nem ajánlott, mert szívpanaszokat okozhat.

A hársvirág tea fogyasztása ellenjavallott szívbetegség, vérszegény-
ség esetén, szoptatás, terhesség idején és csecsemőkorban. 

A hársfa júniusban virágzik, a virágzat szedése teljes virágzás előtt 
történik. 

Források: 
vizmegoldas.hu/termeszet/foldieper-hatasa/

Szabó György, Lopes-Szabó Zsuzsa: 
A bükki füvesember gyógynövényei

dr. Macsári Judit

Dsida Jenő: A gyöngék imája

Jó Uram, aki egyként letekintesz 
bogárra, hegyre, völgyre, 
virágra, főre, szétmáló göröngyre, – 
Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz 
csak nagyon-nagyon gyönge. 
  
Mert pókháló és köd a szív, 
selyemszőttes az álom, 
pehelykönnyű és szinte-szinte semmi 
s én erőtlen kezem 
még azt sem tudja Hozzádig emelni. 
  
De azért vágyaim ne dobáld a sárba, 
ami az Óceánnak 
legdrágább, legkönnyesebb gyöngye! 
Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz 
csak gyönge, nagyon gyönge.
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A S Z T A G
- szabadban tárolt, tartósan összerakott, cséplésre vagy nyomtatásra váró gabona (elsősorban búza) -

Az EP kiáll az édesvízi haltenyésztők mellett
„Az Európai Parlament végre elismeri, hogy az édesvízi 

akvakultúra jelentősen hozzájárul az európai polgárok minőségi 
és egészséges hallal történő ellátásához, ezért megfelelő mértékű fi -
nanszírozásra van szükség. Magyar siker, hogy az elfogadott szöveg 
kimondja: az akvakultúrára szánt uniós fejlesztési pénzek egyötö-
dét az édesvízi haltenyésztésre kell fordítani” - jelentette ki Erdős 
Norbert EP-képviselő a Halászati Bizottság szavazását követően. 
A magyar érdekeknek megfelelően a jelentésbe bekerült, hogy az 
édesvízi akvakultúrára a tengeri akvakultúrától eltérő, egyedi kör-
nyezeti fenntarthatósági szabályok vonatkozzanak.

 
Erdős Norbert kiemelte: „A valóságban az édesvízi akvakultúra 

több mindenben különbözik a tengeri akvakultúrától, mint hasonlít 
rá, hiszen ebben az ágazatban az állománymegőrzés, a takarmányo-
zás vagy a szaporodás teljesen más gyakorlatot igényel. Kifejezetten 
üdvözlöm, hogy a Parlament külön fejezetben kívánja szerepeltetni az 
édesvízi akvakultúrát az uniós halászati politikán belül, s úgy vélem, 
hogy. egyedi és eltérő szabályokat kellene a tengeri és az édesvízi ága-
zatra meghatározni”.

 
Jelentős magyar érdek, hogy az édesvízi akvakultúrát segítő uni-

ós források nagysága a jövőben növekedjen, annak ellenére, hogy az 
új uniós hétéves költségvetési javaslatban körülbelül négy százalék-
kal csökkentenék a halászati politikára szánt költségvetést. „Sikerült 
meggyőznöm a képviselőtársakat, hogy az uniós akvakultúra ágazatra 
a jelenlegi 1280 millió euró helyett körülbelül másfélszer magasabb 
költségvetésre lenne szükség” - tette hozzá a fi deszes politikus. Mi-
vel az édesvízi akvakultúra teljesítménye az összeurópai ágazat húsz 
százalékát teszi ki, ennek az uniós támogatások arányában is meg kell 
mutatkoznia.

 
„Egyetértek az egyablakos ügyintézési rendszernek a halászati és 

akvakultúra ágazatban történő bevezetésével. A halászok és a halte-
nyésztők életét jelentősen megkönnyítené, ha a releváns okmányokat 
egyetlen, valamennyi hatáskörrel rendelkező hatóságnak kellene csak 
bemutatni” - hangsúlyozta Erdős Norbert.

 
A néppárti képviselő üdvözölte, hogy az EP jelentése a jövőre néz-

ve is fontosnak tartja az akvakultúrához kapcsolódó kutatás-fejlesztési 
és innovációs tevékenység fokozott uniós támogatását, különös tekin-
tettel a gazdasági fenntarthatóságot és a nemzetközi versenyképességet 
érintő területekre, mint például az energia- és erőforrás-hatékonyság, 
a biológiai alapok fejlesztése vagy magasabb szintű ökológiai szolgál-
tatások nyújtása.

 
Erdős Norbert emlékeztetett: számos tagállamban - köztük a ten-

ger nélküli országokban, mint például Ausztria, Luxembourg, Csehor-
szág, Szlovákia és Magyarország - elterjedtek az extenzív polikultúrás 
pontyos tógazdaságok és más hasonló re-cirkulált tógazdaságok, ame-
lyek alapvetően gabona-bázisú takarmányozást folytatnak. Ezek agro-
ökológiai hatása egyértelműen pozitív, hiszen jelentős ökológiai és 
ökoszisztéma szolgáltatásokat biztosítanak, természetvédelmi szem-
pontból fontosak, mindamellett, hogy európai jelentőségű élővilágot 
tartanak fenn. Továbbá az ilyen típusú tógazdaságok visszaszolgáltat-
ják az általuk használt vizet, általában jobb minőségben, mint amikor 
kivették azt. A halastavak, a vonuló és vándormadarak, illetve a hazai 
vizekhez kötött életű faunának pihenő-, táplálkozó- és költőhelyet je-
lentenek a haltermelés szempontjából indiff erens időszakban.

 
Háttér: Az „Egy fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-

ágazat felé: a jelenlegi helyzet és a jövőbeli kihívások” című saját kez-
deményezésű parlamenti jelentés plenáris végszavazására várhatóan 
júniusban kerül sor.

  
Brüsszel, 2018. május 16.

Erdős Norbert
EP képviselő

Egyetlen európai polgár sem kaphat 
rosszabb minőségű terméket
 „Egyetlen európai polgárt sem szabad másodrangúként kezelni az 

EU belső piacán. El kell kerülni, hogy bárki ugyanazon márkanév alatt 
rosszabb minőségű terméket kapjon, mint egy másik tagállamban vá-
sárló polgártársa. Örülök, hogy az Európai Parlament kiemelten fellép 
a termékek és élelmiszerek kettős minősége ellen” - jelentett ki Erdős 
Norbert fi deszes EP-képviselő a Mezőgazdasági Bizottság szavazását 
követően, Brüsszelben. A dél-alföldi politikus hozzátette: „Magyar 
siker, hogy a termékek kettős minőségéről szóló, most megszavazott 
Nekov-vélemény tartalmazza a termékek és élelmiszerek kettős minő-
ségét kiszűrő, új uniós megfi gyelő és ellenőrző egység létrehozását”.

 
Erdős Norbert emlékeztetett: az Európai Bizottság, a Miniszterek Ta-

nácsa és az Európai Parlament már egy éve hangoztatják, hogy az EU belső 
piacán minden fogyasztónak azonos minőségű termék jár. Ezért elfogad-
hatatlan, hogy a multinacionális termék- és élelmiszergyártók Közép- és 
Kelet-Európában forgalmazott termékeinek jelentős része rosszabb minő-
ségű, mint az ugyanolyan márkanév alatt értékesített termékek a nyugat-
európai tagállamokban. „A mostani jelentés az eddigi állásfoglalásokhoz 
és közleményekhez képest előrelépést jelent, hiszen a folyamat végén a 
Parlament, mint uniós jogalkotó ad majd világos politikai iránymutatást 
a kettős termékminőség elleni harcban” - emelte ki a fi deszes politikus.

 
Erdős rámutatott: a fő magyar érdek egy uniós szerv kijelölése a kettős 

minőséget okozó termék- és élelmiszercsalások felderítésére és elszigete-
lésére. „A jelentés a módosító javaslataimnak is köszönhetően kimondja, 
hogy egy új megfi gyelő és ellenőrző egységet kell kialakítani a megfelelő 
uniós ügynökségen belül. Ez lehetne akár az EU Fogyasztó-, Egészség-, 
Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynöksége, akár az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság. A lényeg, hogy ez az egység rendelkezzen 
megfi gyelési és ellenőrzési jogosítványokkal, s egy megfelelően felszerelt 
laboratóriummal” - jelentette ki a néppárti képviselő.

 
Pozitív fejlemény, hogy a jövőben nemcsak az azonos márkájú, hanem 

a megtévesztően hasonló megjelenésű termékek minőségét is vizsgálják. 
„A javaslatom alapján mindezen termékeknél és élelmiszereknél az egyes 
összetevők - például hús, hal, kakaó - arányát és mennyiségét, valamint az 
adalékanyagok mennyiségét alaposan vizsgálni kell” - hívta fel a fi gyelmet 
Erdős Norbert.

 
A fi deszes politikus hangsúlyozta: „A Parlament Mezőgazdasági Bi-

zottsága a hatályos uniós fogyasztóvédelmi szabályozás javítását kéri, hogy 
a jog hatékonyan ki tudja szűrni az élelmiszerek minőségét okozó tisz-
tességtelen gyakorlatokat. „Amennyiben ezek a nemkívánatos praktikák 
fennmaradnak, az az uniós termékek iránti általános bizalom csökkenését 
és végső soron az uniós belső piac működésének torzulását okozná, ame-
lyet el kell kerülnünk”.

 
Az azonos termékek helyi sajátosságok miatti jogszerű eltérését ille-

tően Erdős indítványozta, hogy a gyártók helyi receptek használatra vo-
natkozó kezdeményezései váljanak közismertté. Ezért a fogyasztók meg-
alapozott döntéshez való jogának és a fogyasztói preferenciák tiszteletben 
tartása mellett egy olyan rendszert kell felállítani, mely tájékoztat arról, 
hogy bizonyos termékek gyártásához helyi recepteket használtak. „A fo-
gyasztók tájékoztatása céljából kívánatos egy olyan nyilvános adatbázis 
közzététele, melyben megjelenik, hogy az „eltérő recepttel” rendelkező 
termék előállítása pontosan milyen feltételeken alapul” - jelentette ki Er-
dős Norbert.

 
Háttér: A most megszavazott Nekov-vélemény a termékek kettős minő-

ségéről szóló, európai parlamenti jelentés részét képezi majd. Az EP Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsága a következő hetekben szavaz majd a 
teljes jelentésről, míg az Európai Parlament plenáris szavazására várhatóan 
még a nyári szünet előtt sor kerül.

 
Brüsszel, 2018. május 20.

Erdős Norbert EP képviselő
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei

Általános iskola

Tanulmányi verseny katolikus iskoláknak

2018. április 27-én került megrendezésre a Szeged-Csanád 
Egyházmegye iskolái körében meghirdetett „Játékos komplex 
tanulmányi verseny” Mezőtúron, a Szent István Katolikus Álta-
lános Iskolában. 

A találkozó célja az volt, hogy az iskolák megismerhessék 
egymást és az egyházi összetartozást erősítsük. Minden csapat-
nak hat állomáson kellett részt vennie forgó színpad szerűen, 
ahol a helyesen megoldott feladatokért pontokat gyűjthettek 
„útleveleikben”. Az állomosok a következők voltak: értő olva-
sás, magyar nyelv, matematika-logika, környezetismeret, hit-
tan, angol nyelv és ügyességi feladatok. Diákjaink jókedvűen 
vettek részt a megmérettetésen, s eredményesen szerepeltek.

Az Arany-buszon jártunk

Eredetileg 2017 májusában nyílt meg a 200 éve született 
Arany János előtt tisztelgő, Önarckép álarcokban című kiállítás 
a Petőfi  Irodalmi Múzeumban. Az évforduló alkalmából készí-
tettek ebből egy vándorkiállítást is, melyet egy buszban ren-
deztek be.

Örömmel vettük hírét, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár 
meghívására a tárlat áprilisban városunkba érkezik, s a mi diák-
jaink is megtekinthetik. 

A látványában és tartalmában is különleges Arany-busz - 
melyet kívülről illusztrációk borítottak - versek, képek, különfé-
le dokumentumok és relikviamásolatok segítségével mutatta 
be Arany János életművét, kapcsolatait, költészetét. Az instal-
lációk és a manuális játékok, valamint a digitális eszközök nem 
csupán szórakoztató élményt nyújtottak, de tudást is közvetí-
tettek. 

A digitális eszközök, valamint érintőpanelek még izgalma-
sabbá, látványosabbá tették az amúgy is gazdag és informa-
tív tárlatot, s minden gyerek érdeklődését felkeltették.  Kvízzel 
tesztelhettük szókincsünket, hallgathattunk verseket, sőt akár 
rappelt Arany-szövegeket is.

Manuális játékokkal is igyekeztek izgalmassá tenni a kiállí-
tást, így például egy erőkar segítségével összemérhettük erőn-
ket Toldiéval, felpróbálhattunk 1-1 lovagi sisakot. Az erőnk mel-
lett irodalmi tudásunkat is próbára tehettük, például a Családi 
kör versszakainak sorba rendezésével.

Felnőttnek, gyermeknek egyaránt érdekes, élményekben 
gazdag programot nyújtott ez a vándorkiállítás.

Anyák napja

Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Isko-
lánkban is megemlékeztünk erről a jeles eseményről. A szent 
mise után az iskola diákjai a tornaterem színpadán köszöntöt-
ték versekkel és dalokkal anyukáikat és nagymamáikat. 

A Föld napját ünnepeltük

A Föld napján iskolánk minden diákja mozgásban volt: ki 
gyalogosan, ki biciklivel érkezett osztályfőnökével a gyomai 
Erzsébet ligetbe. Mindannyian felfedezhettük a liget állat- és 
növényvilágát a tanösvényen, a lombkorona sétányon és a kilá-
tóból széttekintve. Robi bácsi egy ügyességi kötélpályát épített 
nekünk, amin a bátrak kipróbálhatták magukat. Tudtunk még 
labdázni, tollasozni, társasozni, futkározni a természetben. 
Meglepően meleg, nyárias napunk volt, ezért jól esett a lom-
bok árnyékában pihenni. Sajnos a szúnyogok összecsipkedtek 
bennünket, de így is jól éreztük magunkat. 
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Ízes Ízek

Június
Joghurtos fejes saláta

AA salátát levelire szedjük, megmossuk, megszárítgatjuk, csíkokra vágjuk. 
Egy kis mustárt keverünk egy pohár joghurtba, kicsi sót, kicsi cukrot, kicsi olajat 
keverünk bele, majd metélőhagymát. Ebbe forgatjuk bele a salátát. Kemény to-
jással 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!

Fülöp Elemér békéscsabai, volt 
hunyai lakos 2018. április 20-án 70 éves 
korában megtért teremtőjéhez. Gyászolják 
családtagjai, rokonai, barátai.

„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!

A rájátszásban nem megy

A felsőházi rájátszásban eddig nem kápráztatta el nézőit a 
Gyomaendrődi FC csapata. A lejátszott hat mérkőzésből egyet 
nyert meg, ötöt pedig elveszített. Mindössze két találkozón volt 
eredményes a gárda, négy mérkőzésen gólt sem tudott szerezni, 
a saját hálója viszont huszonkétszer zördült meg.    

A lejátszott mérkőzések eredményei:     
          
2018. 04. 22.     Gyomaendrődi FC – Csabacsűdi GYLSE     2 : 3
                            G.: Békési N., Toldi B.
A tavasszal jól teljesítő Csabacsűd nagyszerűen kezdte a 

mérkőzést, a 12. percben már kétgólos előnybe került. A hazaiak 
ezt követően magukhoz tértek és az első negyedóra végén szé-
pítettek. A második félidő elején ismét a vendégeknek sikerült 
újabb gólt szerezni, amire még a hazaiaknak a félidő közepén 
volt válaszuk, de ez az egy gól kevésnek bizonyult a pontszer-
zéshez. Mindkét oldalon számos helyzet és lehetőség adódott, 
de ebből a vendégek kerültek ki győztesen, teljesen megérde-
melten. 

2018. 04. 28.     Gyomaendrődi FC – Mezőberényi LE     0 : 7
                            G.: ---
A rájátszásban a Berényiek hétről-hétre egyre egységesebb 

képet mutatnak, amelynek elszenvedői ezen a hétvégén a 
gyomaendrődi labdarúgók voltak. A vendégek kezdettől fogva 
magabiztosan játszottak, a félidőig már két góllal terhelték meg 
a hazaiak hálóját. A második félidőben aztán jött a feketeleves. 
Az első negyedórában három gólt jegyeztek, majd az utolsó öt 
percben újabb két találat következett. Ezen a mérkőzésen nem 
volt egy súlycsoportban a két együttes, a hazaiak megalázó ve-
reséget szenvedtek.

2018. 05. 05.     Okány KSK - Gyomaendrődi FC     2 : 3

                            G.: Kovács T., öngól, Bányai R.
Hét közben edzőt váltott a hazai csapat, az új edző rendet 

tud-e tenni a fejekben, ez volt a kérdés. A vendégek nagyszerű-
en kezdtek és az első negyedóra végére már két góllal vezettek. 
A hazaiak nem találták a játék ritmusát, a fejekben még benne 
volt a hétközi esemény. Az utolsó negyedórára felpörgött a já-
ték, a hazaiak ugyan szereztek két gólt, de közte a vendégek is 
betaláltak egyszer. A Gyomaendrőd megszerezte első pontjait 
a rájátszásban, ezzel a győzelemmel a forduló meglepetését 
okozta. Úgy látszik Okányban lesz dolga az új edzőnek. 

2018. 05. 09.     Gyomaendrődi FC – Békésszentandrási HMSE     
0 : 4

                            G.: ---    
A felsőházi rájátszás első fordulójából elhalasztott mér-

kőzést pótoltak szerdán, Gyomaendrődön. A vendég a Bé-
késszentandrás volt, akik az előző fordulóban hazai veresé-
get szenvedtek, így távolodni látszik tőlük a bajnoki cím. A 
Hunyadit azonban nem viselte meg a fi askó, a vártnál könnyeb-
ben szerezte meg a győzelmet, hiszen a házigazdák jelentősebb 
ellenállást csak az első félidőben fejtettek ki, szünet után már 
inkább érvényesült a látogatók akarata, akik végül négygólos 
győzelmet arattak.

     
2018. 05. 12.     Békésszentandrási HMSE - Gyomaendrődi FC     

5 : 0
                            G.: ---
Szerdán fordított párban is egymással találkozott a két 

együttes, ahol a Hunyadi meggyőző volt. Sajnos a forgatókönyv 
ezen a mérkőzésen sem változott, az első félidőben még tartot-
ták magukat a vendégek, csak egy gólt kaptak. A második já-
tékrészben azonban beindult a hazai henger, és négy gólt sze-
reztek, ezzel a Hunyadi megszerezte a bajnokságban a századik 
gólját, amelyhez a vendégek csak asszisztáltak. 

Fülöp Zoltán
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Békés Megyei Számítástechnika Verseny  

Intézményünkből összesen hét tanuló jelentkezett az Oros-
házi Vörösmarty Mihály Általános Iskola által szervezett Békés 
Megyei Számítástechnika Versenyre. Az előzetes válogatás 
során minden diákunk kitett magáért, többeknek csupán 1-2 
pont hiányzott a továbbjutáshoz. A kitöltött feladatlapok ered-
ményei alapján két versenyzőnk pedig a megyei döntőbe ju-

tott. A május 12-én, Orosházán megrendezett döntő a követke-
ző, ragyogó eredménnyel ért véget: Uhrin Andor 6. helyezést, 
Szőke Gyula pedig 10. helyezést ért el. Felkészítőjük: Péter Fe-
renc.

Dietetikai tanácsadás az iskolában 

Az egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő EFOP-1-
1.8.5-17-2017-00072 pályázati program keretében április 26-án 
dietetikai tanácsadáson vettek részt a felső tagozatos gyerekek, 
akiket véletlenszerűen választottak ki a rendszerünkből.

A dietetikus rövid bemutatkozás után, megkérdezte a gye-
rekeket egyesével, hogy milyen rendszerességgel fogyasztanak 
energiaitalt, esetleg kávét.

A végeredmény elég meglepő volt, sok tanuló azt válaszol-
ta, hogy napi szinten fogyasztja ezeket a koff ein tartalmú ita-
lokat, mert felpörgetik őket és nem olyan fáradékonyak a nap 
folyamán. Viszont nincsenek tisztában ezek káros hatásaival.

Mivel tele vannak koff einnel, kóros szívbetegséghez vezet-
het a túlzott fogyasztásuk.

Ezt követően a hölgy beszélt ezekről a negatív hatásokról, 
amivel a gyerekek nem igazán voltak teljesen tisztában. A felvi-
lágosítás hallatán lehetett látni arcukon a meglepődést.

Reményeink szerint, az előadás után a gyerekek elgondol-

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Andor és Gyuszi

Gyerekek az előadáson

kodnak az egészséges életmódról, és próbálnak változtatni 
ezeken a rossz szokásaikon.

Területi Versmondó Verseny 

2018. április 27-én, Vésztőn rendezték meg immáron XXV. 
alkalommal a területi versmondó versenyt, ahol évfolyamon-
ként mérték össze tudásukat a költeményeket kedvelő diákok.

Iskolánkból két tanuló is nevezett: Hugyik Zoltán 7. osztá-
lyos, aki az előkelő második helyen végzett a zsűri megítélése 
szerint, valamint: Bula Boglárka 6. osztályos tanuló, aki ötödik 
lett. A versenyzők szerint is erős volt a mezőny, ezért még job-
ban örülnek a szép eredménynek. Felkészítőjük: Hunya Jolán 
tanárnő.

Madarak és fák napja 

Az idei tanévben a madarak és fák napja alkalmából isko-
lánk egyik nyolcadik osztályos tanulójának, Hugyik Zolinak az 
édesapját hívtuk meg, aki hivatásos vadász. A vadászatról más-
képpen címmel tartott egy érdekes ismertetőt iskolánk diákjai 
számára.

Megtudhattuk, hogy egy vadász élete nem csak abból áll, 
hogy lelövi az állatokat. Tevékenységük nagyon is szerteágazó. 
Megismerhettük a vadászok számára hasznos és kártékony ál-
latokat. Láthattuk, hogy mik a teendőik az egyes évszakokban. 
Többek között elhangzott, hogy településünkön van az ország 
5. legnagyobb fácán neveldéje. Elolvashattuk a vadászat írott 
és íratlan szabályait. Az előadás végén a gyerekek kérdezhet-
tek és kipróbálhattak két vadászathoz használt távcsövet, mely 
mindenki számára nagy élményt jelentett.

Köszönjük Zolinak és az apukájának ezt a tartalmas dél-
utánt!
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XVIII. Magyar Mazsorett bajnokságról dióhéjban

Gyomaendrőd adott otthont a XVIII. Magyar Mazsorett Baj-
nokságnak! Reméljük, minden csapat és versenyző jól érezte 
magát! Gratulálunk a csoportoknak, és a munka nem állhat meg, 
mert sokan készülődnek az Európa Bajnokságra, amely nyár vé-
gén lesz, Opatijában! 

A Színfolt Mazsorett Táncegye-
sület eredménye:  Szilágyi Csilla: 
botos senior szólója: 6. h., pom-
pon szólója: 5.  h. Baráth Beáta 
tradicionális botos szólója: arany 
minősítés,  Piroska Attila botos 
szólója szintén arany minősítés. 
Tradicionális csapat menet - és 
színpadi tánc szintén: arany minő-
sítés. Zászló miniformáció: 3. hely, 
Csapat zászló szintén: 3. hely!

És még egy meglepetés is várt 
a Színfolt táncosokra és vezetőjük-
re: a gyomaendrődi Értéktárba be-
választották a Színfolt Mazsorett 
Táncegyesületet, amelyet Lehocz-
kiné Timár Irén alpolgármester 
asszony hirdetett ki a Magyar Baj-
nokság záró ünnepségén! Köszön-

jük a bizottság munkáját, valamint a 
felterjesztést, Dinyáné Bánfi  Ibolyá-
nak, a Határ Győző Városi Könyvtár 
vezetőjének.

 Mindenkinek nagy gratuláció a 
munkájáért! Külön köszönöm a Szín-
folt szülői gárdájának a segítését! 

Hunya Jolán

Színfolt Mazsorett Táncegyesület 
vezetője
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Tisztelt vásárlóim!

Nyári 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 

Elsőáldozás Endrődön 2018. 05. 13.

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!


