
A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 220 Ft

XXV. évfolyam 3. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2018. március

A tartalomból:

Fiatal véreim, határokon innen és 
túl, idegen föld elhagyatottságában, az 
otthoni kényszerűségek sivárságában, 
rabságban, elnyomatásban, ahol csak 
vagytok: hozzátok szólok.

Súlyos idők nyomása nehezedik 
lelkemre s mondanivalómat hosszú 
esztendők gondja s tudása érlelte. Ti 
vagytok a nemzet jövendője. Veletek 
él vagy pusztul a magyar. Amit ehhez 
az egyszerű történelmi tényhez hoz-
záfűzni kívánok, azt fogadjátok szere-
tettel, mint ahogy szeretettel csordul a 
szívemből. Életrevalók vagytok.

Életrevalóbbak, mint mi voltunk a 
ti korotokban. Okosabbak is vagytok, 
óvatosabbak és mérsékletesebbek. 
Megértőbbek egymással és idegenajkú 

embertársaitokkal szemben. Az élet 
tanított meg erre. Látókörötök széle-
sebbre tágult a történelem viharverése 
folytán. Minden lehetőségtek megvan 
ahhoz, hogy egy okosabb, emberiebb 
és talán szebb világot építsetek föl ma-
gatok köré, mint amilyen a mienk volt. 
Adja az Úristen, hogy így legyen. Mind-
az azonban azon múlik, hogy megtud-
játok-e őrizni és hajlandók vagytok-e 
vállalni azt a magyar lelki és szellemi 
örökséget, amit mi vért izzadva átmen-
tettünk valahogy a különböző „izmu-
sok” özönvizén a ti számotokra, hogy 
ne legyetek lelki koldusok egy özönvíz-
utáni új világban.

Folytatás a 3. oldalon!

In memoriam Hunyad Péter10.

Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc centenáriuma 
településünkön

3.

„Örök emlékezetül...” - Emléke-
ző sorok a Gyomai Református 
Egyház újjáalakulásának 300. 
esztendejére II.

8.

Üzenet március 15-re

In memoriam Hunya Tiborné11.

A cékla fogyasztás kedvező 
hatásairól13.
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Általános iskola

Aranyfonál mesemondó verseny

A Határ Győző Városi Könyvtár által 22. alkalommal 
megrendezett mesemondó versenyen iskolánk tanulói 
minden kategóriában indultak és szépen szerepeltek. A 
verseny kiírásának megfelelően különféle népmesékkel 
készültek a gyerekek és felkészítő tanáraik.

Az 1. osztályosok versenyében Juhos János 3., Ba-
lázs Konrád pedig 5. helyezést ért el. A 2. osztályosok 
versenyét Vatai Botond nyerte, 4. lett Tóth Eszter, 5. 
Kurilla Csenge, a 7. helyezést megosztva kapta Katona-
Szabados Noé és Gecsei Anita, a nyolcadik helyen pedig 
Juhász Marcell és Németh Máté osztoztak.  Harmadiko-
saink eredményei: 3. helyezést ért el Kabai Rebeka Léna, 
5. lett Gyarmati Réka és Pató Brigitta, a 6. helyen végzett 
Kovács Liliána, 7. lett Putnoki Barnabás, 8. helyen pedig 
Neibort Norbert és Rácz Vanda végeztek. 

A negyedikesek versenyét Vatai Zalán nyerte, 4. lett 

Jenei Ákos, 5. helyezést ért el Plavecz Petra és Zilahi Zol-
tán.

A felső tagozatosok megmérettetésében 3. lett Szabó 
Eszter 7. osztályos tanuló, 4. Rácz László 6. osztályos tanu-
ló és 6. Nótári Lilla szintén 6. osztályos tanuló. 

Versenyzőinknek gratulálunk, felkészítő tanáraiknak: 
Fekécs Edit, Mészárosné Kiss Katalin, Szabó Anikó, Szabó-
né Vaszkó Éva és Kondorné Timár Erzsébet tanárnőknek 
pedig köszönjük a felkészítést.  

Bendegúz Anyanyelvi Nyelvész Verseny

A verseny első fordulóját 2018.február 9-én írtuk meg. 
Sokat készültünk rá és izgatottan vártuk a versenyt. Ami-
kor szóltak, hogy kezdjük, be kellett mennünk egy külön 
terembe. Izgalmas, kissé nehéz, de megoldható feladatok 
vártak ránk. Mikor készen lettünk, egy kódlapra kellett a 
megoldásokat átmásolnunk. Nagyon várjuk az eredmé-
nyeket.

Gubucz Panna, Kállai Nikolett, Mahovics Boglárka 
4.osztályos tanulók

Farsang az általános iskolában

A farsangi időszak egyik legvidámabb eseménye, ami-
kor jelmezekbe öltözve elbúcsúztatjuk a telet. Ezt a ha-
gyományt követve, iskolánkban is elkészültek az ötletes 
és mutatós jelmezek.

A pénteki mulatságon először a Szerep-Elek társu-
lata adott elő egy jelenetet. Ezt követték a meghívott 
ó v o d á s o k , 
majd iskolánk 
osztályainak 
b e m u t a t ó i . 
Csoportos és 
egyéni pro-
dukciók vál-
tották egy-
mást, ezután 
három ka-
t e g ó r i á b a n 
h i r d e t t ü n k 
eredményt: a 
legmókásabb, 
a legmunká-
sabb és a leg-
ö t l e t e s e b b 
jelmezeket dí-
jaztuk, de min-
den fellépő 
megérdemli a 
dicséretet az 
elkészített jel-
mezekért.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei

Az aranyfonál mesemondó verseny 2. osztályos résztvevői

Az aranyfonál mesemondó verseny 3. osztályos résztvevői Bézi Kristóf 6. o., a legötletesebb
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1848–1948
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc centenáriuma 

településünkön

Az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc ese-
ményei olyan meghatározó 
részévé váltak a magyar 
történelemnek, amelynek a 
szellemisége a későbbiekben 
is meghatározó tényezője a 
magyar emberek számára.

Az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc 
leverését követő években a 
megemlékezés bármi nemű 
formája mindenki számára 
tilos volt. Némi változást az 
1867-es kiegyezés hozott, 
amelyet követően már nem 
volt tiltott a megemlékezés, 
azonban továbbra sem nézte 

azt jó szemmel a Habsburg vezetés. A Horthy-korszak elején a for-
radalom és szabadságharcból inkább Világosról és október 6.-áról 
emlékeztek meg, amely események jobban azonosultak Trianon-
nal, mint a magyar nemzet tragédiájával. Az 1920-es évek második 
felétől beszélhetünk március 15-ről, mint nemzeti ünnepről.1

Az 1848–49-es események centenáriumára méltóan szeretett 
volna megemlékezni a magyar nemzet, nemcsak a tudományos és 
kulturális élet, hanem a magyar politikai élet is egyaránt. Fontos 
megjegyezni, hogy minden politikai párt, de legfőképp a Magyar 
Kommunista Párt (MKP) kívánta ezen emlékévet a saját politikai 
képére formálni és a céljainak az elérésére fordítani. Az Ország-
gyűlés 1948. március 15-én elfogadta az 1848/49. évi forradalom és 
szabadságharc emlékének megörökítéséről szóló (1948. évi XXIII.) 
törvényt.2 Tudományos, kulturális és művészeti területeket egyér-
telműen az 1948–49-es események határozták meg. Számos írás, 
könyv, illusztráció, kiállítás és műemlékek sokasága kívánt meg-
emlékezni a saját formájában. Szinte nem volt olyan település az 
országban, amely nem kívánt volna méltóképpen megemlékezni az 
évforduló alkalmából.

Egyaránt centenáriumi megemlékezést tartott az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc emlékére Gyoma és Endrőd közsé-
ge. Endrőd települése a centenáriumra való tekintettel emlékművet 
avatott fel egy szabadság zászlóval.3 Az emlékmű a következőkép-
pen nézett ki: 3 méteres alapzaton kialakított terméskőoszlopot 
készíttetett a település, amelynek közepére egy beépített márvány-
táblát helyeztek, melyen aranybetűkkel a következő állt: 1848 – ma-
gyar címer – 1948.4 Gyoma település nem emelt külön emlékmű-
vet 1948-ban, hiszen az 1927-ben átadott hősi emlékmű egyszerre 
állít emléket az I. világháborús áldozatok mellett, az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc hős katonáinak is. Gyoma községe az 
1848-as év százéves évfordulóját két ártézi kút létesítésével kívánta 
megörökíteni, a költségek egy részét a településen lakók a másik 
részét a vármegye állta. 5 Továbbá a község rendelt egy 35x50 cm-es 
centenáriumi emléktáblát.6

Gyoma elöljárósága a következőképpen számolt be a megye al-
ispánjának a megemlékezésről: „Tisztelettel jelentem, hogy Gyoma 
község lakossága a szabadságharc 100 esztendős évfordulóját nagy 
érdeklődés mellett óriási lelkesedéssel ünnepelte meg. Az ünnepség 
március 15-én reggel zenés ébresztővel kezdődött, melyet a főtéren 
elhelyezett megafonok erősítve közvetítettek. Délelőtt valamennyi 
templomban ünnepi és hálaadó istentiszteletek voltak. Ezt követőleg 
a hivatalos hatóságok, a politikai pártok és a társadalmi egyesületek 
zárt rendbe zászlóerdő alatt a Kner nyomda elé vonultak, ahol meg-
tekintették a sajtót, ahol az eredetihez hasonló betűkkel és formában 
a közönség szeme láttára nyomták ki a „Talpra Magyar”-t és osztották 
ki az érdeklődők között. Amikor a gyülekezés a Kner nyomda előtt 

1  h  ps://mult-kor.hu/20070322_egy_unnep_masfel_evszazada 
2  h  p://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=184 
3  MNL BéML: IV. 407. 1020 doboz 844/1949 irat
4  MNL BéML: IV. 407. 917 doboz 4178/1948 irat
5  MNL BéML: IV. 407. 917 doboz 4178/1948 irat 
6  MNL BéML: IV. 407. 917 doboz 3298/1947 irat

Üzenet március 15-re
- folytatás a címlapról -

Ez az örökség a tietek egyedül és senki másé nem lehet ezen 
a földön. Ha ti eldobjátok magatoktól, örökre elvész. És nem csak 
önmagatokat fosztjátok meg valamitől, ami pótolhatatlan, de 
nélküle szegényebb lesz az emberiség is.

Nekünk, magyaroknak az Úristen különösen gazdag és szí-
nes nemzeti örökséget adott. Az egész világon egyedül ez a mi-
enk. Senki nem veheti el tőlünk, mint ahogy mi sem vehetjük át 
senkitől azt, ami nem illet meg minket. Hiába beszélünk angolul, 
franciául, spanyolul, németül, attól még nem leszünk sem ango-
lok, sem franciák, sem spanyolok, sem németek. Az ő örökségük 
nem a mienk, s ha majmolni próbálnánk őket, könyökkel betörni 
közéjük, mindössze a magunk egyéniségét, a magunk öröksé-
gét veszíthetjük el, az övéket soha sem vehetjük át. Gyökérte-
len idegenek leszünk az emberi világban s lelkileg elpusztulunk 
benne, mint a gyökerét vesztett fa.

Véreim, fi atal magyarok, jól-rosszul, de valahogy átmentet-
tük számotokra azt a nemzeti örökséget, ami Isten rendelése 
folytán a tietek. Átmentettük azt földrengésen, világégésen, 
nemzetpusztító, lélekgyilkoló nemzetköziség mesterséges ta-
nainak szennyes özönvizén keresztül. Ha egyebet nem tudtunk 
értetek tenni, de ezt megtettük s becsülettel őrködünk fölötte, 
ameddig élünk. De a többi már a ti dolgotok és a ti felelőssé-
getek. Egyet ne feledjetek el: amíg magyarok vagytok s az ősi 
kultúr-örökség erkölcsi alapján álltok, addig Isten által kijelölt 
helyetek és szerepetek van a világban. De ha eldobjátok maga-
toktól ezt az örökséget, ha magyarságotokból kivetkőztök, ak-
kor senkik se lesztek, csupán egy halom szemét, amit ide-oda 
sodor a szél, míg végül is elmerültök a semmiben.

Wass Albert még ki nem adott kéziratának idézett részét az 
Illyés Magyar Közalapítvány honlapja, illetve az erdély.ma hír-
portál jelentette meg.

Wass Albert

megtörtént, mintegy 1600 főre tehető tömeg példás rendben a község 
egy részét megkerülve felvonult a Szabadság térre, ahol mintegy 3000 
főnyi hallgatóság előtt és valamennyi helyben lévő iskola gyermeke-
inek jelenlétében lélekemelő ünnepség volt és szónokok gyönyörűen 
feldíszített országzászlónál mélyértelmű beszédekben méltatták a nap 
jelentőségét. Este valamennyi politikai pártban vacsora volt, ahol a 
felszólalók valamennyien az évforduló jelentőségét méltatták. Vacso-
ra után tánc volt, ahol Gyoma község ifj úsága reggelig mulatott.”7

Endrőd község vezetősége pedig ekként tett jelentést az alis-
pánnak a megemlékezésről: „Községünk lakossága a szabadságharc 
100 éves évfordulóját méltóképpen ünnepelte meg. Az ünnepség Is-
tentisztelettel vette kezdetét, s utána rendezett felvonulással a most 
felállított Szabadság emlékműhöz vonultunk, hol a püspöki helynök 
megáldotta az ifj úság zászlóját, beszéd kíséretében. Innen a közön-
ség a Hősök terére vonult, hol folytatta ünnepséget/ Himnusz, ünnepi 
beszédek, szavalatok/ - Délután 3 órakor 2 drb. harang felszentelése, 
melyet a háború folyamán elvitt harangok helyett hozatott Endrőd 
község közönsége. Délután a Népkertben és a sportpályán ünnepély, 
sportverseny volt, este pedig ünnepi vacsorák. Így ünnepelt felszaba-
dultan Endrőd község lakossága, a szabadságarc 100 éves évfordulója 
alkalmával.”8

Források:
https://mult-kor.hu/20070322_egy_unnep_masfel_evszazada 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=184 
MNL BéML: Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára: 

Békés vármegye alispánjának iratai IV. 407. 917, 951, 1020 doboz
Dávid Benjámin

7  MNL BéML: IV. 407. 951 doboz 23343/1947 irat
8  MNL BéML: IV. 407. 951 doboz 23343/1947 irat
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Megyei h í r a d ó

Megyei költségvetés: 
elindultak a megyei fejlesztések

A Békés Megyei Értéktár Bizottság és a Békés Megyei Tourin-
form Iroda munkája mellett a megyegyűlés legfontosabb napirendi 
pontja az idei költségvetésről szóló rendelet volt. 

A múlt évi költségvetési rendelet módosítását vita nélkül, egy-
hangúlag fogadta el a testület. Az ideivel kapcsolatosan parázs vita 
bontakozott ki. Az ellenzék képviselői azt vallják, a költségvetést 
nem támogathatják, mert ha az elkészítésében nem vesznek részt, 
felelősséget sem vállalnak érte. Árgyelán György (DK) azt mondta: 
amennyiben elemeire szedve kellene szavazni a költségvetésről, 
akkor sok pontjával egyetértenének, egyben mégsem szavazzák 
meg. Mucsi András sérelmezte, hogy az ellenzék képviselői rend-
re nem fogadják el a költségvetést, remélte, hogy idén ez nem így 
lesz. Örömét fejezte ki, hogy a költségvetés jelentős részét teszi ki 
a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra és a civil támo-
gatásokra elkülönített keret. Zalai Mihály elnök kiemelte, elégedet-
tek lehetnek a költségvetéssel, amelyben fontos szerepet játszik a 
területfejlesztésben végzett projektmenedzsmenti feladatellátás. 
Ennek köszönhetően több, mint 100 millió forinttal, 855 millió fo-
rintra növekedett a főösszeg, ez mutatja, hogy elindultak a fejlesz-
tések. A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz csat-
lakozásra idén is lehetőséget biztosít a költségvetés. A mecénási 
keret alapítványok, egyesületek, megyei rendezvények, ezen belül a 
nemzetiségi kultúrát ápoló események támogatását teszi lehetővé. 
Egymillió forintot különítenek el a mentők, a rendőrség és a kataszt-
rófavédelem munkájának segítésére, kétmillió forintot a Megyenap 
megrendezésére. A testület végül elfogadta a költségvetést, amire 
az ellenzék képviselői valamennyien nemmel szavaztak.

A Békés Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló 
is napirendre került. Zalai Mihály megyei elnök, az értéktár bizottság 
elnöke elmondta, a megye 75 települése közül 51 alakította meg 
helyi értéktár bizottságát, ez nagyjából az országos átlag kétszerese. 
Eddig 819 települési és 37 megyei értéket vettek lajstromba. Hoz-
zátette: „Az értéktárral kapcsolatos pályázataink sikeresek voltak, 
hozzájárultak a hungarikumok megismertetéséhez, az értékgyűjtés 
népszerűsítéséhez. Egyik ilyen pályázatunk volt a felső tagozatos 
általános iskolásokat és a középiskolásokat megcélzó Békési Érték-
mérő elnevezésű vetélkedő. Több száz iskolást értünk el, és általuk 
hozzájárultunk a megyei identitás erősítéséhez. Az országos vetél-
kedő általános iskolás korosztályában a gyulai Magvető Református 
Általános Iskola és Óvoda csapata nyerte a versenyt. A Megyenap-
nak is jelentős szerepe van az értékőrzésben. A rendezvényt múlt 
évben második alkalommal szerveztük meg, mostanra látszik, hogy 
mind térben, mind időben kinőttük a lehetőségeket, ezért úgy dön-
tött a szervező bizottság, hogy bővítjük a rendezvényt, és másfél 
naposra nyújtjuk. A Megyenap fontos szereplője az értéktár, be-
mutatjuk a megyei értékeket, oklevéllel ismerjük el a felterjesztők, 
értékgyűjtők munkáját. A nemzetiségek is bemutatkoznak, gaszt-
ronómiai, kulturális értékeikkel, hagyományaikkal ismerkedhetnek 
meg az érdeklődők. A kézműves piacon pedig a megyében munkál-
kodó kézművesek kapnak lehetőséget a bemutatkozásra.”

A képviselők valamennyien egyetértettek abban, hogy az érté-
kek gyűjtése fontos, Mucsi András (Fidesz) kiemelte: így lehetőség 
nyílik arra, hogy megmentsük eltűnő értékeinket. Kónya István (Fi-
desz) ösztönözte a településeket, alapítsák meg értéktár bizottságu-
kat, és vegyék lajstromba azokat az értékeket, amelyekre büszkék, 
amelyek fontosak számukra. Varga Zoltán (MSZP) aggályát fejezte ki 
azzal kapcsolatosan, hogy az orosházi üvegipar bekerült a megyei 
értéktárba, véleménye szerint nem kellene felhígítani a megyei ér-
tékeket. 

A megyei tourinform irodával kapcsolatosan Zalai Mihály elnök 
elmondta, az irodát a Békés Megyéért Vállakozásfejlesztési Alapít-
ványtól a megyeházára költöztették, és arra törekszenek, hogy az 
iroda munkáját intenzívvé tegyék. Kevés azon megyék száma, ahol 
a megyei iroda megmaradt, azért tartják fontosnak a működését, 

mert olyan turisztikai szereplők munkáját tudják segíteni, akiknek 
nincs lehetőségük saját turisztikai irodát működtetni. 

A megyegyűlés bejelentésekkel zárult, a napirend keretében 
megtudtuk, hogy a megyei önkormányzat ünnepi ülése március 13-
án lesz Békéscsabán.

Sztahovics Zsuzsa

Tisztelt Hölgyeim!
Az öntudatra ébre-

dő gyermek eszmélésének 
egyik első gyümölcse a 
felfedezés, mely szerint a 
Teremtő nőnek és férfi nak 
teremtett bennünket. Gon-
dolatainkban, érzéseinkben 
létező belső világunknak 
éppúgy, mint kézzelfogha-
tó külső körülményeink-
nek végső soron két oldala 
van. Két oldal, mely között 
szakadatlan vándorlással 
töltjük életünket úgy, mint 
a jó és a rossz, siker és ku-
darc, fehér és fekete között. 
Hogy mikor melyik jelenti a 

jót vagy rosszat, a pillanat dönti el. Az emberiség ezen két arcát, 
két oldalát legszemléletesebben a női és a férfi  lét testesíti meg. Ám 
amíg a jó létezését erősíti a rossz hiánya, míg a fehér soha nem lehet 
fekete, addig a férfi  és nő soha nem létezhet egymás nélkül.  Két vi-
lág, két döbbenetesen különböző univerzum ők, melyek mégiscsak 
a másik által válhatnak teljessé. 

Meggyőződésem, hogy ezt a világegyetemben páratlan ellent-
mondást talán csak a csoda képes feloldani. Csoda, amely lelkében 
megfejthetetlen, mégis elbűvölő, csoda, mely titokzatosságában is 
vonz és biztonságot ad, majd vezérfonálként, támaszként vezet to-
vább.

Az emberi kultúra, az emberi lélek az édesanyában, a szerető 
párban, a gondoskodó nővérben és még számos alakban képes volt 
formába önteni ezt a csodát: a nőt.

Egyszerűen szólva: nőként Önök hordozzák mindazt, amiért 
nekünk, férfi aknak érdemes élnünk: biztonságot, jövőt, szeretetet. 

Köszönöm, köszönjük ezt Önöknek! 
Nem egyszerűen szólva mindezt számos művész: költők, szob-

rászok, zenészek próbálták már formába önteni.
Egyikük, Weöres Sándor így vall minderről:
„A nő: tetőtől talpig élet.
A férfi : nagyképű kísértet. A nőé: mind, mely élő és halott,
úgy, amint két-kézzel megfogadhatod;
a férfi é; minderről egy csomó
kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó.”

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nőnap alkalmából!

Dankó Béla
országgyűlési képviselő
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Középiskolai fogyasztóvédelmi előadások

A Gyomaendrődi Járási Hivatal a fogyasztóvédelmi felada-
tok ellátása során kiemelt fi gyelmet fordít a tudatos fogyasztói 
magatartás kialakítására minden korosztályban, melynek során 
a 2016/2017. tanévben elkezdett, diákoknak szóló tájékoztató 
fogyasztóvédelmi előadások a 2017/2018. tanévben a Gyoma-
endrődi Járási Hivatal illetékességi területén lévő középiskolák-
ban folytatódtak.

A középiskolák és a Gyomaendrődi Járási Hivatal együttműkö-
désének keretein belül 2017. év őszén a Bethlen Gábor Szakképző 
Iskola és Kollégiumban, valamint a Gyulai Szakképzési Centrum 
Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiumában a tudatos fo-
gyasztói magatartás kialakítását szolgáló fogyasztóvédelmi előadá-
sok megtartására került sor.

Az előadások célja, hogy a tanulóknak bemutatásra kerüljenek 
a mindennapi életben használatos fogyasztóvédelmi szabályok, to-
vábbá, hogy a tanulók megismerkedjenek a vásárlásaik során biz-
tosított jogaikkal, lehetőségeikkel.

Az előadások a középiskolákban is három témakört öleltek fel. 
Az árfeltüntetés és árfelszámítás témaköre érinti a helyes árfeltün-
tetés és árfelszámítás szabályait, az egységár szerepét, jelentőségét. 
A szavatosság és jótállás témaköre segítséget ad a szavatosság, jótál-
lás megkülönböztetéséhez, továbbá iránymutatást ad a szavatossá-
gi, jótállási jogok érvényesíthetőségének szabályairól. Az interne-
tes vásárlás témaköre a körültekintő, tudatos vásárlói magatartásra 
hívja fel a fi gyelmet, kitérve az internetes vásárlás előnyeire, hát-
rányaira, továbbá a vásárlókat érintő jogszabályi rendelkezésekre.

Az előadások alatt és után lehetőség volt hozzászólni, véle-
ményt nyilvánítani, kérdezni. Az előadások során feltett kérdések 
elsősorban az internetes vásárlással voltak kapcsolatosak.

  A fogyasztói jogokról, lehetőségekről szóló előadásokkal a 
járási hivatal hozzá kíván járulni a tudatos fogyasztói magatartás 
megteremtéséhez.

Járási Köznevelési Fórum

A Gyomaendrődi Járási Hivatal és a Gyulai Tankerületi Köz-
pont Gyomaendrődi Térségi Iroda közös szervezésében máso-
dik alkalommal került sor a JÁRÁSI KÖZNEVELÉSI FÓRUM 
megrendezésére.

A Corini terembe 2018. január 31. napjára meghívást kaptak 
- fenntartótól függetlenül - a járás területén működő nevelési és 
oktatási intézmények vezető képviselői.

A meghívott vendégeket dr. Pacsika György hivatalvezető úr 
köszöntötte és kérte, hogy tájékoztassák egymást a fórum adta le-
hetőségről. A köszöntőt követően Kepenyes András irodavezető úr 
irányításával az intézmények képviselői megoszthatták egymással 
tapasztalataikat és véleményeiket a beiskoláztatással és továbbta-
nulással kapcsolatosan, majd a további együttműködés lehetőségei 
is egyeztetésre kerültek.

A nevelési is oktatási intézmények vezetői részéről megfogal-
mazódott, hogy a járás területén nagy és jövőt építő szerepe van az 
intézmények közös együttműködésének, a megfelelő intézmények 
közötti egyeztetéseknek.

Újra nyílt nap a hivatalban

A Gyomaendrődi Járási Hivatal az idei évben is Járási Nyílt Nap 
keretében szeretné tájékoztatni az érettségiző, végzős tanulókat a 
hivatal munkájáról. A rendezvénnyel a felnőtté váló diákok önálló 
ügyintézését kívánják segíteni a közigazgatás területén.

2018. február 1-jén a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium végzős 
diákjait fogadta a hivatal. Őket követik 2018. február 15-én a Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium és a Gyulai Szak-
képzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma intézmény végzős diákjai.

A rendezvény keretében dr. Pacsika György járási hivatalveze-
tő köszöntötte a diákokat, a kísérő pedagógusokat, továbbá a járási 
diák-hivatalvezetőt, Botos Pongrácot és a város diák polgármeste-
rét, Virág Alexandrát.   

A hivatalvezető ismertette a járási rendszer működését, vala-
mint elmondta, hogy a hivatal nyitott a fi atalok fogadására és várja 
őket az iskolapad elhagyását követően mint tájékozott és tájéko-
zódni vágyó ügyfeleket. Megemlítette, hogy ebben az évben több 
alkalommal lesz lehetősége a diákvezetőknek városi és járási ren-
dezvényeken részt venni és szerepelni, egyben felkérte Botos Pong-
rácot, hogy gondolataival köszöntse diáktársait. A rendezvény 
második részében a diákok meglátogatták az osztályokat, ahol a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal osztályvezetői szakmai tájékoztatást 
nyújtottak az ott folyó ügyintézési lehetőségekről. 

Foto: Ambruzs Szabó József
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NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT:

Március 15. péntek

Hunya:
15.30 órától gyóntatás;

16.00 órától szentmise, lelkigyakorlatos szentbeszéddel

Endrőd:
17.30 órától gyóntatás;

18.00 órától szentmise, lelkigyakorlatos szentbeszéddel.

Március 16. péntek.

Hunya:
15.30 órától gyóntatás;

16.00 órától szentmise, lelkigyakorlatos szentbeszéddel, illetve 
a betegek kenetének kiszolgáltatása.

Endrőd:
17.30 órától gyóntatás;

18.00 órától szentmise, lelkigyakorlatos szentbeszéddel, illetve 
a betegek kenetének kiszolgáltatása.

NAGYHETI SZERTARTÁSOK ENDRŐDÖN ÉS HUNYÁN

Virágvasárnap:
10.00 óra: barkaszentelés és szentmise Endrődön
11.30 óra:  barkaszentelés és szentmise Hunyán

Nagyhétfő, nagykedd és nagyszerda:
18.00 órakor: „Jeremiás siralmai” Endrődön.

Nagycsütörtök:
18.00: Utolsó Vacsora miséje Endrődön.

Nagypéntek:
15.00: Nagypénteki szertartás Hunyán

18.00:  Nagypénteki szertartás Endrődön

Nagyszombat:
16.00: feltámadási szertartás és körmenet Hunyán

20.00: feltámadási szertartás és körmenet Endrődön.

Húsvétvasárnap:
10.00: ünnepi nagymise és ételszentelés Endrődön
11.30: ünnepi nagymise és ételszentelés Hunyán

Húsvéthétfő:
18.00 óra: szentmise Endrődön

Nagyböjti lelkigyakorlat Gyomán
Nagyböjti lelkigyakorlatunk 2018. március 20-án, kedden 

és 21-én, szerdán 17 órakor lesz Msgr. Szurovecz Vince pp. 
káplán, békésszentandrási főesperes atya vezetésével. A betegek 

szentsége is kiszolgáltatásra kerül.

Nagyböjti ima
Úr Jézus, kérünk te légy
vezetőnk a megtérésünkhöz
vezető úton.

Veled fogunk áthaladni a sivatagon
amikor begyakoroljuk, hogy csak arra
koncentráljunk, ami a legszükségesebb
számunkra. 

Megengedjük a Szentlélek Úristennek,
hogy faragja lelkünket,
egyik ütéssel a másik után,
s látni fogjuk ahogy szent Arcod
felragyog bennünk.
Látni fogjuk törékenységünk mögött
a te szépségedet.

Megtapasztaljuk, hogy a te szereteted
erősebb a mi bűneinknél
és kitartóbb annál, ahogy néha
mi eltávolodunk Tőled.

Fel fogjuk fedezni, hogy a Te megbocsátásod
meglazítja szívünkön a csomókat, melyeket
mi egyedül képtelenek vagyunk kibontani.

Fel fogjuk ismerni, hogy minden lehetséges
az Igéddel a szívünkben
s általa legyőzzük a gonoszt.
Ámen

Drága Jézusom, testem lelkem Királya!

Sajnálom és bánom, hogy bűneim által én is „feszítsd meg-et” kiáltot-
tam a tömegben...

Sajnálom és bánom, hogy én is gúnyoltalak...
Sajnálom és bánom, hogy én is arcul csaptalak...
Sajnálom és bánom, hogy tövis voltam a koronádon...
Sajnálom és bánom, hogy én is fogtam a kalapácsot...
Sajnálom és bánom, hogy bűneimmel hozzájárultam megfeszítésedhez...

Köszönöm, hogy vétkeimet Magadra vetted.
Köszönöm, hogy azokat a keresztre vitted.
Köszönöm, hogy értem meghaltál.
Köszönöm, hogy kiengesztelted Mennyei Atyámat.

Dicsőítelek a feltámadásodért!
Dicsőítelek, mert engem is feltámasztasz!
Dicsőítelek, mert meghívtál az örök életre!

Köszönöm és elfogadom a megváltást.
Köszönöm és elfogadom az új szövetséget.
Ámen

Urunk, Jézus Krisztus,

föltámadásod ünnepéig
a nagyböjti időszakban élünk.
Arra szólít minket ez az idő,
hogy megtérjünk és megújuljunk 
keresztény életünkben,
hogy többet imádkozzunk,
és odaadóbban gyakoroljuk
a testvéri szeretet
nagyszerű tetteit.

Ezért kérünk Téged:
Segíts minket,
hogy minden, amit teszünk,
Veled kezdődjék el
és Veled végződjék.
Erősíts minket jó szándékunkban,
hogy a nagyböjti gyakorlatok által
mindennap
egyre jobbak legyünk.
Ámen
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„Szombat elmúltával, a hét első 
napján hajnalban Mária Magdol-
na és a másik Mária elment, hogy 
megnézze a sírt” (Mt 28,1). Elkép-
zelhetjük lépteiket… a temetőbe 
igyekvő ember tipikus járását, az 
összezavarodott ember megfáradt, 
bizonytalan járását, aki nem tudja 
elfogadni, hogy mindennek így le-
gyen vége… Elképzelhetjük könny 
áztatta, sápadt arcukat… És a kér-
dést: miként lehetséges, hogy a 
Szeretet meghalt?

A tanítványokkal ellentétben 
ők ott vannak – ahogyan elkísérték Mesterük utolsó leheletét a ke-
reszten, aztán Arimateai Józsefet, miközben eltemette Jézust. Ez a 
két nő ott van, nem menekültek el, képesek voltak kitartani, úgy 
fogadni az életet, ahogyan érkezik hozzánk, és elviselték az igazság-
talanságok keserű ízét. Ott vannak, a sírral szemben, fájdalom járja 
át szívüket, és képtelenek beletörődni, hogy mindennek mindig így 
kell végződnie.

Ha egy kicsit megerőltetjük képzeletünket, ezeknek az asz-
szonyoknak az arcában felfedezhetjük megannyi édesanyának és 
nagymamának az arcát, azoknak a gyermekeknek és fi ataloknak 
az arcát, akik oly sok embertelenség és igazságtalanság terhét és 
fájdalmát hordozzák. Látjuk visszatükröződni bennük mindazok-
nak arcát, akik a várost járva érzik a nyomor fájdalmát, a kizsák-
mányolásból és emberkereskedelemből fakadó fájdalmat. Azoknak 
az arcát is látjuk bennük, akik megvetéssel találkoznak, amiért 
ők bevándorlók, nincs hazájuk, se otthonuk, se családjuk; mind-
azoknak az arcát, akiknek tekintete magányról és elhagyatottságról 
árulkodik, akiknek keze már meglehetősen ráncos. Visszatükrözik 
azoknak a síró asszonyoknak és anyáknak az arcát, akik azt látják, 
hogy gyermekeik életét betemette a nagymértékű korrupció, mely 
jogoktól foszt meg és derékba tör megannyi igyekezetet; betemette 
a mindennapi önzés, mely keresztre feszíti és szertefoszlatja sokak 
reményét; betemette a megbénító és meddő bürokrácia, mely nem 
engedi, hogy a dolgok változzanak. Az ő fájdalmukban mindazok-
nak az arca ott van, akik a várost járva keresztre feszítve látják az 
emberi méltóságot.

Ezeknek az asszonyoknak az arcában sok arc ott van, aligha-
nem ott van a te arcod és az én arcom is. Hozzájuk hasonlóan mi 
is késztetést érezhetünk arra, hogy útra keljünk, és ne törődjünk 
bele abba, hogy a dolgoknak így kell végződniük. Igaz, szívünk-
ben ígéretet hordozunk, és biztosak vagyunk Isten hűségében. 
Ugyanakkor a mi arcunk is sebekről árulkodik, sok hűtlenségről 
– a sajátjainkról és másokéiról –, próbálkozásokról és elveszített 
küzdelmekről. Szívünk érzi, hogy a dolgok másképp is lehetnek, 
de anélkül, hogy észrevennénk, hozzá tudunk szokni ahhoz, hogy 
együtt éljünk a sírral, együtt éljünk a kudarccal. Sőt még arra a 
meggyőződésre is juthatunk, hogy ez az élet törvénye, elaltatjuk 
magunkat, elmenekülünk a valóság elől, de ez az elmenekülés csak 
arra jó, hogy kioltsa bennünk az Isten által belénk ültetett reményt. 
Nagyon sokszor ilyenek a mi lépteink, ilyen a mi járásunk, mint az 
asszonyoké: bennünk van a vágy Isten után, de a szomorú beletö-
rődés is. Nemcsak a Mester hal meg, hanem vele együtt meghal a 
mi reményünk is.

„És íme, nagy földrengés támadt” (Mt 28,2). Hirtelen azok az 
asszonyok egy erős rengést éreztek, valami vagy valaki megren-
gette lábuk alatt a talajt. Aztán pedig valaki odament hozzájuk, és 

azt mondta: „Ne féljetek!”, de azt 
is hozzáfűzte: „Feltámadt, amint 
megígérte” (Mt 28,6). Ez az az 
üzenet, amellyel ez a szent éjszaka 
nemzedékről nemzedékre meg-
ajándékoz bennünket:  Ne féljünk, 
testvérek, feltámadt, amint meg-
ígérte!  Ez a kereszten összetört, 
megsemmisített, kilobbantott élet 
újraéledt, és újra lobog (vö. Roma-
no Guardini: Az Úr Krisztus, Szent 
István Társulat, Budapest, 2006, 
450.). A feltámadt Jézus életének 
lobogása felkínálja magát nekünk 
ajándékként, adományként, távlat-

ként. A feltámadt Jézus életének lobogása az, ami adatott nekünk, 
hogy mi is továbbadjuk mint átalakító erőt, az új emberség ková-
szát. Feltámadásával Krisztus nemcsak a sírt elzáró követ borítot-
ta fel, hanem azokat az akadályokat is le akarja bontani, amelyek 
bezárnak minket meddő pesszimizmusunkba, fogalmainkkal fel-
épített világunkba, mely eltávolít a valós élettől, a rögeszmés biz-
tonságkeresésünkbe és a mások méltóságával is játszani képes mér-
téktelen ambícióinkba.

Amikor a főpap, a rómaiakkal cinkos vallási vezetők azt hit-
ték, hogy mindent ki tudnak számítani, amikor azt hitték, hogy az 
utolsó szó kimondatott, és az ő feladatuk, hogy azt tartóssá tegyék, 
Isten betör hirtelen a világba, hogy felborítsa a józan ész szabályait, 
és így új lehetőséget kínáljon. Isten ismételten segítségünkre siet, 
hogy egy új időszakot vezessen be és tegyen tartóssá, az irgalmas-
ság idejét. Ez az öröktől fenntartott ígéret, ez Isten meglepetése az 
ő hűséges népe számára: örülj, mert életedben el van rejtve a feltá-
madás csírája, a felkínált, és csak felébresztésre váró élet!

Épp ez az, aminek hirdetésére ez az éjszaka hív minket: a feltá-
madt Jézus élete ma is lobog, Krisztus él! Ez az, ami megváltoztatta 
Mária Magdolna és a másik Mária járását: ez az, ami arra készteti 
őket, hogy sietve elinduljanak, és futva vigyék a hírt (vö. Mt 28,8); 
ez az, ami segít nekik, hogy visszanyerjék korábbi járásukat és te-
kintetüket; visszatérnek a városba, hogy találkozzanak a többiek-
kel.

Ahogyan velük együtt beléptünk a sírba, most arra hívlak tite-
ket, hogy velük együtt induljunk el, térjünk vissza a városba, tér-
jünk vissza korábbi járásunkhoz és tekintetünkhöz. Mindannyian 
beléptünk a magunk sírjába, hívlak titeket: lépjünk ki onnan! Men-
jünk velük, hogy hirdessük az örömhírt! Menjünk el mindenhová, 
ahol úgy tűnik, hogy a síré volt az utolsó szó, és ahol a halál tűnt 
az egyetlen megoldásnak. Menjünk, hirdessük, osszuk meg má-
sokkal, mondjuk el nekik: az Úr él! Ma is él, és fel akar támadni 
mindazokban az emberekben, akik eltemették a reményt, eltemet-
ték az álmokat, eltemették a méltóságot. Ha nem vagyunk képesek 
engedni, hogy a Lélek ezen az úton vezessen minket, akkor nem 
vagyunk keresztények!

Menjünk, és engedjük, hogy meglepjen minket ez a nem szok-
ványos hajnal, engedjük, hogy meglepjen minket az az újdonság, 
amelyet egyedül Krisztus adhat! Engedjük, hogy az ő gyengédsége 
és szeretete irányítsák lépteinket, engedjük, hogy az ő szívének do-
bogása átalakítsa a mi gyengécske lobogásunkat!

Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: News.va
Magyar Kurír

 Jézus fel akar támadni mindazokban, akik eltemették már a reményt!
Ferenc pápa homíliája 2017 Húsvét vigíliáján
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„Örök emlékezetül…”
Emlékező sorok a Gyomai Református Egyház újjáalakulásának 300. esztendejére II.

A 2018. évi februári számban az 1. és 5. oldalon megje-
lent emlékező soraim után most kísérletet teszek az alapító 
családok névjegyzékének közlésére.

A Rákócz szabadságharc – az 1711-es szatmári béke 
– után megindult a nagy „jövés-menés” – egy korabeli fel-
jegyzés szerint – sokan voltak, akik ideiglenes menhelye-
ikről jöttek vissza az ősi földre, de idővel mást gondoltak, 
és máshová mentek el. Az 1690-es évek elején a királyi ka-
mara felmérette a Békés vármegyei helységeket is – már 
amelyiknek valamilyen nyoma maradt, illetve a visszaszivár-
gott lakosok megkezdték ott keserves életüket a romokon. 
Gyománál megjegyzik, hogy 27 félig romba dőlt viskóban 
tengődik néhány lutheránus család. Az iratok szerint zömük 
a Felvidékről idejött szlovák-korabeli szóhasználattal, régi 
magyar fogalom szerint – tót lakosok voltak. Akik aztán vé-
gül Csabára mentek, ott tűnnek fel összeírásokban.

Az 1720-30-as évek között számos határbejárás történt, 
felkutatták a régi határjeleket, melyek lehettek már meglé-
vő halmok, mesterségesen felhányt hancsikok, nagyobb 
fák, folyószakasz, érmeder stb. Ezidőtájt messzeföldről is 
felkutatták az itt élt, s más vidékre elment lakosokat, akik 
többnyire idős emberek voltak. Gyoma-Ege-Ványa, Gyoma-
Körözsladány közötti határokat a volt őslakos Józsa Lőrinc, 
és a Bihar megyei Bárándról elhozott Berde Miklós „muto-
gatta”. 1722-ben zajlott a vármegye által lefolytatott határ-
vita, annak megállapítása Endrőd és Tölgy (Tőgy) között. 
Tanúskodtak ebben Kis János, Szabó János, Bódor Péter, 
Bendő János, Józsa Lőrinc, Apáti András, Teleki Pál, Pap 
István, Szilasi István, Bendő György, Takács Mihály, akik 
ennek előtte endrődi lakosok voltak, de már most gyomai 
lakosok. Tehát Endrőd is települt hely volt már, hiszen 
világos megyei összeírás van arról, hogy 1719-ben 
Nemeskereki (Mezőberény határa) faluból az ott lakó 
többnyire szlovák katolikus lakosok a sok vízáradás 
miatt települjenek át Endrődre (mégis hivatalosan End-
rőd újratelepülését 1733-ban állapítják meg).

1717-ben Szent Mihály napja (szeptember 29) előtt két 
héttel Jászkisérről jönnek ide Nagy István „ … a Csath Na-
gyok őse…”, Balogh István, Makcsali István, Biró János 
Gyomára. A Biró nemzetség családi hagyomány így szó-
lott; „Biró János ősünk tesvíröccsivel s többed magával által 
jött a Körözsön ott ahun most a Holler van (itt volt rév is a 
mai téglahíd helyin) 1717 esztendőbe s akkor ott egy nagy 
bodzafa állott  s lovaikat ahho’ kikötöttík ótán níztek szíjjel, 
hogy merre hány lípís?...” Ez a lókikötés ősi „nomád” szo-
kás, a helyfoglalás kinyílvánítása.

Az 1725. évi vármegyei összeírás a következő családfő-
ket találta Gyomán;

Pap György, a falu bírája, Takács Mihály, Varga György, 
Bendő János, Nagy István, Nemes Mihály, Nyilas Gergely, 
Ágoston Mihály, Erdőhegyi István Kató István, Jeges Má-
tyás, Boda István, Szabó János, Oláh Péter, Fekete János, 
Nagy László, Kis Mihály, Biró Péter, Kerekes Mihály, Józsa 

Lőrinc, Fűsűs István, Kós Ferenc, Porteleki Mihály, Tóth 
András, Szabó Péter, Körösi András, Dicső István, Balogh 
István, Izsó János, Izsó István, Domján Pál, Kenderesi Já-
nos, Leleszi István, Bárdos Mihály, Kovács Márton özvegy-
ember, Jeges István, Bendő György, Csapó János, Bódvai 
András, Józsa János, Medgyesi István, Kónya János, Ádám 
Pál, Balogh György, Tóth István, Fejér János, Kis János, 
Nagy Péter, Magyar András, Nagy Lukács, Hőgye Pál, Pons 
(latin szó; híd, hidi, hidas jelentésű lehet, de jelenthet hidas 
révest is), Péter. Összesen 52 családfőt írtak össze, meg-
jegyezve, hogy még találtak 11 családfőt, mint „lakót”. Volt 
nékik 50 db igáslovuk, 87 db fejőstehén, 114 juh, 115 éven 
felüli sertés, s 24 méhkas.

1739-ben fentiek közül s még addig újabbak közül is 
számos családot kiirtott, erősen megritkított a több mint 500 
lelket követelő pestisjárvány.

Érdekességként a keresztnevekről: 4 György, 7 Mihály, 
10 János, 10 István, 1 Gergely, 1 Mátyás, 5 Péter, 1 László, 
1 Lukács, 1 Lőrinc, 4 András, 1 Márton, 3 Pál, szemmel lát-
hatólag a János, István nevek vezetnek, s így maradt ez a 
20. század közepéig…

1720 elején Gyomán volt 31 család, 1723-ban 83 család, 
1725-ben 52 család. Ez utóbbinak oka lehetett valamilyen 
okból elvándorlás, amelyet a vármegyei jegyzék is igazol a 
„szökött jobbágyokról”; Gyomáról: Veres János Jászkisér-
re, Lada Gáspár Tiszaföldvárra, Szabó Benedek Egyekre, 
Hegedűs János Poroszlóra, Szabó Mihály a Borsod megye 
Tarjánba, Kovács Mihály Mezőtúrra, Csontos György Tisza-
füredre, Fekete János Egyekre, Papp György és Kis István 
ismeretlen helyre, Zsarkó György Taksonyba, Nagy Péter 
Törökszentmiklósra, Jakab Mihály Tiszaföldvárra, Csiri Gás-
pár Mezőtúrra, Barna Mihály „a jászokhoz”, Hajdu Mihály 
Tiszaroffra, Császár Ferenc ismeretlen helyre, Juhász Já-
nos „a jászokhoz”, Kálmándi György ismeretlen helyekre 
távoztak.

Az 1741-től vezetett halotti anyakönyvből kijegyeztem 
azokat a családneveket, akiknek képviselőik már régebben 
itt élhettek 1750-ig.

Antal, Arany, Balogh, Bódor, Békési, Biró, Bárdos, Boda, 
Bendő, Czibere, Cselei, Csáki, Czirják, Domján, Dicső, illet-
ve Dücső, Erdős, Fűsűs, Fadgyas, Fazekas, Fekete, Fejér, 
Garai, Győri, Gál, Gulyás, Hőgye, Haraszti, Hatvani, Házi, 
Izsó, Icsa, Józsa, Jeges, Juhos, Kis, Kovácsok több csa-
lád, Király, Keresztesi, Kató, Krucsó-Kurucsó-Kurcsó több 
család, Kenderesi, Katona, Körösi, Lippai, Leleszi, Lovas, 
Mata, Márton, Molnár, Nádházi, Nádudvari, Nagyok, Szán-
tai Nagy, Szalóki Nagy, Nyilas, Oláh, Pap, Pólus, Szobosz-
lai Pap, Pályinkás, Pataki, Szabó, Szappanos, Szatmári, 
Révész, Sallai, Seres, Sándor, Senki, Tóth, Tapaszi, Vidó, 
Velkenyei, Vitkai.

Áldás! Békesség Istentől!
Cs. Szabó István
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Gimnáziumi egység

Diákok a járás és városunk életében

Járási hivatalvezetőnk, Dr. Pacsika György javaslatára tavaly ha-
gyományteremtő kezdeményezés indult, melynek során minden 
évben beiktatásra kerül a város diák-polgármestere és diák-járás-
vezetője.

Ebben az évben gimnáziumunk végzős tanulója, Botos Pong-
rác foglalhatta el jelképesen a járásvezető székét, Toldi Balázs pol-
gármester úr kollégája a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakközépiskola 11. évfolyamos tanulója, Virág Alexandra 
lett. A Járási Hivatalban megtartott sajtótájékoztatójában Botos 
Pongrác diák-járásvezető elsősorban a gyermekjogok fontosságát 
emelte ki, kitért arra is, hogy egy gyermekjogi alapítvány idén elő-
ször készített olyan átfogó vizsgálatot, amely megmutatta, hogyan 
gondolkodnak a felnőttek róluk, fi atalokról. Az ifj ú hivatalvezető a 
fenti jelentésben foglalt alapelvek megvalósításához ajánlotta fel 
segítségét, továbbá aktív közreműködését a járásban élő polgár-

társai számára. Hivatalba lépése óta számos alkalommal jelent meg 
városi illetve járási rendezvényeken. Részt vett a járási nyílt napo-
kon, ahol elmondta, kortársaival együtt a felnőtté válás folyama-
tán mennek keresztül, melyhez hozzátartozik az is, hogy a jövőben 
saját kezükbe kell venni több dolog irányítását, így például hiva-
tali ügyeket kell egyedül intézniük, ehhez remek segítséget nyújt 
a nyílt nap. Továbbá előadást tartott a Halló! Itt a Kultúrház! című 
rendezvénysorozat nyitó konferenciáján, jelen volt a Kis Bálint Álta-
lános Iskola által rendezett Bálint-Valentin Napi Kavalkádon. 

Disputa-hírek

A gimnáziumunkban aktívan tevékenykedő Kner Imre Dispu-
ta Kör, azaz a KID ismét bekapcsolódott egy országos projektbe. A 
VoxPop - Párbeszéd helyben, érted projekt nyitó eseményéről már 
korábban tudósítottunk, ennek során Pannonhalmán vettek részt 
diákjaink egy konferencián, legutóbb pedig hétvégi vitadélelőttöt 
szerveztek. A diákok kötelességéről és jogairól beszélgettek, kör-
bejárták a jogok és kötelességek összefüggését, megvitatták, kinek 
a feladata illetve felelőssége, hogy a fi atalok tisztában legyenek 
mindkét fogalommal. Az eseményre szakértőket is hívtak: Pál Já-
nosné és Liziczai Ildikó, a Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti 
Központ munkatársai, illetve Rudner Anett tanárnő, a gimnázium 
DÖK-patronáló tanára segített eligazodni egy WordCafé keretében 
a jogok és kötelességek útvesztőiben. A délelőtt második felében 
a WoxPop vitakultúra-fejlesztő társasjátékkal játszottak, majd az 
esemény szponzorának hála kiadós pizzaszállítmánnyal birkóztak 
meg. Az eseményen aktívan vett részt Belinszky Anna, a Demokra-
tikus Ifj úságért Alapítvány munkatársa is.

Disputásaink a Kállai Ferenc Kulturális Központ felkérésére 
szerepet vállaltak a „Halló! Itt a Kultúrház” című rendezvényso-
rozat megvalósításában is, amely részét képezte a „Kultúrházak 
éjjel-nappal” elnevezésű országos közművelődési akciónak. A 
rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap (www.nka.hu) támogatá-
sával valósulhatott meg. A három napos rendezvény zárónapján 
Gyomaendrőd Kulturális Örökségeihez sétálhattak az érdeklődők 
Malatinszky Zita, Valuska Lajos és a Kner Imre Disputa Kör tagjaival, 
akik a túra állomásain történetekkel és hasznos információval lát-
ták el a programon résztvevőket. 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei

Kedves Olvasó!

Remélem, hogy hallottál már egyesü-
letünkről, amely civil szervezetként régi 
célkitűzése szerint szervezi az elszárma-
zottak és az otthon élők kapcsolatát. Sok-
rétű, rengeteg élményt nyújtó időszak van 
mögöttünk, és ezt nem szeretnénk alább 
adni, hisz szülővárosunk számol velünk. 
Ezért várunk minden érdeklődőt akár a 
mostani budapesti, vagy az endrődi ren-
dezvények valamelyikén.

Kapcsolatfelvétel az alábbi meghívó 
végén.

Kedves Endrődi Barátok!

Az Endrődiek Baráti Köre  2018. már-
cius 24-én (szombaton) 10-16 óra kö-
zött tartja meg, szokásos budapesti ösz-
szejövetelét, éves közgyűlését. Szeretettel 
várjuk tagjainkat, de rajtuk kívül más és 
újabb érdeklődőket is akik számára Endrőd 
neve kedvesen cseng és civil szervezetün-
kön keresztül is kötődni szeretne szülővá-
rosunkhoz.   Határozatképtelenség esetén 
egy későbbi időpont lesz megjelölve.

A korábban kipróbált helyen szervez-
zük a találkozót. 

Címe:
1054 Budapest, V. Alkotmány u. 9-11. 
„Alma Mater” étterem (Parlamenttel 

szemben, bejárat: Szemere utcai oldalon)

Központi fekvése lévén megközelítése 
igen kedvező. Szombaton ingyen parkolási 
lehetőség közvetlenül a vendéglő mellett. 
Vonattal érkezők, Keletitől: 2-es Metró-
Kossuth tér; 78-as Trolibusz-Szemere u.; 
Nyugatitól sétálva, valamint 2-es villamos, 
15-ös busz, stb.

A közgyűlés programja:
 - képes beszámoló a baráti kör elmúlt 

évi rendezvényeiről (vetített formá-
ban)

 - a vezetőség rövid beszámolója a 2017. 
évről és a gazdasági helyzet ismerte-
tése

 - a tervezett 2018.évi programok és 
egyéb bejelentések

Az előző évek szokásához híven ezút-
tal is tombolával színesítjük a programot. 
(Megfelelő tombola tárgyakkal kérjük 
egyesületünk szíves támogatását.)

Ebéd előrendelésre lesz, 2 500 Ft-os 

áron. (Ami még így sem fedezi teljesen a 
napi terembérlet és az ebéd árát.)

Menü:
Roston sült jércemell zöldséges sült cék-

lával, burgonyapürével, palacsinta

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a ta-
lálkozón, telefonon vagy e-mail-en jelent-
kezzen be legkésőbb március 19-ig, mert a 
szervezők és a vendéglő számára is fontos 
a várható létszám ismerete. Az endrődiek 
utazását vonattal tervezzük, mert a busz-
költség már megfi zethetetlen. (Természe-
tesen bejelentkezés nélkül is mindenki szí-
vesen látott vendég, és ha lehetőséged van, 
terjeszd a rendezvényünket is.)

Elérhetőségeink:
Endrődön: Traurig Edit (Németh Edit) 

T: 06-66-284-647 M.: 06-30-604-9477
Továbbá:  Tímár Imre elnök: T:06-1-

326-7567;  M:06-20-942-9331;
E-mail: timarimrev@gmail.com
Uhrin Gábor 06-30-9439-704
            uhrin@microfox.hu

Budapest, 2018. február 18.
Baráti üdvözlettel:

EBK vezetősége
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felől!
Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

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

Tímár Máté

Hunyad Simon Péter
(Endrőd, 1923. április 14. – Budapest, 2017. december 27.)

1923. április 14-én szüle-
tett egy, akkor Endrőd község-
hez tatozó, de attól 20 km-re 
fekvő tanyában. Szülei: Hunya 
Szilveszter és Knapcsek Ilona. 
Tehetősebb parasztcsaládban 
nevelkedett három testvé-
rével, Margittal, Máriával és 
Idával. Saját földjükön gazdál-
kodtak az endrődi határban. 
Elemi iskoláit is a tanyavilág 
iskolájában járta, majd Jászbe-
rényben végezte el a közép-
fokú gazdaképző iskolát. Mint 
levente járta meg a világhá-

borút és a hadifogságot.
A kommunizmusban a kollektivizálás során elvették a 

család tanyáját, földjeit és eszközeit, amik megélhetésüket 
biztosították. Simon Péter, a legidősebb gyermek és egyet-
len fiú, sajnos, már nem folytathatta a családi gazdálkodást, 
ezért a háború után különböző mezőgazdasági üzemekben 
volt szakágazati vezető és főagronómus. A Gödöllői Agrár-
tudományi Egyetemet munka mellett végezte el. Jellemezte 
a kitartás, az erős akarat és a munka szeretete.

Később egy mezőgazdasági eszközöket és rendszere-
ket forgalmazó külkereskedelmi vállalatnál helyezkedett el 
vezető helyettesként. A rendszerváltás után előbb az áru-
tőzsdén kereskedett, majd a visszaszerzett családi földeken 
kezdett el gazdálkodni, amelyeket gyarapítva korszerű me-
zőgazdasági üzemet létesített. A gazdálkodást idős korában 
is nagy kedvvel és energiával végezte.

Első házasságából három gyermek született: Aurél Péter, 
Aurélia és Tünde, az ő révükön tíz unokája és tíz dédunokája 
van. 

Élete végéig szoros kapcsolatot tartott szülőhelyével. 
Saját alapítású alapítványán keresztül támogatta szülőfalu-
ja, Hunya tehetséges tanulóit. Kiterjedt baráti társasága volt, 
akik szakmai teljesítménye és élettapasztalata okán, tisztel-
ték és szerették. 

Szereplője, cím és ötletadója volt a Kulák Golgota című 
dokumentumfilmnek, amely a kommunista diktatúra által 
meghurcolt és tönkretett magyar gazdák sorsát mutatta be. 

Később finanszírozta a filmből készült könyv megjelenését. 
Az egész család által szeretett, hűséges feleségével, 

Barcsy Idával, aki mindenben támasza volt, betegségeiben 
áldozatkészen és kitartóan ápolta, 39 évet töltöttek házas-
ságban. Feleségének korábbi házasságából származó lányá-
val, vejével, unokájával, dédunokáival is szoros kapcsolatot 
tartott.

A budapesti Farkasréti temetőben történt temetésén, 
2017. január 16-án elhangzott beszéd szerkesztett változata.

Kiegészítés a Hunyad Simon Péter nekrológjához, aki 
az Endrődiek Baráti Körének egyik alapítója, első vezető-
je és élete végéig meghatározó személyisége volt

Az 1950-es évek társadalmi és gazdasági körülményei 
miatt egyre több endrődi - elhagyva szülőhelyét - próbált 
meg boldogulni a fővárosban. Ezen elszármazott emberek 
egymás társaságát keresve, először csak alkalmi, majd szer-
vezett összejöveteleken vitatták meg az életük különféle 
problémáit. 

Így szükségessé vált, hogy bejegyzett szervezetként 
hivatalosan is működhessenek, melynek egyik alapítója és 
hosszú ideig első vezetője volt Hunyad Simon Péter, aki más 
aktivizálható segítséget maga mellé állítva (a teljesség igé-
nye nélkül: Radnóti Vilmos, Pintér Béla, Tímár Máté) komoly 
összejöveteleket szerveztek pl. a Budapest Konzervgyár 
ebédlőjében. Bár a vezetést idővel átadta, de mindig szívén 
viselte a sorsunkat, érdeklődött, tanácsot adott, hogy életta-
pasztalatával segítsen.

 Az idő múlásával a körülmények megváltoztak, a kom-
munikációs lehetőségek lényegesen megjavultak, de a 
cél változatlan maradt. Ápolnunk kell a szülőhelyünkkel a 
kapcsolatot. Egyre szorosabb lett a kapcsolat az Endrődön 
maradottakkal és sikerült az ország más vidékére került 
endrődieket is megszólítani. A Péter bátyánkék szellemisé-
gét megpróbáljuk tovább vinni, amit ezúton is köszönünk 
Nekik. Reméljük, hogy a mostani generáció is megérti ennek 
fontosságát és Nekünk is lesz kinek átadni a stafétabotot.

Az Endrődiek Baráti Köre jelenlegi vezetősége nevében:
Tímár Imre elnök
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felől!
Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

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

Tímár Máté

Hunya Tiborné Gellai Jolán
(1935-2017)

Az adventi koszorúk gyer-
tyáinak a fénye már kialudt. 
Megérkezett a karácsony ün-
nepe. A hívő ember a tekinte-
tét az ég felé emeli, oda, ahon-
nét eljött a Mennyei Atya fia: 
Jézus Krisztus.

A betlehemi bölcsőben 
nyugvó kis Jézusra tekintet-
tünk, aki elhozta nekünk az Is-
ten szeretetét, elhozta nekünk 
a családi élet boldogságát, hi-
szen ő maga is családba érke-
zett.

Elhunyt édesanya számára 
is véget ért az advent. Őreá is ráköszöntött a karácsony szép 
ünnepe. Ő már egy másik világ felé készült elindulni. Lelke ké-
szült elindulni az égi haza felé . A fájdalmas szenvedése elvitte 
őt a mindent magához ölelő halál karjaiba. Karácsony napjá-
nak estelén élete 82 esztendejét visszaadta Teremtő Urának.

Mécs László papköltő, amikor érezte, hogy közel van az 
életének a vége, egyik versében ezt írta:

„Az élet örök búcsúzás Ó bárcsak tudnánk távozáskor
fényt hagyni, mint a Messiás.”
Ma búcsúzunk az édesanyától: visszapillantunk az ő földi 

pályájára, hivatására. S ha megkérdezzük, hogy ő milyen fényt 
hagyott szerettei számára és a hunyai nép számára, akkor az ő 
életpályája ad választ a kérdéseinkre.

Egy nagyon szép vers került a kezembe, amelynek a címe 
ez: A Te helyed. „Hová Isten állított, bizonnyal a Te helyed, 
Álld meg hát híven helyedet, akár mily súlyos a kereszt…”

Jolika néninek három őrhelye volt. Élethivatását ez a három 
őrhely határozta meg.

Első őrhelye a családban volt.

Endrődön született 1935. szeptember 25-én. Gyermekko-
rát már Hunyán töltötte. Itt járt iskolába. Befejezve tanulmá-
nyait, gyors és gépíró tanfolyamot végzett. 1953-tól Gyomán 
dolgozott. 1955. május 19-én házasságot kötött férjével, és 
elindították a családi életület. 9 éven át a családban szolgálta 
szeretteit, nevelte gyermekeit. Közben tanult és Gyomán le-
érettségizett.

Családi életének nehéz és fájdalmas éve volt 1977. Dec-
ember 24-én váratlanul elveszítették szeretett fiukat. Anyai 
lelkét 40 éven át átszőtte a csendes bánat…. Sokszor láttam, 
hogy szemei kisírva, sokszor láttam, hogy a temetőben ott állt 

fia sírja mellett.
A családban lévő őrhelyét a nyugalomba vonulása után is 

folytatta: ápolta, gondját viselte Tibor bácsinak. Anyai szerete-
tével pedig őrködött leánya és unkái felett. 2012. január 4-én, 
ma 6 éve, hogy elveszítette férjét, és egyedül maradt a családi 
otthonban.

A másik őrhelye volt az iskola.

1964-ben tanítani kezdett az iskolánkban. 7 éven át végez-
te nevelői munkáját. Történelmet és gyakorlati szakoktatást 
végzett. Közben elvégezte a szegedi Tanárképző Főiskolát, és 
1967-ben tanári diplomát szerzett. Öröm volt számára, amikor 
2017-ben az utolsó osztálytalálkozón még egyszer találkozott 
tanítványaival.

A harmadik őrhelye: Hunya község vezetésének a mun-
kája.

1972-ben elvégezte Szombathelyen a tanácsakadémiát, és 
vizsgát tett belőle, ami segítette a község vezetésében. Hosz-
szú időn át vezette a községet. Felelős vezetője volt a falunak. 
Sokszor nehéz volt a munkája: egyik oldalon a rideg törvé-
nyek, a másik oldalon az ember, és az emberek megoldás-
ra váró gondjai. Döntenie kellett… embereket meghallgatni, 
ügyeiket megoldani. A rendszerváltoztatás után polgármes-
terként is szolgálta a község lakosságát, és sokat fáradozott a 
községünk fejlődésén.

Ezen az őrhelyén kapta meg 1979-ben a kiváló dolgozó 
kitüntetést, 1989-ben a Munka érdemrend ezüst fokozatát. 
2006-ban pedig a Magyar Köztársaság arany érdemkereszt 
kitüntetést vehette át. Élete alkonyában, 2017. június 9-én 
a Hunya Községért kitüntető címet kapta. Az indoklásban ez 
szerepel: „A településért végzett eredményes és lelkiismere-
tes polgármesteri és pedagógiai munkájáért.”

Az ő gazdag életpályája közeledett a befejezéshez. Súlyos-
bodó betegsége és fajdalmai miatt itt kellett hagynia otthonát, 
és a Rózsakert Idősek Otthonába költözött be. December 2-án 
ágynak dőlt… útitársa volt a fájdalom és a szenvedés. Így ér-
kezett el számára a karácsony ünnepe. Isten hazahívó szava 
megérkezett, és ő elindult az égi haza felé, ahol megkeresheti 
előre elment szeretteinek a lelkét.

Imádkozunk érette. Kérjük a Teremtő Atyát, hogy lelkét 
ölelje át irgalommal és találjon az „atyai házban” örök nyu-
galomra.

Szurovecz Vince
békési főesperes, békésszentandrási plébános

A Hunya Községért kitüntető cím átvétele után lányával és egyik unokájával 
2017 júniusában
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Rovatvezető: Polányi Éva

„Ó, bár lehetnék csendes Jánosod”

Reményik Sándor: Pilátus

A pörnek vége. Elvégeztetett...
Véres a kereszt tövében a fű.
A helytartóban forr a néma düh
S egy gondolat tépi a másikat.

“Rongy csőcselék, én unlak titeket,
Unom a vágyatok, a hitetek,
A papjaitok ragyogó ruháját,
A mellükverő messiásokat,
A nap hevét ez átkos ég alatt,
A zagyva szókat, buja színeket,
És magamat és uramat a császárt,
Ki bíróvá tett ilyen nép felett.

‘Feszítsd meg!’ - üvöltötték a fülembe,
Amíg unottan odalöktem nékik.

Szegény bolond! Pedig csak álmodott,
Csak álmodott egy létráról az égig.
Csak álmodott, de ezeknél tán szebben.
Már szürkül fenn a Koponyák hegye -
Vajon álmodik-e még a kereszten?
Valamit szólt nékem az igazságról,
Aztán némán vérzett, ragyogott.
Gúnnyal kérdém: az igazság micsoda?
Felelé: ‘én vagyok’.

Eh, hát kicsoda nékem ez az ember?!
A csőcselék morajlott mint a tenger,
Én untam, untam amazokat, ezt is,
Egy messiással több vagy kevesebb,
Pilátus lelke nem lesz nehezebb,
És könnyebb tán ez istenverte föld,
Untam a dolgot. Odalöktem. Vége.

‘De jaj! vajon kire szállott a vére?!’

Az alkony megy, az est, az éj leszáll,
De a helytartó nyugtot nem talál.

‘Feszítsd meg!’ üvöltötték a fülembe
És nekem nem volt elég fegyverem,
Nem volt elég lándzsásom odakünn,
Vagy - vagy üres volt talán a szívem?
Eh mit bánom én, a bölcs szív üres,
Bús madarak, el a szívemből, hess!

‘Feszítsd meg!’ üvöltötték a fülembe,
Mi közöm hozzá? feszítsétek hát,
Te véreskezű szennyes csőcselék,
Feszítsd, feszítsd meg hát a Messiást!
Él-e, meghal-e, egy marad az átok,
Isten se váltja meg ezt a világot.
Mi közöm hozzá? Feszítsétek hát!
Vigyétek! - Vitték. A kereszten holt.
Ki tudja, talán mégis király volt!”

Csend most. De hallga! Most az éj kopog.
Pilátus udvarában a papok.
“Uram, mi véled egyet így nem értünk,
Ahogyan írtad, botránkozás nékünk.
Rexnek, Uram, csak ő mondta magát.
Nem készítetted jól a Golgothát!”
Ni, milyen furcsa rőt láng a szemén!
Ím, kővé vált a nádszál: oly kemény.
(Odafenn csendbe hallgat a kereszt.)
Pilátus nő, ahogy beszélni kezd:
“A Messiástok megmenteni késtem,
De négy betűt a keresztjébe véstem,
E négy betű az én becsületem,
Hajótöröttségem utolsó roncsa,
Hitetlen hitem, büszke makacsságom,
Egy akarat az akaratlanságon.

E négy betű az én becsületem.
Hadesre! ez a négy betű marad!
Ha alá kéne temetnem e várost,
Rómát, az Imperatort, magamat:
E négy betű az én becsületem!!
Papok, zsidók, hozzátok szólok nyíltan,
Halljátok: amit megírtam, megírtam.”

Benn csönd, de künn az éj zsoltárba kezd
S áll a zsoltáros éjben a kereszt.

Dsida Jenő: Nagycsütörtök

Nem volt csatlakozás. Hat óra késést
jeleztek és a fullatag sötétben
hat órát üldögéltem a kocsárdi
váróteremben, nagycsütörtökön.
Testem törött volt és nehéz a lelkem,
mint ki sötétben titkos útnak indult,
végzetes földön csillagok szavára,
sors elől szökve, mégis szembe sorssal
s finom ideggel érzi messziről
nyomán lopódzó ellenségeit.
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,
a sűrű füst, mint roppant denevérszárny,
legyintett arcul. Tompa borzalom
fogott el, mély állati félelem.
Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak...
Kövér csöppek indultak homlokomról
s végigcsurogtak gyűrött arcomon.
Nagycsütörtökön
A szél suhogva borzong
az olajfa-lombokon.
A kanyargós úton, által az erdőn
tömöttsorú fáklyások jönnek. 
Testemet ételül adtam,
véremet italul adtam,
könnyel mostam meg lábaitokat;
Mégis egyedül maradtam. 
Hajnal-derengés borzong
a sötét lombokon.
Judás után, által az erdőn
sátánarcú fáklyások jönnek. 
Testvéreim, tanítványaim!
Égignyúló kemény kereszten
holnap megölnek engem!
És ti alusztok, mélyen alusztok!

Bódás János: Virágvasárnap

Csak hulljatok virágok, pálmaágak
Csapongjon a piros szárnyú öröm
S higgyétek, hogy Dávid utódja jön
Szabadságszerző győzelmes királynak.
 Ő... látja már, hogy messze, mint a fel-
leg,
Fekete átok varjúraja vár
És szárnyra kap, s hogy nemsokára már
Káromkodnak, akik most énekelnek
 Ő... tudja már, hogy egyedül lesz s hit-
vány,
Ijedt szívvel fut szét sok tanítvány,
Nem marad bennük se remény, se hit...
 S egy szürke fa a borzongó erdőbe,
mintha tudná, hogy kereszt lesz belőle,
meg-megrázza zörgő leveleit...

Albert Zsuzsa: Feltámadás előtt

Emlékeztek majd erre a kertre
és erre az éjre, mikor
a holdat felhő takarta
s ő elment hogy eláruljon engem.
Majd engem láttok mindig az ut-
cán,
énrám ismertek minden idegenben,
olyan nehéz lesz elviselni,
hogy nélkülem éltek.
De most
arcomról szakad a verejték
alattam sötét a város
házak és tetők
fekete s még feketébb.
A kerten túl lopakodnak erre
takarja őket fa, bokor, kerítés
sötét a sötétet, pissz se
hallik, csak áruló surranás
a levegő zaja.
S ti alusztok.
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 Túrmezei Erzsébet: Meddig? 

Uram, Teneked sok a Pétered,
sokak a nagycsütörtök éjszakáid.
S olyan kevés a csendes Jánosod,
aki nem ígér, nem fogadkozik,
de elkísér egész a Golgotáig.

Mert olyan könnyű azt kimondani
egy izzó percben: Meghalok Veled!
De annyi minden visszahúzna még,
ha ránk borul a szörnyű éjszaka,
ha megérint a fagyos lehelet.

Talán csak egy kis gyermek mosolya,
vagy a hitves könnyfátyolos szeme…
Susognak a szélben ringó habok:
a halászbárka, otthon képe hív…
Ó, legalább búcsúzni kellene!

Hamu alól az életösztön is
felparázslik: Ó, oly hirtelen?
Egy percre olyan szép lesz a világ,
átölel minden színe, illata!
…S már el is hangzott a „Nem ismerem”!

Uram, Teneked sok a Pétered,
sokak a nagycsütörtök éjszakáid.
Ó, bár lehetnék csendes Jánosod,
aki nem ígér, nem fogadkozik,
de hű marad egész a Golgotáig! 

Egészségről-betegségről

A cékla fogyasztás kedvező hatásairól

A cékla ősidők óta ismert növény; Főníciában és Babilóniá-
ban i.e. II. évezredben a lakosok nagy mennyiségben termesz-
tették. Európa északi részeire a rómaiak juttatták el. A cékla a 
Földközi-tenger vidékén honos, de a világ számos részén elter-
jedt. Az ókori rómaiak a láz és emésztési problémák kezelésére 
alkalmazták a növényt. 

A cékla nagyobb mennyiségben tartalmaz B1-, B2-, B6-és 
C-vitamint, folátot, niacint és béta-karotint. Ásványi anyag tartal-
ma is jelentős, kiemelendő a kálium, a kalcium, a vas, a mangán, 
a foszfor, a nátrium, a cink, a réz és a szelén tartalma. 100 gramm 
cékla 7 gramm cukrot tartalmaz és a naponta ajánlott rostbevitel 
10%-át fedezi. 

A céklalé rendszeres fogyasztásával megelőzhetjük a nátha 
és infl uenza tüneteinek kialakulását. A növény kiváló antioxi-

dáns, salaktalanító, méregtelenítő és a szervezetet lúgosító ha-
tással rendelkezik. A sebgyógyulást serkenti, mivel támogatja a 
sejtmag regenerációját a DNS-és RNS-képzés segítésével. 

Daganatellenes és daganatmegelőző tulajdonságú, rend-
szeres fogyasztásával csökken az emlő-, a tüdő-, a máj-és bél-
rendszeri valamint a prosztatadaganat kialakulásának valószí-
nűsége. A rákos sejtekben az oxidációs folyamatok csökkenek, 
a tejsavas erjedés irányába való eltolódás jellemző. A cékla és a 
céklalé rendszeres fogyasztásával javul a sejtlégzés és jelentős 
mértékben javulnak az sejtoxidációs folyamatok. A cékla színező 
anyagában található betain-glükozid igazoltan daganatellenes 
hatású. 

A cékla a májat, a vesét, a hólyagot és a nyirokrendszert tisz-
tító hatással rendelkezik. A máj méregtelenítő funkcióját támo-
gatja, a folyamat során képződő szabadgyököket semlegesíti. A 
cékla rendszeres fogyasztásával csökken a máj zsíros átalakulá-
sának valószínűsége. 

A céklalé rendszeres alkalmazásával javul a keringés, a fel-
szabaduló értágító tulajdonsággal rendelkező nitrogén-mon-
oxidnak köszönhetően csökken a vérnyomás. Az agyi keringés 
is javul, nő a szövetek oxigén ellátása, ezért a cékla rendszeres 
fogyasztásával a demencia kialakulása késleltethető vagy a már 
kialakult tünetek enyhíthetők. A növény a szív működését támo-
gató hatású. Magas vérnyomás és szívbetegség esetén ajánlott 
naponta 1-2 dl céklalé rendszeres fogyasztása. 

A céklalé fogyasztása ajánlott sportolás vagy fi zikai aktivitás 
előtt 2-3 órával, mert javítja az izomerőt és az állóképességet, a 
zöldséglé ivása után 2 órával felszabaduló NO-vegyületeknek 
köszönhetően. 

A növény csonterősítő tulajdonsággal rendelkezik magas 
kalcium-, foszfát-, magnézium-, C-vitamin és folát tartalmának 
köszönhetően. Magas folsav tartalma miatt ajánlott fogyasztása 
terhesség idején is, mivel kedvező hatást gyakorol a központi 
idegrendszer fejlődésére. 

A cékla kiváló immunerősítő és vérképző hatású zöldség, de 
vérképző hatása nem a magasabb vas tartalom miatt van, ha-
nem azért, mert a cékla a szervezet számára jobban hasznosít-
ható vasforrást tartalmaz. 

Magas rosttartalma miatt a céklalé fogyasztása javasolt he-
tente 3 alkalommal cukorbetegség esetén. A zöldség magas ko-
leszterin-szintet csökkentő tulajdonsággal rendelkezik. 

Magas rost- és alacsony kalóriatartalma, méregtelenítő és 
vízhajtó hatása következtében javasolt fogyasztása fogyókúra 
idején. A cékla rendszeres alkalmazásával szebb lesz a bőr és a 
haj is. A haj növekedése fokozódik, dúsabbá, fénylőbbé válik, 
csökken a fejbőr korpásodása. A cékla természetes hajfesték-
ként is alkalmazható.

A cékla fogyasztása - magas oxalát-tartalma miatt - ellenja-
vallott vesekövesség esetén.  

Elsősorban a nyers cékla használata javasolt. Mindig friss, 
szilárd, sértetlen, zöld levelű, kisebb céklát vegyünk. Hűvösön 
tárolandó, hűtőben szoros műanyag csomagolásban kb. 1 hétig 
eláll.  

Ajánlom 1 közepes almából, 1 közepes répából és egy kisebb 
céklából készített turmix rendszeres fogyasztását. A megtisztí-
tott és felszelt növényekre annyi szénsavmentes ásványvizet 
töltsünk, hogy kb. fél liter turmixot kapjunk a rost leszűrése után. 
Ízlés szerint egy kanál mézzel ízesíthetjük az így kapott italunkat 
és hasznosabb, ha egy kis zellert is keverünk bele. 

Dr. Macsári Judit

Forrás: nepgyogyaszat.com/nepgyogyaszat-gyogyirei/cekla.html

Bárdosi Németh János: 
Olajfák Hegyén

Még a tanítványok hű szemekkel
őrizték fénylő mozdulatodat,
merész homlokod fényét itták bátran.
Körül susogott a csönd,
zizzent fákon a friss levél.

Legenda voltál. Csak sötét szemed
ibolyás rezdülése rebbent,
titkot takart, mit egyedül Neked
mutatott meg a Végzet angyala.

A kereszt jele izzott már vörösen,
alvadt vérrel és komor szegekkel.
Tudtad, hogy az Embernek Fia
így lehet Isten:
szárnyas Gondolat.

S a homlokod, mint megfeszített íj
pattant, feszült,
a vértől gyöngyözött.

Aztán, ahogy a hajnal kilobbant,
láttad az utat,
melyen menni kell majd,
vonszolni tested vad kínok alatt,
akkor a lélek szárnyakat kapott,
oly könnyű lettél, bátor és erős
s magad bíztattad Júdást,
aki félt,
hogy testedet a törvény töltse be,
s Te is betöltsd az Atya szavát.
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A S Z T A G
„Szinte kivétel nélkül megszavazták a 

magyar javaslatokat az EU juh- és kecske 
ágazatáról szóló jelentés bizottsági szavazá-
sa során” - jelentette ki  ErdősNorbert EP-
képviselő Brüsszelben. A legnagyobb siker, 
hogy a jelentés a Magyarországon jellemző 
száraz és rossz minőségű füves területek 
kapcsán is támogatja a legeltetésnek az 
ökológiai jelentőségű területeken történő 
engedélyezését.

A néppárti politikus kiemelte: „Az ága-
zat vidéki, különösen elmaradott térségbeli 
foglalkoztatásban betöltött kiemelt szere-
pe, valamint a természeti környezet és a táj 
megőrzésében nyújtott jelentős hozzáadott 
értéke miatt van szükség a juh- és kecske-
tartók helyzetének a javítására. „A magyar 
Juh Terméktanáccsal és az Agrárkamarával 
- amelyek segítségét utólag is nagyon kö-
szönöm - közösen kidolgozott javaslataim 
a tenyésztők tevékenységének a könnyíté-
sét, a felesleges adminisztratív akadályok 
lebontását és a juh- és kecske ágazat erőtel-
jesebb támogatását célozták” - emelte ki Er-
dős Norbert.

Erdős  üdvözölte, hogy a termeléshez 
kötött támogatások megőrzését és az ag-
rár-promóciós forrásokból egy külön ösz-
szegnek a juh- kecske ágazatra történő 
elkülönítését célzó javaslatait a néppárti 
jelentéstevő a kezdetektől fogva beépítette 
a szövegtervezetbe.

A fi deszes politikus hozzátette: a leg-
főbb sikernek a Magyarországon jellemző 
száraz és rossz minőségű füves területek 

kapcsán a legeltetésnek az ökológiai jelen-
tőségű területeken történő megfelelő enge-
délyezésének a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Bizottság általi támogatását tartja.

Erdős  Norbert örömét fejezte ki, hogy 
a jelentés elismeri a juh- és kecske ágaza-
tot segítő uniós támogatásokat, amelyek 
megtartása rendkívül fontos a tenyésztők 
termelékenységének, versenyképességé-
nek, valamint a termékek minőségének és 
a juh- és kecskehús-ellátás biztosításának 
szempontjából.

A dél-alföldi képviselő sikernek tartja 
azt is, hogy a jelentés felszólítja a tagálla-
mokat, hogy az agrár-környezetvédelmi 
kifi zetéseket a juh és kecske által használt 
legelőterületekre is terjesszék ki, valamint 
a Tejcsomag nemzeti végrehajtása során a 
rendelkezésre bocsátott forrásokat a juh- és 
kecsketejre is alkalmazzák.

Szintén tekintettel kell lenni az EU és 
a harmadik országok közötti szabadkeres-
kedelmi megállapodások egyes közvetett 
hatásaira. „Hosszú tárgyalások során sike-
rült elérnem, hogy a jelentés emelje ki azt a 
tényt, míg az Európai Unióban a bárányo-
kat általában 6 vagy 9 hónapos korban hoz-
zák forgalomba, addig ez az életkori határ 
Új-Zélandon 12 hónap” - emlékeztetett Er-
dős Norbert. Biztosítani kell, hogy az Unió 
belső piacán az importált új-zélandi bá-
rányt ne lehessen kedvezőbb körülmények 
között értékesíteni, mint az Unión belül 
előállított, például magyar bárányt.

A fentieken túl a juhász szakma további 

elöregedésének elkerülése érdekében olyan 
programok kidolgozására van szükség, 
amelyek lehetővé teszik, hogy e különleges 
foglalkozást folytató férfi ak mellett a nők is 
megtalálják a helyüket az ágazatban. „Az 
ágazathoz kapcsolódó nők helyzetének a 
javítására vonatkozó javaslatomat teljes 
mértékben támogatta a parlamenti bizott-
ság, így a magyar juhászok és kecsketartók 
élethelyzete érdemben javulhat a jövőben” 
- jelentette ki a szakbizottság magyar tagja.

A fi deszes képviselő szintén örömét fe-
jezte ki, hogy a szavazáskor egyöntetű tá-
mogatást kapott az őrző- és juhászkutyák 
képzését, valamint az állattenyésztő gazda-
ságokban való megfelelő alkalmazásukat 
segítő programok kidolgozására vonatkozó 
javaslata.

Erdős  Norbert végül arra hívta fel a 
fi gyelmet, hogy a jelentés a javaslatának 
köszönhetően is foglalkozik egyes védett 
ragadozók által a legelő állatokban okozott 
károk miatti helyzet tarthatatlanságával. 
„Fontos, hogy a jelentésben kimondjuk, 
hogy az Európai Bizottság engedje meg a 
tagállamoknak a károkat okozó védett ra-
gadozók állománykezelési célú - a túlsza-
porodást megakadályozó, de a populációik 
fennmaradását nem veszélyeztető - vadá-
szatát”.

Brüsszel, 2018. február 22. 

Erdős Norbert
Európai Parlamenti Képviselő

Siker a magyar juh- és kecske ágazatnak

Komoly siker Magyarország számára, hogy a tenger nél-
küli európai uniós tagállamok nevében egy magyar politikus 
dolgozhatja ki az édesvízi haltenyésztés fejlesztésére szolgáló 
javaslatokat - jelentette ki Erdős Norbert fi deszes EP-képviselő 
Brüsszelben.

A dél-alföldi politikus hozzátette: „A fenntartható és verseny-
képes európai akvakultúra-ágazatról szóló jelentésben  egy külön 
szekciót szentelnek majd az édesvízi akvakultúra számára. Ez egy 
jelentős gesztus a tenger nélküli országok, mint Ausztria, Luxem-
burg, Szlovákia, Csehország és Magyarország számára, hiszen az 
EU közös halászati politikája, amelybe az akvakultúra is tartozik, 
tárgyalásai során gyakran elfeledkeznek az édesvízi ágazatról. Ezt 
annak ellenére teszik, hogy az édesvízi haltenyésztés az európai 
akvakultúra ágazat teljesítményének több mint egyötödét teszi ki.”

Az EP Halászati Bizottságának tagja felhívta a képviselők fi gyel-
mét, hogy az édesvízi ágazat több mindenben különbözik a tengeri 
akvakultúrától, mint hasonlít. Jó példa erre az állomány-megőrzés, 
a takarmányozás vagy a szaporodás, ezért a szabályozásnak is fe-
gyelembe kell vennie a különbségeket. „Különböző, ágazatra sza-
bott környezetvédelmi előírások, mind a tengeri, mind az édesvízi 
haltenyésztők munkáját jelentősen egyszerűsítenék, egyértelművé 
tennék, s így megkönnyítenék, s ez által az ágazat mindkét fontos 
szegmense növekedésnek indulhatna, amely az egész akvakultúra 
ágazatnak jobbat tenne” - tette hozzá a Békés-megyei politikus.

Erdős Norbert javasolta továbbá a nehezebben hozzáférhető, 
pályázati úton elnyerhető fejlesztési pénzek mellett egy biztos, nor-
matív alapon történő uniós támogatásnak a jövő halászati politiká-

jában történő kialakítását az akvakultúra ágazat számára. „Ezt az 
összeget a folyamatosan nyújtott, jelentős környezetvédelmi szol-
gáltatásokért - biológiai sokféleség fenntartása és növelése, tájvéde-
lem és tájmegtartás - kapná az ágazat. Ez egyfajta „akvakultúra zöl-
dítés” lenne, amely a tengeri halászat esetén „tengeri akvakultúra 
zöldítés”, míg édesvízi esetén „halastavi zöldítés” nevét viselné” - 
emelte ki a fi deszes képviselő.

A békéscsabai politikus rámutatott a jövőbeni uniós 
akvakultúra költségvetési igények kimondásának a fontosságára. 
A mostani programozási időszakban rendelkezésre álló, körülbelül 
1280 millió eurót a következő hét évre is meg kell őrizni, sőt, ha a 
költségvetési mozgástér lehetővé teszi, növelni kellene.

Erdős támogatásáról biztosította a jelentéstevőt a kutatás-fej-
lesztés, az innováció és a szakképzés kiemeléséről, az uniós fo-
gyasztók és termelők silány minőségű akvakultúra importtól 
történő megvédéséről, a fogyasztók megfelelő tájékoztatásáról, 
valamint az ügyintézési rendszer egyszerűsítéséről és az ügyinté-
zés gyorsításáról szóló javaslatai tekintetében. „Nekem különösen 
tetszik az ideiglenes engedély ötlete, hiszen így nem kellene meg-
várni minden engedélyt a tevékenység megkezdéséhez” - ismerte el 
a néppárti képviselő.

Brüsszel, 2018. február 27.

Erdős Norbert
Európai Parlamenti Képviselő

Magyar képviselő dolgozhatja ki az édesvízi haltenyésztésre vonatkozó jövőbeni politikát
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Téli hírcsokor – 2. rész

Újabb hírek a labdarúgás másodosztályának északi csapata-
iról. 

A Sarkadkeresztúri SE labdarúgói a megye II. osztályú 

bajnokság Északi csoportjának negyedik helyén állnak meg-

nyugtató előnnyel a felsőházi tagságot illetően, gyakorlati-

lag az őszi teljesítményükkel már „bebetonozták magukat” a 

felsőházi rájátszásba. A felkészülést a tavaszi szezonra janu-

ár 9-én kezdték tornatermi és szabadtéri foglalkozásokkal, 

14-15 fős részvétel mellett. A cél a felsőházi tagság megszerzése, 
ahol jó csapatok ellen jó mérkőzéseket szeretnének játszani. Mi-
vel a keretük gyakorlatilag teljes egészében együtt maradt, ha 
a sérülések nem zavarják meg a tavaszt, akkor sok jó mérkőzést 
játszhatnak majd a felsőházi rájátszásban is.

A mezőberényi labdarúgók számára az idény zárását kö-

vetően a helyi teremlabdarúgó bajnokság jelentett mozgási 

lehetőséget, majd az új év elején Gál András edző irányítá-

sával már heti szinten három foglalkozás, termi és szabadté-

ri gyakorlás egyaránt szerepelt a felkészülési programban. 

Tervek szerint alakult az ősz, hiszen benne vannak az első hat-
ban, s ezt a pozíciót szeretnék megőrizni az alapszakasz végén 
is, hogy a felsőházban csatázhassanak a bajnoki pontokért a rá-
játszás során. A csoportjában 6. helyen álló berényi alakulat feb-
ruár 24-én, hazai pályán kezdi meg tavaszi bajnoki szereplését, 
nyomban egy rangadóval, hiszen a negyedik Sarkadkeresztúr 
érkezik látogatóba hozzájuk.

A Gyomaendrődi FC labdarúgói 2018. január 9-én kezdték a 
felkészülést a tavaszi szezonra. Mindjárt az év elején teremtor-
nával hangolódtak a felkészülésre. Részt vettek január 13-án a 
nyolcadik alkalommal megrendezett „Harang Söröző Kupa” el-
nevezésű tornán, ahol rangos, magasabb osztályú csapatokkal 
mérhették össze tudásukat. Csoportjukban a negyedik helyen 
végeztek, az összetettben a nyolcadikak lettek. Január 27-én 
újabb teremtorna következett, a „III. Holler Kupa”. Ezen a tor-
nán már hasonló képességű csapatok voltak a vetélytársak, az 
eredmény azonban ekkor sem lett jobb. A csoportjukban meg-
szerezték a harmadik helyet, de a keresztbe játszás után csak a 
nyolcadikak lettek. Mindkét torna azonban szolgálta a felkészü-
lést, láthatták a játékosok hol van lemaradásuk, hol kell javítani a 
nagypályás rajtig. A februárra tervezett edzőmérkőzések sajnos 
a kedvezőtlen időjárás miatt egy kivétellel elmaradtak, azon is 
elég hiányos létszámmal szerepelt a csapat, nagy vereség is lett a 
vége. A tervezett cél továbbra is az első hatban, a felsőházban 
végezni, ami nem lesz egyszerű a feladat, hiszen nehéz mérkő-
zések vannak hátra az alapszakaszból, de kellő odaadással nem 
teljesíthetetlen a feladat. 

A tavaszi rajt - amennyiben az időjárás nem szól közbe - feb-
ruár 24-én rajtol el. Labdarúgó csapatunk a megyei II. osztály 
Északi-csoportjában a címvédő Békéshez látogat, amely csapat 
az ősszel ugyan jól kezdett, de a későbbiekben erősen vissza-
esett és csak a kilencedik helyen zárta az őszt.

Az alapszakasz hátralévő mérkőzései:
2018.02.24.        Békési FC – Gyomaendrődi FC
2018.03.03.        Békéscsabai MÁV SE – Gyomaendrődi FC
2018.03.11.          Gyomaendrődi FC – Békésszentandrási HMSE
2018.03.17.        Okány KSK – Gyomaendrődi FC
2018.03.24.        Gyomaendrődi FC – Sarkadi Kinizsi LE
Forrás: BMS Extra

Fülöp Zoltán

Tornászokról

2018.02.09-én rendezték meg a Torna Diákolimpia OR-
SZÁGOS ELŐDÖNTŐJÉT a Kecskeméti Széchenyivárosi 
Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános 
Iskolájában, amelyre Gyomaendrődről 3 csapat jutott tovább. 
Az országos elődöntőn 5 megye (Békés, Bács-Kiskun, Csong-
rád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok) legjobb tornászai 
vehettek részt. A versenyen korcsoportonként közel 90 gye-
rek versenyzett a döntőbe jutásért. A rangadón a Rózsahegyi 
Kálmán Általános Iskola és a Kis Bálint Általános Iskola tor-
nászai nagyon szépen teljesítve, a következő eredményeket 
érték el:

1. korcsoport:
5. helyezés: Kis Bálint Általános Iskola
(Csipai Csenge, Furka Dorka, Izsó Zorka, Munkácsi Pet-

ra, Pataki Zoé, Weigert Virág)
8. helyezés: Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
(Farkas Lara, Gubucz Kata, Hankó Réka, Sztvorecz Gréta, 

Zádori Zoé)
2. korcsoport:
9. helyezés: Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

(Farkas Lili, Fekécs Zsófi a, Gombkötő Zsófi a, Nagy Kata)
Köszönöm a versenyen a sok segítséget Hornokné 

Lapatinszki Gizellának.
Gergely Orsolya

Az Endrődi Szent Imre Egyházközségért 

Közhasznú Alapítvány 

köszönetét fejezi ki az adójuk 1%-át felajánlóknak. 
Kérjük, továbbra is segítsék 

adójuk 1%-ának felajánlásával 
Alapítványunk céljait, 

az endrődi egyházi temetők karbantartását 
és a templomunk felújítását. 

Adószámunk: 18380761-1-04 

Számlaszámunk: 53200015-10003231

Szabó Zoltánné kuratóriumi elnök 
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Ízes Ízek

Március
Spenót galuska

Mirelit spenótot kevés tejjel addig főzünk, amíg elforrja a levét. Amikor már 
langyosra hűlt, belekeverjük három tojás sárgáját, zsemlemorzsát, sót, borsot 
(esetleg kis szerecsendiót), majd hozzákeverjük a három tojás fehérjének ke-
mény habját. Forrásban lévő vízbe kanállal galuskákat szaggatunk, és lassú for-
rással kifőzzük. Kiszedve, reszelt füstölt sajttal szórjuk meg.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

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

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

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

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

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

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

Munkáink garanciálisak, 
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető 
legjobb minőség elérése a legmegfi zethetőbb áron!

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

PROFILJAINK:

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

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

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

Házhoz jön a fodrász!

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

gyermek-fodrászatomban.

Igény szerint házhoz is megyek! Hétvégeken is!

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

Telefon: 06/70/312-5037

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

Cím:
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 45.

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

Weboldal: http://www.aszfoto.hu
a képbe zárt pillanat...
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá-
járultak!

Bula Józsefné Szujó Mária 
gyomaendrődi lakos 2018.február 8-án, 94 
éves korában megtért Teremtőjéhez. Gyá-
szolják a családtagjai, rokonai, ismerősei. 
Fogadja be lelkét az örök boldogság!

Buza Miklós gyomaendrődi lakos 
2018. január 19-én, életének 88. évében 
távozott szerettei köréből. Gyászolják a 
családtagok, rokonok és ismerősök. Isten 
őrködjön pihenése felett!

Cselei Lászlóné Szabó Piroska 
gyomaendrődi lakos 2018. január 2-án, 73 
éves korában a mennyei hazába költözött. 
Gyászolják családtagjai, rokonai, ismerő-
sei. Áldás és béke lengjen nyugvó porai 
felett!

id. Szaniszló László gyomaendrődi 
lakos 2018. február 4-én, 69 éves korában 
távozott szerettei köréből. Gyászolják a 
családtagok, rokonok és ismerősök. Isten 
adjon neki örök nyugodalmat!

Dr. Matúz Györgyné Gubucz Gi-
zella volt hunyai lakos, aki Debrecenben 
élt, 2018. február 7-én, 96 éves korában 
hazatért a Mennyi Atyához. Gyászolják 
családtagjai, rokonai, ismerősei. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott!

Hornok Ferencné Szurovecz 
Neszte hunyai lakos 2018. január 25-én, 
82 éves korában Egyházunk szentségeivel 
megerősítve megtért Teremtőjéhez. Gyá-
szolják a családtagok, rokonok és ismerő-
sök. Áldás és béke lengjen nyugvó porai 
felett!

Hunyad Simon Péter volt endrődi, 
majd hunyai lakos, aki Budapesten élt, 
2017. december 27-én, 94 éves korában 
eltávozott az Örök hazába. Gyászolják a 
családtagok, rokonok és ismerősök. Isten 
őrködjön pihenése felett!

Rau Ádám hunyai lakos 2018. január 
29-én, 77 éves korában hazatért a Mennyei 

Atyához. Gyászolják a családtagok, roko-
nok és ismerősök. Pihenése legyen csen-
des, emléke áldott!

Szilágyi Gáspár, volt hunyai, majd 
gyomaendrődi lakos 2018. február 2-án, 
életének, 94. évében Egyházunk szentsé-
geivel megerősítve távozott az örökkévaló-
ságba. Gyászolják a családtagok, rokonok 
és ismerősök. Isten adjon neki örök nyu-
godalmat!

Szmola Máté József gyomaendrődi 
lakos 2018.február 10-én, életének 77. évé-
ben visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyá-
szolják családtagjai, rokonai, ismerősei. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

Timár Mihályné Szanyi Julianna 
2018. január 24-én, 90 éves korában Egy-
házunk szentségeivel megerősítve megtért 
Teremtőjéhez. Gyászolják a családtagjai, 
rokonai, ismerősei. Fogadja be lelkét az 
örök boldogság!

Tímár Sándorné Tímár Gizella 
volt hunyai, majd endrődi lakos, aki Pé-
csen élt, 2018. február 4-én, 92 éves korá-
ban távozott szerettei köréből. Gyászolják 
a családtagok, rokonok és ismerősök. Isten 
őrködjön pihenése felett!

Zanyik József Árpád gyomaendrődi 
lakos 2018. január 25-én, életének 65. évé-
ben a mennyei hazába költözött. Gyászol-
ják családtagjai, rokonai, ismerősei. Áldás 
és béke lengjen nyugvó porai felett!

Zelena Pálné Kővágó Mária 
gyomaendrődi lakos 2018. február 19-én, 
életének 84. évében távozott szerettei köré-
ből. Gyászolják a családtagok, rokonok és 
ismerősök. Isten adjon neki örök nyugo-
dalmat!

„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

 Van-e élet a születés után?

- két magzat be-
szélget az édesany-
juk hasában -

- Te hiszel a szü-
letés utáni életben? 
- kérdezi az egyik.

- Természetesen. 
A születés után va-
laminek következnie 
kell. Szerintem az it-
teni életünk arra való, 
hogy felkészüljünk a 
születés utáni életre, 
hogy elég erősekké 
váljunk ahhoz, ami 

vár bennünket - válaszolja a másik.
- Butaság, semmiféle élet nem létezik a születés után. Egyébként is, 

hogyan nézne ki?
- Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott, mint itt. 

Talán a saját lábunkon fogunk járni, és majd a szánkkal fogunk enni.
- Hát ez ostobaság! - vág vissza a másik. Megyünk a lábunkkal és 

eszünk a szánkkal?! Ez nevetséges! Hiszen itt van a köldökzsinór, ami 
biztosítja a táplálékot... de mondok még valamit: a születés utáni életet 
kizárhatjuk, mert ez a köldökzsinór már most is túlságosan rövid!

- De, de... valami biztosan lesz. Csak valószínűleg minden egy kicsit 
másképpen, mint amihez itt hozzászoktunk.

- De hát még soha senki sem tért vissza a születés után! A születés-
sel az élet egyszerűen véget ér! Különben is, az élet nem más, mint egy 
nagy sötét tortúra!

- Én nem tudom pontosan milyen lesz, ha megszületünk, de min-
denesetre megláthatjuk az édesanyánkat, és õ nagyon vigyáz majd 
ránk! - válaszolja reményteljesen.

- Az Anyát? Te hiszel az Anyában? Hol van?
- Hát... mindenütt, körülöttünk! Itt van mindenhol, mi benne va-

gyunk, és neki köszönhetően létezünk! Nélküle egyáltalán nem len-
nénk.

- Én ezt nem hiszem. Én soha, semmiféle anyát nem láttam, tehát 
nyilvánvaló, hogy nincs is!

- Néha - mondja elmerengve a másik - amikor csendben vagyunk, 
hallhatod, ahogy énekel nekünk, vagy érezheted, amikor megsimogatja 
világunkat! Tudod, én tényleg azt hiszem - teszi hozzá -, hogy az igazi 
élet még csak ezután vár ránk!

J. Chtistian: A teljesség hangja
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Ismét jégre mentünk

A decemberi közös korcsolyázás sikere után januárban is-
mét kirándulást szerveztünk a Csabai Rendezvénypajta jégpá-
lyájára.  Harminc diákunk kapott az alkalmon, hogy egy újabb 
remek délutánt töltsön el a jégen. A kezdeti bizonytalan lépé-
sek után szinte mindenki belejött a korcsolyázásba, sokan már 
trükköket is bevetettek, igaz nem mindegyikük szándékosan. 
A csapat fáradtan, komolyabb sérülés nélkül érkezett haza a 
sportos délutánról.

Mesét mondtak a gyerekek

A Határ Győző Városi Könyvtár az idén is megszervezte az 
Aranyfonál városi mesemondó versenyt. Iskolánkat az alsósok 
közül 13, a felsősök közül pedig 12 tanuló képviselte. 

Kiemelkedő eredményeink: 
1. évfolyam: 1. helyezés Dinya Gergő, 2. helyezés Nagy 

Andrea
2. évfolyam: 2. hely Nyikos Rajmund, 3. helyezés Ujvári 

Eszter és Botos Lujza
3. évfolyam: 2. helyezés Sztvorecz Gréta Napsugár, 3. he-

lyezés Kővágó Dominika
4. évfolyam: 3. helyezés Fekécs Zsófi a és Horváth Niko-

lett Kitti
Felsősök: 1. helyezett Csikós Dzsenifer, 2. helyezett Csa-

tári Levente

Farsangi vigasságok

„Táncra, táncra kisleányok, daloljatok fi úk,
itt a farsang, haja-huj, ne lássunk most szomorút!
Mert a farsang februárban nagy örömet ünnepel,
múlik a tél, haja-huj,s a tavasznak jönni kell!”

(Pálfalvi Nándor)

Egy februári délutánon maskarába öltöztek az alsó tago-
zatos gyerekek iskolánkban. A jó hangulatú, vidám rendezvé-
nyen a közös jelmezbemutató után osztályonként folytatódott 
a farsangi mulatság. A buli közben jó étvággyal fogyasztották 
a gyerekek a szalagos fánkot és egyéb fi nomságot, amit a szü-
lők biztosítottak számukra. Támogatásukat ezúton is köszön-
jük.  Erre a rendezvényünkre meghívtuk az iskolába készülő 
nagycsoportos óvodásokat, akik közös játék közben ismerked-
hettek a tanító nénikkel, tanító bácsival, a gyerekekkel és az 
iskolával.

Versenyeredmények

Idén február közepén immár 25. alkalommal rendeztük 
meg a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóját az 
iskolánkban. Ebben az évben 72 általános és középiskolás ta-
nuló vett részt a versenyen a városunkból, akiknek közel fele 
rózsahegyis diák volt. 

2018. február 9-én a szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában került megrendezésre a 13. 
Matekguru Kárpát - medencei Matematika Csapatverseny 2. 
fordulója. A versenyre iskolánkból 1 csapat jutott be a 4. évfo-
lyamból. A csapat tagjai: Horváth Nikolett, Papp Máté, Paróczai 
Lili és Takács Anna voltak. Felkészítőjük: Takács Tímea és Makai 
Julianna tanítók voltak.  

A Bolyai csapatverseny megyei természetismereti vetélke-
dőjén két 4 fős csapat képviselte iskolánkat Békéscsabán.  A 
különleges, kreatív csapatversenyben iskolánk 6. osztályos ta-
nulói a középmezőnyben végeztek.

A csapatok tagjai Gellért Milán, Pelesz Gergő, Süli Dominik, 
Búza Gergő, Dinya Zsóka, Köleséri Attila, Tímár Petra voltak, fel-
készítőik Kocsis-Pésó Irma és Dinya Zoltánné voltak.

Az Országos Történelem Tanulmányi Verseny megyei fordu-
lóján Fekécs Hanna 9. Farkas Botond 18. helyezést ért el. Felké-
szítőjük Molnár Tünde volt.

További információk az iskola honlapján: 
www.rozsahegyiiskola.hu

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

A jégen
Farsangoltunk
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Jubileumi Bálint-Napi Kavalkád 
a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola   Gyermekekért 
Alapítványa az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől 250.000 Ft   
támogatásban részesült a „XV. Bálint Napi Kavalkád megvalósí-
tása a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában” című pályá-
zatához.

A Bálint - Valentin napi programsorozat a „Kisbálintos” diá-
kok egyik legnépszerűbb hagyományai közé tartozik, ahol a diák-
vezető választás, a színes feladatok, a rendhagyó órák, a farsangi 
felvonulás és télbúcsúztató mellett sokféle versenylehetőségek te-
szik színessé a diákok életét. Az rendezvényt a Diákönkormányzat 
két vezetője: Kereki Irén és Forgácsné Gyetvai Krisztina pedagó-
gusok koordinálták. Az idei, XV. Bálint-Valentin Napi Kavalkád 
hangulatát az Alma együttes egyik dala ihlette: „Mutasd meg mek-
kora a szíved!” – ezt választottuk jelmondatunkká.

Sportos délutánjainkon dekázhattak, célba dobhattak és rúg-
hattak a legtechnikásabb diákok. „Csűrcsavarosdi” játékban pedig 
mai és régi játékokat elevenítettünk fel: lehetett amőbázni, memó-
riajátékot játszani, és kirakni a kirakhatatlannak tűnő puzzle-t. Az 
idén először szerveztünk Honfoglaló bajnokságot, mely igen nagy 
népszerűségnek örvendett, a legtöbben ebben a játékban vettek 
részt.

Nem maradhatott el a II. Bálint Napi Szimultán Sakk verseny 
sem, ahol Vitéz Sinka Brigitta, 90 éves sakkmesterrel játszhattak 
a gyerekek és felnőttek. Az alsós diákok körében nagy sikere volt 
– főleg a fi úk körében - a Peonza pörgető, a lányok körében pe-
dig a „Gyurma móka” és Puzzle kirakó versenyeknek. ÖKO iskola 
vagyunk, ezért egy napot a halak bűvöletében töltöttünk, amikor 
minden osztályközösség hét állomáson próbálhatta ki a halakkal 
kapcsolatos szerencséjét és a bővíthette ismereteit. Az osztálykö-
zösségek szavazatai alapján a kisdiákok diákigazgatója Kiszely Kit-
ti, 4. a , diákigazgató-helyettese Fekécs Gyula szintén 4. a osztályos 
tanulók lettek. Az ötödikesek rendhagyó módon külön választot-
tak képviselőket: Molnár Nóra és Kakati Lili 5. a osztályos diákok 
lettek a vezetőik.

A megválasztott felsős diákvezetők pedig: Hunya Fanni (8. b) és 
Ignácz Réka (8. c) kérésére az idén nem egy, hanem két napig lehe-
tett a diákok kezében az iskola irányítása. Az ígért programjuknak 
teret engedve február 13-án a tanórák 5 perccel rövidebbek voltak, 
a diákok kedvünk szerint használhatták telefonjukat és az interne-
tet – persze tiszteletben tartva mások személyiségjogait. Február 
14-e reggelén mindenki felelevenítette a Bálint napi hagyományo-
kat, majd magára öltötte télűző maskaráját, s elindult az alakosko-
dó felvonulásra. A Járási Hivatal előtt az énekkarosok elénekelték 
a „Mutasd meg, mekkora a szíved!” című dalt – mindeközben a 
hivatal ablakaiban feltűnt a „Tárd ki a szíved!” felirat, mint ked-
ves üzenet és tanács. A diákvezetők átadták a „KISBÁLINTOS” 
diákok okoskodásait a város, a járás és a tankerület vezetőinek, 
valamint ezen intézmények megválasztott diákvezetőinek is. 

A kisdiákok számára a délután záró akkordja a kiszeégetés volt. 
A felsősök számára a nap csúcspontja – immáron 15. alkalommal 
– a Kállai Ferenc Kulturális Központban előadott osztályprodukci-
ók voltak. Magas színvonalú előadásokat láthattunk, melyek a di-
ákok és osztályfőnökök kreativitását, sokszínűségét tükrözték.  Az 
utolsó „fellépők” a felsős tanárok voltak, akik a diákélet szépségeit 
és árnyoldalait mutatták be, egy régi, de ismerős dallamot énekel-
tek a gyerekek legnagyobb örömére. A Bálint Napi Kavalkádot 
délután az Alma együttes koncertje zárta, melyre Gyomaendrőd 
nagycsoportos óvodásai is meghívást kaptak.

Nagyon hangulatos napokat hagytunk magunk mögött, s lé-
lekben már készülünk a következő Bálint-Valentin Napi Kaval-
kádra…

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Aranyfonál városi mesemondó versenyről

A Határ Győző Városi Könyvtár, immár 22. alkalommal rendezte 
meg városunk diákjai számára hagyományos mesemondó versenyét. 
Köszönjük a könyvtár dolgozóinak, ismét a lehetőséget és a verseny 
lebonyolítását! Iskolánk tanulói az alábbi szép eredményeket érték el.
Első évfolyam: 1. helyezett: Furka Dorka, 2. helyezett: 
KovácsPetra, 3. helyezett: Magyari Nóra és Tóth Tün-
de, 4. helyezett: Oláh Tamara, 5. helyezett: Munkácsi Petra. 
Második évfolyam:  2. helyezett: Kézi Róbert, 5. helyezett: Ba-
lázs Bence és Uhrin Enikő Cintia, 6. helyezett: Varjú Zselyke.
Harmadik évfolyam:  1. helyezett: Czibulka Regina, 3. he-
lyezett: Puska Hanna Barbara, 4. helyezett: Izsó Flóra és For-
gács Flóra, 5. helyezett: Varga Luca, 7. helyezett: Giricz Emese. 
Negyedik évfolyam:  2. helyezett: Tóth Malvin, 4. he-
lyezett: Ignácz Csenge Zsóka, 6. helyezett: Kiszely Kitti.
Felsősök: 1. helyezett: Bula Boglárka, 2. helyezett: Németh Adeli-
na, 6. helyezett: Barna Gergő, 7. helyezett: Bátori Tamara.

Batyus Sváb Bál

Intézményünk német nemzetiségi osztályba járó tanulói az 
idén is részt vettek a Német Nemzetiségi Önkormányzat által 
szervezett hagyományos batyus bálon, melyre 2018. február 10-
én került sor a Kállai Ferenc Kulturális Központban. Toldi Balázs 
polgármester úr  megnyitó beszéde után a 3.a, 6.a és a 7.a osztály 
képviselői két német gyermektáncot adtak elő. A tanulókat Bácsi 
Kitti és Domokos Anikó tanárnők készítették fel. 

A 3. a osztályosok Fröhlicher Kreis tánca

Kalózhajó a 6. a-val
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Tisztelt vásárlóim!

Tavaszi 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
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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!

Fotók: Sóczó Géza


