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Endrőd, 2019. március 15.20.

Endrődiek Baráti Köre találkozó17.

Téravató15.

In Memoriam: Hanyecz László5.

A tartalomból:

Tűz Tamás: Keresztút
I. Az ítélet
Feszült és késhegyre menő csend,
süket és átkiálthatatlan.
Mindenki tudja, hogy csak Ő szent,
Kiben a Szó világra pattant.
Pilátus szűköl, kezét mossa,
törülközik a FESZÍTSD MEG-ben,
míg derengő oszlopokra
a Kereszt sötét árnya lebben.
   Ott állok én is, már előre,
   űneim méltán képviselnek.
   Kiáltanék, de nincs még nyelvem.
   Csak bámulok a hideg kőre,
  szemem az égre s földre dermed:
   hová kellene térdepelnem?

II. A kereszt
Ki dolgozott egykor a gyalupadnál,
a gyalulatlan fát ölelheti.
A bámész népség föl-alá szaladgál,
s ha úgy kívánja, le is köpheti.
Nehéz elhinni, hogy így jár a végén,
mi szent volt, így roskadozzon a váll,
hogy két gerenda útkeresztezésén
találjon rá a megváltó halál.
   Az elveszett bárány, ki voltam egykor,
   ezen a vállon leltem meg hazám,
   s most, hogy messze a tündöklő gyerekkor,
   sajog minden kitépett lepkeszárny.
   Ha én volnék a Kereszt egyik ága,
   Mit karcolnék az üdvösség falába?

Folytatás a 12-13. oldalakon!

Michelangelo: Pietá - 1498, Márvány, Róma, San Pietro

„A győzelem elnyelte a halált. Halál, 
hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullán-
kod?” 1Kor 15,54-55

Ezekkel az örömteli szavakkal kö-
szöntjük Kedves Olvasóinkat Krisztus 
feltámadásának fényes ünnepén. Ál-
dott húsvétot!

Szerkesztőség
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Békés Megyei Értéktár - Barangolás az Értékeink Körül 

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola csapata 
(Körösmenti zsiványok) eredményesen szerepelt a „Békés Megyei 
Értéktár - Barangolás az Értékeink Körül” című versenyen. Febru-
árban a 4 fős csapatunk (Beinsctróth Boglárka, Kakati Lili, Medve 
Dorka és Molnár Nóra, felkészítő tanárjuk: Simonné Szrnka Zsu-
zsanna) megnyerte a járási döntőt, ez pedig részvételi lehetőség-
gel is járt, a megyei döntőben. 2019. 03. 13.-án indult el a csapat 
Békéscsabára, ahol 9 csapat, akik a járási döntők nyertesei voltak 
mérkőzött meg egymással. Nyolc izgalmas feladat várt a diákokra, 
és röpke tíz perccel a megoldásuk után elkezdődhetett az ered-
ményhirdetés. A „kisbálintos” csapat lett az első helyezett, ezzel 
pedig a lányok megnyerték a megyei döntőt. Jutalmul kaptak egy 
tortát, részvételt az országos döntőben, de a legnagyobb nyere-
ményt is ők vitték haza egy 5 napos erdélyi kirándulást. A lányok 
és tanárnőjük köszöni a sok szurkolást és jókívánságot.

Németh József Informatikai Emlékverseny 

Iskolánk tanulói közül hárman - Uhrin Andor (7. b), Putnoki 
Csenge (7. c) és Sebestyén Máté (7. c) - bejutottak a Németh József 
Informatikai Emlékverseny döntősei közé. A 15 éves múltra visz-
szatekintő versenyt a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium szervezi 
Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye általános iskolás tanulói 
számára, négy kategóriában (szövegszerkesztés, prezentációkészí-
tés, grafi ka, internetes keresés). Előzetesen két fordulóban küldtek 
be pályamunkákat a jelentkezők és az ott elért eredményeik alap-
ján kerültek behívásra a legjobbak a március 12-én, Mezőtúron 
megrendezett döntőre. A következő eredmények születtek: Put-
noki Csenge - grafi ka - 1. helyezés, Sebestyén Máté - grafi ka - 4. 
helyezés, Uhrin Andor - szövegszerkesztés - 4. helyezés. Felkészí-
tő tanár: Péter Ferenc.

Fenntarthatósági témahét - Játékos ismeretszerző túra 

Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klí-
maváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan 
nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. Fontos-
nak tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék a téma fontosságát és 
felfi gyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafi gyeléssel 
ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.

A szemléletváltásra a fi atalok a legfogékonyabbak, ezért márci-
us 22-én (a Víz Világnapján), a kérdéskörhöz kapcsolódó, játékos 
délutánt szerveztünk intézményünk felső tagozatos diákjai számá-
ra. A feladatok a Kerékpáros közlekedés, a Víz, az Egészség és jól-
lét, a Fenntartható városok és közösségek, valamint a Fellépés az 
éghajlatváltozás ellen témák köré szerveződtek. A program sikeres 
megvalósítását közösségi szolgálatot teljesítő, helyi gimnazisták 
segítették.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny  

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) 
Alapítvány az idei tanévben 30. alkalommal rendezte meg a Zrínyi 
Ilona kétfordulós matematikaversenyét. A versenyt teszt formájá-
ban írták meg tanulóink - iskolánkból 12 tanuló - a Rózsahegyi 
Kálmán Kistérségi Általános Iskolában. 

Az eredményhirdetésre, Sarkadra Varjú Zétény (5.a) és Szőke 
Gyula (7.b) tanulókat hívták meg díjazásra. Zétény 11. helyezést 
ért el, felkészítő tanára Fekécs Éva tanárnő. Gyuszi 15. helyezett 
lett Békés megyében, felkészítő tanára Ökrös Katalin tanárnő.

Gratulálunk a tanulóknak és tanáraiknak!

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából
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Még február hónapban fogadta el a Képviselő-testület Gyomaendrőd 
város költségvetését. Az előkészítés a költségvetési-koncepció elkészítésé-
vel, megvitatásával indult, amelyre a 2018. dec. 20-án tartott ülésen került 
sor. A helyi önkormányzatokról szóló törvény kimondja, hogy a költség-
vetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A jogszabálynak való 
megfelelés végett felül kellett vizsgálni a bevételi forrásokat, illetve rangso-
rolni kellett a kiadásokat is. A Képviselő-testület alapvető célja volt, hogy 
a kötelezően ellátandó feladatait,- az intézmények működtetését, a lehető 
legmagasabb szinten biztosítsa. Ezek után lettek betervezve az önként vál-
lalt feladatok, illetve egyéb fejlesztési célok is. 2019-ben minden intézmé-
nyünk lehetőséget kapott arra, hogy eszközállományát és infrastruktúráját 
fejleszthesse. A legnagyobb igényt a Városi Egészségügyi Intézmény nyúj-
totta be az elöregedett eszközpark cseréjére. (EKG, vákuumterápiás, lég-
zésfunkciós, ultrahang készülék beszerzése) Az önkormányzat a saját fej-
lesztési elképzeléseiből is többet elfogadott, pl: a közkifolyók, közvilágítás 
bővítése, révzugi zöldhulladékkezelő telep kialakítása, gyepmesteri telep 
fejlesztése, valamint a térfi gyelő kamerarendszer bővítése. A fejlesztendő 
területek között szerepelt a temetői szoft ver bevezetése, fogorvosi rendelő 
kialakítása, fogorvosi eszközök beszerzése. Ezek összességében 67,5 millió 
forintot tesznek ki. További cél a Liget Fürdő fejlesztése is, melyre elkü-
lönítésre került 130 millió forint, illetve pályázat benyújtására került sor 
bölcsőde fejlesztése céljából. Amennyiben a támogató hatóság pozitívan 
fogja elbírálni a benyújtott támogatási igényünket, már ebben az évben el-
kezdődhet a megvalósítás. A rendeletünkben helyet kaptak a már nyertes, 
de még nem megvalósult pályázataink is. (Gyomai városrész központjának 
rehabilitációja, belvízrendezés, kerékpárút építés, Blaha úti óvoda fejleszté-
se, piac korszerűsítése Fűzfás-zugi, Csókási-zugi áteresz átépítése, valamint 
a humán szolgáltatások fejlesztése is.) Elmondhatjuk, hogy nem csökken-
tek az önkormányzati alapokra szolgáló pénzösszegek sem. 2019. február 
14-én a Képviselő-testület 3.580.995.000 Ft bevételi és kiadási oldallal elfo-
gadta Gyomaendrőd város költségvetését.

A márciusi testületi ülésen hozott döntések:
A közterületeken elhelyezett térfi gyelő rendszer 2017-ben kezdte meg 

működését. Már akkor megfogalmazódott annak bővítése, illetve az ehhez 
szükséges forrás kijelölése. 2019. febr. 29-i ülésen 1. fordulóban döntöttünk 
az új kamerarendszer felszereléséről, új megfi gyelési pontok telepítésével. 
A Szarvasi Rendőrkapitányság és a polgármester javaslatát fi gyelembe véve 
a következő pontok kerültek be az előterjesztésbe.

1. Fő út - Pásztor János Út kereszteződése
2. Fő út - Selyem út kereszteződése
3. Kossuth út - Pásztor János útkereszteződése
4. Szabadság tér ligeti lejárója
5. Hősök tere
6. Szabadság tér, régi városháza nyitott udvara
A műszaki felmérések szerint a térfi gyelő rendszer 19 kamerával fog 

működni városunkban. 
 A Képviselő-testület jóváhagyta, hogy önkormányzatunk 2014. 

április 1-én határozott időtartamra köznevelési szerződést kössön a nem 
önkormányzati fenntartású óvodákkal. Az óvodafenntartó kft .-k képviselői 
megerősítették, hogy továbbra is folytatni kívánják a feladatellátást. Cél-
szerű azonban az óvoda-bölcsőde vonatkozásában a szerződéseket ugyan-
olyan időtartamra kötni, mivel, ugyanazon fenntartó biztosítja az ellátást. 
A bérleti szerződés megkötése előtt viszont rendezni kell a Selyem úton 
működő bölcsőde épületének tulajdonjogát, ami egy kicsit megnöveli a 
szerződés megkötésének idejét. A Képviselő-testület az augusztusi ülésére 
látja megvalósíthatónak a döntés meghozatalát. A köznevelési szerződések 
időtartalma: 2024. március 31-ig, öt évre fog szólni.

 Elbírálásra kerültek a 2019. évi alapokra benyújtott pályázatok 
is. A Környezetvédelmi alapra 8 pályázat érkezett. A pályázat feltétele volt, 
hogy a saját forrás aránya a támogatási összeg minimum 20%-a legyen.

A Civil alap két komponensére is beérkeztek a pályázatok. Az „A” 
komponens meghívásos jellegű, amelyre 3.210.000 Ft lett elkülönítve, a „B” 
komponens pedig kötött felhasználású, támogatási összege, 2.440.000 Ft. 
Ebből a keretből lesz biztosítva 1.540.000 Ft értékben a Városi Képtár mű-
ködtetése, illetve a tűz elleni védekezés céljából 500.000 Ft támogatásban 
részesülhet Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülete.

A Sport alap nyílt pályázatára 13 kérelem érkezett. A Sport alap egyedi 
támogatásaira kettő pályázat, amelyből a sporttelepeket kívánják fenntar-
tani. Az Idegenforgalmi alap „A” komponense meghívásos jellegű, melyre 
három szervezet nyújtotta be pályázatát, 1.500. 000 Ft értékben, míg a „B” 
komponens nyílt pályázatára 9 db érkezett. Ebben az esetben a kiosztható 
támogatás 1.400.000 Ft volt. A nyertes pályázatok kiértesítése a testületi 
döntés megszületése után lehetséges.

     Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester

Önkormányzati h í r e k
Területi Német Írásbeli Verseny 

2019. március 6-án iskolánk négy tanulója vett részt az Oros-
házán rendezett Területi Német Írásbeli Versenyen. Az ünnepélyes 
megnyitó után a diákoknak 60 perc állt rendelkezésére a feladatlap 
kitöltésére. Amíg a zsűri a feladatok javításával foglalkozott, a ver-
senyzőket megvendégelték a rendezők. Ezután került sor az ered-
ményhirdetésre. Minden évfolyamból az első három helyezett része-
sült könyvjutalomban; egy-egy német nyelvű könyv lett kiemelkedő 
tudásuk jutalma. Nagy örömünkre a mi iskolánk két tanulója is a 
jutalmazottak között volt: Varjú Zétény 5. a osztályos tanuló 2. helye-
zést ért el, Bánrévi Hanna 4.a osztályos tanuló pedig 3. helyezett lett. 
Dicséretet érdemel még Fitos Martin (7. a), aki 6. helyezett lett évfo-
lyamában, és Kovács Szonja (6. a), aki 9. helyezést ért el. Felkészítő 
tanáraik: Domokos Anikó, Tóthné Szabó Irén és Vaszkán Gabriella. 

Német nyelvű szavalóverseny Orosházán 

A területi német nyelvű vers- és prózamondó versenyt 2019. 
március 8-án 19. alkalommal rendezték meg Orosházán a Székács 
József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban. In-
tézményünk 8 diákja vers kategóriában indult. A népes mezőnyben 
tanulóink hibátlanul adták elő a magyarországi német költők műve-
iből választott verset. A zsűri Szilágyi Adrienn 7.a osztályos tanuló 
szavalatát jutalmazta 3. helyezéssel, de a többiek Kiszely Kitti és Tóth 
Malvin (5.a), Fekécs Noémi és Kézi Zoltán (7.a), Erdélyi Anna, Varga 
Vanda és Weigert Enikő (8.a) előadása is dicséretet érdemel. Felké-
szítő tanár: Domokos Anikó.

Országos döntőbe jutott 8. évfolyamos csapatunk a 
Tiéd a Szó-Tár! versenyen 

A Maxim Könyvkiadó Kft . a Grimm nyelvi szótárak kiadója eb-
ben a tanévben ismét elindította a nagy sikerű Tiéd a Szó- Tár! elne-
vezésű versenyét. Az első verseny 3 évvel ezelőtt volt, s ott a mostani 
7.a osztályosok leány csapata jutott be a regionális döntőbe. Az idén 
4 csapat nevezett intézményünkből a szótárversenyre. Az első 3 on-
line forduló után derült ki, hogy kik a régió - Békés és Csongrád 
megye - legjobb csapatai. A német gyerekszótár 5-8. évfolyam kate-
góriában az 5.a osztály csapata -Kiszely Kitti, Erdélyi Péter, Gyuricza 
Tamás és Molnár Marcell - 15. helyezést értek el, a német tanulószó-
tár 7.a osztályos „fi ú” csapata Fitos Martin, Kézi Zoltán, Medve Ger-
gő - 17.helyezett, míg a „leány” csapat Fekécs Noémi, Szilágyi Adri-
enn és Weigert Villő 10. helyezett lett. Nagy örömünkre ugyanebben 
a kategóriában a 8.a osztályos lányok - Csányi Brigitta, Pintér Dorka, 
Varga Vanda és Weigert Enikő bejutottak (2. helyezettként) a legjobb 
5 csapat közé, így a 4. forduló eredménye döntötte el, hogy a Békés 
- Csongrád megyei régióból kik jutnak tovább az országos döntőbe.

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 8. évfolyamos csa-
pata megnyerte a Tiéd a Szó-Tár! c. verseny regionális fordulóját a 
Német tanulószótár 5-8. évfolyam kategóriában, s továbbjutott az 
országos döntőbe! Az országos döntőt Szegeden rendezik 2019. már-
cius 22-én. Reméljük, jól szerepel a csapat. Drukkoljatok! Domokos 
Anikó felkészítő tanár.

Vaszkán Milán újabb sikerei atlétikában 

Március 9-én Bonyhádon, Magyarország legszebb fedettpályás 
atlétika csarnokában került megrendezésre az Országos Gyermek-
verseny, ahol a Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület 11 éves 
versenyzője rendkívül eredményesen szerepelt. 

Először 600m síkfutásban fantasztikusan versenyezve 1:58,9p-es 
időeredménnyel utasította maga mögé a mezőnyt és szerezte meg a 
bajnoki címet, sokáig emlékezetes futással! Alig 20 percet követően 
került sor az 1.000m-es versenyszámra, ahol mind olyan ellenfelei 
voltak, akik a 600m-es távon nem indultak, tehát pihenten állhattak 
rajthoz, szemben Milánnal, aki már egy komoly megmérettetésen 
túl volt. Ennek ellenére ebben a versenyszámban is kimagaslóan sze-
repelt, a rangos és népes mezőnyben ezüstérmet szerzett 3:37,8p-es 
kiváló időeredménnyel. 

Versenyzőnk teljesítményének értékét növeli, hogy ellenfeleivel 
szemben, Milánnak nem volt lehetősége futófolyósón felkészülnie, 
az egész téli alapozó időszakot a szabadban végezte!

A versenyző felkészítője édesapja, Vaszkán Gábor atlétika szak-
edző
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R e z ü m é

Kunkovács László: Endrődi vásárfi a
Alcím: Lírai falurajz

Hetvenhét – mesebeli szám a magyar néphagyományban, 
immár ennyi esztendőt hagytam magam mögött. A bölcsesség 
kora az átadás ideje. El kell mondanom, mi volt a szép, a jó meg-
oldás a legapróbb dolgokban is, amit vétek lenne nem tovább-
adni az utánunk jövőknek. Eddig ezzel a stratégiával maradt 
fenn az emberiség. Közép- és Belső-Ázsia népei között mindmá-
ig a fehér szakállú öregeket ültetik esténként középre, hogy me-
séljenek, tanítsanak. Az iskolarendszer nem régi találmány!

Szülőfalum, Endrőd nekem kincsesbánya. A Kárpát-meden-
ce kellős közepén fekszik, és immár a várossá lett Gyomaendrőd 
része. Vizek szabdalta táj, bő termést ígérő szántóföldekkel. Ha-
tárunkban a régész ásója településnyomokat talál, és olyan kü-
lönleges leleteket, mint az újkőkori termékenység-istenasszony 
szobor.

Könyvem ágas-bogas, mint az életünk. Korrajz, néprajz, itt-
ott nagycsaládunk története. Megerősítést ad közel háromszáz 
fényképem, melyeket javarészt ötven-hatvan évvel ezelőtt készí-
tettem. A manipulálatlan fotó maga az igazmondás.

Sok-sok endrődi, a mi famíliánk is megszenvedte a szovjet 
rendszerű diktatúrát. A saját földjükön gazdálkodókat kifosztot-
ták, kigúnyolták, megalázták. A kisiparosokra és az értelmiségi-
ekre se néztek jó szemmel.

Gyerekkoromtól a Körös, az ártéri erdők és a tanyák vonzot-
tak. Vadóc barátommal akár kézzel is megfogtunk egy ebédre 
való halat. A holtágak világa és a ritka madarak előhozták belő-
lem a természetfotóst. Sajátos nyelvünk, észjárásunk és az akkori 
öregeknek a 19. század közepéig visszanyúló emlékezete, a hol 
megható, hol kacagtató történetek a tollforgatónak adtak ihle-
tet. Végső tanulság, hogy vigyük tovább a kétkezi, dolgos em-
berek bölcsességét és humánumát, mert az megingathatatlan 
talapzat.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum hírei
2019. március 8-án Pál Feri atya látogatott el Gyomaendrőd-

re, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum meghívására. Helyszínül 
a Határ Győző Városi Könyvtárat választották a szervezők, ahol 
igen magas létszámú érdeklődő hallgatta meg az előadását. Pál 
Feri atya elhivatott katolikus papként és a Semmelweis Egyetem 
Mentálhigiénés Intézet szakembereként egyaránt segítője a lelki 
problémákkal küzdő embereknek. Sajátos és roppant szenvedé-
lyes előadásmódjával, stílusával, történeteivel hamar megnyer-
te magának a hallgatóságot. Előadásának fő üzenete volt, hogy 
minden lelki eredetű problémára legfőbb gyógyír a szeretet. A 
mai világban pedig különösen fontos szerepe van a határok és 
korlátok nélküli szeretetnek. Az előadást nagy tapssal hálálta 
meg a közönség, bízva abban, hogy lesz még mód más alkalom-
mal is részt venni Pál Feri atya előadásán városunkban.

Lehóczkiné Timár Irén
FEF elnöke
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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

Hanyecz László
1966-2019

Gyomán szüle-
tett 1966. július 18-án, 
Hanyecz Béla és Giricz Va-
léria első gyermekeként. 
Egy öccse született még, 
Béla.

Az általános iskolát 
Endrődön végezte. Főleg a 
reál tárgyak vonzották, de 
lelkes tagja volt a későbbi 
anyósa által vezetett ének-
karnak is. (1972-80)

1980-84 között Sze-
geden a Bebrits Lajos Vas-
útforgalmi Technikum és 
Szakközépiskolába járt. 
Kisgyermek kora óta von-
zotta a vasút, mozdonyve-
zetőnek készült. Elismert 
tagja volt az iskola színját-

szó körének, nagy sikert aratott Voltaire Candide-jának cím-
szereplőjeként.

Mozdonyvezető gyakornok volt 1984-1986 között, majd 
mozdonyvezető lett 1986-1996 között.

1992-ben házasságot kötött Timár Judit pszichológussal. 
Sajátjaként nevelte felesége első házasságából született Ró-
bert fiát.

Elektronikai technikusi vizsgát tett 1993-ban.
Nagy öröm volt az életében, amikor 1995ben Péter fia 

megszületett.
Hogy több időt tölthessen a családjával, leszállt a moz-

donyról és műszerészként dolgozott a MÁV Mezőtúri szaka-
szán 1997-2007 között. Eközben megkezdte tanulmányait a 
budapesti Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Villamosmérnöki 
Karán, ahol 2007-ben szerzett híradástechnikai villamosmér-
nöki diplomát.

2007-2017 januárjáig szakaszmérnökként dolgozott a vas-
úton.

2017 januárjában kinevezték műszaki szakértőnek, ahol ha-
láláig dolgozott. Nagyon szerette a vasutat. Szívvel-lélekkel, 
erején felül dolgozott. Mindig a tökéletességre törekedett, 
lelkiismeretesen végezte a munkáját. 2015-ben példamuta-
tó munkájáért vezérigazgató-helyettesi dicséretben részesült. 
Híres volt kedvességéről, segítőkészségéről, udvariasságáról, 
jó diplomáciai érzékéről. Kollégáit második családjaként sze-
rette, és ők is nagyra becsülték őt. Temetésére az ország leg-
távolabbi pontjairól is eljöttek, hogy végső búcsút vehessenek 
tőle.

1999 óta önkéntes tagja volt az endrődi Tűzoltó Egyesü-
letnek, ahol éveken át az ellenőrző bizottság tagjaként is te-
vékenykedett.

Öccse, Béla négy évvel fiatalabb nála. Nagyon jó testvérek 
voltak. Laci már gyermekként felkarolta, tanítgatta öccsét, aki 
hozzá hasonlóan Szegeden érettségizett, majd szintén villa-
mosmérnök lett. Bár öccse Szombathelyen alapított családot, 
napi kapcsolatban maradtak, szakmai kérdésekben is kikérték 
egymás véleményét. Béla idősebb lánya, Viktória Laci kereszt-
lánya lett.

A vasút mellett másik szívügye a vőfélykedés volt. 1992-
ben egy gyermekkori barátja lakodalmán kezdte, azóta több 
mint 500 lakodalmat vezényelt le. Több órányi, közel 200 ver-
set tudott. Nagyon szívén viselte a magyar hagyományokat. 
Felkutatta a régi vőfélyek verseit, némelyikükkel személyesen 
is sikerült találkoznia. Sokat olvasott a régi lakodalmas szo-
kásokról, és ő is ezt a vonalat folytatta tovább. Elhivatottan 
ápolta a hagyományokat, és szívesen segítette, tanította az új 
generációt. Fájlalta, hogy egyre kevesebb fiatal vőfély van, aki 
fontosnak tartja a régi hagyományok folytatását. Vőfély kollé-
gáival, a lakodalmakon játszó zenészekkel, a vendéglátásban 
dolgozókkal jó kapcsolatot ápolt. Ők is mély megrendüléssel 
értesültek a haláláról, sokan közülük részt vettek a búcsúztatá-
sán, és részvétüket fejezték ki a családnak.

Szabad idejében olvasott, előadásokat hallgatott. Nagyon 
érdekelte a történelem, a magyar őstörténeti kutatások.

Hívő ember volt, gyermekként volt első áldozó, bérmál-
kozott… Gyermekeit is a keresztény hit és értékrend szerint 
nevelte.

Köztiszteletben álló ember volt, aki csak kapcsolatba került 
vele, szerette. Nagyszerű apa, férj, gyermek, testvér és vő… 
Derűs, szelíd, figyelmes, barátságos személyisége, önzetlen-
sége sok-sok ember szívében hagyott soha el nem múló em-
léket.

Lejegyezte: Lehóczkiné Timár Irén

MEGHÍVÓA Határ Győző Városi Könyvtár tiszteltettel meghív minden érdeklődőt
Kunkovács László: 

Endrődi vásár ia– Lírai falurajz 
című könyvének bemutatójára.(A program a Rózsahegyi Napok keretén belül kerül megrendezésre)A könyvből részleteket olvas fel: Cserenyecz ÉvaHelyszín: Szent Antal Népház, Gyomaendrőd, Blaha u. 21.Időpont: 2019. május 12. (vasárnap) 10,30A programon a részvétel ingyenes
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Tisztelt Olvasók, 
Krisztusban szeretett Testvéreim!

A kereszténység legnagyobb ünnepére, 
Krisztus feltámadására készülve szeretettel kö-
szöntöm a Városunk  olvasóit.

A Húsvét a legnagyobb csoda, ami a föld-
kerekségen történt. Nem csupán a föltámadás 
ténye miatt, hanem ami miatt történt. A kará-
csonyhoz hasonlóan a feltámadás ünnepe is Is-
ten végtelen szeretetének jele.

Ezért nagy szeretettel hívok meg már min-
denkit a nagyheti szertartásokra, mert csak úgy 
lehet ezt a végtelen isteni szeretetet, ezt a hatal-
mas csodát megérteni, ha végigimádkozzuk a 
nagyheti eseményeket is.

Virágvasárnap Krisztus bevonul Jeruzsálembe. A nép ho-
zsannázva, pálmaágakat lengetve ünnepli, mert úgy gondolják, 
hogy Jézus, a nagy csodatevő, most végre, mint politikai felsza-
badító, mint lázító hadvezér érkezik, hogy az elnyomó rómaiakat 
kiűzze Izraelből. Egyedül Jézus tudta, hogy ő nem harcolni jön 
Jeruzsálembe, hanem meghalni… Erre emlékeztünk a virágva-
sárnapi barkaszenteléssel, körmenettel és a Passió éneklésével. 
Az ekkor megszentelt barkák, amiket hazaviszünk otthonainkba, 
egész évben emlékeztetnek: ne hamis hozsannázók, hanem igaz 
tanítványok törekedjünk lenni!

Nagycsütörtökön az utolsó vacsorára emlékeztünk: Az utol-
só, tanítványai között töltött estén Jézus a kenyeret és bort saját 
testévé és vérévé változtatja, ezzel megalapítva az Oltáriszentsé-
get, főpapi imája keretében pedig pappá szenteli az apostolokat.

Nagypéntek az Egyház gyásznapja: Krisztus kínszenvedése 
és kereszthalála emléknapja. A délelőtti keresztúton megemlé-
keztünk Jézus kereszthordozásáról, az esti csonkamisén és Passi-
ón pedig a keresztrefeszítésről és a sírbahelyezésről.

Nagyszombat a csend napja. Jézus a sírban fekszik. A hívek 
elindulnak a templomokban feldíszített, felvirágozott szent sír 
oltárok felé, régiesen mondva „Jézuskát csókolni”, hogy csend-
ben imádkozva hálát adjanak a megváltásért. Este a feltámadási 
szertartásban emlékeztünk meg arról, hogy Jézus nem maradt a 
sír, az enyészet rabja, hanem az ószövetségi próféták jövendölései 
szerint a harmadik nap hajnalán dicsőségesen feltámadt, befejez-
ve a megváltás nagy művét.

Húsvétvasárnap már a feltámadás fölötti keresztény öröm 
ünnepe. „Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt!” –köszöntik 
ma világszerte a keresztények milliói egymást.

Keresztény testvéreim, a feltámadás szép ünnepe emlékeztes-
sen saját megújulásunkra is. Nem véletlenül ünnepli Egyházunk 
a tavasz kezdetén a Húsvétot, amikor a természet újranyílik, vi-
rágzik, illatozik minden a természetben. Ahogy a cikk címéül vá-
lasztott húsvéti ének részlete is jelzi: nekünk is „Feltámadni” kell 
bűneinkből, rossz szokásainkból, mindabból, ami a keresztény 
névhez nem méltó.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves hívemnek 

„Feltámadt Krisztus, vígadjunk,
A bűnből mink is támadjunk!”

Endrőd – március 15. 

Nagyon szép volt az idei március 15-ei megemlékezés. A 
hálaadó szentmise után a felújított Hősök terén Várfi  And-
rás, a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke mondott személyes 
hangvételű beszédet, melyben elmondta a tér mindenkori 
központi szerepét és sajnálatos eseményeit is. Ezt követően 
Toldi Balázs polgármester méltatta a pályázati pénzből meg-
újult Hősök tere projektet. Dr. Rákóczi Attila a Kormányhiva-
tal főigazgatója pedig kiemelte a magyarság Istenbe vetett 
hitét, és a szabadság iránti elkötelezettségét. Ezt követően 
a megyei pénzből szépen felújított tér átadása következett, 
amit Dankó Béla országgyűlési képviselővel adtak át a ven-
dégek. A Cervinus Teátrum művészei megható műsort adtak. 
A „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország...” ének gyönyö-
rűsége feledtette a hideg és esős napot. Az Endrődiek Baráti 
Köre Egyesület tagjai pedig megalakulásuk 60. évfordulóján 
emléktáblát helyeztek el. Tímár Imre elnök méltatta a hat év-
tized munkáját. 

Sokan voltunk. Koszorúzással ért véget a nemzeti ünnep.
Ungvölgyi János

Képek a 20. oldalon!

áldott húsvétot, a feltámadt Krisztus örömét és boldogságát, -és 
segítő kegyelmét, hogy legyen elegendő erőnk és kitartásunk ah-
hoz, hogy „a bűnből mink is támadjunk!”

Húsvéti köszöntőmet egy régi feltámadási énekkel zárnám, 
amit falumban, az Arad megyei Pécskán szoktak énekelni:

„Hálát adjunk az Istennek, ki üdvöt ád az embernek,
Alleluja, vigadjunk, Istennek hálát adjunk!

Júda dicső oroszlánja, a halállal szembe szálla,
Alleluja, vigadjunk, Istennek hálát adjunk!”

  Czank Gábor
plébános
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Ör ö k s é g ü n k
gyomai illetékességű 
nevesebb emberek

gyászjelentései

közzétette: Hegedűs Bence
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Dankó Béla országgyűlési képviselő 

sajtóközleménye

Babaváró támogatással segítik 
a gyermekes családokat

A Magyar Közlöny 2019. évi 40. számában - mely 2019. már-
cius 12-én jelent meg - olvashatóak a családvédelmi akcióterv 
részletei. A nemzeti konzultáció eredményére alapozva kerül-
tek kidolgozásra a családokat támogató intézkedések, hiszen a 
válaszadók több mint 98 %-a egyetértett azzal, hogy támogatni 
kell a fi atalok önálló életkezdését.

A 2019. július 1-jével életbe lépő új intézkedések egyike a 
babaváró támogatás, melyet 2019. július 1-jétől 2022. decem-
ber 31-éig lehet igényelni a bankfi ókokban. 

Azok a házaspárok lehetnek jogosultak a legfeljebb 10 millió 
forintos kamatmentes kölcsönre, amelyekben a feleség 18-40 év 
közötti, és a család egyik tagja rendelkezik legalább három év 
biztosítotti (akár hallgatói) jogviszonnyal.

Nem kell elkezdeniük a babaváró támogatás hitelének tör-
lesztését azoknak a házaspároknak, amelyek július 1-jét köve-
tően, a terhesség tizenkettedik hete után igénylik azt. Ebben az 

esetben ugyanis három évre felfüggesztik a visszafi zetést, ha pe-
dig ez idő alatt megszületik a második gyermek, akkor további 
három évig nem kell törleszteni, ráadásul a tőketartozás 30 %-át 
el is engedik. Ha a következő hároméves időszakban a házaspár 
harmadik gyermeke is megszületik, akkor a fennmaradó tarto-
zást elengedik.

A hitelfelvételnek nem lesznek szigorú jövedelmi feltételei, 
mivel a maximális kölcsönnek is legfeljebb 50 ezer forint lehet a 
törlesztő részlete húszéves futamidő mellett. Ez azt jelenti, hogy 
akár már 100 ezer forintos nettó jövedelem mellett is igényelhe-
tő lehet a támogatás.

A támogatás elbírálásakor a július 1-je után született vagy 
még úton lévő vér szerinti és örökbefogadott gyermekeket lehet 
fi gyelembe venni, a kedvezmények pedig a magzat 12 hetes kora 
utántól igényelhetők.

A támogatáshoz szükséges biztosítotti jogviszonyba egy év 
közfoglalkoztatottság számítható be, a gyermek nélkül maradó 
házaspárok pedig jelenleg mintegy nyolcszázalékos kamatfi ze-
tésre számíthatnak.

„Örömmel tölt el, hogy az Európai 

Parlament nagy többséggel támogatta 

a   tisztességtelen forgalmazói maga-

tartásról szóló új irányelvet, ami képes 

lesz megvédeni a magyar termelőket 

a nemzetközi kiskereskedelmi láncok 

visszaéléseitől” – jelentette ki Erdős 

Norbert fi deszes európai parlamenti 

képviselő az új irányelv plenáris szava-

zását követően Strasbourgban.

 
A fi deszes politikus emlékeztetett: az 

irányelv 16 olyan tisztességtelen forgal-
mazói magatartási gyakorlatot tilt majd 
be, amelyek miatt a hazai gazdák is sokat 
szenvedtek. Ezeket a gyakorlatokat a gaz-
dasági erőfölényükkel visszaélve döntően 
nemzetközi kiskereskedelmi láncok alkal-
mazták a beszállító magyar termelőkkel 
szemben. „Ilyen tisztességtelen magatar-
tási gyakorlat többek között a romlandó 
élelmiszerek késedelmes kifi zetése, a 
megrendelésektől való utolsó pillanat-
ban történő elállás vagy a beszállítónak a 
hulladéknak minősülő élelmiszerek visz-
szavásárlására történő kényszerítése” – 
emelte ki az EP agrárbizottságának tagja. 
Hozzátette, hogy más gyakorlatokra, mint 
például a vevő által folytatott promóciós, 
reklám- vagy értékesítési kampány költ-
ségeinek a beszállítóra történő terhelése, 

csak a felek közötti előzetes és egyértel-
mű megállapodás esetén lesz mód.

Erdős Norbert kiemelte: ez az első 
alkalom, hogy uniós szintű jogszabály 
születik ezen a területen. Az új irányelv 
felhatalmazza majd a tagállamokat az 
új szabályok érvényesítésére, megálla-
pított jogsértések esetén pedig szank-
ciók kiszabására. „Az EU polgárai szinte 
egy emberként követelték ezt a jogsza-
bályt. Egy közelmúltban végzett uniós 
közvéleménykutatás szerint a válaszadók 
96%-a támogatta, hogy a mezőgazdasági 
termelők piaci helyzetének javítása szere-
peljen az EU közös agrárpolitikájának cél-
kitűzései között” – jelentette ki a néppárti 
képviselő.

Az új szabályok hatálya kiterjed majd 
a kiskereskedőkre, az élelmiszer-feldol-
gozókra, a nagykereskedőkre, a szövet-
kezetekre és a termelői szervezetekre, il-
letve azokra az egyéni termelőkre, akik az 
azonosított tisztességtelen forgalmazói 
gyakorlatok bármelyikétől szenvedtek. 
A jogszabály minden olyan vállalkozásra 
alkalmazandó lesz, amelynek éves árbe-
vétele eléri a 111,3 milliárd forintot, míg 
az e küszöbérték alatti vállalkozások dif-
ferenciált szintű védelemben fognak ré-

szesülni.

Erdős hangsúlyozta: a magyar kor-
mány az irányelvben leírtaknál akár szi-
gorúbb szabályokat is elfogadhat és 
magasabb szintű védelmet is nyújthat a 
beszállító gazdáknak az élelmiszermultik 
túlkapásaival szemben. „Az irányelv Ma-
gyarországra bízza, hogy mely hatóságot 
jelöli majd ki a bírságok kiszabására és a 
vizsgálatoknak panaszok alapján történő 
megindítására” – tette hozzá a békés me-
gyei politikus.

Háttér: Az Európai Parlament mostani 
végszavazása után a másik uniós jogalko-
tó, az Agrárminiszterek Tanácsa is hama-
rosan jóváhagyja az új irányelv szövegét. 
A jogszabály a hivatalos kihirdetését köve-
tő ötödik napon lép majd hatályba, míg a 
tagállamoknak két évük lesz az irányelvben 
szereplő rendelkezéseknek a nemzeti joguk-
ba történő átültetésére.

Strasbourg, 2019. március 12.

További információ: 

Erdős Norbert irodája: +33-3-881-77716
http://erdos.fi desz-eu.hu/hu/ 
http://fi desz-eu.hu/

Vége a beszállító gazdák kizsákmányolásának
Erdős Norbert sajtóközleménye
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Megyei h í r a d ó

Ünnepi megyegyűlés Békéscsabán

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése ünnepi 

megyegyűlést tartott az 1848-49-es forradalom és sza-

badságharc 171. évfordulója alkalmából. Az ünnepség 

résztvevőit Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kö-

szöntötte, ünnepi beszédet Erdős Norbert európai par-

lamenti képviselő mondott, aki felidézte az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc főbb eseményeit.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapí-
tott Elnöki elismerés kitüntető díjat a március 15-ei ünnep-
ség keretében adják át már évek óta. Zalai Mihály, a Békés 
Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte: a köz szolgálatában 
élenjárókat, kimagasló tevékenységet végző személyeket, 
egyesületeket, kollektívákat ismernek el a kitüntetéssel, 
és azért éppen ezen a napon, mert március 15-e ünnepé-
hez, jelentőségéhez, üzenetéhez szorosan hozzátartozik. 
A megyei önkormányzat célja a kitüntetéssel az, hogy elis-
merje azon magánszemélyek vagy közösségek tevékenysé-
gét, akik Békés megyében hosszú ideje - legalább 10 éve 
- kiemelkedően magas színvonalú munkát végeztek az élet 
bármely területén, vagy egy cselekedettel a megye jó hírne-
vét öregbítették.

Ezúttal hatan vettek át elismerést: a Szent Anna Idősek 
Otthona úttörő ápolói a szociális ellátás területén kifej-
tett munkájuk elismeréseként, Nagy Gyula nyugalmazott 
gyógypedagógus hosszú időn keresztül végzett példaér-
tékű tevékenységéért, Kárász László az életmentés, a be-
tegellátás területén kifejtett szakmai munkájáért, dr. Igricz 
Mária Békés megye lakossága érdekében végzett kimagasló 
tevékenységéért, dr. Bede Sándor rendőr alezredes kiemel-
kedően magas színvonalú munkájáért, valamint a Békés 
Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza Megyei 

Onkológiai Központ Klinikai Onkológiai Osztálya a gyógyító 
és ápoló tevékenységük során tanúsított odaadásuk, önzet-
lenségük, kiváló szakmaiságuk elismeréseként.

A megemlékezés fényét a Kutyejné Ablonczy Katalin ve-
zette Calandrella Kamarakórus ünnepi műsora emelte, köz-
reműködtek még a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, valamint a Békés 
Megyei Károlyi-huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kultu-
rális Egyesület tagjai.

Mi is szedtük!

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal idén is csat-

lakozott a „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyaror-

szágért” elnevezésű akcióhoz. Kollégáink a Békéscsaba 

és Csabaszabadi közötti kerékpárút környékét tisztítot-

ták meg a szeméttől.

A TeSzedd! akció célja az, hogy közösen tisztítsuk meg 
szűkebb és tágabb környezetünket a szeméttől. Az akció 
ma Magyarország legnagyobb önkéntes mozgalma, már 
nyolcadik alkalommal „szeméttelenítik” környezetüket a 
programhoz csatlakozók. A szemétgyűjtési akció keretében 
szerte az országban „nagytakarítanak” a TeSzedd! önkénte-
sei. Hét napon át kesztyűben, zsákkal a kézben járják azokat 
a területeket, amelyek leginkább rászorulnak a megtisztí-
tásra. 

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésé-
nek elnöke és az önkormányzati hivatal dolgozói is „tavaszi 
nagytakarítottak”. Március 20-án délelőtt zsákot ragadtak és 
kesztyűt húztak a kollégák, majd Békéscsabát Csabaszabadi 
felé elhagyva a kerékpárút mentén, majd az országút szé-
lén szedték össze az elszórt, elhagyott szemetet. Több zsák-
nyi, közel két mázsa hulladék gyűlt össze: papírokat, üdítős 
fl akonokat, zacskókat, cigarettacsikkeket gyűjtöttek be, de 
találtak viharvert utazótáskát, bontatlan csomag lencsét, 
megunt hajkefét és egy szebb napokat látott határidőnap-
lót is.
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Amit a személyigazolványról 
és az internetes vásárlásról tudni kell a fi ataloknak

A személyi igazolvány szükségességéről és az internetes 
vásárlás potenciális veszélyeiről tartanak előadást a Gyoma-
endrődi Járási Hivatal munkatársai a napokban a dévaványai 
általános iskolák felső tagozatos tanulóinak.

Hétfőn a Szegedi Kis István Református Gimnázium, 
Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Szü-
gyi Dániel Tagintézményének felső tagozatos diákjai előtt 
szólt a személyi igazolvány fontosságáról dr. Smiri Sándor, a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető-helyettese, a kormány-
ablak osztály vezetője. Sebestyénné dr. Kruchió Ilona fo-
gyasztóvédelmi szakügyintéző pedig az online kereskedelem-
ben rejlő rizikófaktorokról, a tudatos vásárlás fontosságáról, 
a fogyasztóvédelem feladatáról tartott előadást a diákoknak.

Kedden a szakemberek a Ványai Ambrus Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola ötödikes diákjait tájékoztatják a 
korosztályukat is érintő két kérdéskörrel összefüggésben.

Közös érték az egészség - Gyomaendrődön is

A „Közös érték az egészség” elnevezésű Békés megyei 
mintaprogram keretében munkahelyi egészségfejlesztési na-
pot tartottak a Gyomaendrődi Járási Hivatalban.

A Békés Megyei Kormányhivatal az egészséges életmódra, 
a prevenció és a szűrővizsgálatok fontosságára kívánja felhív-
ni a fi gyelmet a tavaly útjára indított „Közös érték az egész-
ség” mintaprogrammal.

A népegészségügyi főosztály munkatársai kedden a Gyo-
maendrődi Járási Hivatal Corini termében fogadták a járá-
si hivatal munkatársait. A helyszínen vérnyomást, pulzust, 
vércukorszintet, testzsír százalékot, testtömegindexet, derék, 
csípőhányadost, és a kilélegzett levegőből szén-monoxidot is 
mértek a szakemberek.

Technikai eszközöket kapott a Vidra Mentőcsoport

Benzinmotoros láncfűrésszel, szivattyúkkal és áramfej-
lesztővel gyarapodott a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport 
Egyesület eszközparkja. A Gyomaendrődi járás lakosainak 
biztonságáért tevékenykedő mentőcsoport az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóságtól is kapott eszközöket, illet-
ve pályázaton is nyert.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól egy 
benzinmotoros láncfűrészt és két zagyszivattyút, valamint két 
áramfejlesztőt is kapott a mentőcsoport.

A támogatásokat az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság részben saját pályázati keretéből, részben a kataszt-
rófavédelmi rendszerek fejlesztését szolgáló európai uniós 
forrásból fi nanszírozza. A közösségi forrásból beszerzett esz-
közök használatához képzést is biztosítanak, így a mentőcso-
port tagjai közül két személy szivattyú és áramfejlesztő kezelő 
képzésen vehetett részt.

Az egyesület ezen túlmenően sikeresen szerepelt a Nem-
zeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatán is. Ennek kö-
szönhetően egy újabb vízszivattyút, illetve egy fényképezőgé-
pet szereztek be.
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Véget ért az alapszakasz

Ebben az évben korán, már március 2-án elkezdődött a ta-
vaszi szezon a labdarúgóknál. Az alapszakaszból négy mérkő-
zés volt még hátra, amely hivatott dönteni a helyezésekről. A 
Gyomaendrődi FC csapata számára még nyitva volt a lehetőség 
a felsőházi tagság megszerzésére egy jó eredménnyel. A leját-
szott négy mérkőzésből szinte kihozták a maximumot, hiszen 
két győzelem mellett egy döntetlen és egy vereség volt a mér-
leg. A jobb helyezéshez azonban kellett volna az előttünk álló 
csapatok hibázása, a sorsunk nem csak a saját kezünkben volt. 
Ezek a csapatok azonban nem tették meg azt a szívességet, hogy 
többet hibázzanak a kelleténél. Az alapszakasz végeztével a csa-
pat a kilencedik helyen végzett, ami a továbbiakban az alsóházi 
tagságot jelenti. Ez az eredmény mindenképpen visszalépés az 
elmúlt évhez képest, ahol a rájátszásban a felsőházban szerepelt 
a gárda.

A lejátszott mérkőzések eredményei:     

2019. 03. 02.     Gyomaendrődi FC – Csabacsűdi GYLSE     1 : 1
                            G.: Tusjak G.
A tavaszi szezon első mérkőzésén a vendégek kezdtek bát-

rabban, mindjárt az elején magukhoz ragadták a játék irányítá-
sát. Negyed órát követően a vezetést is megszerezték, majd több 
nagy helyzetet is kialakítottak. Az első játékrészben lezárhatták 
volna a találkozót. A szünetben magához tért a hazai gárda, 
sokkal agilisabban kezdte a második félidőt. Alig hét perccel a 
kezdést követően az egyenlítés is megszületett. Ezt követően a 
hazaiaknak volt több százszázalékos helyzete, de mind kimaradt. 
Az utolsó percekben volt még egy mérkőzéslabda, de elhibázták 
a csatárok. Ellentétes félidők, igazságos döntetlen. 

2019. 03. 09.     Mezőberényi LE - Gyomaendrődi FC     0 : 1
                            G.: Hunya K. 
A felsőházi rájátszás szempontjából mindkét együttes szá-

mára fontos volt a mai mérkőzés. A hazaiak kezdtek bátrabban, 
a vendégek csak a szórványos ellentámadásaikban bízhattak. 
A Berényiek támadó játéka nem volt meggyőző, amivel a ven-
dégek védelme meg tudott birkózni. A második félidőben sem 
változott a játék képe, viszont a vendégek a félidő 60. percében 
végig tudtak vinni egy szép kontratámadást, amit góllal fejeztek 
be. Tipikus egygólos mérkőzés volt. A gyomaendrődi csapat be-
bizonyította, hogy egyetlen kaput el találó lövéssel is lehet mér-
kőzést nyerni.      

2019. 03. 16.     Gyomaendrődi FC – Bucsa SE     4 : 2
                           G.: Békési N., Kun Cs., Toldi B., Fekécs M.
Az osztály utolsó helyezettje látogatott Gyomaendrődre. A 

hazaiak azonnal támadólag léptek fel, jöttek is a helyzetek. A 
szép gólok sem maradtak el, sorrendben 13. percben, a 41. perc-
ben és a 44. percben születtek. A hazaiak úgy gondolták ezzel 
vége is a mérkőzésnek. A második félidő is hazai góllal kezdő-
dött, majd ezt követően a vendégek következtek. Kiheverték a 
sokkhatást és elkezdtek futballozni. Szerencsére a sok kidolgo-
zott helyzetből csak kettőt tudtak értékesíteni, így elmaradt a 
meglepetés. A hazaiaknak elegendő volt egy félidőnyi jó játék a 
mérkőzés megnyeréséhez.

2019. 03. 23.     Dobozi SE - Gyomaendrődi FC     3 : 0
                            G.: ----- 
Dobozon az elmúlt években nem sok babér termett a 

gyomaendrődi labdarúgók számára. Az alapszakasz záró köré-
ben a hazaiak kicsit tompán kezdték a mérkőzést, de az idő előre 
haladtával folyamatosan átvették a játék irányítását. A mérkőzés 
egészén az ő akaratuk érvényesült, a vendégek inkább csak a 
védekezéssel törődtek. A hazai tompább játék ellenére három 
pontrúgásból született góllal otthon tartották a megérdemelt 
három pontot.

Fülöp Zoltán

Az Endrődi Csendőrsortűz áldozataira emlékeztünk
Röviden az előzményekről: 

A Független Kisgazdapárt jelöltje, mint ellenzéki képviselő-
jelöltje késett a gyűlésről, erre hivatkozva Pálka Pál főszolgabí-
ró pár perccel fél négy után lemondta a gyűlést és utasította a 
csendőrséget a tömeg feloszlatására. A csendőrök felszólították a 
résztvevőket a terület elhagyására, egy részük meg is kezdte az 
elvonulást. Ezalatt azonban megérkezett a képviselőjelölt és meg 
akarta tartani beszédét, és a téren tartózkodók egy része meg 
akarta hallgatni őt. Ezt a főszolgabíró továbbra sem engedélyez-
te, és utasította a csendőrséget a terület kiürítésének folytatásá-
ra. Eközben Andaházi a községházáról (melynek udvarára volt 
meghirdetve a gyűlés) telefonálni akart a Belügyminisztériumba 
újabb engedélyért, ezt azonban nem engedték meg neki, ezért a 
postahivatalba kellett mennie. Mire elérte az illetékes miniszté-
riumi hivatalnokot és megszerezte az engedélyt, a községházáról 
távoztak az elöljárók, így nem vették át a BM üzenetét.

Ezalatt a kialakuló tumultusban dulakodás támadt a csend-
őrök és a tömeg között, a csendőrök pedig – saját védekezésük 
szerint az erre vonatkozó szabályokat követve és kötelességüket 
teljesítve – fegyverüket használták a tömeggel szemben, aminek 
következtében hat ember a helyszínen, kettő a kórházban ké-
sőbb halt bele sebesüléseibe. Tehát nyolc halott, köztük három 
nő (az egyik hét hónapos kismama) volt és negyven sebesült.

2018. március 16-án, szombaton este öt órakor főtisztelendő 
Czank Gábor endrődi plébános gyászmisét mutatott be az Endrődi 
Csendőrsortűz áldozataira emlékezve. Ezt követően gyertyákkal a ke-
zünkben kivonultunk a Hősök terén 1975-ben készített Kiss István al-

kotta Emlékműhöz, 
ahol rövid imát kö-
vetően mindenki 
elcsendesedett, és 
a kőkoporsókhoz 
letettük a megem-
lékezés virágait, 
mécseseit. Az Ön-
kormányzat részéről 
Toldi Balázs polgár-
mester és Lehocz-
kiné Tímár Irén ko-
szorút helyezett el. A 
Szózat eléneklésével 
ért véget a megem-
lékezés.  Évről évre 
kevesen veszünk 
részt ezen a gyászos 
évfordulón. Jó lenne, 
ha a jövő évi 85 éves 
évfordulón a meg-
emlékezők száma 
több lenne. 

Ungvölgyi János
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Rovatvezető: Polányi Éva

III. Az első esés
Meg se mozdul a levegő. Akik még
reggel a tűznél ültek, elszéledtek.
Péter már valahol ledobta ingét.
Tagadásán a tűző napfény reszket.
Kiéhezett hull a vad bazaltra
utolsó útján megtörten az Ember.
Vérrel patakzó testét ölbe kapja
a kemény kő s tetézi gyötrelemmel.
   Esem én is, de csak a bűn torkába.
   Kóválygó fejem tisztán látni kába
   és szememen a sűrű, vaksi hályog.
   Kövülten állok, mint a sóbálványok.
   Falábam sincs, és mégis csetlek-botlok.
  Köröttem szakadékok, égő poklok.

IV. A találkozás
A titokba csak ő van beavatva,
fi nom metszésű száján ott remeg,
s míg átkozódnak bakók, fogdmegek,
zsoltárt rebeg halványra ájult ajka.
Az Asszony ő, a Szűz, az Isten Anyja,
a zajló árban nyíló rést kutat,
hogy könnyben ázó emberarcukat
bemárthassák isteni aranyba.
   Micsoda perc! Tanú vagyok megint.
   Fúvatlanul a szél arcon legyint:
   a Találkozás észbontó kegyelme.
   Én vétkeim, volna mit hallanom,
   és szégyenkeznem mélyen és nagyon,
   de átölel a Megváltó szerelme.

V. A cirénei
Ez a csata a vállak ívén dől el.
Ha egy nem bírja, mellé lép a másik,
de meg kell küzdeni a gyors idővel,
mert győzni kell a végső roskadásig:
vinni a Fát, elültetni a Hegyre,
hogy rettentő szép gyümölcsöt teremjen,
hogy függjön ég és föld között lebegve,
Kiért egy ezred angyal itt teremne,
   ha szólna… nem, de nem szól, némán néz rám,
   mint Simonra, a termetes parasztra,
   ki tovább álmodozna még a szénán,
   de belecsöppent itt az áradatba.
   Elsárgult testtel vergődik az Isten:
   Simon vagy én, de valaki segítsen!

VI. Veronika
Aztán egy másik láb indul feléje.
Virágszál testet hordoz, illatát
elszállt nyaraknak, és ki tudja, mért, de
könny futja el szemének csillagát.
Kendő zizeg a csendes rémületben.
Puha selymén megáll a vérpatak.
Nem festi ennél meg hitelesebben
senkise már, milyen e drága Arc.
   Veronika, hacsak lennék a kendőd,
   csak a kendőd, se több, se kevesebb,
   ha őrizném híven a szívemen nőtt,
   kegyelem-vájta árkot, sebeket,
   megélhetném talán a szép jövendőt,
   mit a Kereszt egemre szegezett.

VII. A második esés
Permetezik a rettenetes átok
cserjére, fűre, fára.
Körülötte az óriási lárma,
az ezerfejű sárkány torka tátog.
Megint lehull. Másodszor immár.
Keresztje szára hegyes szögben
kapaszkodik a rögben,
felül álomba zuhant fejet himbál.
   Mi mindennek vagyunk kitéve
   járhatatlan utakra dobva,
   árkokba, szurdokokba,
   és nem látjuk, mivégre
   tövis, korbácsolás és béklyó,
   és mégis így jó.

VIII. Az asszonyok
Kiket boldog pír öntött el, ha rájuk nézett,
most színevesztett arccal jönnek, könnybe fúlt
szavuk dalba már nem szökik, a mélybe hullt,
magához vonzza most a vérködös igézet.
Megáll, lelkükbe lát, és hangja újra zeng:
Ne ontsatok könnyet a hunyó lámpabélre,
mikor kardélen szárad fi aitok vére.
Az árnyak nőnek, ím, a többi néma csend.
   Viharsodortan, árván, mindig siratatlan,
   frázissá koptatott eszmékhez szegezetten
   állok azok között, kiket megért szívem.
   Sírok velük az éjben, ujjongok a napban.
   Egy percre megpihen vállamon keresztem,
   aztán megyek, s minden marad a régiben.

IX. A harmadik esés
Harmadszor. Meddig számolunk még?
A bukást ki jegyezgeti?
Tikkasztó szomját nem a beborult ég,
csak a föld melle emteti.
Már nincs embernyi magasságban,
lenn a kövek között pihen
s bár maréknyi por van a szájban,
nem tört meg benne semmisem.
   Ahogy a summás aratókat
   sem sújtja le a nap heve,
   ahogy a fülledt csöndbe olvad
   s fölkel újra a friss zene,
   egyre csengőbb kövekre lépdel
   szívébe rejtett énekével.

Tűz Tamás: Keresztút
- folytatás a címlapról -
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GIMNÁZIUMI EGYSÉG

Sportos beiskolázás

2019. március 4-én tartottunk sportegészségügyi- és 
képességfelmérési vizsgálatot a sportosztályunkba jelentkező 
nyolcadikos tanulók számára. Többféle feladattal, mint ingafutás, 
felülés, fekvőtámasz és kötélmászás mértük fel képességeiket. A 
gyakorlatokat pontoztuk és végül rangsoroltuk a diákokat. Szer-
vező tanárok: Mag Bianka és Lakatos Tibor

Hamvazkodás

2019. március 6-án, Hamvazó Szerdán délután iskolai misén 
vettek részt katolikus diákjaink. Hamvazószerdával kezdődik a 
negyvennapos böjt, mellyel a katolikus keresztények Jézus fel-
támadásának ünnepére készülnek fel. E húsvéti bűnbánati idő 
kezdetekor régi hagyomány szerint az istentiszteleten résztve-
vők homlokára a bűnbánat lelkületének külső jegyeként hamu-
ból keresztet rajzolnak, ez a hamvazkodás. A hamuval hintés ősi 
jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra fi -
gyelmezteti az embert.  

Pál Feri atya városunkban

Nagy örömmel értesültünk Pál Feri atya látogatásáról. 2019. 
március 8-án délután 14 órakor a Határ Győző Városi Könyvtár-
ban hallgathatták meg katolikus hittanos végzős diákjaink is ezt 
a remek előadást, melynek címe: Hogyan segítsünk magunknak 
és egymásnak? Az atya a Gyomaendrődi Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum szervezésében érkezett városunkba, a program a 
Városi Könyvtár együttműködésével jött létre. Köszönjük a szer-
vezőknek.

Egyenruhás karrier

2019. március 13-án a Magyar Honvédség mutatkozott be 
végzős diákjainknak. Az előadók a Békéscsabai Toborzó Irodáról 
érkeztek. Felvázolták, hogyan lehet a Honvédség kötelékében 
karriert építeni, milyen lehetőségek várnak rájuk, ha jelentkez-
nek katonának. Az Egységes Alapkiképzés teljesítése után biztos 
megélhetés, nagy felelősséggel járó munka és egy igazi csapat 
várja őket.

Történelem verseny

A Békéscsabán megszervezett Savaria Országos Történelem 
Tanulmányi Verseny megyei fordulóján február hónapban Tímár 
Péter András 9. A osztályos tanulónk az országos döntőbe jutott. 
A döntőre 2019. április 26-27-én kerül sor Szombathelyen, az 
ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Köz-
pontjában. Péter a 9. évfolyamon döntőbe jutott 16 diák között 
is előkelő helyen áll. Felkészítő tanára Rudner Anett. Gratulálunk 
az elért eredményhez.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium híreiX. A vetkőztetés

Csak azt vehetik tőle el, amit adtak.
De mit is adtak ők? Csak rongyokat.
Kik maguk is mindennél rongyosabbak,
vetkőztetik, ki náluk boldogabb.
Még így is, pőrén, föltépett sebekkel,
szűz testével a baljós égig ér.
Csúff á tesszük – határozták el reggel,
s előttük áll a föltétlen tökély.
   Ha nézek este kristályos tükörbe,
   elmém biceg, vágyam-kedélyem görbe,
   bizony e kép a kedvemet szegi.
   Szörnyülködöm, rámhull az éj homálya:
   Hogy lennék én Teremtés-koronája,
   Ki napjait féregként tengeti?

XI. A keresztrefeszítés
Még azt sem engedik meg, látod,
művét maga fejezze be.
Rásújtanak a kalapácsok,
húsába fúr a szög hegye.
Mások dolgoznak annak szobrán,
Ki egy világot alkotott,
kinek szavában zúg az orkán,
s lángra gyúlnak a holnapok.
   Neked most le kell térdepelned,
   mert a kereszten fekszik Ő
   s imára mozdítani nyelved.
   Lehet, hogy most vagy utoljára
   Vele s nem lesz rá már idő,
   ha rád szitál az esti pára.

XII. A kereszthalál
Aztán megint függőleges a test, a fa,
szélesre nyílnak a sebek.
Alattuk János, Mária
sáppad, remeg.
Rendül a föld, a csillagok,
a kárpit is kettéreped,
közli velünk a hírt, amint megíratott,
hogy beteljesedett.
   Állok messze, időben, térben is,
   mint aki silbakol,
   és nem tudja, hol az út, merre visz,
   hol van az egy-akol,
   de mindenen túl Benne hisz,
   akár a jobb lator.

XIII. A levétel
Ahogy megszabadul a szögektől, egyszerre
anyja ölébe hull, mint egykor Betlehem
hűs éjjelén, de már nem sír, csak meztelen,
s éneklő angyalok sem szállnak el felette.
De Nikodémus s József arca gyöngyözik,
mert mérhetetlenül nehéz, akit a mélység
magának megkívánt, íme, görnyedve, hétrét,
holtan is csak anyja ölébe költözik.
   Két páratlan szív elhaló páros magánya
   odaszegez a sziklához, megtorpanok,
   belékiáltom én is az alkonyi tájba
   a századossal együtt: Isten Fia volt:
   tévedhetetlen, bölcs és felülmúlhatatlan.
   Halálba kergették, de él és halhatatlan.

XIV. A sír
Befektetik a kőbe vágott sírba.
Anyja le nem veszi róla szemét.
Fejealját is még megigazítja,
lesimítja a szikla peremét.
Azt hiszi, hogy csak elnyomta az álom,
s ha jót pihent, talpra szökken megint.
Ha meghalt is, erőt vesz a halálon,
s gyermekszemével újra rátekint.
   Jónás is három napig volt a halban,
   a bábból pillangó lesz, könnyű, szép,
   s ha lerontják is ezt a templomot,
   három nap múlva áll és fölragyog,
   égnek feszíti oszlopát, ívét,
   s Atyjához száll egy fényes pillanatban.
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Kedves Olvasók! Ebben a leírásban a 
cukorbetegség terápiájában hasznosítha-
tó vitaminokról és táplálék kiegészítőkről 
írok. Ezek a készítmények azonban nem 
helyettesítik, hanem hasznosan kiegé-
szíthetik a diabetes mellitus gyógyszeres 
terápiáját. A készítmények alkalmazásáról 
tájékoztassák a kezelőorvosukat!

Myo-inozitol. Régebben a B-vitami-
nok csoportjába sorolták, mint B9-vita-
mint. Hasonló élettani hatása van, mint a 
kolinnak, mert a lecitin alkotórészei mind-
ketten. Az inozitolt a központi idegrend-
szer tárolja nagy mennyiségben, erős 
szellemi igénybevétel esetén is ajánlott 
alkalmazása. Az inozitol részt vesz a sejt-
hártya felépítésében és a sejtek közötti 
ingerület-átvitelben, nyugtató hatású. 
Az inozitol gátolja a zsírok lerakódását a 
májsejtekben és így véd a zsírmáj kialaku-
lásától. Szerepe van a zsírok szállításában 
és a zsírégetésben. 2-es típusú cukorbe-
tegségben csökkenti az inzulin rezisz-
tenciát; a polycystás ovarium szindróma 
kezelésében is alkalmazható emiatt. Ja-
vasolt fogyasztása sportolók, diétázók és 
fogyókúrázok részére; kényszerbetegség-
ben, fi gyelemhiányos zavar és álmatlan-
ság esetén is kimutatták kedvező hatását. 
Adagja: étkezés közben, naponta: 2X250 
mg.

CLA (konjugált linolsav). A linolsav 
több izomerjének összefoglaló neve. A 
CLA a legelterjedtebb testsúlycsökkentő 
táplálékkiegészítő. A konjugált linolsav 
csökkenti a zsírok felszívódását, fokozza 
a zsírégetést, szabályozza a zsíranyagcse-
rét. Növeli a sejtek inzulin érzékenységét, 
2-es típusú cukorbetegségben vércukor-
szint csökkentő hatású. Részt vesz a fehér-
je anyagcsere szabályozásában is. Növeli 
az izomtömeget, a szervezet zsírmennyi-
ségét csökkenti. A CLA-nak rákmegelőző 
hatása van és a daganatos betegségek 
minden stádiumában hasznos alkalmazá-
sa. Csökkenti a tumornövekedést. 

Króm. Nélkülözhetetlenül fontos az 
inzulin mellett a szénhidrát anyagcseré-
ben. Az inzulin hatás felerősítése révén 
részt vesz a szénhidrát anyagcserében. 
Vércukorszint szabályozó,-stabilizáló ha-
tású, elősegíti a sejtek cukorfelvételét. 
A krómhiány fokozza a cukorbetegség 
iránti hajlamot és emellett emelkedhet a 
beteg szérum koleszterin-és triglicerid-
szintje. A fehérjeképzést serkenti, mert 
az aminosavak fehérjébe épülését segíti. 
Hatására csökken a testzsír mennyisége, 
fokozza az izomtömeget, csökkenti az 
LDL-szintet és fokozza a HDL-szintet a vér-
ben. Cukorbetegség és sportolók esetén 
ajánlott fogyasztása. Ajánlott adagja: 200 
ug naponta, étkezés közben, egy kevés 
vízzel vegyék be. Felszívódását a C-vita-

min készítmények elősegítik, a kalcium-
karbonát tartalmú készítmények vagy a 
savlekötő hatású gyógyszerek csökkentik. 

B3-vitamin. Két azonos alakú szárma-
zéka van. 

A niacin, a nikotinsav fogyasztása pe-
rifériás artériás értágulatot okoz és csök-
kenti a vérben a koleszterin szintet. Na-
ponta 500 mg feletti adagban fogyasztva 
bőrpír, hányinger, hasmenés jelentkezhet 
mellékhatásként. Naponta 2500 mg felett 
fogyasztva májkárosodás léphet fel. 

A nikotinamid vagy másnéven 
niacinamid használható ízületi gyulladás 
kezelésére, mert serkenti a porcképző-
dést. A nikotinamid kedvező hatású 1-es 
típusú cukorbetegségben és késleltetheti 
a betegség kialakulását. Daganatellenes 
hatása is ismert. A nikotinamid hatékony 
antibiotikum rezisztens szuperbaktériu-
mokkal szemben is. A niacinamid csök-
kenti a szorongást, az álmatlanságot és a 
depressziót. Nélkülözhetetlen az egész-
séges bőr-, ideg-és az emésztőrendszer 
megfelelő működéséhez.

A nikotinamid adagolása: 3x200 mg 
naponta, folyadékban (gyümölcslé, víz) 
elkeverve, bármely napszakban fogyaszt-
ható.

B5-vitamin vagy másnéven 
pantoténsav. A normál mentális teljesít-
mény fenntartásához szükséges, csökken-
ti a kifáradást és fáradtság érzetet. Szüksé-
ges a szervezetben a szteroid hormonok, 
a D-vitamin és a neurotranszmitterek 
képződéséhez és fontos szerepet tölt 
be az energiatermelő folyamatokban. A 
pantoténsavat használják fáradékonyság, 
allergiás tünetek, migrén és emésztési 
panaszok enyhítésére. Ajánlott adagja 
naponta 4-7 mg. 

B7-vitamin vagy biotin. A biotin növeli 
a sejtek inzulin érzékenységét, javítja az 
idegműködést. Csökkenti az ekcéma és a 

dermatitis tüneteit. A szervezet szükség-
lete naponta 30-100 mg biotin. 

A biotin és a pantoténsav a szénhid-
rátok, a zsírok és a fehérjék anyagcseréjé-
ben résztvevő enzimek kofaktorai.

Ginzeng (Panaxginseng). A kínaiak 
életgyökérnek is nevezik, segíti a táp-
anyagok felszívódását és hasznosulását. 
Előnyös hatása van a szív-, érrendszerre, 
a vérnyomásra, a tüdőre, az agy műkö-
désére, az ivarrendszerre és az általános 
közérzetre. Előnyös az öregedési folya-
matok lassításában, késlelteti a fáradtság 
jelentkezését. Növeli a tüdő munkáját, 
csökkenti a vér tejsav-szintjét. Fokozza a 
szellemi-és fi zikai erőnlétet. Magasvér-
nyomás-és szívbetegek a ginzeng alkal-
mazása előtt konzultáljanak kezelőorvo-
sukkal. C-vitamin a ginzeng után néhány 
órával szedhető, mert a vitamin befolyá-
solja a ginzeng felszívódását.

Q10 koenzim. Fontos szerepet tölt be a 
légzési láncban és antioxidánsként a sza-
badgyökök megkötésében. Betegségek 
esetén a szervezetben lecsökken a szintje, 
pótlásával a betegségekből való felépülé-
si folyamat meggyorsítható. Daganatelle-
nes hatású. A szervezet 25-30 éves korig 
képes előállítására, utána szintje csökken. 
A Q10 koenzim-szint 25 %-os csökkenése 
magasvérnyomás és más szív-és érrend-
szeri betegségek kialakulásához vezet-
het, ezeknek a betegségeknek a kezelésé-
ben is előnyösen alkalmazható. Elősegíti 
az immunrendszer megfelelő működését. 
Serkenti a sejtek energiatermelését, így 
javítja a szervezet teljesítőképességét és 
a regenerációra való hajlamát. Általában 
40 éves kor után pótlása szükséges, ezál-
tal az öregedési folyamatok lassíthatók. 

Forrás: Dr. Winkler Gábor, Dr. Baranyi 
Éva: Gyakorlati diabetológia

dr. Macsári Judit

Egészségről-betegségről

Diabetesben alkalmazható táplálék kiegészítők
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Szinte tél nélkül köszöntött ránk a tavasz, és rögtön akadtak izgalmas 
témák. Sokat és sok helyen lehetett olvasni a fecskék csökkenő számáról. 
Többen az oktalan emberi magatartást hibáztatták, miszerint a gondos épí-
tő madarak fészkét leverik. Volt, aki a régi pásztor életformát, a pusztán élő 
gulyát és a tanyai életformát sírta vissza. Mindenben van igazság, de lénye-
gében a hazai állatállomány jelentősen csökkent, a házaknál nincs tehén-
tartás, de sertéseket sem tartanak. A legkisebb falvakban is a városba való 
beutazást választják, és egy hipermarketben bevásárolnak, aztán hazaérve 
előveszik a fűnyírót és vágják a füvet. A címben nem írtam, de ugyanezen 
időben, mikor a fecske volt a fő téma, nagy felháborodással beszéltek az 
emberek a 300 Ft/kg-os krumpli áráról és a sertéshús árát meghaladó 1400-
1500 Ft/kg-os gyökérzöldségről. Ez esetben a kormányt téve felelőssé.

Ezekben az időkben lehetett hallani egy új lehetőségről, mely Magyar 
Falu Program néven vált ismertté, és azóta már az első pályázati felhívá-
sok meg is jelentek. Ez a program az 5000 főnél kisebb településeknek ad 
lehetőséget, legyen az falu vagy város, hogy népességüket megtartsák, il-
letve növeljék. Már korábban a Területi és Településfejlesztési Program is 
lehetőséget adott a kistelepüléseknek is, de ez az új program kifejezetten 
a többségében falvak helyzetbehozására irányul. Már ebben az évben 150 
milliárd forint áll rendelkezésre, melyből 75 milliárd 18 célterületet érint, 
ezekből 16-ra önkormányzatok és önkormányzathoz köthető szervezetek 
kettőre pedig a történelmi egyházak pályázhatnak. Sorra jelennek meg a 
pályázatok és a programot sok fórumon ismerteti Gyopáros Alpár a Mo-
dern településekért felelős kormánybiztos. A támogatási intenzitás 100 % 
és a nyertes projekt előfi nanszírozott. Legalább egy pályázatot megnyerhet 
bármelyik 5000fő alatti település. Akik bizonyos TOP kiírásnál nem nyertek, 
itt lehetőségük lesz, vagy ha ott is sikeresek voltak itt ráépíthetnek az előző 
fejlesztésekre. Az programban lehetőség lesz az orvosi szolgáltatások fej-
lesztésére, melyből orvosi rendelők felújítása, új építése és az eszközök be-
szerzése valósulhat meg. Kiemelten kezeli a program a kistelepülésen élők 
bölcsődei és óvodai ellátását. Három program a bölcsőde, óvoda, az óvodai 
udvari és az óvodai sport program, melyekre lehet pályázni. A szolgálati 
lakás program felújításra és új építésére egyaránt lehetőséget ad. Az a te-
lepülés, amely TOP keretében nem tudta polgármesteri hivatalát felújítani, 
itt a lehetőség. Pályázni lehet még belterületi járdák és utak felújítására. A 
települések közterület karbantartására szükséges eszközpark is beszerez-
hető, de a falubusz program keretében új jármű beszerzésére vagy a régi 
cseréjére ad lehetőséget. Támogatja a program a helyi közösség összeko-
vácsolását eszközök biztosításával és egy éves bér és járulékainak támoga-
tásával. A történelmi egyházak sok kihasználatlan épülettel rendelkeznek, 
lehetőség lesz ezek közösségi terekké való átalakítására és az itt dolgozó 
személy egyéves bér és járulékainak támogatására.

Korábban 150 milliárdról írtam, hol a másik fele? A Magyar Falu Prog-
ram 50 milliárdot számít útfejlesztésre és 25 milliárdból indul hamarosan a 
falusi CSOK.

Ha a Magyar Falu Programot így magában nézzük, már szinte hallom a 
fanyalgók megjegyzéseit: nem lesz ebből semmi, ki költözik majd falura? és 
hol lesznek a fecskék? mitől lesz olcsóbb a burgonya?

Egy kicsit érdemes visszatekinteni a magyar mezőgazdaságra és benne 
a falun élők életének változására. A szovjet típusú kolhozrendszeren mi ma-
gyarok túlléptünk és a nyugati gépekre alapozott nagyüzemi gazdálkodás 
mellett jövedelmező és a családok vidéki életformájának megfelelő háztáji 
gazdálkodást teremtettük meg. Amit elértünk és sikeres volt arra érdemes 
gondolni, hiszen nincs új a nap alatt. Ha egy kis településre költöző család 
biztonságosan meg tudja közelíteni a várost, be tud járni a munkahelyére, 
szabadidejében tud kertészkedni és a baromfi udvar is tele lesz apró jószág-
gal, és télire egy pár sertés is röföghet az ólban, akkor jó évjárat esetén a 
saját sikerének örülhet. Ebben az esetben meg tudja termelni a konyhára 
való zöldségeket, de a fagyasztószekrénybe se kell sok húst tárolni, mert 
ott kapirgálnak a baromfi udvaron. A gyümölcsösben költenek a különféle 
madarak és a fecskék is visszatérnek tavaszról tavaszra.

2019. 03. 29.                                                                                         Várfi  András
                                                                                                               agrármérnök

A magyar falu és a fecskék
Téravató

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Ünneplő Közönség!

Békés megye Önkormányzatának Képviselő-testülete nevé-
ben köszöntöm Dankó Béla országgyűlési képviselő urat, Dr. 
Rákóczi Attila főigazgató urat, Dr. Pacsika György hivatalvezető 
urat, Toldi Balázs polgármester urat, a Képviselő-testület tagjait, 
külön köszöntöm az Endrődiek Baráti Kör tagjait, a gyermeke-
ket és minden jelenlévőt. Zalai Mihály elnök úr sajnálatát fejezte 
ki, hogy nem tud itt lenni, de gratulál a pályázat megvalósításá-
hoz.

Március 15-e van, mely ünnepet kisgyermekkorunktól fogva 
ismerjük és elmondható, hogy ezen kora tavaszi ünnepet min-
den körülmények között szeretet övezte. Az országban minden-
hol ünnepi beszédek és műsorok emlékeznek a forradalomra. 
Ennek a napnak a vidámságot kell sugároznia, mert 1848-ban ez 
a nap a tettre kész ifj úság napja volt. Nyílik a természet, már sok 
nyíló virágot láthatunk, és ilyenkor nem a hervadó növényre 
gondolunk. Sajnos a 48/49-es eseményeknek ismerjük a végét, 
de az első napból merítsünk erőt és ez adjon bizodalmat.

Téravató beszédre kaptam felkérést, mely esemény nagyon 
illik ehhez az ünnephez.

„Múlton nyugszik a jelen és azon a jövendő”- mondta Szé-
chenyi. Nemrégen jöttünk ki a templomból, mely a múltban 
épült, de Isten dicsőségét hirdeti a jelenben és a jövőben is. Ha 
hosszabb idő után jövünk haza Endrődre, vagy mint az elszár-
mazott endrődiek, akik most is hazajöttek, a torony láttán na-
gyobbat dobban a szívünk. Itt a templom mellett a valamikori 
községházával szemben a megújult tér.

A tér múltjáról sokat tudunk, hiszen a sok emlékmű, szobor 
megmaradt. Volt mikor piactér volt, emlékezetes a tragédia az 
endrődi csendőrsortűz, de itt gyűltek az emberek a publikáci-
ókra és itt szegődtek cselédnek, béresnek. Tehát vannak a tér-
hez kötődő negatív emlékek is, de a méltó emlékezet feledteti a 
rosszat. A jelenlévők közül sokan emlékeznek a piacokra, meg 
tudják mutatni hol árulták a tejfölt, túrót és az erős túrót, hol 
volt a baromfi k árusításának a helye, az Áfész felvásárló faépü-
lete, és sokak emlékezetében él a Szent István-napi utcabálok 
hangulata is.

Most új arculatot kapott a tér.
Ebben az uniós ciklusban nagy pályázati lehetőségek vol-

tak, melyeknek egyike a Területi és Településfejlesztési Operatív 
Program, röviden TOP.  A megyei keret 58 milliárd forint volt. 
Ennek az összegnek nagy része, 93%-a már szerződéskötéssel 
megerősítve a települések rendelkezésére áll. A megyeszékhe-
lyen kívül, mely külön támogatási összeget kapott 74 település-
ből 70 részesült támogatásban.

A TOP-on belüli fejlesztési célok: ipari parkok, inkubá-
torházak, piacok, közlekedésfejlesztés, óvodák-bölcsődék, 
kerékpárútfejlesztés, zöld városfejlesztés, és még lehetne sorolni.

Gyomaendrőd sikeres volt a pályázatok terén, a TOP-ban 
13 nyertes projektet tudhat magáénak a város, melynek értéke 
több mint 1,5 milliárd forint. Ezen projekteknek egyike a most 
átadásra kerülő Gyomaendrőd endrődi városrész központjának 
rehabilitációja. Ez a pályázat a Zöld város projekt keretében lett 
kiírva. A téren kívül a volt úgynevezett kis tornaterem is több-
funkciós épületnek lett felújítva.  Mindent a gyakorlat igazol. 
Néhány nappal ezelőtt tettem egy sétát a téren, kisgyermekek 
játszottak a tér eszközein, kissé távolabb nagyobb fi úk passzol-
gattak egymásnak. Az ünnepeink teszik még próbára a teret. 
Bízom benne, hogy ezen a téren tudunk emlékezni, de a gyer-
mekek, fi atalok is szívesen látogatják majd.

A beszéd szerkesztett változata.
Elhangzott 2019. március 15-én

Várfi  András
Békés Megyei Önkormányzat

alelnök

Fotó: Balogh Lajos
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Ízes Ízek
Április

Rakott galuska

A kihűlt (akár korábban elkészített) galuskát összekeverjük tejföllel, 
margarinnal. Sonkát darálunk, vagy apróra vágunk. Kivajazott tűzálló 
tálba rétegeljük a galuskát és a sonkát. A tetejét meghintjük füstölt sajttal, 
meglocsoljuk tejföllel és kicsit megsütjük. Zöldsalátával tálaljuk.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

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

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

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

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

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

Gyomaendr d (Öregsz l ) Kondorosi út 1. 
(a Rózsahegyi Ház melletti szabad területen) 

paprikás krumpli (minden változatban) 
pörkölt
egyéb (ami a bográcsba belefér) 

személyesen a Rózsahegyi Házban 
vagy a 66/282-659, 30/599-41-67 telefonszámokon 

(Fedett f z hely, 2 db sörpad asztallal, t zifa. Minden további garnitúra 1000 Ft.) 

Egész napos programmal, gyermeknapi meglepetésekkel, 
sztárvendégekkel várunk minden érdekl d t. 

A részletes programról kés bb adunk tájékoztatást. 

Gyomaendr d (Öregsz l ) 

Start/Cél: a Rózsahegyi Ház melletti szabad terület

Mindenki befutóérmet kap 

Az egyes távokon korcsoportos értékelés történik 

A gyerekek is éremdíjazásban részesülnek 

Az eredményhirdetést követ en mindenki vendégünk 
egy tál bográcsosra 

A részletes programról kés bb adunk tájékoztatást. 
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A nemzeti ünnepen, március 15-én tartotta szokásos ta-
vaszi összejövetelét az EBK.  Délelőtt 10 órakor közösen részt 
vettünk a városi megemlékezésen, amely egyben a felújított 
Hősök tere átadó ünnepsége is volt.

Elnökünk, Tímár Imre röviden ismertette az EBK 60 évre 
visszanyúló történetét. Erre emlékezvén, egy emléktáblát he-
lyeztünk el a szépen kialakított parkban, az egykori piacté-
ren.

A koszorúzások után a Dombszög vendéglőben tartottuk 
meg a közgyűlést, amelyet fi nom ebéd, tombola és baráti be-
szélgetés követett délután 4 óráig.

Giricz László
az EBK tagja

Endrődiek Baráti Köre találkozója

† TAKÁCS JÓZSEFNÉ szül.: BULA LUCA, volt 
gyomaendrődi lakos, 2019. március 10-én életének 
90 évében vissza adta lelkét Teremtőjének. Az Úr 
adjon neki örök nyugodalmat! És az Örök Világos-
ság fényeskedjék neki!

Az V. Sportbálról
Az idén március 16-án rendezték meg a sportszervezetek immá-

ron az ötödik Sportbált a Varga Lajos Sportcsarnokban, amelynek 
célja, hogy a rendezvényen befolyó összeg egy részéből a Gyomaend-
rőd Sportjáért Alapítvány anyagilag támogassa a tehetséges verseny-
zőket, sportolókat. Valamint összefogja a helyi sportélet résztvevőit, 
és hangsúlyozza a Gyomaendrődön tevékenykedő egyesületek fon-
tosságát a helyi fi atalok nevelésében.

Toldi Balázs polgármester úr köszöntő szavai után hét sportolót 
díjazott a 2019-es évben a kuratórium. Név szerint: Kovács Szofi t, 
Farkas Lilit, Gellai Gergőt, Nagy Ágostont, Szántó Milánt, Mertz At-
tilát és Vaszkán Milánt. Az alapítvány Cs Nagy Lajos földrajz-testne-
velő tanárnak – aki januárban hunyt el –, Gyomaendrőd város sport-
jáért végzett évtizedes munkájának emlékére egy posztumusz díjat 
adott, amelyet polgármester úr nyújtott át a tanár úr gyermekeinek. 
A vacsora előtt: a békéscsabai Torna Klub tornászainak bemutató-
ját tekintette meg a bál közönsége. A talpalávalót a Th omassy Party 
Band zenekar szolgáltatta. A hajnalig tartó mulatság azt bizonyítja, 
hogy a kedves vendégek nagyon jól érezték magukat, sokat táncol-
tak, mulattak. Éjfél után értékes nyereménytárgyak kerültek kisorso-
lásra. Köszönet a sikeres rendezvény lebonyolításáért a sportszerve-
zeteknek, az egyesületek vezetőinek és a szülőknek. Hálás köszönet a 
sok – sok tombolatárgy felajánlásokért! Találkozzunk jövőre is!

A Sportbál szervezői
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Vetélkedő keretében tanultuk 1848 eseményeit

Iskolánkban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfor-
dulója alkalmából iskolagyűlést és vetélkedőt szerveztünk. A 4 fős 
csapatoknak az első fordulóban plakátot kellett készíteni a szabad-
ságharc eseményeiből, jeles személyiségeiből.  A második forduló-
ban 10 feladat várt a versenyzőkre. A klasszikus keresztrejtvény és 
totó mellett nevezetes személyek felismerésével a 12 pont szövegé-
nek kiegészítésével birkóztak meg a résztvevők, majd puzzle-ból 
egy-egy jelentős esemény képét kellett kirakniuk, Pest-Buda tér-
képén kellett elhelyezniük március 15. eseményeit. A jó hangulatú 
vetélkedést az 5. b és a 8. b osztály csapata nyerte meg, akik értékes 
jutalomban részesültek.

Miért ne szokjunk rá a dohányzásra?

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
munkatársai a Közös érték az egészség program keretén belül, 
2018. 03.12-én iskolánkban tartották meg prevenciós foglalko-
zásukat, melynek témája a dohányzás és annak káros hatásai. Az 
foglalkozás célja, hogy felhívja a fi atal generáció fi gyelmét a káros 
szenvedélyek emberi szervezetre gyakorolt hatására. Az iskolából 
a 7. évfolyam 42 fővel vett részt. Az ismeretek csoportbontásban 
kerültek átadásra. A diákok egy életnagyságú fantom babán szem-
lélhették a dohányzás káros hatásait, részeg szemüveget próbál-
hattak fel, amely az alkoholos befolyásoltság állapotát imitálja. A 
továbbiakban, az emberi test keringését és a szagérzékelést tanul-
mányozhatták.

Bábszínházban voltunk

Március 20-án egy fantasztikus előadás részesei voltunk. A 
Harlekin bábszínház előadásában megnéztük „A csillagszemű ju-
hász” című darabot. Színvonalas díszlet, szuper előadók, felnőtt-
nek és gyereknek is élményt adó műsor kápráztatta el iskolánk 
alsós tanulóit. A Harlekin Bábszínház Eger és a magyar bábmű-
vészet egyik legizgalmasabb helyszíne. Elmesélnek klasszikus és 
kortárs történeteket, a bábművészet tradícióit pedig egyszerre 
igyekszenek ápolni és megújítani.

További információk: www.rozsahegyiiskola.hu

Rózsahegyi Napok program előzetes
2019. május 10-12.

2018. május 10. péntek
9 óra

MEGNYITÓ - DÍJAK ÁTADÁSA

 10,30 óra
Tímár Máté emlékezete

Megemlékezés a 20 éve elhunyt író-költőről,
az Endrődiek Baráti Köre megalapítójáról, elnökéről

A Határ Győző Városi Könyvtár összeállítása
Előadó Dinyáné Bánfi  Ibolya,

közreműködik Cserenyecz Éva
Helyszín: Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola előadó terem

 este TÁBORTŰZ, SZALONNASÜTÉS

Helyszín: Ridegvárosi játszótér, Hídfő étterem udvara

2019. május 11. szombat
 10 óra

Endrődi Szabó Zoltán kiállításának megnyitója
Helyszín: Vidovszky Béla Városi Képtár, Kossuth u. 11.

 17 óra
AZ ISKOLA TANULÓINAK GÁLAMŰSORA

Helyszín: az iskola tornaterme
 19 óra

BARÁTI BESZÉLGETÉS
Helyszín: Hídfő étterem

2019. május 12. vasárnap

10 óra
Kunkovács László: Endrődi vásárfi a – Lírai falurajz című köny-
vének bemutatója - Helyszín: Szent Antal Népház, Blaha út 21.
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Mesemondó verseny- 2019
Idén is sokan jelentkeztek iskolánkból a városi mesemondó 

versenyre. Elsősorban kisiskolások, hiszen a mesemondás hozzá-
juk közelebb áll, mint a felsősökhöz. A Városi Könyvtár – hason-
lóan korábbi évekhez – több napon keresztül bonyolította le a ren-
dezvényt, a sok jelentkező miatt. 

Köszönjük a Városi Könyvtárnak, hogy 1996 óta helyet adott is-
kolásaink mesemondásának, éveken keresztül szervezett és rende-
zett, segítette mesekincsünk megőrzését. Sok szép pillanat marad 
meg emlékezetünkben a városi mesemondás történetéből! 

Az ez évi Aranyfonál eredményei a következők.
Oklevél és könyvjutalomban részesült:
1. osztály: Putnoki Boglárka és Kis Alexandra
2. osztály: Papp Zoltán, Juhos János, Pelyva Petra és Balázs 

Konrád
3. osztály: Vatai Botond és Tóth Eszter Dóra
4. osztály: Kabai Léna Rebeka és Gyarmati Réka
5. osztály: Vatai Zalán

Nyelvi hét
Március második hetében zajlott le iskolánkban az idegennyelvi 

hét, mely egy színes versenysorozattá nőtte ki magát ebben az év-
ben.  Tizenöt lelkes csapat jelentkezett a megmérettetésre.  A 4-6 
fős vegyes (angol és német) csapatokat a már idegen nyelvet tanuló 
diákok állították, és az első feladatuk egy találó csapatnév kitalálá-
sa volt. Ezt követték a napi versenyfeladatok: kvíz játékok, kereszt-
rejtvények és színes feleletválasztós feladatok, melyeket a csapatok 
otthon az internet segítségével tudtak megoldani. Így már hét köz-
ben elkezdődött a pontgyűjtés. A verseny tetőpontja a játékdélután 
volt, amikor a csapatok hat állomáson mérhették össze tudásukat. 
A zenefelismeréstől a szóválogatásig, a puzzle képfelismeréstől a 
sudoku szókirakóig, a mese felismeréstől a titkosírás megfejtésé-
ig volt itt aztán mindenféle izgalmas feladvány – ráadásul mindez 
idegen nyelven. Díjazásban a legtöbb pontszámot elért három csa-
pat részesült, egy csapat pedig különdíjat kapott a Big Ben makett-
jának való megépítéséért. 

Igazi sikernek könyveljük el, hogy a csapatok  nagy lelkesedés-
sel  kezdtek minden állomáson  a feladatnak, és igazi csapatként 
működtek. Az már csak hab a tortán, hogy az egész héten át tartó 
verseny  közben játékos módon gazdagították nyelvtudásukat és  
országismereti tudásukat.

Szervezők: Árki Mária, Fasoláné Mucza Irén és Kis-Turcsányi 
Andrea

A Zrínyi Ilona Megyei Matematikaverseny 
eredményhirdetéséről
Sarkadon megrendezett díjkiosztó ünnepségre hívták be Simon 

Nimród Tamás 2. osztályos tanulónkat, aki évfolyamán XI. helye-
zést ért el. 

Felkészítő tanító nénije: Szmoláné Kiszely Olga 
Gratulálunk!

Őrület az iskolában
2019. március 21-én Lackfi  János volt a vendége a Határ Győ-

ző Városi Könyvtárnak. Sok kisdiák, diák várta izgatottan a költőt, 
akinek verseit szívesen választják és mondják versmondó verse-
nyeken. Előadásának címe Őrület az iskolában volt. Az interaktív 
délutánon közkedvelt versek, rövid mesék hangzottak el, melyek 
a gyerekek aktivitását is igényelték. Nem csak a költő mondta el 
írásait rendkívül élvezetesen, de a hallgatóság is bekapcsolódott, 
egy-egy refrén erejéig. 

Iskolánkból is többen voltak jelen, és vastapssal jutalmazták a 
vidám együttlétet. 

Állatok az első osztályban
Március 4-e és 14-e között több kisállat is ellátogatott az 1. osz-

tályba. Elsőnek az osztályunkban gyakorlaton lévő végzős tanító 
hallgató, Ilyés Zoltán hozta el a kis sándorpapagáját. Bemutatta 
azokat a trükköket, amelyeket betanított neki, és a papagájok he-
lyes tartásáról tartott egy előadást. Illetve egy héttel később elhozta 
az Odi nevű beagle kutyusát és megmutatta, hogy miket tanított 
meg neki. Ezen a napon Putnoki Boglárka az afrikai fehérhasú tör-
pesünjét mutatta meg az osztálynak. A következő napon Papp Kin-
cső királyteknősét, Szerető Luca törpenyusziját ismerhettük meg. 
A hét utolsó napján Ádám Krisztina hozta el a nyusziját, ami sok-
kal nagyobb volt, mint az előző napon látott törpenyúl. A gyerekek 
és a pedagógusok egyaránt nagyon élvezték ezt a pár napot, és más 
osztályokból is csodájára jártak az érdekes állatoknak. 

Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi Verseny
2019. március 22-én rendezték meg a Bendegúz Nyelvész 

Anyanyelvi Verseny megyei fordulóját, amelyen iskolánkat egy 1. 
osztályos tanuló képviselte, Papp Kincső. Nagyon sokat készült a 
megmérettetésre, így a megyei fordulóban I. helyezést ért el, s to-
vábbjutott az országos döntőbe. Gratulálunk neki és tanító néni-
jének!

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola hírei
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Tisztelt vásárlóim!

Tavaszi ajánlataim: 

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

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

pórázok
• Takarófóliák, agroszövet

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

Gyomaendrőd, Fő út 15.
Telefon: 06-20-9527-032 és

06-66-386-274.

Endrőd - 2019. március 15.


