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A magyar törzsek fejedelmei között 
Géza különleges hatalmi pozíciót vívott 
ki magának. Nyugat felé fordult, és meg-
nyitotta az ország kapuit a keresztény-
ség előtt. Beengedte az országba Pilgrim 
passaui püspök követeit. Egyes források 
szerint a bajor papok egyike keresztelte 
meg őt és kisgyermek fi át, Vajkot, aki a 
keresztség vizében és lélekben történt 
szent újjászületésekor a passaui egyház-
megye védőszentje után az István nevet 
kapta.

Az Érdy-kódex leírása szerint Géza 
felesége, Sarolta csodálatos álmot lá-
tott fi a születése előtt. Egy tündöklő, 
égi fényben megjelent férfi  szólt hozzá: 
bízzál Istenben és légy bizonyos benne, 
hogy fi at szülsz, ki először visel ebben 
az országban koronát, és majd a népen 
királyként uralkodik. A keresztségben az 
én nevemet add neki. Sarolta kérdezte, 
hogy ki ő? Mire a férfi  így felelt: én va-
gyok István, a hívők közül legelső, ki Jé-
zusért a mártírkoronát kiérdemeltem.

A Hartvik püspök által a 12. század-
ban írt legenda így beszéli el István szü-
letését és megkeresztelését:  „Közben 

megszületett a fejedelem Istentől megjö-
vendölt fi a, akit a próféta szerint ismert az 
Úr, még mielőtt a méhben megfogant vol-
na, és akinek, mielőtt megszületett, első 
vértanúja nevét adta. Ezt Isten kedveltje, 
Adalbert püspök, hite őszinteségéért a ke-
resztség fehér ruhájába öltöztette, és ő lett 
lelki gyámola. Akkor az István nevet kapta; 
hisszük, hogy Isten is ezt akarta, mert ami 
István a görög nyelvben, korona a latin 
beszédben. Mivel Isten azt óhajtotta, hogy 
e világban is királyi hatalom koronázza, s 
a jövőben váltsa fel az örökké tartó bol-
dogság koronájával, kijelölte őt az örök, el 
nem múló dicsőség elnyerésére.”

Géza, hogy a kereszténység felvéte-
lét és ezzel kapcsolatban a nyugati ori-
entációt biztosítsa, s házának hatalmát 
megszilárdítsa, kizárta a trónöröklésből 
versenytársát, Koppányt, és termetre 
ugyan kicsiny, de jellemben, bátorság-
ban és helytállásban messze kiemelke-
dő fi át, Istvánt jelölte utódjává. Prágából 
meghívta Adalbert püspököt, hogy a 
megtérést elmélyítse. Adalbert bérmálta 
meg a fejedelmi ifj út. 
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Lengyel testvériskolánk tanulói Gyomaendrődön

A hagyományokhoz híven idén is Gyomaendrődre látogattak 
iskolánk pilznói testvér városának tanulói. A vendéglátók isko-
lánk tanulói voltak, akik a májusi pilznoi kirándulás után izgatot-
tan várták a lengyel gyerekeket. A felnőttek a Fészek hotelben, 
a gyerekek pedig családoknál voltak elszállásolva. Az első estét 
bowlingozással, csocsózással töltöttük. Másnap Gyulára utaz-
tunk, ahol először a várat tekintettük meg, majd a nap további 
részét a Várfürdőben töltöttük, mely remek helyszín volt, hogy a 
gyerekek összekovácsolódjanak, játszanak, miközben az angol 
nyelvet használva nyelvtudásukat is fejleszthessék. A fürdő után 
körbenéztünk a Körös-völgyi Sokadalom nevű népművészeti 
fesztiválon. A harmadik nap délelőttjét a gyomaendrődi Táj-
házban töltöttük, ahol a Tájház megtekintése után mézeskalács 
készítés várt ránk. Ez a program mindig népszerű a gyerekek kö-
rében, mivel a frissen sült mézeskalácsokat el is fogyaszthatják. 
A délutánt a Liget fürdőben töltöttük, majd este a szülők láttak 
vendégül minket. Jó hangulatban telt az este, a gyerekek kár-
tyáztak, társasjátékoztak, a szülők pedig különféle fi nomságok-
kal kedveskedtek. Másnap reggeli után búcsút intettünk lengyel 
vendégeinknek. Tartalmasan és eseménydúsan telt el ez a négy 
nap, sok új élménnyel gazdagodtunk és bízunk benne, hogy a 
lengyel oktatási reformok miatt átalakult új lengyel iskolarend-
szerben is tovább folytatódhat ez a testvériskolai kapcsolat. A 15 
éve fennálló testvériskolai kapcsolat remek lehetőséget nyújtott 
a diákoknak, hogy fejlesszék angol nyelvtudásukat, megismer-
kedjenek egy új kultúrával, bizonyítsák talpraesettségüket és 
problémamegoldó képességüket. Köszönjük a Rózsahegyi Isko-
la Diákjaiért Alapítvány és a szülők támogatását.

Erzsébet program-napközis tábor

Iskolánk 2019 tavaszán pályázott az Erzsébet alapítvány által 
meghirdetett napközis táborokra. 2019-ben 90 gyerek táborozá-
sát tűztük ki célul. Két turnusban 45-45 fő vett részt a táborban, 
mely június 17-21-ig, és június 24-28-ig tartott. A tábor elsődle-
ges célja volt, hogy tartalmas nyár eleji programot biztosítsunk 
a gyerekeknek. A tábor lehetőséget biztosított arra, hogy megis-
merjék Gyomaendrőd természeti környezetét, felhívjuk a fi gyel-
met a környezet védelmére. Tanulóink szívesen vettek részt a 
kézműves foglalkozásokon, ahol plakátot készítettünk, cserepet 
festettünk és barátság karkötők is készültek. Virágok ültetésével 

tettük szebbé iskolánk környezetét. A sportolás is a mindenna-
pok része volt. Akadálypályát építettünk, melyet rollerrel vagy 
biciklivel is lehetett teljesíteni. Megismerkedhettek új sportok-
kal is: zumba, kenu, néptánc. Beszélgetünk a zöldségekről, gyü-
mölcsökről, gyümölcssalátát készítettünk. Nagyon élvezték a 
gyerekek a strandolásokat is. Kipróbálták a vízi csúszdát, úsztak, 
játszottak élvezték a nyár szabadságát.   

További információk, képek: www.rozsahegyiiskola.hu 

A Rózsahegyi Iskola hírei

A tájházban a lengyelekkel

Napközis táborban

Játék a táborban

Táborozás
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Ő közvetítette 995-ben az István és a bajor hercegnő, Gizella 
között létrejött házasságot is. Az ifj ú trónörökös atyja halálakor, 
997-ben vette át a hatalmat.

Azonban véres csatákat kellett még vívnia az ellene fölkelt 
törzsfőkkel. Koppány fölött Veszprém mellett aratott győzelmet, 
ezzel megmentette az országot a pogányságba való visszahul-
lástól. A Konstantinápolyban megkeresztelt Gyula és Ajtony 
leverése pedig Bizánchoz való csatlakozásunk tervét hiúsította 
meg.

Istvánt diplomáciai és politikai érzéke korának, sőt mondhat-
ni, az egész magyar történelemnek legnagyobb államférfi ává 
avatta. Politikai, vallási és társadalmi szempontból egyaránt ő 
teremtette meg Magyarországot, ő jelölte ki és biztosította a jö-
vőbe vezető utat népének.

A magyar katolikus egyházat is ő teremtette meg. Szerzetes 
papokat hívott Bajorországból, Csehországból, Olaszország-
ból – bencéseket, Dél-Magyarországra pedig a görög bazilita 
rend férfi  és női tagjait. Szent Márton hegyén (Pannonhalmán) 
apátságot alapított. Sok kolostort létesített, amelyek missziós 
központjai és gyújtópontjai lettek a vallásos s kulturális élet-
nek. István elrendelte a vasárnap megszentelését és minden 
tíz falu számára templom építését. Saját költségén emelt Esz-
tergomban, palotája közelében székesegyházat, Veszprémben 
női apátságot építtetett, és fölépítette Budán a Szent Péter és 
Pál-templomot.

Ami a keresztény vallással és keresztény törvénnyel nem volt 
összeegyeztethető, annak hadat üzent és büntetéssel sújtotta. 
Nem nyúlt azonban a régi mondákhoz és énekekhez; a pogány 
korból származó népszokásokat, ha az új hittel nem ellenkeztek, 
megőrizte vagy megtöltötte őket keresztény tartalommal.

István a keresztény magyar szellemet külföldön is jelenvaló-
vá tette: Jeruzsálemben bencés kolostort, Rómában zarándok-
házat, Konstantinápolyban díszes templomot építtetett.

Egyik fő munkatársa, a 993-ban Prágából érkezett Asztrik 
szerzetes II. Szilveszter pápához fordult István jogai megerősí-
téséért. Célja az volt, hogy a keresztény királyság méltóságára 
emelkedjék, és már eleve kizárjon mindenféle függőséget a 
német birodalomtól és a szomszédos bajor egyháztól, s orszá-
ga egyházát az állammal szorosabban egybekapcsolja. Asztrik 
kieszközölte urának a koronát, az előtte hordozott keresztet és 
azt az apostoli kiváltságot, hogy püspökségeket alapíthasson és 
egyházi főméltóságokat nevezhessen ki.

Istvánt az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták ki-
rállyá Esztergomban. Ez egyenlő volt szuverén királyi méltóság-
ra emelésével és apostoli küldetésének elismerésével. A pápá-
tól kapott előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi 
szervezetet adott: országát tíz püspökségre osztotta, köztük két 
érsekséget alapított Esztergomban és Kalocsán.

Mint uralkodó István tudatában volt Isten előtti felelőssé-
gének. Ragyogó példája volt ennek, hogy Szent István templo-
mában évente letette hivatalát annak jeléül, hogy csak kölcsön 
kapta Istentől, és annak bizonyságára, hogy hatalmát Istennek 
áldozza.

„Miután Krisztus katonája legyőzte az ellenséget, lelki örömmel 
eltelve elhatározta, hogy minden képességét és minden szándékát 
az evangélium magjának melegágyává teszi. Alamizsnálkodással 
és imádkozással töltve idejét gyakran borult a szentegyház padló-
jára, s könnyeit hullatva bízta Isten akaratára tervének teljesedését, 
hogy az, aki az Úr nélkül mit se tudna tenni, ha az Ő rendelkezé-
sének betöltése segíti, a kitervelt jót erényes kezdeményezésekkel 
véghezvihesse.” (Részlet a Hartvik-legendából)

Lelki arculata az  Intelmekben (műfaja szerint „fejedelemtü-
körben”) is kirajzolódik, amely fi ának, Imre hercegnek készült. 
Talán nem maga István írta, de mindenesetre az ő közelében, 

politikai s erkölcsi elvei értelmében szerkesztették. Többek kö-
zött a következő uralkodói szabályok találhatók benne:  „Ural-
kodjál szelíden, alázattal, békésen harag és gyűlölködés nélkül! A 
király koronájának legszebb ékszerei a jótettek; azért illő, hogy a 
király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresz-
tény erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját törvényei szerint él; add 
meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen!”

Szent István élete alkonyát beárnyékolta, hogy fi át, Imre her-
ceget 1031-ben egy vadászat alkalmával egy vadkan halálra se-
bezte.

Szent királyunk közel hetven éves korában, negyvenkét évi 
uralkodás után halt meg, 1038. augusztus 15-én, Mária menny-
bevitelének napján. Halála előtt a Szűzanyának ajánlotta az or-
szágot. Így vált Krisztus anyja a magyarok nagyasszonyává.

„… kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: Ég király-
nője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegy-
házat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a 
te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet 
kezedbe ajánlom (vö. Zsolt. 30,6).” (Részlet a Hartvik-legendából)

Ikonográfi ai hagyományunkká vált, hogy István királyt leg-
többször úgy ábrázolják, amint az országot és a nemzetet jelké-
pező Szent Koronát a Boldogasszonynak fölajánlja. Ilyen ábrázo-
lás szinte minden katolikus templomunkban látható.

„A szentséggel és kegyelemmel teljes Szent István király azután 
országlásának negyvenhatodik (sic!) évében, a Boldogságos, min-
denkoron szűz Mária mennybemenetelének napján kiragadtatott 
e hitvány világból és a szent angyalok társaságába került. Eltemet-
ték a fehérvári bazilikában, amelyet ő maga építtetett Isten szent-
séges anyja, a mindenkoron szűz Mária tiszteletére. Sok jel és csoda 
történt ott e Szent István király érdemeinek közbenjárására, a mi 
Urunk Jézus Krisztus dicsőségére és magasztalására, aki áldott le-
gyen örökkön örökké, Ámen.”(István király halálának leírás a Képes 
krónikában)

István a nép szívében mindinkább legendás hőssé, népe 
apostolává, védelmezőjévé és Magyarország eszményévé ma-
gasztosodott. Benne és vele a korona, királyság és nemzet szinte 
misztikus egységgé olvadt össze. Sírja sokat látogatott nemzeti 
búcsújáró hellyé vált; számos imameghallgatás és csoda történt 
ott.

Szent László király 1083. augusztus 20-án pápai engedély-
lyel, a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében ol-
tárra emeltette Istvánt, Imrével és annak nevelőjével, Gellérttel 
együtt. Ez akkor egyenértékű volt a szentté avatással.

István tisztelete nemsokára elterjedt az ország határain 
túl is. XI. Ince pápa 1686 novemberében – Buda visszafoglalá-
sa alkalmából – az egész egyházra kiterjesztette szeptember 
2-ára helyezett ünnepét. Ma a világegyház augusztus 16-án, a 
magyar egyház augusztus 20-án ünnepli. Ezen a napon az ün-
nepi szentmise után minden évben ünnepélyes körmenetben 
viszik a Szent István-bazilika körül szent királyunk épen maradt 
jobb kezét, a magyarság legtiszteltebb, szimbolikus jelentőségű 
ereklyéjét, a Szent Jobbot. 

„Köszönjük neked, szent király, hazánkat és önmagun-
kat, ezt az első ezer évet itt, kérünk, ne vond el rólunk ro-
molhatatlan jobbodat […] Te vagy legendáink legnagyob-
bika, István, szent király, aki megnyitottad előttünk az élet 
kapuját. Amit te tettél, valóban az ég csodája volt, hitet ad-
tál, jövendőt és anyanyelvünk legfi gyelemreméltóbb el-
vont főneveit: józan határú emlékezés, felejtés és bocsánat.” 
(Részlet Szabó Magda Amit tettél, az ég csodája volt című írásá-
ból)

Magyar Kurir

Szent István király, Magyarország fővédőszentje
folytatás a címlapról
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Civil sarok Beszélgetés 

Ágostonné Farkas Máriával

Ágostonné Farkas Máriát mindenki ismeri a városban. Ez 
természetes, hiszen mindennapjait reggeltől estig a gyerekek, 
tanítók, tanárok, szülők között tölti, és ezért folyamatosan ta-
lálkozik városunk lakóival. Logopédus, a Gyomaendrődi Kis 
Bálint Általános Iskola igazgatója, a Képviselő – Testületben is 
régóta aktívan tevékenykedik, valamint elkötelezett híve a „Ma-
gyar Mozgáskotta” módszernek, az egészséges életmódnak. 

 - 21 Nő, Nők az Egészségért nevezésű országos programba 
hogyan kerültél bele, kapcsolódtál be?

A 21 Nő az Egészségügyért Alapítvány olyan szervezet, amely-
nek célja, hogy a magyar lakosság egészségi helyzetét pozitív irány-
ba mozdítsa el. A nemzetközi és hazai színtéren is elismert egész-
ségügyi szakemberek – orvosok, gyógyszerészek, kutatók, vezetők 
- szerteágazó ismereteik, vezetői tapasztalataik alapján szerveznek 
egészségfejlesztést támogató akciókat és minden olyan kezdemé-
nyezéshez csatlakoznak, melyek hozzájárulhatnak a magyar lakos-
ság egészségkultúrájának, egészségmagatartásának, életminőségé-
nek javulásához.

Ebben a tevékenységben nekünk, pedagógusoknak is óriási a 
felelősségünk, hiszen a felnövekvő generációk a családon túl, az 
óvodában, iskolában sajátítják el azokat a beállítódásokat, isme-
reteket, készségeket, szokásokat, amelyek meghatározzák későbbi 
életüket. Ezt a tényt felismerve a 21 Nő az Egészségügyért Alapít-
vány a Klebelsberg Központtal közösen tette közzé pályázati felhí-
vását, melynek céljai között szerepelt egy olyan országos kiadvány 
megjelentetése, amelyben 21, az iskolákban működő és adaptálha-
tó, egészségfejlesztési pedagógiai modell kerül bemutatásra. 

Nagyon büszke vagyok rá, hogy a szakmai zsűri döntése alapján 
a Kis Bálint Általános Iskolában alkalmazott „Magyar Mozgáskot-
ta” módszer, komplex mozgás- és személyiségfejlesztő program is 
bekerült a „jó gyakorlatok” közé. A 21 pedagógiai modell az egész-
ségügyért című könyv 2019 májusában jutott el az ország vala-
mennyi köznevelési intézményébe. Ennek köszönhetően a pedagó-
gusok, az érdeklődők széles körben megismerhetik településünket, 
intézményünket, az általunk végzett nevelő-oktató tevékenységet. 
A kiadvány megjelenése óta több alkalommal jelent meg újságcikk, 
riport, interjú iskolánkról, programunkról, felkérésre előadásokat, 
bemutatókat tartottam a Mozgáskottáról.

 - Mi a hozadéka ennek a kezdeményezésnek?

Meggyőződésem, hogy ha komolyan vesszük, azt, hogy felelős-
séggel tartozunk gyermekeink jövőjéért, elhivatottan dolgozunk és 
elhisszük, hogy a mi egészségnevelő munkánk, személyes példáink 
befolyásolják a jövő nemzedék életszemléletét, akkor bízhatunk 
abban, hogy egészséges, boldog, kiegyensúlyozott felnőttek válnak 
tanítványainkból.

 - Te, személy szerint mit teszel egészséged megóvása érde-
kében?

 - Hogyan kapcsolódsz ki? Sportolsz rendszeresen valamit?

Szerencsésnek mondhatom magam, mert olyan családban nőt-
tem fel, ahol a mindennapjaink része volt a sport, a közös játék. 
Testvéreimmel, barátaimmal, az utcabeli gyerekekkel rengeteget 
játszottunk a szabadban, fürödtünk a Körösben, télen szánkóztunk, 
korcsolyáztunk, de szívesen elővettük a társasjátékokat, kártyát is. 
Játék közben nagyon sokat nevettünk és észrevétlenül tanultunk is 
egymástól. Szívesen emlékszem vissza ezekre az időkre. Ha időm 
és lehetőségem van rá, most is örömmel sportolok, játszok család-
tagjaimmal, barátaimmal, tanítványainkkal, munkatársaimmal. 

A lélek ápolását ugyanilyen fontosnak gondolom, tagja vagyok 
a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusnak, egy összetar-
tó, barátságos emberekből álló közösségben, gyönyörű műveket 
együtt énekelni, rendkívül felszabadító és felemelő érzés. 

 - Mit javasolsz, tanácsolsz az itt élőknek egészségük védel-
mében? 

A legfontosabbnak tartom a betegségek kialakulásának meg-
előzését.

Gyomaendrőd olyan szép hely és annyi lehetőséget rejt magá-
ban, hogy érdemes felfedezni. Járjunk nyitott szemmel és szívvel, 
legyünk sokat a természetben, vigyázzunk rá, mutassuk meg gyer-
mekeinknek ezeket az értékeket, hogy kialakuljon bennük is az 
igény az együttmozgás örömére. Jó, hogy van egy szakrendelőnk, 
hogy minden körzetben dolgoznak háziorvosok, lényeges, hogy 
minden évben elmenjünk a szűrővizsgálatokra.

Több, mint tíz sportegyesület működik a városban. Azt taná-
csolom a gyerekeknek, hogy keressék fel ezeket, minél több sport-
ággal ismerkedjenek meg, hátha rábukkannak arra a mozgásfor-
mára, amiben jól érzik magukat, eredményesek lehetnek, arra a 
közösségre, amelyhez szívesen tartoznak. Gyomaendrőd életét 
kulturális és művészeti szervezetek is színesítik, lehet, hogy ezek-
ben találják meg azt a tevékenységet a fi atalok, ami kikapcsolódást, 
örömet jelent számukra. Érdemes körülnézni.

 - Van olyan nap, óra, hogy nem gondolsz az iskolára?

Ritkán adódik ilyen pillanat. Egy vezető, mindig, minden hely-
zetben felelős az intézményéért – ha dolgozik, ha szabadságon van, 
akkor is. Amikor belecsöppentem ebbe a pozícióba, még nem tud-
tam és rosszul esett, hogy bárhol vagyok, mindig megtalálhat egy-
egy váratlan, addig soha elő nem forduló helyzet vagy probléma. 
Ennyi idő után azonban már ezzel tisztában vagyok, elfogadom, 
hogy az igazgatóság ezzel jár. 

 - Nagy tervezés, beruházás után van a Gyomaendrődi Kis 
Bálint Általános Iskola, nyár végén megtörténik az ünne-
pélyes átadás, de már az előző tanév végén birtokukba vet-
ték a gyerekek. Konkrétan milyen fejlesztések valósultak 
meg?

Hosszú várakozást követően, végre megvalósult az iskola Fő 
úti épületének infrastrukturális fejlesztése, teljes körű energetikai 
korszerűsítése: fűtés, villamoshálózat modernizálása. A tetőre nap-
elemek kerültek, megtörtént a nyílászárók cseréje, az épület hőszi-
getelése is. A tetőtérben az egyéni és csoportos fejlesztést szolgáló 
helyiségek kaptak helyet, nyelvi laborok, természettudományos 
labor, tornaszoba, tanulói mosdók kerültek kialakításra. Javultak 
a mindennapos testnevelés biztosításának feltételei is, korszerű, 
öntött, gumiburkolattal ellátott sportpálya épült udvarunkon. Ál-
lami támogatással a Gyulai Tankerületi Központ és Gyomaendrőd 
Önkormányzata jóvoltából közel 270 millió Ft értékben történtek 
fejlesztések a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában.

 - Tíz éve vezeted az intézményt. Van olyan terved, amely 
még nem valósult meg, amelyet nagyon szeretnél, hogy 
valóra váljon?

A mostani beruházásokkal rég dédelgetett álmom vált valóra. 
Nagyon hálás vagyok országgyűlési képviselőinknek, a város és 
a tankerületi központ vezetőinek a pályázatok koordinálásáért, a 
biztatásért, a támogatásért. Köszönöm munkatársaimnak, diákja-
inknak, a szülőknek a türelmet, bátorítást, kitartást, amellyel hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a 2018/2019-es tanévet is eredményesen 
zárjuk.

Mindig vannak új elképzeléseim, szeretném, ha a Fő úti udvart 
továbbfejlesztenénk, esztétikusabbá, zöldebbé tehetnénk. 

A Hősök úti iskolaegységünk 2005-ben újult meg, szeretjük, vi-
gyázunk rá, de az elmúlt években sokat romlott az épület állapota. 
Jó lenne továbbra is megőrizni, helyrehozni, kijavítani a hibákat. 
Bővítenénk az udvari játékokat, és fontos lenne itt is egy modern 
tornapályát építeni, a tornatermet korszerűsíteni.

Szívesen venném, ha minden tanteremben a legkorszerűbb in-
teraktív eszközök segítenék a tanulási-tanítási folyamatot, a kollé-
gák nevelő-oktató munkáját. 

A jövőben is fi gyelem a pályázati lehetőségeket, nyitott vagyok 
minden újítás felé, igyekszem munkámmal hozzájárulni a további 
fejlesztésekhez.
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 - Városunkban milyennek látod az oktatásunkat, mint isko-
laigazgató, mint önkormányzati képviselő, és mint az Ok-
tatási Bizottság elnöke? 

Sajnálatos, hogy Gyomaendrődön - mint megyénk többi város-
ában is - a lakónépesség fogyása mellett a születések számaránya is 
jelentős csökkenést mutat. Ennek következménye, hogy a gyerme-
kekért, a szülők bizalmának elnyeréséért folytatott küzdelem egy-
re élesebb. Véleményem szerint nagy körültekintést, önfegyelmet, 
önmérsékletet igényel a vezetőktől és a pedagógusoktól az óvodai 
beiratkozás és a beiskolázás időszaka. 

A bölcsődei férőhelyek iránti szülői igények növekedése, azon-
ban bizakodóvá tehet bennünket, remélem, hogy a jövőben, az is-
kolában is több tanulóra számíthatunk.

Büszkeséggel tölt el, hogy tagja lehetek annak a képviselő-tes-
tületnek, amelynek munkálkodása során sok évtizedes elmaradá-
sokra találtunk megoldásokat. Óvodáink szépülnek, megújulnak 
és épületbővítésre is sor kerül. Az elmúlt években mindkét állami 
iskolánkban infrastrukturális fejlesztések történtek. A városban 
működő középiskolák a gyermeklétszám csökkenése ellenére to-
vábbra is stabilan működnek. A nyári időszakban kerül benyúj-
tásra az önkormányzat bölcsődeépítési pályázata. Összességében 
elmondható, hogy köznevelési intézményeinkben színvonalas ne-
velő-oktató munka folyik. Az elmúlt öt évben jelentős fejlesztések 
történtek Gyomaendrődön az oktatás területén, a jelenlegi képvi-
selőknek fontos a gyomaendrődi gyermekek sorsa, jóléte, jólléte.

 - Tanévkezdés lesz hamarosan. Mit üzensz a gyerekeknek, 
szülőknek, pedagógusoknak?

A nyári szünet hátralévő részében legyenek körültekintőek, vi-
gyázzanak magukra, töltsenek minél több időt szeretteik körében, 
mozogjanak, játsszanak, nevessenek sokat, azaz pihenjenek!

Gyomaendrőd, 2019. 07. 27.
Hunya Jolán

Ágostonné Farkas Mária, a fotót Nánási Pál készítette

Kerékpárútról: A Kodály utcától a Hídfőig (1260 m) tartó ke-
rékpárút kivitelezési munkái megkezdődtek. A kivitelezés miatt in-
dokolt fa-és cserje kivágások megtörténtek. A kivitelezés végén új 
növények kerülnek telepítésre. Elkezdődtek a kerékpárúthoz tarto-
zó belvízelvezetés munkálatai is. Amennyiben a kivitelező tartani 
tudja a tervezett határidőt, akkor szeptember végére el is készül. 
A kerékpárúttal párhuzamosan a Selyem úton kerékpársáv kerül 
kijelölésre (kerékpáros piktogramok segítségével

Fűzfás és Csókási-zugi átereszek kivitelezési munkálatairól: A 
Fűzfás-zug teljesen elkészült. elhelyezésre kerültek a korlátok, ezt 
követően, a betonozás után, aszfaltréteg került az átereszre, vala-
mint a Fő útra felvezető pár méter is új burkolatot kapott.

 A Csókási-zugban is a helyreállítási munkák kezdődtek el. Jú-
lius végére teljesen elkészül a kivitelező a helyreállítási munkák-
kal, ezután átadásra kerülhet az áteresz. Augusztus végére minden 
szükséges engedély meglesz, ami a projekt lezárásához és a teljes 
elszámoláshoz szükséges.

Endrődi orvosi rendelő felújításáról: Hamarosan befejeződik a 
rendelő felújítása. Az energetikai felújítások mellett beltéri bur-
kolási, festési és gipszkartonozási munkákat végeztetett az önkor-
mányzat, saját forrásából. Új bútorok beszerzésére is megtörtént, 
illetve klímát is beszerelnek a váróterembe és a rendelőkbe. Fontos 
elmondani és kiemelni, hogy ezekhez a munkákhoz az ott rendelő 
házi és fogorvosok is hozzájárultak mind anyagilag, mind a szer-
vező és lebonyolító munkájukkal. Ezúton is köszönöm nekik! A 
megfelelő színvonalú betegfogadáshoz tereprendezés és a kerék-
pártároló-felújítása is szükséges.

A gyomai piac kivitelezési munkálatairól: Elkezdődnek az ala-
pozási munkák. A kivitelezés határideje: szeptember vége. 

Blaha úti óvoda kivitelezési munkálatairól: a kivitelezés határ-
ideje szeptember 20. Csoportszobával bővül az óvoda, az udvar 
is rendezésre kerül, az épület új kapubejárót, az ovisok pedig új 
játszóterületet kapnak. Fűtéskorszerűsítés is tervben van, valamint 
kap egy külső hőszigetelést is az épület.

Önkormányzati út- és járdaépítés: Megtörtént a terület átadása 
a sajáterős út és járdaépítéseknél. Ennek keretében az alábbi hely-
színeken fogunk fejleszteni:

Útfelújítás, parkoló építés
 - Kátyúzás
 - Bánomkerti kerékpárút
 - Vásártéri ltp. 34 útfelújítás
 - Fő úti parkolók felújítása
 - Blaha úti járda és parkoló felújítás
 - Vadász utcai földút stabilizálás
 - Kossuth út 45. szám előtti parkoló építés
 - Hősök úti burkolat szélesítés
 - Hantoskerti lejáró építés
 - Korányi - Décsi sarok kanyarodó ív szélesítés
 - Máv állomás előtti parkoló felújítása
 - Keresztúri utca felújítása
 - Kocsorhegyi út felújítása
 - Besenyszegi út murvázása
 - Dózsa György utcai parkoló
 - Dózsa György utcai ívkorrekció

Járda felújítás  
 - Blaha úti idősek otthona előtti burkolat felújítás
 - Áchim úti termálkút burkolat felújítás
 - Erzsébet ligeti mozgáskorlátozott lejáró
 - Október 6. ltp. Burkolat felújítás
 - Kossuth úti járda felújítás
 - Pásztor János utcai járda felújítás
 - Polányi Máté utcai járda felújítás
 - Bajcsy Zs. úti járda felújítás
 - Fő út 80. bejáró építés

Egy későbbi (második) eljárásban a Kossuth u. 30. szám és a 
Blaha úti óvoda előtti parkoló és az Orgona utcai útépítés fog sze-
repelni.

Toldi Balázs polgármester

Polgármester i t á j é k o z t a t ó
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Augusztus hónap legszebb ünnepe 
a Boldogságos Szűz Mária mennybe-
vételének szép ünnepe, - népies nevén 
Nagyboldogasszony. A nyugati (római és 
görögkatolikus) és a keleti (ortodox, pravo-
szláv) keresztények egyaránt ezen a napon 
emlékeznek meg arról a szent hittitokról, 
hogy miután a Szent Szűz befejezte földi 
életét és jámborul, a szent apostoloktól kö-
rülvéve elszenderült az Úrban, teste, mely 
az Isten Fiának kilenc hónapig élő taberná-
kuluma, szentségháza volt, nem maradt az 
enyészet rabja, hanem a mindenható Isten 
testestől-lelkestől fölvette Őt a mennyei di-
csőségbe. 

Kezdetektől így vallotta ezt a keresz-
ténység, de dogmaként, hittitokként csak 
1950 novemberében mondta ki Isten Szol-
gája XII. Pius pápa őszentsége: „A Boldog-
ságos Szűz Mária testestől-lelkestől fölvé-
tetett a Mennybe.” Ünnepe augusztus 15-e, 
de már augusztus 14-én este megüljük az 
ünnep vigíliáját, előestéjét. A II. Vatikáni 
Zsinatig (1962-65) az ünnep előtti nap böjt 
volt a Katolikus Egyházban, -sőt a keleti or-
todox keresztényeknél máig két hétig tartó 
böjt, „Nagyboldogasszony böjtje” előzi meg 
az ünnepet. Sok vidéken a katolikus keresz-
tények is böjtölnek augusztus 14-én.

Mária mennybevéltelének történetét 
nem olvassuk az Evangéliumban, de az első 
századok keresztény írásai, így elsősorban 
Jeruzsálemi Szt. Jakabnál, Antiochiai Szt. 
Ignácnál és Areopagita Szent Dénesnél, 
akik az apostolok közvetlen tanítványai 
voltak, már olvasunk Szűz Mária életének 
végéről. Az apostolok veszik körül Szűz 
Mária halálos ágyát, és imádságuk közben 
száll el testéből lelke Isteni Fia kezei közé. 
Az apostolok tisztességgel eltemetik Szűz 
Mária testét a Jozafát völgyében, - de Tamás 
apostol nincs jelen Mária elszenderülésénél 
és temetésénél. Harmadik nap megérkezve 
kéri a sír felnyitását, hogy utoljára láthassa 
a Szent Szűz arcát. Apostoltársai készséggel 
tesznek eleget kérésének, -de a sziklasírban 
Szűz Mária holttestének helyén csak illatos 
virágokat találnak. Így értik meg, hogy az a 
test, amely magában hordozta a Megteste-
sült Igét, nem válhatott enyészetté, hanem 
az Isten testét és lelkét fölvette a Mennyei 
dicsőségbe.

Ezt ünnepelik meg a földkerekség ke-
resztényei augusztus 15-én, Nagyboldog-
asszony ünnepén.

A szülőfalumban, Pécskán van egy ősi 
szokás, amit a pécskaiak valószínűleg 1753-
as betelepülésükkor hoztak magukkal ős-
hazájukból, Heves és Nógrád megyékből. 

Augusztus 14-én délután a temető kö-
zepén levő kisebbik templomban elkészítik 
Szűz Mária sírját. Az oltár előtt egy díszes 
ravatalt készítenek, rengeteg virággal díszít-
ve. Ezen a ravatalon egy drága selymekkel 
bélelt hófehér koporsóban elhelyezik Szűz 
Mária halotti szobrát. Augusztus 14-én este 
aztán nagy tömeg zarándokol a temetőbe, 
és egész este énekelve, imádkozva virrasz-
tanak Szűz Mária jelképes sírja mellett. Ez 
éjfélig tart. Éjfélkor a falu plébánosa szent-
misét tart az összes elhunytakért, majd a 
mise végén, (ez éjjel 1 óra körül van), gyer-
tyás körmenet indul a temetőt körüljárva, 
a mennybevételi szép Mária-énekeket éne-
kelve. Ezalatt a templomszolga kiveszi Má-
ria halotti szobrát a sírból, és csak virágokat 
tesz a helyére. Ezt a virágokkal teli koporsót 
találja a körmenetről visszatérő hívősereg. 
Így elevenítik meg évről évre Szűz Mária 
mennybevételének történetét, ünnepét. 
Másnap, augusztus 
15-én pedig termé-
szetesen vasárnapi 
miserendnek megfe-
lelő szentmisék van-
nak.

A virágcsoda emlékére pedig sok he-
lyen szokás a gyógyfű és virágszentelés. 
A hagyomány szerint hét vagy kilenc féle 
gyógynövényből, virágból kötnek csok-
rot a hívek, ezt mindenki magával viszi 
augusztus 15-én a nagymisére, ahol a pap 
megszenteli ezeket a csokrokat, amit a hí-
vek hazavisznek otthonukba, és a szentelt 
búzához, úrnapi virághoz hasonlóan, mint 
szentelményt, egész éven át megőrzik háza-
ikban. 

Ezek az ősi szép szokások is fi gyelmez-
tessenek legnagyobb Mária-ünnepünk 
méltó megünneplésére, - és ami mindennél 
fontosabb: Szűz Mária erényeit, az Istenre-
fi gyelő imádságos lelkületet, a szeretetet, 
az alázatot megtanulva tőle igyekezzünk 
Istennek tetsző életet élve méltókká válni 
arra, hogy földi életünk végeztével méltók 
lehessünk arra, hogy a mindenható Isten 
bennünket is magához emeljen a mennyei 
dicsőségbe! Amen.

Czank Gábor
plébános

Nagyboldogasszony ünnepe

Szűz Mária mennybevitele - esztergomi bazilika

Felhívás!

2019. szeptember 21-én (szombaton) de.10 órakor az End-
rődi Szent Imre Katolikus Templomban Szent Gellért-napi Em-
lékmise lesz az Öregszőlői Körzet hét iskolájának egykori taní-
tóiért, tanulóikért és minden gyomaendrődi lakosért. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Pésó Béláné ny. pedagógus
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BEMUTATJUK….

Jakab Zoltán Tibor új hunyai lelkipásztort
Mindenki értesült már arról, hogy augusztusban Hunya ismét plébá-

nost kapott.
Ahogy szokták mondani… az egyik szemem sír, a másik nevet… 

sír, mert espereskerületem egy fi atal papja távozik a kerületemből … de 
ugyanakkor örülök, hogy Hunyán ismét van helyben lakó lelkipásztor.

Kedves Zoltán atya! Kérlek, beszélj eddigi életedről, pályafutá-
sodról. Hol születtél, hol tanultál, hol szolgáltál eddig?

Jakab Zoltán Tibor vagyok. 1981. szeptember 28-án születtem Bu-
dapesten. Édesanyám nyugdíjazása előtt ékszerbolti eladó, édesapám 
kereskedelmi ellenőr volt. Édesapámat 2000-ben, röviddel az érettségi 
vizsga letétele előtt veszítettem el.

A papi hivatás gondolata először 1995 környékén merült föl ben-
nem. 1996-ban felvételiztem az Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences 
Gimnáziumba, ahová fölvettek. Az osztályfőnököm Lovász Rajmund 
ferences atya lett. A gimnáziumban megismertem a szerzetesek életét, 
mindennapjaikat. A tanulás mellett foglalkoztam a gimnáziumban a 
könyvkötészettel, és sekrestyési feladatokat láttam el a templomban. 
Az iskola gazdag lelki életébe is bekapcsolódtam: részt vettem a szent-
miséken és az atyákkal közösen mondott vecsernyéken.

Érettségi után 2000-ben jelentkeztem az Esztergomi Hittudományi 
Főiskolába, ahová felvételt is nyertem. Itt a pajzsmirigy és cukorbeteg-
ségem miatt csak négy félévet zártam le sikeresen.

Ezután a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kará-
nak Szombathelyi Képzési Központjába vettek fel az általános szociális 
munkás szakra. A szociális munkás tanulmányaimat a 2003/2004-es 
tanévben kezdtem meg. 2007-ben szereztem meg a szociális munkás 
diplomát.

2007. október 1-től - 2008. szeptember 1- jéig Budapesten a Hajlék-
talanokért Közalapítvány Közalapítványi Irodájában dolgoztam.

A szociális munkás tanulmányaim alatt sem ingott meg bennem a 
papi elhivatottság. Úgy éreztem, hogy Jézus Krisztus továbbra is hív a 
papságra, így 2008 tavaszán jelentkeztem a Szeged-Csanádi Egyház-
megye papnövendékei közé. 2008. szeptemberétől a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye papnövendéke voltam. Teológiai tanulmányaimat Sze-
geden a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán folytattam.

Szegeden 2011. június 18-án volt a papszentelésem. 2011 augusz-
tusától 2012 augusztusáig Gyulán voltam káplán. Onnantól 2015. au-
gusztus 9-ig kórházlelkész voltam Szegeden.

2015. augusztus 10-től 2018. augusztus 5-ig plébániai kormányzó 
voltam a Hódmezővásárhely - Szent István Király Plébánián.

2018. augusztustól 2019. július 31-ig Dombegyháza plébániai kor-
mányzója voltam.

Szokás, hogy az újmisés pap szentképet osztogat, rajta egy 
szentírási idézettel. Ez az idézet sokatmondó. Sok mindent elárul 
az újmisés pap lelkivilágáról, céljáról. Mi volt a te szentképeden ez 
az idézet?

A pappá szentelésemkor a következő Szentírási idézetet választot-
tam egész életemre, papi szolgálatomra útravalóul:

„Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és 
mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szere-
tet nincs bennem, mit sem érek.” (1Kor 13,2)

Milyen terveid lesznek Hunyán? 

Azokat a hagyományokat, rendezvényeket amelyeket az elődeim 
bevezettek (pl. egyházközségi  vacsora, különféle szentelések mint a 
búza-, a bor-, az étel-, a házszentelés és a házaspárok megáldása) tovább-
ra megszervezem a munkatársaim segítségével. De rövidtávon újabb 
programokat nem tervezek, ugyanis a papszentelésem előtti tanévben 
egyszer egy étkezésnél nem rágtam meg rendesen egy kacsacombot, 
és lenyeltem a porcogót, ami sajnálatosan a kilyukasztotta a belemet. 
A két bélműtét és az utána való lábadozás, annyira hátráltatott a tanul-
mányaimban, hogy Dr. Kovács József rektor atya javaslatára a Püspök 
atya egyéni tanrendet engedélyezett nekem. Így a pappászentelésem 
pillanatában és azóta sincsen meg a Hittanári diplomám, csak a teoló-
giai. (A mostani ún. bolognai felsőoktatási rendszerben minden pap-
növendéknek két diplomát kell szereznie: egy teológiait és egy MA 
szintű hittanárit.) Amikor Dombegyházra helyezett a Püspök atya, el-
határoztam, hogy Hódmezővásárhelyhez képest várhatóan kisebb ter-
helés, kevesebb feladat miatt kihasználom a rendelkezésemre álló időt, 
és elvégzem levelező tagozaton Szegeden a Gál Ferenc Hittudományi 
Főiskolán a tanári szakhoz hiányzó vizsgákat. Most a 2019-2020-as tan-
évben még el fogok járni Szegedre a Főiskolára, teljesíteni hátralevő ta-

nulmányi kötelezettsé-
geimet. Illetve CZANK 
GÁBOR gyomaendrődi 
plébános úrnak az en-
gedélyével valamelyik 
gyomaendrődi általá-
nos iskolában fogom 
most szeptembertől 
teljesíteni a főiskola 
által előírt tanítási gya-
korlatot. A diplomát 
a 2019-2020-as tanév 
végén fogom megsze-
rezni.

Va l ó s z í n ű s í t e m , 
hogy a Püspök atya a 
tanulmányaimra tekin-
tettel nem adott ne-
kem Hunyán kívül más 
ellátandó plébániát.

Előre is szeretném megköszönni a hunyaiaknak a tanulmányaim 
miatt, főleg majd a vizsgaidőszak alatt, a türelmet. Ígérem, hogy tanul-
mányaim az alapvető plébánosi feladataim ellátását nem fogják befo-
lyásolni, de így csak a hosszú távú céljaim között, vagyis a diplomázá-
som utánra szerepel - ha Püspök úr nem gondolja másként, vagyis ha 
akkor is csak Hunyát bízza rám -, hogy kihasználva azt a lehetőséget, 
hogy helyben lakom, Hunyán a hitéletet, a közösségi életet különféle 
módokon fejlesszem. (Onnantól pl. igény esetén naponta is lehet Hu-
nyán mise.)

Mi a kedvenc időtöltésed?

Szeretek olvasni, nemcsak szépirodalmat, hanem pl. sci-fi t (Star 
Wars, Star Trek regényeket) is. A fő hobbim a rég villamosok, vonatok. 
Gyűjtöm az ezzel kapcsolatos relikviákat, a BKV boltjából beszereztem 
pl.: régi villamosjárat táblákat, illetve ezzel kapcsolatos szakkönyveket, 
fényképeket. Szívesen utaznék gőzmozdonyos vonattal, de sajnos a 
nosztalgia gőzmozdonyos vonatozásokat, a nosztalgia villamosozáso-
kat a Máv Nosztalgia Kft / Bkv. a hétvégére szervezi, így azokon nem 
tudok részt venni, mivel nem hagyhatom ott hétvégén a híveimet.

Szeretném megköszönni elődömnek CZANK GÁBOR plébános úr-
nak az áldozatos munkáját.

Ezúton is hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a meghirdetett iro-
dai fogadóórán kívül is van Hunyán ügyintézési lehetőség, de csak a 
velem való telefonos időpont-egyeztetés után. A meghirdetett fogadó-
óra időpontjában érkezőknek természetesen nem szükséges előzete-
sen időpontot kérniük. A hunyai fogadóórák rendje változatlan. (Kedd: 
9 -11-ig)

Bátorítom önöket, hogy bármilyen javaslatuk, észrevételük, vagy 
esetleg panaszuk van velem és a munkámmal kapcsoltban, bátran ke-
ressenek meg a félfogadási időben, vagy azon kívül is. Arra is kérem 
önöket, ha nem panaszuk, hanem bármilyen javaslatuk, jó tanácsuk 
van, osszák meg velem azokat is. Megtiszteltetésnek veszem, ha ezeket 
az észrevételeket, esetleges panaszokat nem másodkézből, vagy név-
telen levelekből tudom meg, hanem szemtől szemben érvekkel alátá-
masztva meg tudjuk beszélni, és akkor lehetőség szerint változtatok az 
elképzeléseimen, sőt akár magamon is. A templomi hirdetőtáblára, és a 
hunyai plébánia ajtajára is kifüggesztem az elérhetőségeimet.

Szeretném ismertetni az új hunyai miserendet:

Hétfő: nincs mise
Kedd – szerda - csütörtök: nyári időszámítás: 18:00 óra szentmise
                                                   téli időszámítás: 16:00 óra szentmise
Péntek: nincs mise
Szombaton: nyári időszámítás: 18:00 óra szentmise
                        téli időszámítás: 16:00 óra szentmise
Vasárnap: továbbra is 11:30 órakor lesz a szentmise Hunyán.

Kedves Zoltán atya! Kívánom, hogy te is érezd olyan jól magad, 
mint ahogy én éreztem a tizenhat év alatt, míg Endrődről kijártam, 
és az utolsó három év alatt, míg ott éltem.

Isten áldása kísérje hunyai lelkipásztori életed!
Iványi László

orosházi 
esperesplébános
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Gyomaendrődre érkezett az agrárügyi tematikus fórumsorozat

Békés megye felemelkedésének kulcsa az agráriumban rejlik, 
ezért is rendkívül fontos, hogy a Gyomaendrődi járásba is házhoz 
hozza a kormányhivatal a gazdatársadalomnak az állategész-
ségügyi, földhivatali, agrárügyi, növényvédelmi aktualitásokat – 
hangsúlyozta köszöntőjében a házigazda tisztét ellátó dr. Pacsika 
György, a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője.

Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormány-
megbízott kezdeményezésére februárban Békésen debütált a havon-
ta más járásba érkező agrárügyi tematikus fórumsorozat – mondta el 
Magyarné dr. Knap Diána. A Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató Főosztály vezetője közölte: márciusban 
Szeghalmon, áprilisban Orosházán, csütörtökön pedig a Gyomaendrő-
di járásban invitálta a gazdatársadalmat a fórumra a kormányhivatal. 
Júniusban a Mezőkovácsházai járásban tájékoztatjuk az agrárium sze-
replőit az aktualitásokról – tette hozzá.

A Gyomaendrődi Járási Hivatal dísztermében megtartott rendez-
vényen dr. Nagy Erzsébet az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály munkatársa az állategészségügyi aktualitások témakörében 
azt ismertette, hogy az állattartó telepekkel és takarmánnyal foglalkozó 
vállalkozók milyen feltételekkel vehetők nyilvántartásba. 

Idén január 11-étől több ponton változott a földforgalmi törvény 
– erről már dr. Sóvári Tibor beszélt. A Békés Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály osztályvezetője 
elmondta: ebből kifolyólag már nem lehet feles bérlet, valamint ré-
szesművelés jogcímén új földhasználati szerződést kötni, a meglé-
vők pedig a szerződések lejártakor, de legkésőbb tíz év múlva (2028. 
december 31-én) a törvény erejénél fogva megszűnnek. Fontos az is, 
hogy a törvény hatálybalépésekor fennálló ilyen szerződéseket már 
nem lehet meghosszabbítani - mondta. Így a jövőben a föld haszná-
latát csak haszonbérlet, szívességi földhasználat és rekreációs célú 
földhasználat jogcímén lehet átengedni – tette hozzá dr. Sóvári Tibor. 
Módosult a helyben lakó szomszéd fogalmának meghatározása is: a 
helyben lakó szomszéd ranghelyén élhet az előhaszonbérleti jogával 
az is, aki ugyan a szomszéd településen lakik és a földje a település-
határ másik oldalán van, de az egyébként természetben szomszédos a 
szerződésben megjelölt ingatlannal – zárta előadását az osztályvezető.
Az agrár-kárenyhítési és vis maior bejelentésével kapcsolatos tudniva-
lókról Tóth János főosztályvezető, a növényvédelmi aktualitásokról dr. 
Bacsa Zoltán osztályvezető tartott előadást. Az agrártámogatásokkal 
kapcsolatos információkról Magyarné dr. Knap Diána főosztályvezető 
tájékoztatta a résztvevőket.

Idén is elismerte a legkiválóbb diákokat a 
Gyomaendrődi Járási Hivata
l
Immár negyedik éve, hogy a Gyomaendrődi Járási Hivatal – ok-

levéllel és könyvvásárlási utalvánnyal – díjazza a kimagasló tanul-
mányi és sportteljesítményt nyújtó, valamint a közösségi munká-
ban aktívan részt vevő diákokat.

Az elismerő oklevelet és könyvvásárlási utalványt idén dr. Pacsika 

György hivatalvezetőt nyújtotta át Dinya Zsókának (Rózsahegyi Kál-
mán Általános Iskola és Kollégium), Csányi Brigittának (Gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskola), Demeter Adrienn-nek (Szent Gellért Katoli-
kus Általános Iskola és Gimnázium), valamint Varga Mártonnak (Ványai 
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola). A kitüntetettek 
személyére – egész éves teljesítményük alapján – az oktatási intézmé-
nyek vezetői tesznek javaslatot. A Gyomaendrődi Járási Hivatal fontos-
nak tartja, hogy együttműködjön, jó kapcsolatot ápoljon a járás terüle-
tén működő köznevelési intézményekkel.

Gyermekvédelmi szakmai napot tartottak Gyomaendrődön

A Gyomaendrődi Járási Hivatalban üléseztek a járási gyermekvédel-
mi jelzőrendszer tagjai. A szakemberek a Békés Megyei Gyermekvédel-
mi Partnerségi Protokollban résztvevők együttműködésének fontossá-
gára hívták fel a fi gyelmet.

A rendezvényt dr. Pacsika György hivatalvezető nyitotta meg, majd 
dr. Krizsán Anett, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója tartott 
előadást a jelzési kötelezettségről, valamint a jelzés elmulasztásának 
munka- és büntetőjogi felelősségéről.A Békés Megyei Kormányhivatal 
kiemelt fi gyelmet fordít a jelzőrendszer működtetésére – mondta dr. 
Krizsán Anett. Hozzátette: a Békés Megyei Gyermekvédelmi Partnerségi 
Protokoll alapvető célja a jelzőrendszeri tagok feladatának, szerepének 
pontos leírása, a jogszabályi környezet rendszerszintű áttekintése.

Pál Jánosné, a Gyomaendrődi Családsegítő Központ vezetője a jel-
zőrendszer működését a családsegítő szolgálatok aspektusából közelí-
tette meg. Rejtő Éva, a hatósági, gyámügyi és igazságügyi osztály ve-
zetője az üzemeléssel kapcsolatban felmerülő kérdésekre világított rá.

A rendezvényen részt vettek a járási jelzőrendszer tagjai: a nevelé-
si-oktatási intézmények vezetői, az egészségügyi szolgáltató rendszer 
tagjai, a Gyulai Tankerületi Központ gyomaendrődi irodavezetője, vala-
mint a rendőrség szolgálatvezetője is.

Német testvérvárosi delegáció vendégeskedett a 
járási hivatalban

Gyomaendrőd és a Frankfurt melletti Schöneck testvérvárosi kap-
csolatban állnak egymással, a két település kórusai már több mint 10 
esztendeje ápolnak kiváló kapcsolatot.

A Gecseiné Sárhegyi Nóra karnagy vezette Gyomaendrődi Zene-
barátok Kamarakórus már többször járt a szászországi városban, idén 
pedig a schönecki kórus érkezett Gyomaendrődre, amelynek tagjai a 
járási hivatalba is ellátogattak.

A vendégeket köszöntő dr. Pacsika György hivatalvezető röviden 
ismertette a járási rendszer kialakulását, és bemutatta a hivatal tevé-
kenységét. A látogatást a schönecki és a gyomaendrődi kórus tagjainak 
öröméneklése zárta a járási hivatal dísztermében.

Másnap az endrődi Szent Imre katolikus templomban közös hang-
versenyen fakadt dalra a schönecki és a gyomaendrődi kórus.

Német testvérváros kóruspróba
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Jó ideje már, hogy kerestem az alkalmat a Gyo-
maendrődi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály osztályvezető asszonyával, Rejtő 
Évával való személyes találkozásra. Megvallom nem 
volt könnyű vállalkozás összeegyeztetni kevés szabad 
időnket, de biztosan állítom, hogy megérte. Szemé-
lyében egy nagyon kedves, ráadásul érdekes életúttal 
bíró ismerősre tettem szert. Az újság e havi számá-
ban Őt szeretném bemutatni a Tisztelt Olvasónak!

Kérlek, beszélj kicsit magadról, hiszen vi-
szonylag kevesen ismernek városunkban, mivel 
nem itt élsz!

Nevem Rejtő Éva, de Győri Évaként láttam 
meg a napvilágot 1972. október 29-én Szarvason. 
Néhány hónapos koromban szüleim elköltöztek 
a Bélmegyer településtől 5.5 km-re lévő Fáspusz-
tai vadászkastélyba, melyet a 19. században gróf 
Weinckheim Béla magyar miniszterelnök építte-
tett Ybl Miklós tervei alapján. A kastély, valamint 
a hozzá tartozó több száz hektáros birtok 1945-ig 
a Weinckheim család tulajdonában volt, majd az 
államosítás után nevelőotthonként működött egé-
szen 1998-ig. Szüleim - pedagógusok lévén - ne-
velőtanárként, a kastélyban vállaltak munkát, ahol 
abban az időben 90 állami gondozott gyermek is 
nevelkedett.

A fentiek fényében kora gyermekkorom idilli környezetben és kö-
rülmények között telt. A kastély ódon falai között szocializálódva hoz-
zászoktam, hogy rengeteg ember vesz körül, teljesen természetes volt 
számomra, hogy különféle életkorú és származású, állami gondozott 
gyermekkel együtt élem mindennapjaimat, folytatom tanulmányai-
mat. A kastély élete mindig nagyon mozgalmas volt. A többi gyermek-
kel együtt a pedagógusok arra neveltek, hogy a kötelesség, a közösség 
az első és csak ezután gondolhattam saját magamra és egyéni prog-
ramjaimra. Ennek megfelelően a nevelő-oktató munkájuk meghozta 
gyümölcsét. A gondozott gyermekek legnagyobb része fegyelmezetten 
részt vett a napi teendőkben: pl: a kastély ebédlőjében az asztalok meg-
terítése, leszedése. A mosogatás, a takarítás napi beosztással járt, de 
együtt gondoztuk a kastély számtalan virágos kertjét, a lekaszált füvet 
összeszedtük és a birtokon tartott állatok élelmezésében is segítettünk. 
Amennyiben jól teljesítettük a kitűzött feladatokat, jutalomból -neve-
lőink egy hónapban egyszer fi lmvetítőt kölcsönözve a bélmegyeri mo-
ziból, -a kastély mellékszárnyában kialakított tornateremben megnéz-
hettünk egy-egy fi lmet. Ennek köszönhetően láttam életemben először 
fi lmvásznon Terence Hillt és Bud Spencert is, mely abban az időszak-
ban számunkra ámulatba ejtő, csodaszámba menő élmény volt. Ez, a 
mai viszonyokat ismerve kissé megmosolyogtató. A jutalom kilátásba 
helyezése elképesztő módon motiválta a kastély kis „lakóit”, mellyel 
még azt is el tudták érni, hogy a jó tanulók száma más intézményhez 
mérten kiugróan magas legyen.

Szinte már irigylésre méltó környezet, valami mégis azt súgja, a 
folytatás megváltoztatta az addigi nyugodt életedet!

Igen, mint minden idillnek, ennek is vége szakadt. Sajnálatos 
módon, családi okok miatt 12 éves koromban elhagytuk a kastélyt és 
elköltöztünk Szarvasra, családom időközben kiegészült tagjával, az 
öcsémmel. Nehéz időszakot jelentett számomra a városi életformához 
történő alkalmazkodás és városi iskolába való beilleszkedés. Osztály-
társaim természetesen nem kíméltek, sokáig megbélyegzettként, amo-
lyan „intézetisként” kezeltek, mely csak néhány év elteltével szűnt meg. 
Így egészen testközelből tapasztalhattam meg a kirekesztettség és meg-
bélyegzettség „élményét”. 

Lehet, hogy későbbi pályaválasztásodnál ez a gyermekkorban be-
járt út, motiváló tényező volt?

Kora gyermekkorom történései valószínűleg kijelölték az utat a 
felnőttkori foglalkozásom irányába. A középiskola évei alatt középfo-
kú angol nyelvvizsga bizonyítványt szereztem, majd ennek köszönhe-
tően érettségi után azonnal munkát tudtam vállalni a Szarvasi Rend-
őrkapitányságon. 1991. október 1-én több munkafolyamatot ellátó 

polgári alkalmazottként, az útlevelek készítése volt 
a feladatom. Munkámat az akkori Igazgatásrendé-
szeti osztályvezető, dr. Novotny Julianna alezredes 
asszony koordinálta, aki látván szorgalmamat és 
fegyelmezettségemet, javasolta, hogy végezzem el 
a Rendőrtiszti Főiskolát, és váljak a rendőri testü-
let hivatásos tagjává. Gondolkodás nélkül adtam 
be jelentkezésemet a főiskolára, így az 1992-ben 
bűnügyi szakon kezdhettem meg tanulmányaimat. 
1995-ben kiváló eredménnyel diplomáztam és vál-
tam rendészeti szervezővé, illetve gazdaságvédelmi 
nyomozóvá A főiskolai tanulmányok befejezése 
után a Szarvasi Rendőrkapitányság mindhárom 
osztályán dolgoztam beosztottként és osztályveze-
tőként (Igazgatásrendészet) egyaránt 2017. decem-
ber 31-ig. 

Elmondanád, hogy kerültél városunkba?
A Békés Megyei Kormányhivatal felkérése 

alapján. 2018. január 1-óta vagyok osztályvezető 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal Hatósági, Gyám-
ügyi- és Igazságügyi Osztályán.

Mi a feladatod, milyen ügyekben tud az álta-
lad irányított osztály segítséget nyújtani a járás 
lakóinak?

A teljesség igénye nélküli felsorolással:- az osz-
tály segítséget nyújt a gyámhatósági, gyermekvédelmi kérdésekben. 
Szociális szakterületünk tevékenysége kiterjed a foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, 
időskorúak járadéka, közgyógyellátás területére. Egészségügyi szolgál-
tatásra feljogosító hatósági bizonyítványt állít ki kérelem alapján, ápo-
lási díj, gyermekek otthonápolási díja megállapítása iránti kérelmeket 
dolgoz fel. Általános hatósági tevékenységet folytat, hadigondozotti 
ellátás folyósításáról dönt, temető és levegőtisztasági ellenőrzéseket 
végez. Szabálysértési hatóságként jár el a törvény által rátelepített jog-
ellenes magatartások vonatkozásában, szankcionál és más szabálysér-
tési hatóságok által kiszabott szankciókat végrehajt. Fogyasztóvédelmi 
panaszaikkal is hozzánk fordulhat a lakosság, csakúgy, mint áldozatse-
gítés és jogi segítségnyújtás témakörben is.

Nagyon sokrétű és összetett a feladat. Gondolom, sok időt és fel-
készülést igényel egy-egy ügy megoldása. Ráadásul „bejáró” vagy, 
ami megint csak a szabadidőd terhére megy. Ennek ellenére van-e 
valamilyen hobbid?

Hobbim, ami kikapcsol, bár nagyon kevés az időm rá valóban, a 
békebeli viktoriánus stílusú, nagyon idős kisbútorok gyűjtése, felújítá-
sa, értékmentése, továbbá 18-19. századi fotók, dagerrotípiák gyűjtése, 
rendezése, főleg portrék vonatkozásában. Szabadidőmben ezzel kap-
csolatos cikkeket olvasok, különféle technikákat, eljárásokat, festési 
stílusokat tanulok. Autodidakta módon újítom fel vintage stílusban a 
hozzám került és jobb sorsra érdemes bútorokat, használati tárgyakat. 
Sokat tartózkodok a virágos kertemben is, ahol közel 20 féle rózsát 
gondozok. Gyermekeimmel viszonylag sokat utazok bel és külföldön 
egyaránt. Olyan régiókat keresünk fel, ahol megtalálhatók még az el-
hagyott kastélyok, kúriák, régi, szép épületek. Ezeket igyekszünk lefo-
tózni, megörökíteni. Közös kirándulásaink során próbálunk 1-2 napot 
olyan kastélyhotelekben tölteni, ahol kedvemre tanulmányozhatom a 
korhű stílusú, felújított épületet és berendezési tárgyakat is.

Néhány gondolatot mondanál férjedről, gyermekeidről is?
Férjemet Rejtő Csabának hívják, 11 éve élünk házasságban. Há-

rom gyermekünk van, 2 fi ú és 1 kislány. Házastársam pedagógus, ma-
tematika-kémia szakos tanár, programozó matematikus, mezőgazda-
sági mérnök. Jelenleg ő a szarvasi Fő téri Általános Iskola igazgatója. 

Kedves Osztályvezető Asszony! Köszönöm a szívélyes fogadtatást, 
a kellemes beszélgetést! Munkádhoz kívánok jó egészséget és kitar-
tást!

A beszélgetést lejegyezte:
Lehóczkiné Timár Irén

Civil sarok Járási Hivatal gyámügyise: Rejtő Éva
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2019.07.19. - 2019.07.21-ig napokra a Magyar Birkózó Szövetség ismé-
telten Gyomaendrődöt választotta az országos és a nemzetközi minősítésű 
bírók minősítő vizsgájának helyszínéül.

A konferencia ideje alatt a szakmai program, a vizsgák mellett nagysze-
rű szabadidős programot sikerült az időjárás engedelmével megvalósíta-
nunk a tervek szerint.

A házigazda a Hencz WSE Egyesületünk, partnereink Kállai Ferenc Kul-
turális Központ, Dréher Söröző, Étterem, Hárs Termál Hotel, Körös-Kajak SE, 
Liget Gyógyfürdő és Kemping.

Díszvendégként jelen voltak: a Magyar Birkózó Szövetség részéről: Far-
kas Tibor főtitkár úr, bíró, a bizottság elnöke Pál Szabolcs úr.

Gyomaendrőd részéről: Toldi Balázs polgármester úr, Lehoczkiné Timár 
Irén alpolgármester asszony.

Több esetben köszönetét fejezte ki a Magyar Birkózó Szövetség 
mindannyiuknak a nagyszerű fogadtatásért, és már búcsúzáskor tervezték 
a legközelebbi gyomaendrődi találkozót.

Nagyon nagy tisztelettel köszönjük a partnereknek, egyesületi résztve-
vőknek, sportbarátoknak, akik segítettek, mert  az ő munkájuk nélkül nem 
jöhetett volna létre. Több család a bírók közül nem első ízben tér vissza szál-
lást foglalni, nyaralni, fürdőzni. 

Következő tervezetünk, évadzáró világversenyek után a kulturális köz-
ponttal egyetemben meghívjuk a nemzetközi élvonalban jeleskedő híres-
ségeket.

„Három évvel ezelőtt azt mondtam, hogy nem nyugszom addig, amíg 

Gyomaendrőd nem lesz a Magyar Birkózás Rómája.”
Köszönjük a lehetőségeket.

Köszönettel:
Hencz Gyula, Békés Megyei Birkózó Szövetség és a Hencz WSE elnöke

ORSZÁGOS BIRKÓZÓ BÍRÓI KONFERENCIA GYOMAENDRŐDÖN
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A S Z T A G
- szabadban tárolt, tartósan összerakott, cséplésre vagy nyomtatásra váró gabona (elsősorban búza) -

1 Mózes 1:26-28
 26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és ha-

sonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, 
a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó 
mindenféle állatokon.

 27 Teremté tehát az Isten az embert az õ képére, Isten képére 
teremté õt: férfi úvá és asszonynyá teremté õket.

 28 És megáldá Isten õket, és monda nékik Isten: Szaporodja-
tok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodal-
matok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a 
földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

A tavasz beköszöntével sokat hallhattunk a megváltozott 
éghajlatról, húsvétig a csapadékhiány miatt a rossz terméskilá-
tásokról, majd több helyen a sajtóban aggódtak a fogyó fecs-
keállomány miatt, de aztán ahogy telt az idő, az előzőekkel el-
lentétes hangok, sőt szomorú események is bekövetkeztek. A 
következőkben irodalmi hivatkozások nélkül, emlékezetemre 
hagyatkozva írom le gondolataimat néhány témával kapcsolat-
ban.

Sok szó esett a klímaváltozásról, amit vannak, akik lekicsiny-
lően elutasítanak, mások pedig felnagyítva a világvégét jósolják. 
A napokban volt tele a média azzal a hírrel, hogy az idén július 
29-ig elfogyasztottuk a Föld tartalékait és a WWF közleménye 
szerint 1,75 Földre lenne szükségünk különben beköszönt a 
csőd. Valóban szélsőséges időjárások alakultak ki és a meleg-
rekordok északibb országokban is megjelentek. Dr. Gyuricza 
Csaba egy Gyomaendrődön rendezett fórumon, előadásában 
elmondta, hogy napjaink magyarországi éghajlata a 60-as évek 
bulgáriai éghajlatához hasonló és ehhez a gazdáknak alkalmaz-
kodni kell, amit csak az öntözésfejlesztéssel nem lehet megolda-
ni. Változtatni kell a talajművelésen, új fajták kellenek, de új fajok 
termesztése is indokolttá válik. Többet kell tehát foglalkoznunk 
a környezetünkkel, védeni, óvni kell, de jobban kell, hogy tuda-
tosuljanak az összefüggések.

 Húsvétig nagy csapadékhiányt tapasztalhattunk, sőt a rövid 
ideig tartó téli fagyok a repcevetések nagy részét kipusztították, 
mégis az április vége után lehullott csapadék 5 t/ha feletti bú-
zaterméseket produkáltak, és ahol jég nem pusztított, bíztató a 
kukoricák és napraforgók terméskilátása is.

Tavasz óta sok szó esik a fecskékről! Alig van nap, hogy a saj-
tóban ne lenne hír. Jó lenne, ha sok ember végiggondolná, mi-
lyen fecskék fészkelnek Magyarországon, és az iskolában is több 
szó esne róluk. A töltések falaiban költ a parti fecske, míg az em-
ber leginkább a molnárfecskével és a füstifecskével találkozik. 
Sokunknak szép emléke a tanyai istállókban költő füsti fecske 
ugyanakkor a molnárfecske urbanizálódott leginkább, sok er-
kély szegletében fészket épít. Állítólag 2 millióval kevesebb a 
fecskelétszám, ami 2 ezer tonna rovar megmaradását eredmé-
nyezi. A fogyás oka nemcsak az oktalan emberi tevékenység, 
a fészkek leverése, sőt olyan is történt mikor a kis fecskékkel 
együtt verték le, mert hiszen a redőnyt fel kellett szerelni. Hasz-
nos lenne az ilyen emberi tevékenységeket az évszaknak meg-
felelően időzíteni. Gondolok itt a nyári fakivágásokra is, mikor 
még a kirepülés előtt vágják ki a fákat, mert kerékpárút épül.

Azután, ha már a fecskékről volt szó, beszéljünk a fecsketáp-
lálékokról is. Egy fecske egy évben nagyjából 1kg rovart fogyaszt 
el. Ezek többnyire legyek és szúnyogok és más apróbbak.

A nyár eddigi szakaszán a „szúnyogirtást” reklamálták az em-
berek, nem gondolva arra, hogy ha kiirtunk egy fajt, akkor a táp-
lálékláncban hiány lép fel és még inkább fogynak majd a kedves 
madaraink. A légi és a földi szúnyoggyérítést követően másnap 
már a légyre panaszkodott valaki az interneten. A szúnyogokról 
is sok téves információ jelenik meg, vagy az emberek egy része 
csak a negatívumokat hallja meg. A csípőszúnyogok Földön lévő 
faja több ezer és ebből Magyarországon is több mint száz faj él. 
Szívó-szúró szájszervük van, és a vérre a tojásrakáshoz van szük-
ségük. Kórokozókat is terjeszthetnek, hangzott el több hírmű-
sorban, majd aki egy-két dolognak utánanézett, rálelhetett arra 
az információra is, hogy csak akkor terjesztenek kórokozókat, 
ha a kórokozó jelen van. Tovább gondolva a szúnyoggyérítést! 
A változó klímával egyre szélsőségesebb időjárásunk alakul, las-
san két évszak lesz Magyarországon, gyakori a hőség és a nagy 
mennyiségű csapadék után a szúnyoglárvák számára kedvező-
ek a pangóvizek.  A más kontinensekről történő szállítások kö-
vetkeztében új szúró szúnyogfajok érkeznek, és velük jöhetnek 
a kórokozók is. Aki növényvédelemmel foglalkozott az tudja, 
illetve ismeri az integrált védekezés fogalmát, amely azt jelenti, 
hogy mindazon beavatkozás a kártevők ellen, mely gyéríti szá-
mukat eredményes lehet. Például a mechanikai védekezés, ha a 
karomon megjelenő egyedet lecsapom. Természetesen nem ez 
önmagában a megoldás. Jelenleg az emberek akkor nyugsza-
nak meg, ha megjelenik a repülőgép az esti órákban. A jelenleg 
legelterjedtebb egy kémiai védekezés, melynél az alkalmazott 
szer nemcsak a szúnyogokra veszélyes, hanem sok más hasznos 
szervezetre, például a méhekre, katicabogarakra és még sok-sok 
hasznos élőlényre is. Várhatóan ez a védekezési mód Magyar-
országon is be lesz tiltva. Van más mód is, a biológiai, mikor a 
szúnyoglárvák ellen baktériumokat vetünk be. Nem biztos, hogy 
kielégítő volt a szúnyogokkal kapcsolatos leírásom, de gondo-
latébresztésnek talán megfelel.

A címben írtam, hogy a növényekről is szó lesz. A növények 
mint állati és emberi táplálékok fontosak számunkra. Minden 
növényre vonatkozik, hogy amennyiben „nem szeretjük” őket, 
akkor is csak a gyérítés jöhet szóba. A klímaváltozással sok al-
lergiát okozó növény hosszabb ideig szórja a pollent és sok em-
bertársunk életét keseríti meg. A csapadékos nyár most nem 
okozott olyan nagy problémát eddig a parlagfű fronton. A te-
levíziós fórumokon és más fórumokon a hozzászólók általában 
a szomszéd kertjében megjelenő egyedet tartják a legveszélye-
sebbnek, holott a szántóföldeken kell előbb rendet tenni. Nem 
elsősorban okolva a gazdálkodót, hanem támogatással segítve. 
A vetésszerkezet a piaci viszonyoknak megfelelően úgy alakult, 
hogy a rendszerváltás előttihez jelentősen nőtt a napraforgó te-
rület aránya, melyben jól megél a parlagfű. Egy jó kampánnyal 
és anyagilag is segítve a termelőt, hogy parlagfű-mentesítsen, 
eredményes lehet a védekezés.

Gyomaendrőd, 2019. 07. 31.  
Várfi  András

agrármérnök

Növények, állatok és az ember
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Rovatvezető: Polányi Éva

„Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a 
szemnek láthatatlan!”

Hetvenöt éve halt meg Saint-Exupéry
(1900. június 29. – 1944. július 31.)

A nemesi családból 
származó hivatásos, majd 
felderítő pilóta az irodal-
mat csupán másodsorban 
műveli. Regényei inkább 
naplószerű önvallomások. 
Kiemelkedik az Éjszakai 
repülés című kötet két 
darabja, A déli futárgép 
(1929) és az Egyedül a 
felhők felett (1931). Még 
a háború alatt jelent meg 
A kis herceg (1943) című, 
gyermekeknek és felnőt-
teknek szánt meséje, saját 
illusztrációival. Gépével 
utoljára 1944. július 31-
én szállt fel, de többé nem 
tért vissza. A repülőgép 

roncsait 2000 májusában találták meg a Marseille-közeli Riou szi-
getnél. Halálának körülményeit a mai napig legendák övezik. 

Imájával és regényrészletével emlékezünk rá.

Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeré-

seket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, el-
sőrangú

vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán 
kell mennie!

Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó

ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások 

mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem 
teszünk semmit.

Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban 
és

a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis 
jóságot

közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem 

van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

18.
A  kis  herceg  nekivágott  a  sivatagnak,  de  nem  találkozott,  

csak  egy  virággal.  Egy  három-szirmú, semmi kis virággal.
- Jó napot! - mondta a kis herceg.
- Jó napot! - mondta a virág.
- Hol vannak az emberek? - kérdezte udvariasan a kis herceg. 
A virág látott egyszer egy bandukoló karavánt.
- Az emberek? Van belőlük, azt hiszem, hat vagy hét. Évekkel 

ezelőtt láttam őket. De sosem lehet tudni, hol-merre vannak.  Viszi, 
sodorja őket a szél. Nagy baj nekik, hogy nincs gyökerük.

- Viszontlátásra - mondta a kis herceg.
- Viszontlátásra - mondta a virág.

19.
A kis herceg fölkapaszkodott egy hegyre. Életében nem látott 

még más hegyet, mint a három vulkánját, de azok éppen csak a tér-
déig értek. A kialudt vulkánját zsámolynak használta. „Egy ekkora 
hegyről - gondolta - egyetlen szempillantással látni fogom az egész 
bolygót meg az összes embert.” 

De nem látott egyebet, mint tűhegyes sziklacsúcsokat.
- Jó napot! - mondta találomra.
- Jó napot!... Jó napot!... Jó napot!... - válaszolta a visszhang.
- Ki vagy? - kérdezte a kis herceg.
- Ki vagy... ki vagy... ki vagy... - felelte a visszhang.
- Légy a barátom, olyan egyedül vagyok - mondta.
- Egyedül vagyok... egyedül vagyok... egyedül vagyok - felelte 

a visszhang.
„Milyen furcsa bolygó! - gondolta a kis herceg. - Milyen száraz, 

milyen hegyes, milyen sós. És az embereknek nincs semmi képze-
lőtehetségük. Folyton csak azt szajkózzák, amit mondanak nekik... 
Nekem otthon volt egy virágom: mindig ő kezdte a beszélgetést...”

(A kis herceg – részlet, fordította: Rónay György)
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Egy lengyelországi gyalogzarándoklat margójára
„Wow!”

„Wow!”- mondtam félhangosan, s már nyúltam a hátizsákom külső 
zsebében lapuló telefonomért. Nagy igyekezetemben az út során néhány-
szor leejtettem, az üvege is megrepedt. A pillanat megörökítésében azon-
ban így is kiváló munkát végzett, jó fotókat készítettem vele.

Ámulattal néztem az éppen mellém érő lengyel vagy szlovák zarándok-
társamra (úgy vélem, lengyel lehetett), aki széles mosollyal, vidáman ejtette 
ki, miközben rám nézett: „Wow!” Rövid ősz haja, fi ligrán, fi atalos termete, 
kockás zöld inge üdítően hatott az egyébként is üde tájban, a fejünk fölött 
összeboruló zöld alagútban.

Egymásra néztünk, és cinkos összekacsintással állapítottuk meg, mi-
lyen szép helyen is járunk! Látta, belefeledkezem a sok zöldbe. Láttam, 
ő is elvarázsolódik.  Nem akartunk beszélgetni. Ráadásul én nem tudok 
lengyelül, ő valószínűleg, nem tud magyarul. Ez a helyzet egyáltalán nem 
feszélyezett bennünket, nyelvi korlátaink láthatóan nem zavarták közös 
gyönyörködésünket… Aztán hamarosan elkezdtük a rózsafüzért, minden-
ki a maga nyelvén imádkozott. Ebben a zsongító sokféleségben komótosan 
baktattunk egymás mellett egy darabig. 

Napok teltek el, amikor az egyik templomba lépve megállt mellettem. 
Huncutul rám nézett, s azt mondta „wow!”. A fatemplom ablakain beáradó 
fény elárasztotta az aranyos oszlopokat, díszeket, arannyal futtatott szob-
rokat, festményeket. Máriát és Józsefet. Halványsárga orchideák fürdőztek 
a fényben, s valahogy minden Isten dicsőségéről beszélt. „Wow!” - szakadt 
fel belőlem is.

A következő napokban többször láttam, amint útitársam a sor végére 
jön, onnan pásztázza ő is a tájat, az előttünk kanyargó zarándokok sorát. 
Hol előttem, hol mögöttem rótta a kilométereket. Ritkán kerültünk egymás 
mellé, és akkor sem beszélgettünk. Egyezményes indulatszavunk a „wow”, 
mindenre kiterjedt, ami jó, ami szép, ami csodálatra méltó. Az elkövetke-
ző napokban tehát néhányszor „gyakoroltuk” a „wow”-ot. Ha elnehezült 
testünknek-lelkünknek különleges kényeztetésben volt része (pl.: diny-
nyeszeletek, a szépen megterített és minden földi jóval megrakott asztal, 
a vendéglátás családiassága stb.), meglepetésünk és elismerésünk egyetlen 
szóban, egy mindent összegző felkiáltásban, a „wow!”-ban fogalmazódott 
meg. 

Számomra krakkói zarándoklatunk alapélménye a „wow!”, ami fordí-
tásban az ejha!, nahát!, pompás!, remek! jelentéssel bír. 

De nem hiszem, hogy le kell fordítanunk! A „wow!” ugyanis sokkal-
sokkal több ennél… 

(Polányi Éva)

„HIDASNÉMETITŐL KRAKKÓIG”

Mit viszek magammal erről a zarándokútról?

Magammal viszem – képzavarral élve - az időtlenségben meg-
tapasztalt időt. 

A szétnyíló lengyel táj zöld-sárga kockáiban, a rózsafüzér sok-
nyelvű mormolása közben döbbentem rá, hogy ittlétem alatt kisza-
badultam az idő rabságából. Nem kérdezem, nem nézem, mennyi 
az idő, hány óra van. Belefeledkezem a lépegetésekbe, a lélegzésbe, 
a tájba, az égbe, az ima szövegébe, zarándoktársaim történeteibe, 
a közös éneklésbe. Persze csak addig a pillanatig, ameddig belém 
nem nyilall a fájdalom, nem rándulnak görcsbe izmaim, meg nem 
csúszom a meredélyen, nem rúgok bele az éppen ott kiálló kőbe. 
Vagyis addig, amíg fi zikai korlátaim jelzik, hogy bizony testi ha-
tárok között élek és rovom a kilométereket. Az időtlenségben je-
lentkező idő a Most szabadságában emlékeztet korlátaimra, töré-
kenységemre. S arra, hogy „mindenért hálát adjatok”. A sebekért, 
fájó lábakért, a kimerültségért, együttlétekért, elindulásokért és 
megérkezésekért. 

Az olyan különleges megérkezésért is, mint amilyet Krakkóban 
az Irgalmasság Bazilikájában éltem meg. Az utolsó együtt töltött 
szentmise, lelki vezetőnk és kísérőnk, Szaniszló atya személyes ál-
dása „megmozgatta” bennem zarándokutunk valamennyi tapasz-
talatát, s az emelkedettség, megrendültség élményét hozta. A ka-
tarzist. 

Hálás vagyok a közösen megtett út minden pillanatáért.  Kö-
szönöm! 

(Polányi Éva)
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Kedves Olvasók! Ebben a lapszámban szeretnék ismertetést nyúj-
tani az ásványvíz fogyasztás előnyös hatásairól. A sokféle összetéte-
lű ásványvizek a gyógyítás területén kiállták az évezredek próbáját, 
de „a gyógyvizek még nem eléggé, értéküknek megfelelően használt 
segédeszközei az orvosi kezelésnek”. A gyógyvizek alkalmazása a 
gyógyászatban eredményre vezető a „gyógyszercentrikus” időszak-
ban is, a környezetszennyezés következtében egyre nagyobb az ás-
ványvizet fogyasztók száma. A glaubersós Mira vízről, az alkalikus 
Salvus vízről és a Jódaqua ásványvíz gyakorlati alkalmazásáról 
szeretnék adni egy átfogó útmutatót ebben a leírásban. Remélem az 
újságcikk olvasása során a kedves Olvasók hasznosan értékesíthető 
információkhoz jutnak!

A Mira vízről
A Mira víz forrása Jászkarajenő határában található. A kisebb 

ásványi anyag tartalmú Mira Baby és Mira keserűvíz a 3 méteres 
kutakból, a Mira glaubersós gyógyvíz a 4 m-es kutakból kerül ki-
termelésre. A Mira víz fő összetevője a nátrium-szulfát (glauber-
só), de kisebb mennyiségben tartalmaz konyhasót és magnézium-
szulfátot (keserűsó) is. A gyógyvíz keserűsó tartalma révén enyhe 
hashajtó, béltisztító hatású; alkalmazható enyhe, heveny bélhurut 
és székrekedés kezelésében. A Mira víz epehólyag-összehúzó tu-
lajdonságú, így az epepangást megszünteti és rendszeres fogyasz-
tása révén az epekőképződés és az epehólyag gyulladás kialakulá-
sa ellen hat. A Mira víz kedvező hatást gyakorol az anyagcserére. 
Elhízott, naponta 1000-1500 kcal energia tartalmú diétával kezelt 
betegek a Mira víz fogyasztása mellett jobban fogytak, mint a csak 
diétában részesülő, kontroll csoport betegei. A testsúlycsökkenés 
eredményeit 4 hét után hasonlították össze. A vizsgálat során ta-
pasztalták, hogy a Mira vizet fogyasztó betegek nemcsak jobban 
fogytak, hanem a gyógyvíz rendszeres fogyasztása révén csökkent 
az érelmeszesedést okozó LDL-koleszterin-és triglicerid-szint, a 
javuló szénhidrát-anyagcsere hatására a vércukorszint is csökkent. 

A Mira víz fogyasztása ellenjavallott heveny gyomor-és bélhu-
rut, savhiányos állapotok, vérző gyomor-és nyombélfekély, szív-
elégtelenség, hányás, hasmenés és jelentős folyadékvesztéssel járó 
állapotok esetén. 

Az epeutak és az epehólyag betegségeiben naponta 1-2 alka-
lommal 2-3 dl Mira víz fogyasztása ajánlott, idült esetben 4-6 héten 
át. Bélhurut kialakulásakor naponta 2x 1-2 dl fogyasztása javasolt.  
Ezekben az esetekben a gyógyvíz éhgyomorra történő alkalmazása 
javasolt. 

Fogyókúrázóknál naponta 3x2 dl gyógyvíz főétkezések utá-
ni fogyasztása javasolt. Cukorbetegségben, magas koleszterin-és 
vérzsírszint esetén és vírusos vagy toxikus májgyulladásnál napon-
ta 2-3 dl víz ivása javallott, kúraszerűen alkalmazva. 

Gyermekek székrekedése esetén a kisebb ásványi anyag tartal-
mú Mira Baby adása javasolt, életkortól függően 1 evőkanáltól 1,5 
dl-es napi mennyiségben. A gyermekek valószínűleg nem szeretik 
a Mira víz keserű ízét, ezt a kellemetlen ízt azonban gyümölcslé 
hozzáadásával lehet enyhíteni. Idősek székrekedéses panaszai ese-
tén is javasolt a Mira Baby fogyasztása.

A Salvus víz kedvező élettani hatásairól

A bükkszéki forrásból származó Salvus víz fürdő-és ivúkúra 
formájában is alkalmazható különböző betegségek gyógyítására. 
A gyógyvíz a Világon egyedülállóan magas oldott ásványi anyag 
tartalmú (22205 mg/L). Alkalikus tulajdonságát az igen magas ol-
dott hidrogén-karbonát tartalmának köszönheti, de tartalmaz még 
megemlítendő mennyiségben klorid, bromid és fl uorid ionokat is. 
A Salvus vízben oldott halogén ionok kedvező hatással vannak az 
egészséges emberekre is. 

Az alkalikus ásványvíz alkalmazható savtúltermeléssel járó 
gyomorhurut és refl ux betegség kezelésében. Ezekben a kórké-
pekben az ásványvíz ivása kortyonként, étkezések közötti idősza-
kokban, éhgyomorra javasolt, összesen naponta: 2-3 dl Salvus víz 
elfogyasztása indokolt. A gyógyvíz nyákoldó tulajdonsága miatt 
előnyösen alkalmazható gyulladásos gyomor-bélrendszeri beteg-
ségekben, idült húgyúti gyulladásokban. A húgysav kiválasztást fo-
kozó hatása miatt a Salvus víz fogyasztása előnyös lehet köszvény-
ben is. Idült hörghurutban 2-3 dl Salvus vizet hígítsunk fel forró 

tejjel vagy langyos vízzel. Kisebb adagokban, több részre elosztva 
fogyasszuk, így megkönnyíti a köpetürítést és a gyulladásos, légúti 
váladék kiürülését. 

A Salvus víz ivása ellenjavallott Eschericia coli okozta húgyúti 
fertőzésben, karbonát-és foszfát összetételű vesekövek kialakulása-
kor, nátrium-és vízvisszatartással járó állapotokban.

Porlasztókészülékkel, párologtatóval a gyógyvíz porlasztva a 
légtérbe jut és igen jó hatással van a légutakra. 

A Jódaqua ásványvízről

A Jódaqua gyógyvíz a Nógrád megyében található sóshartyáni 
jódaqua kútból származik. A vízadó bázis a becslések szerint 20-25 
millió évvel ezelőtt az oligocén korban alakulhatott ki. A lelőhelyet 
1710-es években fedezték fel; Világviszonylatban is egyedülállóan 
magas jódtartalmú sósvizet ad, mely a teljes magyar lakosság jód-
szükségletét képes fedezni.

A Jódaqua gyógyvíz igen nagy mennységben tartalmaz ter-
mészetes jódot és ezen kívül számos, az emberi szervezet számára 
fontos mikro-és makroelemet is. A gyógyvíz nagyobb mennyi-
ségben nátriumot, kloridot, hidrogén karbonát-ionokat, jodidot, 
bromidot tartalmaz, de megemlítendő a magnézium, kálcium, vas, 
lithium, fl uorid, metabórsav-és kovasav tartalma is.

A gyógyvíz hatékonyan alkalmazható jódhiányos állapotok ke-
zelésére. A jódhiány számos betegség, tünet egyik okozója lehet, 
mint pl. pajzsmirigy alulműküdés és megnagyobbodás, az anyag-
csere folyamatok meglassulása, depresszió, pánikbetegség, emel-
kedett koleszterin-és vérzsírszintek, székrekedés, fáradékonyság, 
mentális meglassultság, memóriazavarok, hangulati labilitás, bőr-
szárazság, ekcéma, meddőség és potencia zavarok, a terhesség 1. 
hetében előforduló gyakori vetélés, csecsemők, kisgyermekek ese-
tén szellemi visszamaradás és csökkent testi fejlődés. Ha a Jódaqua 
gyógyvizet nem megelőzésre, hanem betegségek kezelésére alkal-
mazzuk, azt mindenképpen előzze meg diagnosztikus orvosi vizs-
gálat, és a kezelőorvossal történő, terápiára vonatkozó konzultáció.

Magyarországon a felszín alatti és feletti vizek jódtartalma ala-
csony, ezért gondoskodni kell a jód megfelelő pótlásáról. 

Várandósság előtt és alatt valamint szoptatás során kiemelke-
dően fontos a kismama számára a megfelelő jódbevitel biztosítása 
a magzat és újszülött ideg-és immunrendszerének megfelelő fej-
lődése, a megfelelő alapanyagcsere folyamatok biztosítása céljából. 
A várandósság és a szoptatás ideje alatt a jódszükséglet 250 ug na-
ponta.

A Jódaqua gyógyvíz fogyasztása vízben, gyümölcslében, teában 
elkeverve javasolt. Megelőzés céljából az adagolás 5 éves korig: 0,5-
1 ml/nap, 6-12 éves korban: 1 ml/nap, 13 éves kortól: 1,5 ml/nap, 
várandósság és szoptatás ideje alatt: 2 ml/nap. 

A jódhiány miatt kialakult betegségek kezelésében ajánlott: 5 
éves korig: 1-2 ml/nap; 6-12 éves korban, 13 éves kortól és kisma-
mák esetén: 2-2,5 ml/nap.

A Jódaqua gyógyvíz fogyasztása ellenjavallott pajzsmirigy túl-
működés vagy gyulladás és göbös golyva kialakulásakor.

Internetes forrás: 
www.matrainfo.hu/gyogyturi_salvus.php
https://medaqua.hu/hu/gyogyviz/mira
jodaqua.com/

dr. Macsári Judit

Egészségről-betegségről
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Fotó: Balogh 

A Békés megyei labdarúgó kluboknak július 1-jén járt le 
a nevezési határidő, addig kellett eldönteni ki hol szeretné 
folytatni a 2019-20. évi bajnoki küzdelmeket. A hiánypótlások 
azonban még némileg felülírhatják a csoportok összetételét. 
A nevezések ismeretében valamelyest közelebb kerülhet a 
közvélemény ahhoz, hogy milyen csapatok alkotják a külön-
böző osztályokat a következő szezonban. A létszámcsökken-
tést illetően sajnos továbbra sem állt meg az utóbbi éveket 
érintő kedvezőtlen tendencia. Noha az NB III-as osztályozón 
elbukó Előre II. újból célba veheti a harmadik vonalat, ebben 
– ellentétben a tavalyi 10 csapattal – idén csak 8 rivális akadá-
lyozhatja meg.  A megyei I. osztály tavalyi 11 tagú mezőnyé-
ből hiányozni fog a szakmai okokra hivatkozó Mezőhegyes 
és a Vésztő, míg Kondoroson a távozó főszponzor jelent gon-
dot. Ugyanakkor a megye kettő Északi csoportjának bajnoka, 
a Dévaványa feljebb lép egy osztályt, így várhatóan 9 csapat 
alkothatja a mezőnyt.

Időközben azonban kiderült, hogy bár a bajnokság meg-
nyerésével kiharcolta, mégsem a megyei I. osztályban kíván 
indulni a Dévaványai SE. Az egyesület több rutinos labdarú-
gója távozásával indokolta az első osztálytól való távolmara-
dást. Az I. osztály mezőnye így 8 csapatra olvad! A zöld-fehé-
rek a megye II.-es A-csoportban indulnak.

Eldőlt az is, hogy a megye egytől visszalépő tavalyi bronz-
érmes, korábbi bajnok Kondorosi TE sehová sem adta le a ne-
vezését.

Ezek után Megyei I-ben induló 8 csapat: Békéscsaba 1912 
Előre II., Jamina SE, Gyulai TFC, Körösladány MSK, Nagyszénás 
SE, Orosházi MTK-ULE, Szarvasi FC, Szeghalomi FC.

A II. osztályban már nem földrajzilag, hanem az erőviszo-
nyok miatt válik ketté a mezőny. A 16 tagú A-jelű csoportban 
gyűlik össze a tavalyi felsőházi mezőny szinte valamennyi 
csapata, kivétel Újkígyós. Utóbbi a B-csoportba nevezett, ott 
ugyanis nem kötelező U19-es együttes szerepeltetése. A lét-
számot a megye egyből érkező Mezőhegyes és Vésztő, illet-
ve a tavalyi bajnokság néhány alsóházi csapata egészíti ki az 
előzetesen meghatározott feltöltési rendszer szerint, amely 
az előző év teljesítménye alapján elkészített erősorrendet ve-
szi fi gyelembe.

A többszöri módosítások után a Megye II. A csoportjának 
csapatai: Békéscsabai MÁV SE, Békésszentandrási HMSE, Csa-
bacsűdi GYLSE, Csanádapácai EFC, Dévaványai SE, Dobozi SE, 
Gádoros SE, Kétegyházi SE, Kunágotai TE, Mezőberényi LE, 
Mezőhegyesi SE, Mezőkovácsházi TE, Okány KSK, Sarkadi KLE, 
Tótkomlósi TC, Vésztői SE

A harmadik vonalnak számító megye II/B csoport a mara-
dék alsóházi együttesek és a megye háromból érkezők baj-
noksága lesz, kiegészülve az Újkígyóssal és Lőkösházával. A 
végleges létszám attól függ, hogy a megye háromban meny-
nyi nevezés fut be, nagy valószínűséggel itt is 16 gárda ver-
senyez majd. Ez esetben a megyei III. osztályból az eddigi két 
csoport első négy helyezettje léphet feljebb. A B-csoport két 

üres helyére a Végegyháza, a Kamut, a Méhkerék és a Kasza-
per csapata jöhet szóba. A végegyháziak és a méhkerékiek 
még nem állnak készen a magasabb osztályba való lépéshez, 
Kamuton és Kaszaperen viszont igen, vagyis a Kardos-Ör-
ménykút, Köröstarcsa, OMTK-Rákóczi, Medgyesbodzás-Gá-
bortelep kvartettet e két gárda követheti a megyei III. osz-
tályból.

Az emlékek közt kutatva az állapítható meg, hogy har-
minc évvel ezelőtt volt utoljára Gyomaendrődön a megyei 
bajnokság harmadik vonalában labdarúgó csapat, nagyot 
változott a világ.

A többszöri módosítások után a Megye II. B csoportjának 
csapatai: Battonyai TK, Békési FC, Bucsa SE, Csorvási SK, Gyo-
maendrődi FC, Kamuti SK, Kardos-Örménykút KSK, Kaszaper 
FC, Kevermes SE, Köröstarcsai KSK, Lőkösháza KSK, Magyar-
bánhegyesi FC, Medgyesbodzás-Gábortelepi SE, Mezőme-
gyer SE, Orosházi MTK-Rákóczi, Újkígyós FC.

A negyedik vonalnak számító megye háromban összevon-
ják a két csoportot, ahol a feljebb lépőket nem ide számolva 
a megmaradt együttesekhez csatlakozik a négy újonnan ösz-
szeálló gárda, az Elek, a Füzesgyarmat II., a Pusztaföldvár, és a 
Szabadkígyós, illetve az újraszerveződő Atletico Békéscsaba.  

A Megye III. csoportjának csapatai: Atletico Békéscsaba, 
Békéssámsoni SK, Elek USE, Füzesgyarmati SK II., Gerlai SE, 
Kötegyáni FC, Méhkeréki SE, Nagybánhegyesi RSE, Puszta-
földvári LK, Szabadkígyósi SZSC, Telekgerendási SC, Végegy-
házi SE, Zsadányi KSK.

Az MLSZ Békés Megyei Területi Igazgatósága összeállítot-
ta a felnőtt labdarúgó csapatok őszi versenynaptár terveze-
tét, amelyből kiderül, hogy a 2019-20-as bajnokságok rajtja 
augusztus 17-én lesz. Ettől csupán a 13 csapatot tömörítő 
megyei III. osztály tér el, ahol egy héttel később indul útjára 
a labda.

A megyei élvonalban a 8 csapat ősszel és tavasszal is két-
két kört vív egymással, itt az idény november 17-én zárul, azt 
követően a legjobbak számára még megyeválogatottak tor-
náját rendeznek.

A megyei II. osztály A és B-jelű csoportjában 16-16 együt-
tes versenyez majd a hagyományos oda-visszavágós rend-
szerben. A tervek szerint az őszi idény végét a tavaszról előre-
hozott 16. forduló jelenti majd december 1-jén. Amennyiben 
ezt a játéknapot az időjárás nem engedi megtartani, abban 
az esetben a tavaszi idény rajtja egy héttel előbbre kerül már-
cius 7-ről.

Az idei évtől a negyed osztálynak minősülő megye-há-
romban 13 csapat kapott helyet, amely ősszel és tavasszal is 
12 fordulót játszik. A kevesebb mérkőzésszám lehetővé teszi 
a későbbi rajtot, így itt az idény csak augusztus 24-én kezdő-
dik és november 17-ig tart.

Fülöp Zoltán

Átszervezések a megyei labdarúgásban
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Ízes Ízek
Augusztus

Könnyű zöldbab főzelék

A megtisztított zöldbabot petrezselyemzölddel szűk lében puhára főzünk. Pici 
sót, cukrot teszünk bele, majd tejfölös habarással sűrítjük. Sült kolbászt vagy 
virslit adunk hozzá.

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!

Sírhelymegváltási lehetőség Endrőd 
katolikus temetőiben!

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

Híradásunkban csak azokról emléke-
zünk meg, akiknek közléséhez a hozzátarto-
zók hozzájárultak!

JANTYIK JÓZSEFNÉ szül.: 
VÉGER ILONA, volt gyomaendrődi 
lakos életének 93 évében 2019. június 
28-án megtért égi Atyjához.

HANYECZ LÁSZLÓ, volt 
gyomaendrődi lakos életének 67 évé-
ben 2019. július 4-én az Égi hazába 
költözött.

TÍMÁR ANDOR, volt 
gyomaendrődi lakos életének 50 évé-
ben 2019. június 06-án visszaadta lel-
két Teremtőjének.

SZAKÁLOS TIBORNÉ szül.: 
OLÁH MÁRIA FRANCISKA, volt 
gyomaendrődi lakos életének 83 évé-
ben 2019. július 23-án egyházunk 
szentségeivel megerősítve az Égi hazá-
ba költözött.

***

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

(Juhász Gyula)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

† Békesség haló poraikon, 
fogadja be őket az Úr 
az Ő országába. 
Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük!
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Fűzfás-zugi horgász versenypálya -XLII.  Női Országos Bajnok-
ság 1.-2.-3. forduló. 2019. július 05. -07.

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége az önkormányzat tá-
mogatásával megálmodta és meg is valósította városunkban 16 holtágunk 
egyikén egészen pontosan a Fűzfás-zugon azt a horgászversenypályát, mely 
50 stég kialakításával remek lehetőséget biztosított városunkban idén júli-
usban megrendezésre kerülő Női Országos Horgászbajnokságnak. A ver-
senyre Tourinform Irodánk is kitelepült, azon túl, hogy népszerűsítettük 
városunkat és helyi termékek széles választékából válogathattak a látoga-
tók, ezen túl a versenyzőknek is kedveskedtünk ajándékcsomagokkal. A 
versenyzők, akik között világbajnokok is akadtak, nagyszerűen érezték 
magukat Gyomaendrődön, kiváló adottságúnak tartják versenypályán-
kat, melyen a közeljövőben számos további verseny várható. Turisztikailag 
egyesületünk (Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület)
számára is fontos szereppel bír a pálya létrehozása és a további holtágak-
ban rejlő lehetőségek kiaknázását is magunkénak érezzük, így segítve a 
KHESZ munkáját, idegenforgalmi táblák kihelyezésével megkönnyítettük 
a tájékozódást az érkező versenyzőknek és látogatóknak a pályához való 
lejutáshoz, mely bízunk benne hasznos lesz a továbbiakban is: 2 db tábla a 
versenypályát jelöli, további 2 db tábla pedig magát a holtágat. Együttmű-
ködésünk részét képezi, további táblák kihelyezése holtágainkhoz, melyről 
a későbbiek folyamán természetesen hírt fogunk adni. Bízunk benne, hogy 
a horgász versenypálya turisztikai szempontból is jelentős vonzerőt rejt 
magában.

Zöld TDM - a műanyagmentes út jegyében 

Egyesületünk (Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesü-
let) számára fontos a környezetvédelem és Zöld TDM szervezetként fel-
adatunknak érezzük, hogy aktívan cselekedjünk környezetünk megóvása 
érdekében. A környezetvédelemre és az energiatakarékosságra való fi gye-
lemfelhívás érdekében a korábbi években az Arttree Production segítsé-
gével a Gyomaendrődi TDM szervezetünket (GYÜSZ-TE) és honlapunk 
működésének energiaszükségletét is 100%-ban karbon-semlegesítettük. 
Az elvégzett audit alapján a szervezet és weboldalának karbon-lábnyoma a 
2012. évben összességében 13 tonna CO2 volt, míg 2013-ban 11 tonna CO2. 
Ennek a 13, illetve 11 tonna kibocsátásnak az ellentételezését 13, valamint 
11 darab karbon kredit felhasználásával (azaz nyugdíjaztatásával) értük el, 
így 2012-ben 13, míg 2013-ban 11 tonnányi kredit megvásárlásával járul-
tunk hozzá a Föld szén-dioxid kibocsátásának csökkentéséhez. Mindemel-
lett, évről évre igyekszünk bővíteni helyi termékeink kínálatát, és arra is 
odafi gyelünk, hogy milyen termékek kerülnek irodánk polcára. Terméke-
ink között szerepelnek vászontáskák, melyen Gyomaendrőd a Körösök öle-

Tourinform Gyomaendrőd 
szolgáltatásai

lése logó látható és igen nagy sikert arat vendégeink körében. Az idei sze-
zonban még intenzívebben kampányolunk a műanyagmentesség mellett, 
csatlakoztunk a műanyagmentes július elnevezésű kampányhoz is, aminek 
a lényege, hogy ebben a hónapban törekedjünk az egyszer használatos mű-
anyagok elkerülésére és helyettük tartósabb, környezetbarát alternatívákat 
használjunk. Egyesületünk életében az elkövetkezendő időszakban még 
sok terv vár megvalósításra a környezetünk megóvása érdekében is.

Nyitva tartás:
Főszezonban: Tourinform Iroda, 5500, Gyomaendrőd, Erzsébet liget 

2. (a Liget Fürdőpénztárával szemben) 
május 1. -augusztus 31. : H-P: 9:00-17:00-óráig; június 1. –augusztus 

31. H-P: 9:00-17:00-óráig; Sz-V: 10:00-16:00 óráig.
Szezonon kívül: GYÜSZ-TE InfoPont (Gye. Jókai út 6.) információs 

pontjában tájékozódhatnak: H-P: 8:00-16:00
Elérhetőségeink:

Telefon / fax: +36-66/386-851 Mobil: +36 20 994 5525
E-mail: tourinformgyomaendrod@gmail.com

www.gyomaendre.hu; www.facebook.com/Gyoma.Endre
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Női Országos Horgász Bajnokság-Fűzfás-zugi horgász versenypálya 
A fotót készítette Ász Fotó - Sztanyik Krisztina

Fűzfás-zugi horgász versenypályát jelölő idegenforgalmi tábla

Gyoma Endre vászontáska
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Elkészült a Csongrád megyei 
gyermekvédelmi eljárásrend 
Július 22-én, hétfőn, az ÁGOTA tábor-

ban írták alá ünnepélyesen a dokumentu-
mot

Mintegy másfél éven át tartó szakmai 
munka eredménye az a Gyermek- és áldo-
zatvédelmi megállapodás, amely a gyer-
mekvédelmi jelzőrendszer szakembere-
inek együttműködését fűzi szorosabbra 
a jövőben, Csongrád megyében. A kez-
deményezés fontosságát Fülöp Attila, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának 
szociális ügyekért felelős államtitkára, dr. 
Juhász Tünde, Csongrád Megye kormány-
megbízottja és Kothencz János, gyermek 
és ifjúságvédelmi szakértő, az ÁGOTA 
Alapítvány létrehozója is méltatja majd az 
ünnepélyes eseményen.

A közös gondolkodást, a gyermek- és 
ifjúságvédelmi megyei eljárásrend létreho-
zását a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
gyámügyi szakemberei kezdeményezték, 
tavaly márciusban. A mintegy 25 szerveze-
tet és 150 intézményt érintő, közös munka 
eredményeként létrejött dokumentumot 
Fülöp Attila szociális ügyekért felelős ál-
lamtitkár jelenlétében írják alá július 22-én, 
hétfőn, a XXIII. Ágota tábor megnyitóján 
azon intézmények és szervezetek képvise-
lői, amelyeknek faladatuk van a gyermek-
védelem terén. 

Az aláírás helyszíne: Doboz-Szanazugi 
Üdülőközpont, Körösjobbpart 63.

Időpontja: 2019. július 22. hétfő, a 14 
órakor kezdődött megnyitó ünnepség után. 

 
További információk: 

Mélyen felháborította a közvéleményt 2018 februárjában 
az a durva bántalmazási eset, amely középiskolás diákok 
között történt a nyílt utcán, Szegeden. A közösségi médi-
ában és a sajtón keresztül nyilvánosságra került agresszió 
ismételten ráirányította a fi gyelmet a gyermekvédelem 
és az áldozatvédelem feladataira és az erre hivatott intéz-
ményrendszer működésének fontosságára. A Csongrád 
Megyei Kormányhivatal éppen ezért közös gondolkodásra, 
valamint egységes, a jelzőrendszeri tagok feladatait rögzítő 
dokumentum létrehozására kérte fel tavaly márciusban a te-
rületen munkálkodókat. 

Az elmúlt másfél év komoly szakmai munkával telt, 
hiszen a hivatal gyámügyes munkatársai több mint 150 
Csongrád megyei intézményt - bölcsődét, óvodát, iskolát - 
látogattak végig, valamint háziorvosokat, védőnőket keres-
tek fel, hogy a gondozókkal, pedagógusokkal, egészségügyi 
szakemberekkel részletesen egyeztessék a jelzőrendszer 
működésének lépéseit.

Így állt össze az Együttműködési Megállapodás, amely-
nek résztvevői között ott van a Csongrád Megyei Rendőr-

főkapitányság, a Szeged-Csanádi Egyházmegye, a Szegedi 
Törvényszék, a megye több családsegítő illetve gyermek-
jóléti és népjóléti intézménye, több óvoda fenntartója vala-
mint a tankerületi központok. 

A dokumentum ünnepélyes aláírásának helyszíne is alá-
húzza a kezdeményezés és a közös munka fontosságát. A 
megállapodás létrehozásában is érintett Szeged-Csanádi 
Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója, 
amely az ÁGOTA – Állami Gondoskodásban Élő és Veszé-
lyeztetett Fiatalok Támogatásáért – Alapítvánnyal együtt-
működésben már több mint két évtizede szervez tábort az 
állami gondoskodásban élő gyermekek számára. 

Az aláírás XXIII. ÁGOTA tábor nyitónapján, 2019. július 
22-én, a 14 órakor kezdődő megnyitó után lesz. A Csong-
rád megyei gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai látogatást 
tesznek az Állami Gondozottak Országos Találkozóján, és 
szervezeteik képviseletében itt látják el a vezetők kézje-
gyükkel a dokumentumot.  

Szeged, 2019.július 18. 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei

Életképeink
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Tisztelt vásárlóim!

Nyári ajánlataim: 
• Benzines és elektromos fűnyírók, Al-co, 

Hecht, Rotim
• Damilos és késes bozótvágók, láncfűrészek
• Elektromos és kézi sövényvágók
• Szivattyúk, búvárszivattyúk, öntözőtömlők
• Vegyszerek, növénytápok, műtrágyák
• Szúnyoghálók, légyirtók, szúnyog és 

darázsirtók
• Lombsöprűk, ásók, lapátok, kéziszerszámok
• Lakatok, szögek, csavarok, ajtózárak
• Festékek (zománcok, olajfestékek, lakkok), 

falfestékek
• Ecsetek, festőhengerek, festőszerszámok
• Takarófóliák, műanyag áruk, zománcos 

edények
• Munkavédelmi cipők, bakancsok, védő-

kesztyűk
• Esőruhák, munkaruhák, gumicsizmák
• Bográcsok, bográcsállványok

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Gábor atya, köszönjük - Zoltán atya, köszöntünk!

Immáron a 8. mazsorett tábor zajlott július harmadik hét-
végéjén a Kis Bálint Általános Iskola tornatermében, udvarán. 
Az edzők a következő célokat tűzték ki a csoportoknak: in-
tenzív gyakorlás az Európa Bajnokságra, valamint a 25 éves 
mazsorett gálára való aktív felkészülés, meglepetés koreo-
gráfi ákkal. Köszönjük a mazsorettek részvételét, a szülők tá-
mogatását, valamint Czinczár Noémi, Baráth Beáta és Hunya 
Jolán munkáját.

Színfolt Mazsorettek tábora

Fotók: Sóczó Géza


