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Nélküled
Annyi mindent kéne még elmondanom,
Ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom.
Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk,
Mint a régi jó barátok egyet mondunk s egyet gondolunk.

Mint a villám tépte magányos fenyő,
Mint a vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő.
Mint a fáradt vándor, ki némán enni kér,
Otthont, házat, Hazát, nyugalmat már többé nem remél.

Bár a lényeget még nem értheted,
Amíg nem éltél nehéz éveket!
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk,
Mi egy vérből valók vagyunk!

Mint a leszakított haldokló virág,
Mint az öt millió magyar, akit nem hall a nagyvilág.
Mint porba hullott mag, mi többé nem ered,
Ha nem vigyázol ránk olyanok leszünk mi is, nélküled.

Bár a lényeget még nem érthetted,
Amíg nem éltél nehéz éveket!
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk. 
Mi egy vérből valók vagyunk!

Bár a lényeget még nem érthetted,
Amíg nem éltél nehéz éveket!
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk. 
Mi egy vérből valók vagyunk!

Dalszerzők: Leczó Szilveszter / Nyerges Attila
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XXIII. Rózsahegyi Napok

Megnyitó

Dinya Zsóka

Vaszkóné Dinya Erzsébet

Dinyáné Bánfi  Ibolya kezében a Rózsahegyi Emlékplakett

A temetőben, Tímár Máté sírjánál

Itt sült a káposztás lepény

Autogramra várva..

Kelt tésztával kínáltuk a vendégeket
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XXIII. Rózsahegyi Napok

Erre a hétvégére a májusi esős idő is jobbra fordult, így csak a tá-
bortűz időpontját tettük át a tanév utolsó hetére, minden más progra-
mot megtartottunk.

A rendezvényen a névadón kívül több jeles évfordulóra emlékez-
tünk. Tímár Máté halálának 20. évfordulója alkalmából Dinyáné Bánfi  
Ibolya, a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetője emlékezett 
meg az író, költő életművéről. Műveit Cserenyecz Éva élvezetes előadá-
sában fedezhettük fel újra. 

Giricz Laci kimeríthetetlen kincsestára Erdély, ahonnan újabb ké-
pekben újabb élményekről számolt be. A történelmi áttekintést ezúttal 
is személyes élményekkel színesítette.

Az iskola alsó tagozatos tanulói egy interaktív mesejáton vettek 
részt a Népház színháztermében.

A felső tagozatosok az egyészséges életmód témakörében mélyül-
tek el 4 helyszín rendhagyó óráin. A sportfoglalkozásokra készülve 
megemlékeztek Varjú Vilmos endrődi származású súlylökő olimpi-
konról, aki 25 évvel ezelőtt hunyt el.

Az ünnepélyes megnyitón Farkas Zoltánné intézményvezető átadta 
a Rózsahegyi-díjakat: 

 - a tantestület ebben az évben Vaszkóné Dinya Erzsébet intéz-
ményvezető-helyettesnek adományozta a díjat kiemelkedő em-
beri és szakmai elkötelezettsége elismeréséül, 

 - az intézményvető által adományozható díjat Szujó Csaba rend-
szergazda kapta sokoldalú iskolai tevékenysége elismeréseként.

 - Rózsahegyi Emlékplakettel köszönte meg az iskola Dinyáné 
Bánfi  Ibolyának a Rózsahegyi Napok szervezésében való több 
éve tartó együttműködését és a Tímár Máté emlékműsort. 

Az öregdiákok által alapított Szent Imre Emlékplakettet Keresztes 
Fanni 7.a osztályos tanuló kapta példamutató magatartása, szorgalma 
és kiváló tanulmányi eredménye elismeréseként. A díjat Fülöp Imréné 
öregdiák és Tímár Imre, az Endrődiek Baráti Körének elnöke adta át.

A Gyomaendrődi Járási Hivatal oklevelét és könyvutalványát Dr 
Pacsika György adta át Dinya Zsóka 7.b osztályos tanulónak kiemelke-
dő tanulmányi és közösségi munkájáért. 

Szombat délután több mint 200 tanuló szerepelt az iskola gálamű-
során, ahol színes válogatást láthattak a jelenlévők a tanulók egyéni, 
csoportos zenés-táncos előadásaiból. A gála után hangulatos baráti 
beszélgetésen üdvözölhették egymást a rég nem látott barátok, isme-
rősök.

A Rózsahegyi Napok keretében mutatta be a legújabb könyvét 
Kunkovács László Kossuth-díjas, Balogh Rudolf díjas fotóművész, a 
Magyar Művészeti Akadémia tagja, a nemzet Művésze, díszpolgárunk. 
Az eseménynek a Szent Antal Népház adott otthont, ahol nagy számú 
érdeklődő gyűlt össze.

 Dr. Tóth Albert kandidátus, professor emeritus bevezető gondo-
latai után a kötet szerzője beszélt magáról és legújabb könyvéről, az 
Endrődi vásárfi áról, amely lírai falurajz. Kunkovács László munkássá-
gát meghatározta a szülőföld, endrődi évei adták az indíttatást néprajzi 
érdeklődéséhez és később annak dokumentálásához. Most megjelent 
könyve az endrődi emberekről szól – nemcsak endrődieknek. Képes 
korrajz, visszaemlékezés, érdekes történetek, az elmúlt ötven-hatvan 
évben készült fotók és a szülőföld szeretete. „Végső tanulság, hogy 
vigyük tovább a kétkezi, dolgos emberek bölcsességét és humá-
numát, mert az megingathatatlan talapzat.” – írja a szerző köny-
vében, melyből Cserenyecz Éva olvasott fel részleteket. A jó hangulatú 
könyvbemutató kötetlen beszélgetéssel, dedikálással kezdődött és zá-
rult.

E. Szabó Zoltán jubileumi kiállítása a Rózsahegyi Napok kiemelt 
programja volt.

„Hazatértünk” a címe annak a képzőművészeti kiállítás-sorozat-
nak, melynek keretében gyomaendrődi kötődésű, innen elszármazott 
művészek alkotásaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Ennek má-
sodik rendezvénye volt Endrődi Szabó Zoltán kiállítása 2019. május 
11-én a Vidovszky Béla Városi Képtárban. Toldi Balázs polgármester, 
Dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott középiskolai igazgató, Tímár 
Imre, az Endrődiek Baráti Körének elnöke mondott beszédet, s vala-
mennyien méltatták az idén 80 éves művészt. Pálya- és alkotótársak, 
barátok, rokonok, endrődiek és gyomaiak nagy számban tisztelegtek 
a műveivel hazatért alkotó (az idősebbeknek: „Szabó Zoli”) előtt, aki 
a megnyitó ünnepségen jelentette be, hogy 35 festményét a városnak 
ajándékozza. 

Baráti, kötetlen beszélgetéssel, bensőséges emlékezéssel, a tárlat 
megtekintésével zárult a program.

Aradon és Szegeden 

Színfolt Mazsorett Táncegyesület

Aradon, egy nemzetközi versenyen volt az együttes május 11-
én, ahonnan nagyon szép eredményekkel tértek haza! Három: 1. 
helyezés és négy: 2. helyezéssel! Majd május 25- én Szegeden, a 
több napos Borfesztivált nyitotta meg, a Színfolt és utánpótlás 
csapata, a Nefelejcsek. A botos és pomponos lányokat a Hód-
mezővásárhelyi Katonai Fúvószenekar kísérte a Dóm térre, ahol 
aztán magyar induló dallamok csendültek fel feszes tempóban, 
majd a vidám megnyitó zárásaként egy pörgős, vidám fl ashmob 
össztánc következett. Köszönjük a szervezést Baráth Beátának.

Sztvorecz Gréti Országos Bajnok!
2019.04.27-én versenyre utaztak a fi tkides lányok. A verseny 

fantasztikus hangulatban telt!  A Csongrádi Sághy Mihály Szak-
gimnázium csarnoka teljesen megtelt, hiszen ezen a napon közel 
200 lány mutatta be egyéni gyakorlatát. A KörösFit DSE csapa-
tából egyéni versenyszámban 11 lány indult. A 2. korcsoportban 
Sztvorecz Gréti hibátlan, gyönyörű gyakorlatot mutatott be, meg is 
lett az eredménye: ORSZÁGOS BAJNOK lett!

Ebben a korcsoportban még indult: Csipai Csenge - 8. hely, Far-
kas Lara - 9. hely, Hankó Réka - 15. hely, Zádori Zoé - 16. hely. A 
3. korcsoportosok között Gombkötő Zsófi  versenyezett a 12. helyet 
szerezte meg. A 4. korcsoportosok versenyében Gyovai Tímea in-
dult, és a gyakorlata most a 16. helyre volt elegendő. Az 5. korcso-
portosok között indult Hankó Panna, Fekécs Noémi, Szunyog Han-
na és Tímár Petra. Panna a 11. helyen végzett, Noémi a 12. Szunyog 
Hanna a 14. Tímár Petra pedig a 20. lett.

A csapatversenyen is rekordszámú versenyző volt. Gyomaend-
rődöt két csapattal képviseltük.

A Síva tánca formáció (Farkas Lara, Hankó Réka, Gombkötő 
Zsófi , Sztvorecz Gréti, Zádori Zoé) a 2. korcsoportosok versenyé-
ben indult és egy nagyon erős mezőnyben a 6. helyet szerezte meg. 
A Matrózoknak nagyon nehéz dolguk volt, hiszen egy héttel a ver-
seny előtt az egyik csapattársukat megműtötték, így egy edzés alatt 
át kellett alakítani a gyakorlatukat.

A Matrózok a 10. helyet szerezték meg. A csapat tagjai: Farkas 
Lili, Fekécs Noémi, Hankó Panna, Szunyog Hanna, Tímár Petra.

Farkas Lilivel 2019.05.05-én pedig Budapestre utaztunk, ahol 
a DANCE A kategóriájú versenyzők mutatták be gyakorlatukat. 
Lili ezen a versenyen nagyon összeszedetten, szépen teljesített, ami 
most a 14. helyre volt elegendő. A Chickens duó 2019.05.18-án 
Hódmezővásárhelyen adta elő versenygyakorlatát, ahol a II. osz-
tályú csapatok mutatkoztak be. Csipai Csenge és Sztvorecz Gréti 
ezúttal az országos 6. helyet szerezte meg.

Ezzel a versennyel a KörösFites lányoknak vége a tavaszi ver-
senyszezonnak. Bár a munka nem áll meg, hiszen elkezdünk ala-
pozni az őszi versenyekre, fellépésről fellépésre megyünk, valamint 
a nyáron több edzőtábor vár a lányokra-fi úkra. Hajrá Gyomaend-
rőd, Hajrá KörösFit DSE!
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Önkormányzati h í r e k
A Képviselő-testület május 30-i, soron következő ülésen 25 na-

pirendi pontot tárgyalt. Többek között elfogadásra kerültek az aláb-
bi intézmények beszámolói:

Paraizs Tamás rendőrparancsnok elkészítette a Szarvasi Rend-
őrkapitányság Gyomaendrőd Város 2018. évi közbiztonságának 
helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedések-
ről szóló beszámolóját. Kiemelném, hogy a beszámolóból megtud-
hattuk, a bűncselekmények száma városunkban csökkenést mutat 
a 2017. és 2018. évhez viszonyítva. Mindehhez köze lehet a folya-
matos rendőri jelenlétnek és annak, hogy javult a bűncselekmények 
felderítésének száma is. A nyomozáseredményességi mutató szerint 
a felderítés 2010-ben 53,8% volt, addig ez a szám 2018-ban elérte 
a 76%-ot. 

Bíró Zoltán a Szarvasi Hivatalos Tűzoltó Parancsnok a testület 
elé terjesztette a 2018. évi tájékoztató anyagát. Gyomaendrőd terü-
letén 24 esetben volt szükség részükről beavatkozásra tűzesetnél: ez 
szabadtéri tűz, gépjármű tűzeset, valamint négy esetben lakóépület 
égett. Összességében elmondható, hogy városunkban a tűzesetek 
száma 19%-os csökkenést mutat. 

Az Önkormányzat nevében Toldi Balázs polgármester úr fel-
kérte Omiliák Csaba tűzoltó parancsnokot is a beszámoló elkészíté-
sére. A felkérésnek eleget téve tűzoltó parancsnok úr határidőre be-
nyújtotta a kért beszámolót, melyet a Képviselő-testület megvitatott 
és elfogadott. A helyi tűzoltóink 2018. évben 56 db. műszaki men-
téshez, 26 tűzesethez, és 9 db. téves riasztáshoz vonultak. A Köz-
testület 2018. évben 11 fő tűzoltó állományi létszámmal működött. 
A biztonságos és stabil működéshez az állami normatív támogatás 
mellett az önkormányzat is biztosította az elvárható feltételeket. 

Az önkormányzat intézményei is elkészítették a 2019. évi első 
negyedéves gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámolóit. A 
vizsgált időszakban a kiadások és bevételek az alábbiak szerint ala-
kultak az első negyedévben:

 -  Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:21,21%, bevételei 
22,92 %-t mutat.

 -  Határ Győző Városi Könyvtár kiadásai:24,12%, bevéte-
lek:31,08%

 -  Kállai Ferenc Kulturális Központ kiadásai:29,95%, bevéte-
le:35,57%

 -  Szent Antal Népház kiadásai:26,96%, bevétele:36,70%
 -  Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda ki-

adásai:23,20%, bevétele:25,12%
 -  Városi Egészségügyi Intézmény kiadásai:16,24, bevéte-

le:2,69%. 
 -  Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ kiadá-

sai:24,06%, bevételei:29,24%
 -  Térségi Szociális Gondozási Központkiadása:27%, 

bevétele:27%-ot mutat

Beszámolót készített az intézmény működéséről Pál Jánosné is, 
aki a Család és Gyermekjóléti Központot irányítja. 

A Család-és gyermekjóléti szolgálat ellátási területe Gyoma-
endrőd, Csárdaszállás, Hunya települések, míg a Család-és gyer-
mekjóléti Központ ellátási területe kiterjed: Gyomaedrőd, Csár-
daszállás, Hunya, Dévaványa, Ecsegfalva lakosaira is. A központ 
feladatai közé tartozik a pszichológiai tanácsadás nyújtása, jogi 
tanácsadás, óvodai és iskolai szociális segítő alkalmazása a gyerme-
kek veszélyeztetésének megelőzése érdekében, valamint a szociális 
segítő munka eszközeinek bevetésével támogatást nyújtani a gyer-
mekek szüleinek, a felmerült problémáikra. Megtudhattuk azt is, 
hogy az intézmény fogadja a lakosság által felajánlott ruhaneműket, 
játékokat, és kiosztja azokat a rászorulók között. Az intézmény több 

pályázatot is írt és nyert, amelyek már részben megvalósultak, illet-
ve megvalósulásuk folyamatban van. (KEF által benyújtott pályáza-
tok, valamint egy EFOP-os pályázat 35 millió Ft értékben.) 

Jóváhagyta a Képviselő-testület a Gyomaendrőd–Csárdaszállás 
-Hunya Kistérségi Óvoda 2019/2020-as tanévben indítandó cso-
portok létszámát.

Kovács Péterné, az intézmény vezetője az előterjesztésben kérte, 
hogy a jelentkező gyermekek felvétele érdekében az Önkormányzat 
engedélyezze, hogy a 2019/2020-as tanévben 9 óvodai csoport he-
lyett 10 csoportot indíthasson. Indoklásából megtudhattuk, hogy 
a 2017/2018. évben 6 felvételt kért gyermeket kellett elutasítani, a 
2018/2019-es tanévben 9 gyermeket, míg a jövő tanévet illetően 22 
felvételi kérelmet kellene visszautasítani abban az esetben, ha nem 
hajtjuk végre a csoportbővítést. A 10 induló csoportban 241 gyer-
mek felvételére kerül majd sor. A Képviselő-testület egyhangúlag 
megszavazta a csoportbővítés kérelmét.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évben döntött ar-
ról, hogy a tulajdonában lévő holtágakat bérbe adja a Körösvidéki 
Horgász Egyesületek Szövetségének. (KHESZ)

A KHESZ is elkészítette beszámolóját, amely részletesen tartal-
mazza az elvégzett tevékenységeket. A beszámolóból megtudhat-
tuk, hogy a Fűzfás-zugi holtágon kialakításra került egy, országos 
versenyek lebonyolítására alkalmas versenypálya. A Finomsze-
relékes Női Országos Bajnokság megrendezésére 2019 júliusának 
első hétvégéjén kerül sor. 2018. évben, a holtágakba telepített halak 
értéke: 26.821 355 Ft volt. A beszámolóban bemutatásra került az 
elvégzett halőrzési tevékenységük, illetve a vízpótlási és vízminőség 
vizsgálat eredményei is. A Képviselő-testület elfogadta a KHESZ ál-
tal megküldött beszámolót. 

Döntés született az orvosi ügyeleti ellátásról is. A Képviselő-tes-
tület 2019. április 25-i ülésén már tárgyalt a kötelező feladatként 
ellátandó ügyeleti rendszer lehetőségeiről. Az egyeztetés folyama-
tában azonban egy újabb, több településre kiterjedő modell is ki-
domborodott. 

Önkormányzatunk a folyamatos orvosi ügyelet ellátása érde-
kében 2019. május 8-án meghívásos, ajánlattételi felhívást küldött 
meg három szolgáltatónak. Az ajánlattétel tárgya: 12 hónapra Gyo-
maendrőd város közigazgatási területén teljes körű felnőtt,-és gyer-
mek központi ügyelet ellátása volt. 

Az ajánlattételi határidőre egy pályázat érkezett meg, a jelenlegi 
szolgáltató, Békés-Medical Kft .-től. A másik két szolgáltató ajánla-
ta határidőn túl érkezett, mely így érvénytelenné vált. A jelenlegi 
lakosságszámot fi gyelembe véve a kiegészítő fi nanszírozás havi 1. 
297.770 Ft.-ot tesz ki, az alábbi feltételekkel:

Ügyeleti orvos 1 fő, ügyeleti ápoló 1 fő, ügyeleti gépkocsivezető 
1 fő PÁV 1. csoportú hivatásos jogosítvánnyal

A Képviselő-testület megbízta a polgármestert a szerződés 1 
évre szóló aláírására.

A Képviselő-testület Vízitúra megállóhely bérleti pályázatot írt 
ki a Hármas-Körös híd lábánál lévő, a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
séggel közösen megvalósult vízitúra megállóhely üzemeltetésére. A 
kialakítás záró munkálatai még folyamatban vannak, de várhatóan 
július végére befejeződnek. A megállóhely szerves részét fogja ké-
pezni a vízitúra hálózatnak, ezért fontosnak tartjuk, hogy a szolgál-
tatás megfelelő szakmai színvonalú legyen. A pályázat benyújtásá-
nak határideje:2019. június 21. 12 óra. 

Gyomaendrőd város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy be-
szerez egy-egy teqball ONE típusú asztalt a kis Bálint Általános Is-
kola és a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium részére. 
A beruházáshoz szükséges 825.000 Ft-ot a 2019. évi, köznevelési 
intézmények számára megtervezett keret terhére fogja biztosítani. 

Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felől!
Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

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

Tímár Máté

Tímár János
1949-2019

„Életünk a vendéglá-
tás”- vallotta nem is olyan 
régen egy olvasó talál-
kozón a Határ Győző Vá-
rosi Könyvtárban. Akkor 
már sejteni lehetett, hogy 
beteg, de azt senki nem 
gondolta, hogy ez lehet az 
utolsó találkozás vele.

Tímár János 1949. ápri-
lis 5-én Gyulán látta meg a 
napvilágot a család közép-
ső gyermekeként. Két fiú 
testvérével Hunyán nevel-
kedett, itt végezte általá-
nos iskolai tanulmányait is 
1955-1963 között. Szülei a 
mezőgazdaságban dolgoz-
tak, amolyan földet szerető 
emberek, akik a munka 

becsületére nevelték gyermekeiket is. Az általános iskola be-
fejeztével a középfokú tanulmányait Békéscsabán folytatta a 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképzőben, ahol 
1966-ban végzett felszolgálóként. Az iskola befejeztével a 
Körös étteremben helyezkedett el, ott, ahol tanulóként, ki-
váló mesterek keze alatt elsajátította a vendéglátás fortélyait. 
Varjú Béla, Gyebnár János és Lovas Pál voltak tanítómesterei. 
Munkáltatója hamar meglátta benne a tehetséget, így jutalmul 
lehetőséget kapott arra, hogy külföldön dolgozhasson egy 
tengerparti, osztályon felüli étteremben. 1969–ben Németor-
szágba költözött, ahol sikeresen sajátította el a nyelvet is. A 
Szakma és a német nyelv gyakorlása mellett sok barátot szer-
zett magának, akikkel a későbbiekben sem szakadt meg kap-
csolata. Két évig tartó kiküldetése után 1970-ben hazatért. A 
Körös étteremben ismét pincérként dolgozott, míg 1972-ben 
áthelyezték a Fészek presszóba. 1974-ben Hódmezővásárhe-
lyen megkezdte középiskolai tanulmányait, recepció, szakács, 
üzletvezető szakiránnyal. 1975-ben munkája elismeréséül, 
igen fiatalon kinevezték a Körös étterem szállodavezetőjé-
nek. Hat éven át irányította a város legnagyobb szállodáját. 
Ezidőben megismerkedett élete párjával, Kontra Edittel, és 
1974-ben házasságot kötöttek. Felesége akkoriban könyvelő-
ként dolgozott, de férje elhivatottságát látva belevágott ő is a 
vendéglátás cseppet sem könnyű feladatába. Házasságukból 
1975-ben egy gyermekük született, Attila, aki szintén ezen 

a pályán találta meg boldogulását és ért el nemzetközi sike-
reket. Időközben feleségével közösen vállalkozásba kezdtek. 
Először szerződéses jogviszonyban üzemeltették a Halászker-
tet, majd 1991-ben megnyitották a ma is működő DRÉHER 
sörözőt és éttermet, majd néhány évvel később a Tímár Panzió 
néven jól ismert és elismert éttermet és szállodát. 

Mint oktató, a vendéglátás szeretetét próbálta átadni a he-
lyi, Bethlen Gábor Szakközépiskola diákjainak is tíz éven át. 
Tanulói szerették és tisztelték, hiszen olyan, szakmában nél-
külözhetetlen fortélyokra tanította meg őket, amit egyetlen 
tankönyv sem tartalmaz, mint a szorgalmas, a lelkiismeretes 
munka és az emberi tisztesség. Oktató munkájának elismeré-
séül állami kitüntetést vehetett át 2018. március 15-én Faze-
kas Sándor miniszterúrtól.

A Tímár család többször képviselte Európa több országában 
világversenyeken a szakmát, a várost és hazánkat. Erfurtban 
2008-ban a Szakácsolimpián, majd 2010-ben Luxemburgban 
is komoly nemzetközi sikereket elérve. Ahol gyermeke ver-
senyzőként rajthoz állt, ott menedzserként megjelent édes-
apja is. Intézte a csapatnak a szállást, megrendelte az alap-
anyagokat, egyszóval mindent megtett a hazai versenyzőink 
sikeréért. El is nevezték a kiemelkedő problémamegoldó és 
szervező készsége miatt „keresztapának”.

Bográcsos ételeit többször megsüvegelték határaikon be-
lül és kívül is. (Gyulán, Szegeden, Szolnokon, Gyergyószent-
miklóson, de a temesváriaknak is emlékezetes marad a Tímár 
János által készített pásztortarhonya. Gyakran vállalta a több 
napos rendezvények megszervezését, lakodalmakat, nemzet-
közi fesztiválokat, karneválokat, ahol 1000 literes bográcsban 
rotyogott a finomabbnál finomabb étel. 

Megfordult Párizsban a Mezőgazdasági Kiállításon, ahol a 
Hungarikumok bemutatása volt a feladata. Fiával Szlovéniában 
Kolbászfesztiválon vett részt. Ilyen helyeken és eseményeken 
mindig valami hazai gasztronómiai különlegességgel rukkolt 
elő, népszerűsítve ezzel a kiváló magyar konyhát.

A 2014., 2015., 2016. év sok meglepetést és örömet tar-
togatott számára. 2014. december 2-án megszületett Soma 
unokája, aki innét fogva szeretetével bearanyozta napja-
it, majd következő év májusban megválasztották a Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Szövetségi Zsűri Tagjának. 
2016. november 5-én Életműdíjat kapott a Magyar Nemze-
ti Gasztronómiai Szövetség elnökségétől, de ezen kívül több 
helyi kitüntetésben is részesült a városi közéletben való önzet-
len aktivitásáért, idegenforgalmi tevékenységéért, a turizmus 
fellendítéséért. (Gyomaendrődért Emlékplakett) 

Munkahelyi sikereibe és családi boldogságába súlyos be-
tegsége szólt közbe. Egyre romló egészsége miatt gyakran 
feküdt kórházban. Hitt a gyógyulásában, felépülésében, ezért 
alávetette magát minden vizsgálatnak és kezelésnek, ahová 
csak felesége elvitte. Sajnos azonban az orvosi tudomány és 
gondos ápolás is kevés volt ahhoz, hogy újra talpra álljon. 
2019. május 15-én szervezete feladta a küzdelmet, és a bé-
késcsabai kórház intenzív osztályán Isten akaratában megnyu-
godva, hajnalban az Égi Hazába költözött. 

Egy tartalmas életpálya lezárult. Lezárult? Nem! Szeretete, 
tudása, szorgalma itt maradt közöttünk. Megfáradt lelke meg-
tért Istenhez. 

Rá is illenek Gárdonyi Géza szavai:

„A halál nékem nem fekete börtön,
Nem fázlaló, nem rút semmiképpen:
Egy ajtó bezárul itt-lenn a földön,
S egy ajtó kinyílik ott-fenn az égen.”

Lejegyezte:
Lehóczkiné Timár Irén
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Az ünnepek nem csupán arra szolgálnak, hogy egy-egy hitti-
tokról, egyházi eseményről megemlékezzünk és hogy az Isten irán-
ti szeretetünket és ragaszkodásunkat azzal is megmutassuk, hogy 
keresztényekhez illő módon megüljük azokat, hanem másrészt azt 
a célt is szolgálják, hogy a szürke hétköznapok forgatagából időnkét 
kiemeljenek bennünket, ünneplő ruhát öltve, a templom tömjén és 
virágillatú légkörébe, miliőjébe áthelyezkedve az Isten mellett ön-
magunkra és egymásra is irányítsa fi gyelmünket. A Húsvét szent 
ünnepét követő időszakban pedig jó néhány ilyen ünnep található, 
melyeket a közelmúltban, vagy az elkövetkezendőkben ülünk meg. 

Mennybemenetel (Áldozócsütörtök) Ezen az ünnepen meg-
emlékezik egyházunk a feltámadás utáni negyvenedik napról, ami-
kor Jézus befejezve földi tartózkodását, elbúcsúzik apostolaitól, és 
visszatér a mennyei dicsőségbe.

Fontos ünnep: egyrészt a Menny felé fordítja fi gyelmünket. Azt 
akarja a szívünkbe vésni, hogy nekünk, keresztényeknek minden-
kor úgy kell élni, viselkedni, beszélni, hogy sosem tévesztjük szem 
elől a végső célt, a lélek üdvösségét. Ugyanakkor az apostoloknak 
adott missziós küldetés hozzánk is szól: nekünk is hittérítőivé kell 
válnunk a mennybemenő Krisztusnak. Ott kell misszionálnunk, 
ahol élünk: a családban, a munkahelyen, iskolában, utcában, la-
kótömbben, ahol élünk. „Úgy fényeskedjék a ti világosságtok az 
emberek előtt, hogy látván jócselekedeteiteket, dicsőítsék mennyei 
Atyátokat!”

Pünkösd. A Szentlélek Isten eljövetelének ünnepe és az Anya-
szentegyház születésnapja. A mennybemenetel utáni tizedik napon 
nagy szélvihar közepette a Szentlélek tüzes lángnyelvek alakjában 
leszáll a félénk, aggódó apostolokra, s ez tüzeslelkű, bátor hitszóno-
kokká, Krisztusért meghalni is kész misszionáriusokká teszi őket. 
S mivel ezután kezdik el a világ minden táján Krisztus evangéli-
umának hirdetését, ezért mint Egyházunk születésnapját is üljük.  
Személyes pünkösdünkre, bérmálásunkra emlékeztet bennünket 
minden évben a Szentlélek Isten ünnepe. Ekkor kaptuk meg az Ő 
hét ajándékát, amelyek: Bölcsesség, Értelem, Jótanács, Tudomány, 
Lelki erősség, Jámborság, Istenfélelem. Kérjük gyakran a Szentlel-
ket: újítsa, frissítse fel bennünk e hét lelki ajándékot, hogy az Ő ve-
zetése alatt, a szentírásbeli Máriához, Lázár nővéréhez hasonlóan 
mi is mindig a „jobbik részt” tudjuk választani, -azt az utat, ami az 
élő istenkapcsolaton, imádságon, a szentségeken, a jócselekedete-
ken keresztül az örök üdvösségre vezet.

Elsőáldozás. Június 2-án arra felkészült hittanos gyermeke-
ink magukhoz veszik először Jézus testét az oltáriszentségben. Az 
egyik legszebb napja a keresztény ember életének. Találkozás Jé-
zussal… Mekkora az öröm az emmauszi tanítványokban, amikor 
felfedezik útitársukban a Feltámadottat. Mekkora örömmel karol-
ja át Mária Magdolna Krisztus lábát, amikor fölismeri, hogy nem 
a kertész, hanem Krisztus áll előtte. Mekkora az öröm Péterben, 
amikor látja a feltámadt Jézust a Genezáreti tó partján ülni: nem 
tudja kivárni, amíg bárkájuk kiköt, hanem ruhástul ugrik a tó vi-
zébe és úszik, hogy minél előbb Krisztussal lehessen!  Ilyen öröm 
nekünk, katolikus keresztényeknek, amikor a szentáldozásban mi 
is találkozhatunk Jézussal. Ezért különös öröm nekünk a gyerme-
kek e szép ünnepe. 

Úrnapja, az Ol-
táriszentség ünne-
pe. Különösen szép, 
kedves ünnepünk. Az 
Oltáriszentséget dí-
szes tartóban, virágszi-
rommal teleszórt úton 
ünnepi körmenetben 
kivisszük a templom 
falain kívülre, hogy 
megmutassuk a világ-
nak Egyházunk leg-
nagyobb kincsét, a 
Szentségben jelenlevő 
Krisztust. Fontos, hogy 
a körmeneteken imád-
kozva, énekelve, hit-
valló módon vegyünk 
részt, ne beszélgetve, 
nevetgélve. Az ilyen 
hívő nem hogy hitval-
ló lenne, hanem a tisz-
teletlenség bűnét követi el a szentségi Jézus iránt.

Ez a szép ünnep az Oltáriszentség felé irányítja a fi gyelmün-
ket. Arra, hogy mekkora ajándékot ad nekünk Krisztus, amikor 
az utolsó vacsorán nekünk adja magát a kenyérben és borban. 
Arra, hogy mekkora kegyelem, ha tiszta lélekkel magamhoz vehe-
tem Őt a szentostyában. De Aquinoi Szt. Tamás szekvenciájában 
komolyan fi gyelmeztet is: „Veszi jó és veszi vétkes, ám gyümölcse 
vajmi kétes: élet vagy elkárhozás…” Ezek az ősi sorok komolyan 
fi gyelmeztetnek: csak tiszta lélekkel, szentgyónásban megtisztul-
va járulhatok szentáldozáshoz. Téves az elgondolás, hogy a hús-
véti gyónás elegendő ahhoz, hogy aztán egész évben áldozhassak! 
Rendszeres áldozónak rendszeresen kell gyónnia. (Erre szolgál pl. 
az elsőpéntek!) Csak végighallgatott szentmisében lehet áldozni! 
Ha elkésem a szentmise jelentős részéről, abban a misében már 
nem áldozhatok. Odafi gyelek a szentáldozáskor: összeszedetten, 
fi gyelmesen, imádkozva vegyem magamhoz az Oltáriszentséget, 
hiszen maga Jézus tér hozzám abban a pillanatban, hogy megerő-
sítőm, útitársam legyen.

Kézbeáldozók fi gyeljenek, hogy az Oltáriszentség morzsái ne-
hogy a földre hulljanak: a legkisebb, liszt-szemnyi morzsában is 
jelen van Krisztus! Ezért sokkal biztonságosabb a nyelvre való ál-
dozás, -nem áll fenn veszélye a szentostya tiszteletlen kezelésének, 
földreejtésének, stb. Csak tiszta kézbe áldozzunk! Ezekre mind ko-
molyan oda kell fi gyelni!

Kedves Testvérek! Ezek a szép ünnepek, mint látjuk, mind ta-
nítanak bennünket, hogy mind tökéletesebben gyakoroljuk hitün-
ket, mind elmélyültebben ismerjük meg a minket üdvözíteni akaró 
Krisztust.

Isten adja mindnyájunknak, hogy megértve ünnepeink üzene-
tét, megragadva az eszközöket, melyeket felénk nyújtanak, igye-
kezzünk a megígért Örök Boldogság felé!

Czank Gábor
plébános

Ünnepeink
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Városunk Hírcsokor

Álláskeresőknek segít a Gyomaendrődi Járási Hivatal

Az elhelyezkedni vágyók számára Gyomaendrődön is tanfo-
lyamok indulnak.

Konyhai kisegítő, targoncavezető, valamint földmunkás, 
rakodómunkás és szállítógép-kezelő tanfolyamokat szervez a 

Gyomaendrődi Járási Hivatal, de lehetőség nyílik a 25 év alatti 
fi ataloknak és a hátrányos helyzetben lévőknek is különböző 
kurzusokon részt venni.

A felsoroltakon túl, a későbbiekben logisztikai és szállítmá-
nyozási ügyintéző, raktáros, édesipari termékgyártó, C+E kate-
góriájú gépjárművezető, illetve alapkompetenciákat fejlesztő 
képzést is szerveznek.

Érdemes tudni, hogy az érdeklődők nemcsak gyomaendrődi, 
hanem békéscsabai tanfolyamokra is jelentkezhetnek.

Bővebb információk az induló kurzusokkal kapcsolatban a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán érhetőek 
el.

Vigyázat, csalók!

Békés megye több településéről is bejelentés érkezett a 
kormányhivatalhoz, hogy különböző egészségügyi szolgáltatá-
sokat és eszközöket kínáló társaságok félrevezetik, esetenként 
megkárosítják az embereket.

A társaságok névre szóló meghívókkal vagy telefonon invitál-
ják az embereket különböző egészségügyi szűrővizsgálatokra, 
egészségnapra vagy ingyenes állapotfelmérésre. A helyszínen 
hitelesnek tűnő vizsgálatokat végeznek, ahol sokszor nagyon 
rossz eredmények születnek, a vizsgálatot végző személyzet pe-
dig általában már a helyszínen gyógyírt is kínál a kiszűrt prob-
lémára: többszázezer forintért megvásárolható eszközökkel, és/
vagy a szűrővizsgálatot végzőkön keresztül elérhető, méregdrá-
ga készítményekkel, étrend-kiegészítőkkel.

Legyenek körültekintőek!
A Békés Megyei Kormányhivatal felhívja a lakosság fi gyel-

mét, hogy csak működési engedéllyel rendelkező, megfelelő 
szakképzettségű személyek végezhetnek szűrővizsgálatokat. 
Egészségügyi szolgáltatásra jogosító működési engedélyt pedig 
csak az kaphat, aki rendelkezik a jogszabályban előírt személyi 
és tárgyi feltételekkel.

A különböző szűrővizsgálatokon, állapotfelméréseken – ha-
csak nem szakorvos végzi – általában csak tanácsokat, javaslato-
kat fogalmaznak meg, konkrét diagnózist és kezelési, gyógyítási 
módot nem.

Fontos tudni, hogy a vásárlót a vonatkozó jogszabály alapján 
14 napos elállási jog illeti meg az üzlethelyiségen kívül (például: 
lakáson, utcán, szállodában, vendéglőben, művelődési házban 
stb.) vagy az interneten vásárolt termékek esetében. Tehát, 14 
napon belül indokolás nélkül, egyoldalúan visszaléphet a szerző-
déstől: visszaküldheti a terméket a kereskedőnek, és követelheti 
a kifi zetett vételár visszatérítését. Az indokolás nélküli elállási jog 
ugyanakkor nem illeti meg azt a vásárlót, aki üzletben, boltban 
vásárolt.

Fontos tudni, hogy amennyiben csalás áldozata lesz, a terüle-
tileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat segítségért.
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AMIT ISTEN EGYBEKÖTÖTT
Hunyán május 12-én vasárnap ünnepelte házasságkötésének 

60. évfordulóját templomunkban Látkóczki József és Kiszely Mag-
dolna. Isten adjon nekik további boldog életet, egészséget. A szent-
misében külön áldásban részesültek.

Hunyán május 26-án vasárnap ünnepelte házasságkötésének 
50. évfordulóját Horváth Gábor és Hornok Ilona. Családjuk, ro-
konok és a hívek körében adtak hálát az elmúlt ötven év minden 
ajándékáért. A szentmisében külön áldásban részesültek. Isten ad-
jon nekik további boldog életet, egészséget.

EGYHÁZKÖZSÉGI VACSORA HUNYÁN
A hunyai egyházközség május 25-én ismét megrendezte az im-

már hagyományosnak nevezhető egyházközségi vacsorát a helyi 
Művelődési Otthonban.

A rendezvény elején Czank Gábor plébános és Hegedűs Roland 
polgármester köszöntötte a megjelenteket. A vacsorát a Dréher ét-
terem szolgáltatta. A vacsora után táncra perdült a társaság, a ze-
nét Iványi László és Oncsik János szolgáltatta. Az est fénypontja a 
tombolasorsolás volt, ahol sok értékes nyeremény lelt gazdára. A 
sorsolás közben izgalmas és vicces jelenetek szemtanúi lehettünk. 
A főnyeremény ismét egy élő bárány volt, melyért köszönetet mon-
dunk a felajánlónak, Iványi Miklósnak és családjának.

A tombola után még eljártunk egy utolsó táncot, a zene éjjel fél 
egy után hallgatott el. Köszönöm az Egyházközségi Testületnek az 
esemény megszervezését, az anyagi támogatóknak felajánlásaikat, a 
vendégeknek a részvételt. Adja Isten, hogy még sok ilyen vacsorát 
rendezhessünk!

Kurilla Béla

Újabb beruházás zárult le Gyomaendrődön

Május 14-én szerdán átadtuk a „Belterületi vízrendezés IX. 
ütem Gyomaendrődön” című projektet. 

244 millió forintos uniós forrásból megvalósult fejlesztés-
ről beszélhetünk, amely a belvíz elleni védekezést, a csapa-
dékvíz-csatornarendszer karbantartását, illetve fenntartását 
és kezelését célozta.

Fontos kiemelni, ahogy a mostani projekt neve is jelzi, 
hogy mekkora jelentőséggel bír a településen a belvíz elleni 
védekezés. Hiszen ez már a kilencedik üteme volt azoknak a 
munkáknak, amelyeknek célja, hogy biztonságosabbá és fel-
készültebbé tegyük városunkat a belterületi csapadékvíz el-
vezetése terén. Nagyon fontos beruházás volt, hiszen a belvíz 
nagy problémát jelent itt Gyomaendrődön, és az egész alföldi 
térségben. Szeretném még kiemelni, hogy a képviselő testü-
let nem tekinti befejezettnek az ilyen jellegű beruházásokat. 
Jelenleg is folyik két belvizes projektünk, - két áteresz átépíté-
se-, illetve rövidesen elindul egy újabb, amely a Kodály utcá-
tól a Hídfőig tartó kerékpárút csapadékvíz elvezetését fogja 
szolgálni. Illetve újabb pályázatok beadását is tervezzük.

Dankó Béla országgyűlési képviselő elismerését fejezte 
ki a Gyomaendrőd város önkormányzata felé az újabb sike-
res pályázat megvalósítása miatt. Kiemelte, hogy az ilyen 
fejlesztések felkészítik a települést azokra az időszakokra, 
amikor vis major helyzet alakulhat ki a víz miatt, és megvé-
dik a gyomaendrődi polgárok otthonait a belvíz esetleges 
veszélyeitől. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a város 
már több sikeres pályázaton is túl van. Kiemelte, hogy az ön-
kormányzat, illetve több helyi szervezet együtt összesen 8,6 
milliárd forint értékben nyert el uniós pályázatokat az elmúlt 
időszakban. 

Toldi Balázs
polgármester
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Dankó Béla országgyűlési képviselő 

sajtóközleménye

A Gyomaendrődi Tourinform Iroda 
(GYÜSZ-TE) tevékenysége, a 2019-es 

szezonról szóló tájékoztatója
G y o m a e n d r ő d i 

Üdültetési Szövetség 
Turisztikai Egyesület 
(röviden GYÜSZ-TE) 
célja: Gyomaendrőd tu-
risztikai desztinációjának 
pozicionálása a nemzet-
közi és hazai turisztikai 
piacon úgy, hogy szer-
vezeti összefogás mellett 
az önkormányzattal kar-
öltve egy megalapozott 
újszerű marketingstraté-
giát kialakítva, erre a cél-
ra igényelhető állami tá-
mogatások segítségével, 
konzekvens brand - építő 
lépéseket tartalmazó ter-
vezet alapján a látogatók/
vendégéjszakák számá-
nak növelése, és motivá-
ciójuk maximalizálása, 
ezzel elérendő, hogy vá-
rosunk és vidéke turisz-
tikailag frekventált lehes-
sen.Fentieket fi gyelembe 
véve, egyesületünk már 
az idei év elején számos 
olyan feladatot végzett el, 
melyekkel elősegítette a 
város turisztikai kínálatá-
nak turisták körében tör-
ténő népszerűsítését: kora tavasszal képviseltük és népszerűsítettük 
városunkat a vidéki Utazás Kiállításokon Debrecenben, Miskolcon 
és Szolnokon. A több napos kiállításokon számos érdeklődő keres-
te fel standunkat. Április 11-14. között az Országos Diákszínjátszó 
Egyesülettel közös szervezésben városunkban került megrendezés-
re a 30. Országos Diákszínjátszó Fesztivál, melynek előkészületeit 
már a tavalyi évben elkezdtük. Fontos hozzátenni, hogy az ODT 
szervezési helyszínéért Keszthellyel szállt ringbe Gyomaendrőd. 
Az ODE vezetőségét, városunk méltán jó adottságai, a barátságos 
légkör, felkészültség nem sokáig késztette gondolkodásra a hely-
szín kiválasztásakor. A több napos jubileumi találkozóra az ország 
számos pontjáról érkeztek fi atal színész palánták és szakemberek, 
melynek nagy visszhangja volt városunkban is, ugyan is számos po-
zitív visszajelzés érkezett hozzánk a találkozót illetően. Bízunk ben-
ne, hogy a következő évben is városunk adhat otthont a színvona-
las találkozónak. Egyesületünk a horgászatban rejlő adottságokat is 
igyekszik felvirágoztatni, ennek érdekében több egyeztetést is tar-
tottunk a helyi horgászegyesületek és a Körösvidéki Horgász Egye-
sületek Szövetségének vezetőségével a helyi vízparti szállásadókkal 
és horgászboltok tulajdonosaival. A megbeszéléseken felmerült 
közös marketing akciók indítása, holtágak kitáblázása, információs 
anyagok bővítése, melyek érdekében az önkormányzattal karöltve 
több lépést is tettünk már. 2017-ben egyesületünk kialakított egy 
pecsétgyűjtő füzetet, melyben 10 helyi turisztikai szolgáltató sze-
repel. A cél, hogy a városunkba érkező turista minél több mindent 
megismerjen a Körösök ölelésben fekvő városunkból. A pecsét-
gyűjtés igazán szabad foglalatosság, hiszen az egyes állomásokat a 
vendég választhatja ki, majd a legaktívabbak számára egyesületünk 
értékes ajándékkal kedveskedik. Körös pecsétgyűjtő füzetünk egyre 
nagyobb népszerűségnek örvend, ennek apropójából egyesületünk 
tovább gondolta a füzet kibővítését. Felvettük a kapcsolatot a Kö-
rös menti települések turisztikai szolgáltatóival és tervünk szerint 
széles körben kibővül a pecsétgyűjtő füzet, mellyel nem titkolt cé-
lunk szorosabbra fűzni a kapcsolatot a környékbeli településekkel. 
Úgy gondoljuk a közös marketing akció elindításával, összefogással 

A migráció negatív hatásairól tartott előadást 

Georg Spöttle Békésen

Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet politikai elemzője érkezett 
Békésre, ahol Dankó Béla országgyűlési képviselő vendégeként 
tartott előadást „A migráció negatív hatásai Európában” címmel.

Dankó Béla országgyűlési képviselő bevezetőjében elmond-
ta, hogy van egy nagyon fontos téma, ami az Európai Parlamenti 
választások idején foglalkoztatja az európaiakat, ez a migráció 
kérdése. A jelenlegi brüsszeli vezetés lehetőség szerint minél 
több migránst szándékozik betelepíteni Európába, amely tartha-
tatlan és zsákutcába vezet. Ezért fontos, hogy olyan vezetése le-
gyen Európának, amely a keresztény Magyarországot és Európát 
fogja támogatni a jövőben. 

Georg Spöttle bemutatkozásában elmondta, 2 évet töltött 
tartalékos tisztként Afganisztánban, rengeteget tanult az emberi 
gondolkodásmódról, a politika hatásairól, vallási fanatizmusról, s 
így első kézből tudja bemutatni a migráció negatív oldalait. 

Spöttle kiemelte előadásában, hogy amióta elindult a migrá-
ciós hullám, azóta Európában 65 terrortámadás volt az elmúlt 3 
évben, meghalt 351 ember, több ezren megsérültek, néhányan 
közülük olyan súlyosan, hogy maradandó károsodást szenved-
tek. Csak Németországban ez idő alatt 2505 személyt vettek őri-
zetbe terrorizmus előkészítése miatt. A nemi erőszakok száma 
drasztikusan megemelkedett amióta elindult a migráció, amit 
sokkoló példákkal szemléltetett előadásában. 

A 2018-as német bűnügyi statisztikákból kiemelte a külföldi 
elkövetőkre vetített bűnelkövetések számát a 21 - 60 éves korúak 
körében. Összesen 406.380 bűncselekményt követtek el a mig-
ránsok csupán egy év alatt, ami egy brutális szám - hangsúlyozta. 
Elképesztő szám, hogy a börtönök kapacitásának mára már több 
mint 50 százalékát a migránsok teszik ki Németországban. 

Előadása végén elmondta, hogy demográfi ai veszély áll fenn, 
valamint veszélyben a keresztény kultúra, s ha ez így folytató-
dik, például Frankfurtban 20 év múlva nem lehet majd őshonos 
németeket találni. Már most megfordult az arány, mivel 52 szá-
zalékban bevándorlók, s csupán 48 százalékban teszik ki néme-
tek a lakosság összetételét Németországban. Beszélt még arról, 
hogy egyre kevesebb az óvodai és bölcsődei férőhely, s csak a 
migránsok gyermekeinek 180.000 férőhelyre lenne szüksége. 

Végezetül kérte a közönséget, hogy menjenek el szavazni 
május 26-án és vigyenek magukkal minél több embert, hogy si-
keres legyen a választás és segítsék az országunkat és tereljük 
Európát a megfelelő irányba.

kialakíthatjuk a „Körös Brand-et” is. Terveink szerint Gyulától egé-
szen Szentesig számos szolgáltató csatlakozik kezdeményezésünk-
höz. Tourinform irodánk szolgáltatásai május 1-től augusztus 31-ig 
az Erzsébet liget 2. szám alatt (Liget Fürdő pénztárával szemben) 
vehetők igénybe. 

Nyitva tartás: 
Főszezonban: Tourinform Iroda, 5500, Gyomaendrőd, Erzsé-

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

gusztus 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

Sztezsán Adrienn - a gyomaendrődi 
Tourinform Irodavezetője a Miskolci Utazás 

Kiállításon
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Folytatódik a rájátszás

Májusban folytatódtak a rájátszás küzdelmei az alsó házban 
a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A Gyomaendrő-
di FC gárdája hullámzó teljesítményt nyújt, szép hazai győzelem 
mellett kínos vereségek is becsúsznak időnként, valamint nagy-
arányú hazai vereség és nagyarányú idegenbeli győzelem egy-
aránt előfordul. 

A lejátszott mérkőzések eredményei:     

2019. 04. 27.     Gyomaendrődi FC – Sarkadi Kinizsi LE     2 : 1
                          G.: Békési N., Tusjak G.
Váratlan múlt heti vereséggel a háta mögött érkezett a Kini-

zsi, aki tavasszal jó szériát fut a bajnokságban. Jól kezdte a mér-
kőzést is, a huszadik percben megszerezte a vezetést, a hazaiakat 
azonban nem fogta meg a bekapott gól és tíz perc múlva ki-
egyenlítettek. Az első félidő végéig számtalan további helyzetet 
dolgoztak ki, a mérkőzést is eldönthették volna, de kimaradtak a 
lehetőségek. A második félidő elején a vendégek kapusa óriásit 
hibázott, aminek bekapott gól lett a vége. Ez felrázta a vendége-
ket és szinte egy kapuztak a mérkőzés hátralévő részében. Sze-
rencsére minden lehetőségüket elpuskázták, így értékes három 
pont jutott a Gyomaendrőd birtokába.

2019. 05. 04.     Bucsa SE - Gyomaendrődi FC     2 : 1
                          G.: Békési N. 
A visszavágás reményében utazott Bucsára a gyomaendrődi 

gárda, hogy kiköszörülje a rájátszás első fordulójában hazai pá-
lyán elszenvedett vereséget. De ismét a hazaiak kezdtek jobban 
és negyedóra után a vezetést is megszerezték. A második félidő 
tízedik percében azonban sikerült az egyenlítés a vendégeknek, 
de a félidő végén jött egy büntető a hazaiaknak, amit sikerült 
értékesíteniük. A két hasonló játékerőt felvonultató csapat mér-
kőzésén mindkét gárda a győzelemért játszott, sok helyzetet ala-
kítottak ki egymás kapuja előtt, amiből most a sárrétiek jöttek ki 
szerencsésebben. Egy döntetlen szagú mérkőzésen pontrúgás 
döntött, amivel másodszor is győzni tudott a rájátszásban a Bu-
csa csapata.      

2019. 05. 11.     Gyomaendrődi FC – Mezőmegyer SE     2 : 5
                          G.: Kun Cs., Békési N.
A rájátszásban még veretlen, rutinos játékosokkal jelentősen 

megerősödött Megyer érkezett Gyomaendrődre. A vendégek 
kezdtek jobban, egy büntetőből már a hetedik percben vezetést 
szereztek. A hazaiak erre még tudtak válaszolni, egy szépen fel-
épített kontratámadást góllal zárták a tizennyolcadik percben. A 
félidő végén azonban a vendégek Cseke közreműködésével két 
perc alatt két gólt is szereztek. A második félidőt is Ők kezdték 
jobban, már a második percben eredményesek tudtak lenni. Ezt 
követően még született egy-egy gól és szép csendben véget ért 
a mérkőzés. Nem panaszkodhattak a nézők, hiszen a kellemes, 
tavaszias időben lejátszott mérkőzéseken gólözönt láthattak, 
sajnos a hazaiakra nézve igen rossz elosztásban. A rutin legyőzte 
a szertelen fi atalságot.

2019. 05. 18.     Békési FC - Gyomaendrődi FC   3 : 5
                          G.: Kun Cs.(2), Hunya K., Békési N., Toldi B.
Mindkét csapatnak vannak gondjaik, a rájátszásban mérsé-

keltebb teljesítményt nyújtanak. Ennek ellenére jól kezdtek a 
vendégek, már a negyedik percben vezetést szereztek. A hazaiak 
is hamar magukhoz tértek és a félidő közepéig két büntetőt is ér-
tékesítettek, megfordították az eredményt. A szünetet követően 
ismét a vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést, szép 
kontrákat vezettek és sorra szerezték a gólokat. Négy találatig 
meg sem álltak, ezzel el is döntötték a mérkőzés kimenetelét. A 
hazaiak erejéből csak a szépítésre futotta az utolsó percekben. 
Egy félidei jó játék is elég volt a vendégeknek a megérdemelt 
győzelem eléréséhez.

Fülöp Zoltán

Sikeresen pályázott a hunyai önkormányzat

Emlékmű épülhet fel

Kedvezően bírálták el a hunyai önkormányzat Első Világ-
háborús Centenáriumi Emlékbizottság kiírására benyújtott pá-
lyázatát. Ennek eredményeként a település három és fél millió 
forintos támogatást nyert, melynek segítségével új első világ-
háborús emlékművet létesíthetnek a településen – tájékoztatta 
lapunkat Hegedűs Roland polgármester. Mint elmondta, az ösz-
szeg segítségével a jelenleg a helyben csak keresztes iskolaként 
ismert épületen található első világháborús emlékművet újítják 
meg, felhasználva az ott elhelyezett keresztet és emléktáblákat.

– Az iskolaingatlan magánkézbe kerül, így ez is indokolta, 
hogy lépjünk a kérdésben – hangsúlyozta a településvezető. Az 
első világháborús emlékművet az önkormányzati temetőben ál-
lítják majd fel közvetlenül a második világháborús monumen-
tum közelében.

– Így az emlékezők egy helyen róhatják le kegyeletüket a két 
világégés hősei, mártírjai előtt – tette hozzá Hegedűs Roland. 
A jelenlegi első világháborús emlékmű a hunyai és kondorosi 
tanyák hősei előtt tiszteleg. Ebben az időszakban jóval kiterjed-
tebb tanyavilág húzódott a területen.

P. G.
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Talán kevesen emlékeznek vissza a 
régmúlt labdarúgására, amikor még a fi -
atalok rongylabdát rúgtak a grundokon, 
vagy bőrfűzős labdával játszották a mér-
kőzéseket és bőrszeges cipővel a lábukon 
rúgták a gólokat a csatárok. Az emberiség 
történetében a sport mindig jelen volt, 
hol kisebb, hol nagyobb szerepet kapott. 
Békés megyében igazán az 1850-es évek 
végén bontakozott ki a magyar sport. A 
Viharsarokban a foci terjedt a leggyor-
sabban. 1886-ban Orosházán játszottak 
először a megyében nyilvános „kapuőr-
ző láblabda” játékot. Gyomaendrődön is 
mindig meghatározó szerepet kapott a 
labdarúgás, már ötven évvel ezelőtt is az 
akkor még Endrőd és Gyoma települé-
seken. Endrődön az Endrődi Spartakusz, 
míg Gyomán a Gyomai TK sportegye-
sületben kergették a labdát. Az 1969. 
évi Megyei I. osztályú bajnokságban az 
endrődi drukkerek nagy álma vált ismét 
valóra, az Endrődi Spartakusz az első osz-
tályban versenyezhetett, mivel az előző 
szezonban megnyerte a másodosztályú 
bajnokságot és így megmérkőzhetett a 

szomszédvár Gyomai TK csapatával. Az 
1969. évi bajnokság tavaszi-őszi rendszer-
ben került lebonyolításra. A két fellegvár 
bajnoki mérkőzéséről így ír Márton Gábor 
a „Tempó, E.T.K.! című könyvében:

„1969. április 27.:        Endrőd – Gyoma     
1 – 2 

Közel 2500 néző volt kíváncsi End-
rőd minden idők legnevesebb ellenfelé-
nek, Gyomának a vendégszereplésére. A 
csapat nagyon jól együtt volt. Az eddigi 
eredmények feljogosították a sportszere-
tő nézőket, hogy újabb győzelmet sejtse-
nek…. A hazai pálya előnyét számításba 
véve nem voltak ezek az elképzelések 
badarok. A bajnokság legfájdalmasabb 
eredménye született. Végig egyenrangú 
felek küzdelmében az ügyesen taktikázó, 
jól focizó Gyoma elvitte mindkét pontot 
és megugrott a helyezésben is. Egyéb-
iránt Gyoma remek együttest szedett 
össze és alaposan felkészültek a bajnok-
ságra.

Gyoma:   Pápai – Vatai, Gonda, Rácz – 
Janovszki, Nagy – Bácsi, Nyilas, Kiss, Bene, 
Kovács mellett sikeresen szerepelt a baj-

nokságban: Sebők, Domokos, Farkas….. 
A két csapat végig meghatározó volt az I. 
o. bajnokságban.

1969. szeptember 28.:     Gyoma – End-
rőd   2 – 3 

Gyoma:   Pápai – Vatai Gonda, Sebők 
– Janovszki, Bélteki – Bácsi, Nyilas, Kiss, 
Domokos, Farkas, (Kovács)

Endrőd:   Hajdú – Balogh, Újvári, Kel-
ler – Fauerwerker II., Szmola (Szelei) – 
Fauerwerker I., Bacsa, Majoros, Pálvölgyi, 
Oravecz. (Edző: Fülöp Imre)

Lendületes, változatos játékkal indul-
tak. Látványos gyomai támadás után Nyi-
las vezetéshez juttatja Gyomát, 1-0. Bacsa 
jól helyezett szabadrúgással egyenlít, 1-1. 
A csereként beállt Kovács ismét gyomai 
vezetést szerez, 2-1. Látványos endrődi 
adogatást elfutással és jól helyezett góllal 
fejez be Oravecz, 2-2. Oravecz és Gonda 
cselezget, a középhátvéd hibájából Ora-
vecz megszerzi a győzelmet jelentő 3. 
gólt a vendég csapatnak, 2-3……”

E két nagyszerű derby ötven évvel ez-
előtt zajlott. A kerek évforduló emlékére 
néhány lelkes szervező felvállalta, hogy 
találkozóra hívja a résztvevőket illetve 
azokat a sportolókat, akik abban az idő-
ben szerepeltek a két nagyszerű csapat-
ban. Ez a találkozó 2019. május 25-én 
délután valósult meg. A rendezvényen 
közel negyven egykori labdarúgó jelent 
meg, akik bizony őszülő halántékkal, de 
töretlen kedvvel emlékeztek vissza az 
ötven évvel ezelőtti eseményekre. A ta-
lálkozó elején megemlékeztek azokról 
is, akik már nem lehettek itt, csak fent-
ről szemlélték az egykori csapattársakat. 
A rendezvényen részt vett Toldi Balázs 
Gyomaendrőd város polgármestere, aki 
köszöntötte a résztvevőket, kiemelte a 
sportolás, a labdarúgás fontosságát.  A 
résztvevők között többen voltak olya-
nok, akik több évtizede nem találkoztak 
és most újra feleleveníthették a régi em-
lékeket. A szervezők korabeli fényképek-
kel, újságcikkekkel segítettek felidézni az 
esetleg halványuló emlékeket. Egy nagy-
szerű délutánt töltöttek el a két egykori ri-
vális csapat játékosai, ahol természetesen 
az egymás zrikálása sem maradhatott el. 
A szervezők minden résztvevőnek emlék-
lapot adtak át a derby emlékére, valamint 
a két csapat emblémájával ellátott kulcs-
tartót kapott mindenki.

Ez a rendezvény nem jöhetett volna 
létre a két főszervező Orovecz testvér, 
Jóska és Olivér nélkül, akiknek elévülhe-
tetlen szerepük volt, hogy találkozhattak 
az ötven évvel ezelőtti mérkőzések fősze-
replői.  

Forrás: Márton Gábor   Tempó, E.T.K.! 
(Endrőd labdarúgásának története 

1920-1981)
Fülöp Zoltán

Az ötven évvel ezelőtti „DERBY” emlékére
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Rovatvezető: Polányi Éva

 

Kunkovács László könyvbemutatója

Endrődi vásárfia
(Lírai falurajz)

„Hetvenhét – me-
sebeli szám a magyar 
néphagyományban, 
immár ennyi esztendőt 
hagytam magam mö-
gött. A bölcsesség kora 
az átadás ideje. El kell 
mondanom, mi volt a 
szép, a jó megoldás a 
legapróbb dolgokban 
is, amit vétek lenne 
nem továbbadni az utá-
nunk jövőknek. Eddig 
ezzel a stratégiával ma-
radt fenn az emberiség. 
Közép- és Belső-Ázsia 
népei között mindmáig 
a fehér szakállú örege-
ket ültetik esténként 
középre, hogy mesél-
jenek, tanítsanak. Az 
iskolarendszer nem régi 
találmány!

Szülőfalum, Endrőd 
nekem kincsesbánya. 
A Kárpát-medence kel-

lős közepén fekszik, és immár a várossá lett Gyomaendrőd része. Vizek 
szabdalta táj, bő termést ígérő szántóföldekkel. Határunkban a régész 
ásója településnyomokat talál, és olyan különleges leleteket, mint az 
újkőkori termékenység-istenasszony szobor. 

Könyvem ágas-bogas, mint az életünk. Korrajz, néprajz, itt-ott 
nagycsaládunk története. Megerősítést ad kettőszáznál több fényké-
pem, melyeket javarészt ötven-hatvan évvel ezelőtt készítettem. A ma-
nipulálatlan fotó maga az igazmondás.

Sok-sok endrődi, a mi famíliánk is megszenvedte a szovjet rendsze-
rű diktatúrát. A saját földjükön gazdálkodókat kifosztották, kigúnyolták, 
megalázták. A kisiparosokra és az értelmiségiekre se néztek jó szemmel.

Gyerekkoromtól a Körös, az ártéri erdők és a tanyák vonzottak. Va-
dóc barátommal akár kézzel is megfogtunk egy ebédre való halat. A 
holtágak világa és a ritka madarak előhozták belőlem a természetfotóst. 
Sajátos nyelvünk, észjárásunk és az akkori öregeknek a 19. század kö-
zepéig visszanyúló emlékezete, a hol megható, hol kacagtató történetek 
a tollforgatónak adtak ihletet. Végső tanulság, hogy vigyük tovább a 
kétkezik, dolgos emberek bölcsességét és humánumát, mert az megin-
gathatatlan talapzat.”

Kunkovács László legújabb könyvének hátsó borítóján olvashatók 
ezek a sorok. S az elején egy halászember alakja feketéllik, amint csó-
nakjában áll, bottal a kezében. A vízen aranyhíd. Szikrázóan terül szét 
a fekete-fehér képen, sejtelmessé téve a túlpart erdős, sötét részeit, az 
árteret. 

A szerző lírai falurajza – ő nevezte így – lírai emlékezés. Endrőd 
elmúlt évtizedeinek, az itt élők arcvonásainak, mindennapjainak, éle-
tének lenyomata. Fekete-fehér képeken vásári forgatag, céllövölde, la-
cikonyha, kosárfonó, kalapos, szűcs, tímár, cukrászmester, állatkereske-
dő… Bekötött fejű asszonyok, barázdált arcú férfiak arcképei. Ismerősök 
és ismeretlenek néznek a fényképezőgép lencséjébe, engedve annak 
az intimitásnak, bensőséges pillanatnak, melyet csak a fotós „lát, érez” 

meg elsőként, hogy aztán ebből a maga egyszerűségében, megörökítse a 
(mindenkori) jelent, a múló időt. Manipulálatlanul. „A manipulálatlan 
fotó maga az igazmondás” - olvashattuk imént az erkölcsi alapvetést. 
Ahogyan azt is, hogy „mindenkinek a maga faluja a világ közepe”. 
Ezért rendülünk meg karcsú templomtornyunk vagy olyan (számunkra) 
ikonikus épület láttán, mint a tájház, vagy „mesélő temetőink” korhadó 
fa- illetve szív alakra faragott keresztjein. De folytathatnánk a sort. 

Kérdezhetjük, mit jelent „a világ közepe” kifejezés. A könyvtár, 
a Hármas-Körös, a holtágak, a gyermekként sokszor hallott-átélt ku-
ruttyoló békamuzsika, cserebogárrajzás, a Kisszabó ifjúságot vonzó, s 
világmegváltásra alkalmas fürdőző helye, a környékbeli tanyavilág, a 
szénával megrakott lovas kocsi, legelésző ménes Csudaballán, Vaszkó 
Irénke néni, s a gyermekkor színhelye, a szülői ház. Kunkovács László 
emlékei valamennyiünk emlékei, egymást követő nemzedékek közös 
tudása. Ezért bír nagy erővel fotó, lírai visszaemlékezés. S a kettő együtt, 
egymást segítve a rá- és felismerés élményében.

E lírai falurajz nekünk, endrődieknek, gyomaendrődieknek jelent 
találkozást múltunkkal, már eltávozott szeretteinkkel, mestereinkkel, 
ismerőseinkkel, jelent bensőséges emlékezést. (Nekem személyesen 
Nagyapám - Paróczai Gergely; tanítóim, tanáraim - Vaszkó Irénke 
néni, Márton Gábor, Ricsey Balázs és Fülöp Imre bácsi, a róluk készült 
fotók…) 

Az Endrődi vásárfia azonban nemcsak kisebb közösségünknek fotó-
kon megőrzött múltja, hanem - kollektív kincsünkként – nemzeti kultú-
ránk része is.  Ennek a kincsnek megőrzését, továbbadását, vallomásos 
emlékezetét köszönhetjük a Kossuth-díjas fotóművésznek. 

Rajtunk a sor, hogy megismertessük ezt a „hajdanvolt” világot az 
utánunk jövőkkel… 

2019. május 12-én a Határ Győző Városi Könyvtár szervezésében 
és a Rózsahegyi Napok keretében mutatták be a könyvet a Szent Antal 
Népházban. 

Kunkovács László munkásságáról Tóth Albert kandidátus, emeritus 
professor beszélt, míg Cserenyecz Éva olvasott fel, jól érzékeltetve az író 
szándékát, s nem utolsó sorban hallhattuk-láthattuk, hogyan emlékezett 
olykor elcsukló, olykor vidám hangon maga a szerző, akinek könyvbe-
mutatójára megtelt a népház előadóterme. 

Jó helyre születtem
Hányszor hallottuk, olvastuk szellemi nagyjainktól – művészektől, 

kutatóktól -, amint azon sóhajtoznak, hogy nekik nem ide kellett volna 
születniük. Messze máshol, s leginkább Amerikára gondolnak, micso-
da karriert futottak volna be, micsoda sikereik lettek volna… Ez a gyak-
ran önáltató, önigazoló vélekedés nekem nem rokonszenves.

Valóban akadnak kivételek, akik fényes utat jártak be tőlünk távo-
li, gazdagabb országokban. De még nagyobb az elkallódottak száma. 
Annyit se tudtak produkálni, mint ami itthon kitellett volna belőlük. 
Bekerültek a nagy olvasztótégelybe, és nyomtalanul eltűntek.

Mindenkinek a maga faluja a világ közepe. Nekünk okunk van 
jeles ponton tudni magunkat, hiszen a Kárpát-medence mértani közepe 
a közelünkbe, Szarvasra esik. Emlékmű is áll ott. Az én generációm 
régi nagy országunkról tanórákon szinte semmit nem hallott, az efféle 
ismereteket ki-ki a családjától kapta. 

A gólya odafentről jól kinézte magának, hogy hová pottyantson, 
pedig igazán volt tájékozottsága akár Dél-Afrikáig. Köszönöm neki, 
hogy Endrődre esett a választása. Jobbat se találhatott volna!

Egy nyolcvan évvel korábbi gólya olyan fiúcskát poty-
tyantott ide, akiből híres ember lett – lám. a ligeti iskolát 
róla, Rózsahegyi Kálmánról nevezték el.
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Az endrődi észjárás öntörvényű, alkotó módon lépi át a szabályo-

kat. A nyelvezete is ilyen: saját füle szerint formálja a szavakat. Példát 
adott erre a színészóriás Rózsahegyi Kálmán is, akit már 1925-ben a 
település díszpolgárává választottak. 

Nemrégiben két alkalommal hallottam a rádióban, amikor egy régi 
hangfelvételét sugározták. Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma… 
című versét adta elő. Fölkaptam a fejem, mikor a végéhez érkezett, mert 
ezzel fejezte be:

„Végét vetik a zenének
Oszt haza mennek a legények:”

Költő ide, költő oda. Rózsahegyi Kálmán úgy gondolta, hogy ezt 
így szavalja, mert hát Endrődön így szokták mondani.

Ida és Gyula - Dédszüleim története
Petrőczi Éva könyvbemutatója az OMart-ban

2019. május 16-án Petrőczi Éva író, költő, műfordító, irodalom-
történész, publicista volt az OMart Könyvesbolt és Műhely vendé-
ge. Férjével, Szabó András irodalomtörténésszel jött Gyomaendrőd-
re, hogy itt emlékezzen - regényét bemutatva - déd- és nagyszüleire, 
szüleire. Az est folyamán kalandokban bővelkedő családregénynek 
lett részese a közönség, melynek szálai a régi Gyomára vezettek. 
Megelevenedett a kor (19. és 20. század), az itt élő ismert és kevésbé 
ismert emberek világa, középpontban egy szerelem történetével. 

Az írónő hálával emlékezett a gyermekként itt töltött napjaira, 
családjára s a Gyomáról-Gyomától kapott szellemi örökségre. 

„Két népes család - a szerző anyai ági felmenői - világába vezeti 
el az olvasókat e dokumentumregény. A történet hátterében feltűnik 
Lőw Immánuel, a világhírű szegedi rabbi alakja is. A mű 1879-
1941 között zajló fejezetei nyilvánvalóvá teszik számunkra a Gond-
viselés állandó jelenlétét a különböző generációk életében. Kedves 
olvasmánya lesz ez a komoly érzelmi és erkölcsi értékeket képviselő 
könyv mindazoknak, akiket megérint egy „rendhagyó”, de holtig 
tartó szerelem krónikája. Dr. Tokics Imre, tanszékvezető főiskolai ta-
nár, a Vallás és kultúra című tv-sorozat műsorvezetője.”

E. Szabó Zoltán kiállítása

2019. május 11-én volt a 80 éves E. Szabó Zoltán festőművész jubi-
leumi kiállítása a Vidovszky Béla Városi Képtárban. Gyomaendrődi kö-
tődésű, innen elszármazott alkotók, képzőművészek mutatkoznak be 
a „Hazatértünk” kiállítássorozatban, s ennek második rendezvényeként 
találkozhattak az érdeklődők E. Szabó Zoltán alkotásaival. Toldi Balázs, 
Gyomaendrőd város polgármestere, Dr. Szemenyei Sándor nyugalma-
zott középiskolai igazgató, Tímár Imre az Endrődiek Baráti Köre elnöke, 
a képtár nevében Hangya Lajosné köszöntötte a festőművészt s a meg-
jelenteket, pályatársakat, barátokat, rokonokat, endrődieket és gyomai-
akat. Az alkotó itt jelentette be, 35 képét a városnak ajándékozza. 

Most Dr. Szemenyei Sándor méltató beszédét olvashatják, mely a 
megnyitón hangzott el.

Tisztelt Jelenlévők!  Polgármester Úr! Hölgyeim és Uraim!

A város Közgyűjteményeiért Közalapítvány által üdvös céllal szerve-
zett rendezvénysorozat 2. kiállítására E. Szabó Zoltán - alkalomhoz illő 
nevén: Endrődi Szabó Zoltán- festőművész tért haza, hogy életművét 
felvillantsa a városi Képtár terében.  A tárlat sajátos ünnepélyességét 
ékesíti, hogy alkotásait születésének 80. évfordulója alkalmából mutat-
ja be az érdeklődő közönségnek.  

Endrődi Szabó Zoltán valóban hazatért! Tartalmas életének íve 
Endrődről indult. Lelkében - a regényes tanyavilág emlékei között - ott 
csillog a település hajdani hagyományainak, kulturális értékeinek fe-
ledhetetlen sokasága. A szülők és az endrődi iskola tanítói, tanárai ra-
gyogtatták fel - egész életére kihatással - a szellemnek, a humánumnak 
a napvilágát.

Az általános iskola rajz- s énekórái, az iskolai színjátszás, a híres 
száztagú endrődi furulya-zenekar élményei érlelték a művészet iránti 
érdeklődését és táplálták alkotó tehetségének szárba szökkenését. Az 
élmények és a festői ambíciói vele tartottak Szeghalomra is. A középis-
kolai évek alatt nemes lelkű tanárai segítségével az irodalom, a mate-
matika tudományának rejtek-ajtói is kinyíltak előtte.

Érettségi után Szarvason, a tanítóképzőben Cs. Pataj Mihály úgy-
szólván mestereként s barátként vezette be E. Szabó Zoltánt a festészet 
birodalmába, amelynek egyik regényes szigete a Szegedi Tanárképző 
Főiskola rajz – ének zene szakja volt. A Főiskola pezsgő -szakmai, szelle-
mi- légkörében a tudás egyéb rejtelmei is magukhoz intették fi gyelmét: 
a pedagógia, a pszichológia, a logika tudománya.

Ezek titkaiban is elmélyedt, képezte magát és - professzorával kö-
zösen - publikált. Mert E. Szabó Zoltán egyéniségének lényege, hogy 
rendre többet akar tudni a világról, a mindenséggel méri magát, nem a 
fecsegő felszín könnyűségében leli meg nyugalmát. Mélységek s magas-
ságok, a teljesség izgatja és igazgatja, az ad értelmet, irányt életének s 
művészetének.

Ezt jól példázza életútja is.
A főiskolai végzettség megszerzése után a Szegedi József Attila Tu-

dományegyetemen diplomázott, majd bölcsészdoktor lett logikából 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahová-évek múltával- doktori 
iskolába tért vissza, és kapott pedagógiából tudományos fokozatot. A 
munka világában az egyik orosházi általános iskolában, majd Szege-
den, a Főiskola Pszichológiai Tanszékén eltöltött évek után Kaposvár 
következett, a tanítóképzőbe került tanítani.  Szívét melengette, s alkotó 
kedvét hevítette, hogy abba a városba érkezett, ahol a két híres festő - 
Rippl-Rónai József és Vaszary János - is élt.

19 év után Békéscsabán az új Főiskola megnyitásakor számítottak 
tudására, tapasztalatára. Tagja lesz a Békéstáji Művészeti Társaságnak, 
majd a Körös Irodalmi Társaságnak.

Az irodalmi társaság felolvasó estéin megcsillantotta írói és egyben 
előadóművészi tehetségét is. A művészetek között azonban az igazi sze-
relem a festészethez fűzi, melynek kincseiből a ma nyíló életmű-tárlaton 
35 alkotását ismerheti meg a tisztelt látogató.

E. Szabó Zoltán hitvallása az élet-, az ember- és a természetszeretet 
szentháromságára épül. Nézete szerint a Föld, ez a gyönyörű planéta, 
dús forrása a szépnek, az életörömnek.  Festőként ezek között talál rá a 
személyiségéhez, teremtőképességéhez illő ingerekre, hatásokra, élmé-
nyekre, és teremt azokból sajátos festői világot.  

E. Szabó Zoltán festményein felsejlenek gyermekkorának emlékei, 
miként a máig festésre csábító gyomaendrődi táj, az erdők, mezők öle-
lésében méltóságteljesen kígyózó Hármas-Körösnek, az ártéri fák sejtel-
mes árnyainak, a holtágak nyugodt víztükrének csillogó látvány-élmé-
nyei. Festményeiben ott ringnak a Kapos folyó két partján épült város 
fénylő emlékképei, a Zselic-dombság csodálatos díszletei, és annak a 
közel 50 országnak, a sok-sok feledhetetlen szépségű tájnak az illata, a 
színe, a regényessége is, ahová utazásai során eljutott.

 Ezeket az élményeket hol konkrétan, hol elvonatkoztatva láttatja 
a vásznakon. Nem törekszik tökéletes földi mását adni a valóságnak, 
a látványnak: stilizálja, egyéni variációban kelti életre a lelkében rejlő 
álmokat. Festészetében jószerével a színeké a főszerep. Vonzza őt azok 
tündöklő tartománya, csapongása, örvénylése, fényessége, de nem 
hagyja magát a divatosság, a csalfa látványosság mezejére csábítani. 
Képei színesek, de a színek sohasem kezdenek talmi, tarka játékba fest-
ményein.

Tisztelt Jelenlévők! Ezekkel a gondolatokkal ajánlom megtekintésre 
E. Szabó Zoltán alkotásait, melyeket igaz szívvel és a hazaérkező ember 
boldog örömével tár az érdeklődő közönség, Önök elé...

Hiszem, elmélyülésük nem lesz hasztalan: cserébe megnyiladoznak 
majd E. Szabó Zoltán festőművész egyéniségének és művészetének el-
eddig még rejtőzködő kincsei is.
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Kedves Olvasók! Ebben a lapszámban leírom a Hay-féle vagy más 
néven szétválasztásos diéta elveit, és a refl ux betegség kialakulásakor a 
tünetek csökkentésére ajánlott táplálkozási tudnivalókat. Ha fi gyelemmel 
kísérik a sorokat, akkor a fogyni vágyók és a refl ux betegek hasznos táplál-
kozási tanácsokat tudhatnak meg az újságcikk olvasása során.

A Hay-féle diéta elveit dr. William Howard Hay dolgozta ki. Az 

alapelvek egy oxfordi tudós, dr. Robert McCarrison megfi gyeléseiből 
származnak, aki a himalájai hunzák táplálkozási szokásait kutatta a 20. 
század elején. A Hay-féle diéta nálunk szétválasztásos diéta vagy test-
kontroll néven ismert; a cukorbeteg diéta és a vegetáriánus táplálkozás 
után Európában a harmadik legnépszerűbb diéta. A hunzák által elő-
írás, hogy a táplálkozás során kenyeret nem szabad hússal együtt enni. 
A hunzák vagy túlnyomórészt szénhidrát tartalmú vagy fehérje tartal-
mú ételeket fogyasztanak. Dr. Hay tovább fejlesztette az alapelvet azzal, 
hogy a táplálék lehetőleg természetes formában kerüljön fogyasztásra. 
A táplálkozásból a cukor, a fehér kenyér, a fényezett rizs, a konzervek el-
hagyása javasolt és helyettük teljes kiőrlésű gabonából készült kenyér, 
természetes rizs, sok gyümölcs-, zöldség, saláta és nyerskoszt fogyasz-
tandó. Az ipari feldolgozású fi nomított élelmiszerekkel szemben ezek 
az ételek sokkal kevésbé emelik meg a vércukor-és inzulinszintet, ala-
csonyabb a glikémiás indexük.

A túlsúllyal összefüggő számos betegség emelkedett inzulinszint-
tel jár együtt. Az emelkedett inzulinszint nemcsak a vércukorszintet 
csökkenti, hanem elősegíti a szénhidrátok zsírokká alakulását, a zsírszö-
vet képződését. Az alacsony inzulinszint kedvező feltételeket teremt a 
zsírszövet lebontásához.

A Hay-féle diéta sok zöldséget, gyümölcsöt, nyerskosztot tartalmaz, 
lemond az egyszerű szénhidrátokról, az édességekről. Aki a szétválasz-
tásos diéta szerint táplálkozik, kevesebb energiát vesz fel, ami a súly-
csökkenés alapja.

A Hay-féle diétát könnyű követni és valóban fogyasztó hatású. Fo-
gyókúra idején le kell mondani a fi nomított lisztről és a cukorról, de 
méz és lekvár kis mennyiségben fogyasztható. A diéta során a szén-
hidrát tartalmú étkezéseknek zsírban szegénynek kell lenniük. A diéta 
eredményesebb, ha időtartama alatt a fi zikai aktivitást fokozzuk.

A diéta szénhidrát túlsúlyú fogásai esetén (tészta, rizs, krumpli) elő-
re számítani lehet az inzulin elválasztás növekedésére. A szénhidrátok 
és az egyidejűleg fogyasztott zsírok az emelkedett inzulinszint hatására 
zsírszövetté alakulnak. A szénhidrát tartalmú étkezésből ezért a zsíro-
kat mellőzni kell, így a szénhidrát tartalmú és zsírszegény diétával az 
inzulinszint rövidebb, maximum 1 óráig tartó emelkedése érhető el.   

Az étkezésben a szénhidrátok aránya legföljebb 20% lehet, 80%-ot 
a zöldségek és a gyümölcsök adják. Kevés, jó minőségű zsiradékra az 
életfontosságú esszenciális zsírsavak miatt szükség van. Ideális a növé-
nyi olajok fogyasztása, pl.: olíva-, repce-, lenmag-vagy napraforgóolaj.

A fehérje tartalmú ételeket (hús, tojás, tejtermékek) ebédkor érde-
mes fogyasztani, a szénhidrátokat tartalmazó ételeket (tészták, gabo-
nafélék, zöldségek) inkább vacsora idején.

A Hay-féle diéta szerint az alábbiak szerint rendszerezhetők az élel-
miszerek:

Szénhidrátok: teljes kiőrlésű gabona, liszt, teljes kiőrlésű lisztből sü-
tött kenyér, tésztafélék, barnarizs, krumpli, banán, méz, datolya, esetleg 
félig feldolgozott cukor

Fehérjék: hús, friss hal, tejtermékek

Semleges élelmiszerek: növényi zsírok és olajok, állati zsírok, vaj, 
margarin, túró, tojássárgája, nyers saláta, póréhagyma, sárgarépa, 
kelkáposzta, spárga, zöldbab és-borsó, spenót, retek, zeller, karalábé, 
uborka, tök, káposzta, ribizli, mazsola, fűszernövények.

A fehérjék és szénhidrátok szétválasztásán túl fi gyelni kell arra, 
hogy az étrend 80%-a lúgosító ételekből álljon. Ha a sejten kívüli folya-
dékterek savassá válnak, fáradékonyság és különböző betegségek iránt 
megnőtt fogékonyság alakul ki. 

Savképző ételek: az összes húsféle, halak, állati zsír, vaj, margarin, 
fi nomított olaj, diófélék, hüvelyesek, sajt, tojás, fehérlisztből készült éte-
lek, fehér cukor, édességek, ecet

Lúgosító ételek: gyümölcsök, zöldségek, gyümölcs-és zöldségle-
vek, gyógyteák, nyers zöldségek, burgonya, csicsóka, uborka, tök, hagy-
ma, fokhagyma, fűszernövények, búzakorpa, búzacsíra, teljes kiőrlésű 
gabonából készült termékek, gesztenye, datolya, füge, szójatermékek

A Hay-féle diéta alapján javasolt minta étrend:
Reggelire fogyassz sok friss gyümölcsöt és zöldséget, frissen készí-

tett gyümölcslevet, esetleg egy pohár joghurtot.

Ebédre ajánlott egy adag hús, hal, tojás vagy sajt, mellé fogyaszt-
hatsz köretnek nyers salátát, főzeléket vagy párolt zöldséget. Friss alma 
vagy narancs a legjobb desszert.

Vacsorára javasolt héjában főtt krumpli vagy teljes kiőrlésű, vajas 
kenyér fogyasztása. Párolt zöldség, saláta vagy főzelék ajánlott mellé, 
utána néhány szem füge.

A Hay-féle diétánál betartandó 4 szabály:
- Az étrend legnagyobb részét gyümölcsök és zöldségek alkossák.
- Szénhidrátot nem szabad együtt fogyasztani fehérjével és savas 

gyümölccsel.
- Szénhidrát, fehérje és zsír csak kis mennyiségben fogyasztható. A 

fi nomított, feldolgozott élelmiszerek kerülendők.
- A különböző típusba tartozó élelmiszerek fogyasztása között 3-4 

órás időintervallumnak el kell telnie.

A refl ux diéta változatos, kerülni kell az édes, a csípős-fűszeres, a 
zsíros és a savanyú ételek fogyasztását. A refl uxos betegeknek ajánlott 
többszöri, kis mennyiségű étkezés beiktatása a nap során, kerülniük 
kell a gyomor túlterhelését. Refl ux kialakulásakor előnyös a párolt zöld-
ségek, a héjában sült vagy főtt burgonya, a főzelékek, a zöldséglevesek, 
a nem savasító gyümölcsök, pl. banán, barack, dinnye, az alacsony zsír-
tartalmú-, sovány húsok fogyasztása. A durumtészta, a teljes kiőrlésű 
lisztből készült termékek, a tejtermékek, a gabonapehely és a müzli 
is besorolható a refl ux-diéta ételei közé. Az italok közül kerülni kell a 
szénsavas, a savanyú, az édes és az alkohol tartalmú italokat. Előnyben 
részesítendők a szénsavmentes ásványvizek, az enyhén lúgosított vizek 
és az egyes gyógyteák (mályva-, kömény-és a zöld tea). Refl ux beteg-
ség esetén kerülni kell a kávé és fekete tea fogyasztását, bő folyadék 
fogyasztás javasolt, főképp étkezések közben.

Refl ux esetén javasolt a kiegyensúlyozott, változatos, fehérjében és 
élelmi rostokban gazdag táplálkozás. 

Forrás: 
A refl ux diéta alapelvei – www.webbeteg.hu

Hay-féle elválasztó diéta – Női Portál – www-noiportál/fogyokura/
hay-fele-elvalaszto-dieta

dr. Macsári Judit

Egészségről-betegségről

Hay-féle és refl ux diéta
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Magyardombegyház,

 a Sajtfalu

Magyardombegyház Budapesttől 260 kilométernyire 
lévő, Békés megyei kicsiny zsákfalu, ahol  mindössze 260 fő él, 
s korábban nemigen volt munkalehetőség.

A közmunkaprogram keretében kezdtünk el kecskét tarta-
ni, kezdetben csupán 20 állatunk volt.  Az állatállomány növe-
kedésével merült fel a kecsketej hasznosítása.

2017 áprilisában nyílt meg a 100 millió forintos hazai pá-
lyázati forrásból elkészült, az  ország egyik legkorszerűbb 
technológiával felszerelt sajtgyárunk.

A közmunkára épülő üzemünkben mára már méltó fi ze-
tést tudunk biztosítani a dolgozóinknak.

Az ipari technológiai folyamatot kézi munkával fejezzük 
be. 

A 2018-ban további 61 millió forintot nyertünk, ennek se-
gítségével újabb termékekkel bővítettük a termékpalettán-
kat. A környező települések boltjai mellett sajtjainkkal ország-
szerte számos fesztiválon találkozhat a közönség. 

A Gyulától 40, a román határtól 20 kilométernyire találha-
tó településünk 2018. október 13. óta sajtútállomás.

Fotó: Balogh 

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

A jövőben a sajtturizmussal egészítjük ki profi lunkat. Sze-
retnénk komplett programcsomagot kínálni látogatóinknak, 
melynek keretén belül ki lehet próbálni a kecskefejést, meg-
nézni az állatokat és az üzemet. Természetesen lesz sajtkósto-
lás, és kínálunk kérésre kecskepörköltet, vagy kecskecombot 
sütünk. 

Mindamellett, hogy a termékein ízletesek és fi nomak, a 
termékeket a tehéntej-allergiások is fogyaszthatják, hozzájá-
rulnak az immunrendszer védelméhez, segítik a csontritkulás 
megelőzését, gazdagok ásványi anyagokban, kiváló antioxi-
dánsok, jótékonyan hatnak a pajzsmirigyre, valamint javítják 
az izom- és idegrendszer működését.

Elérhetőségeink: 
Sajtműhely

5838 Magyardombegyház, Nagy utca 25.
Tel.: +36 70 647 7077

E-mail: mdhazsajtuzem@gmail.com
http://facebook.com/mdhazsajtuzem

www.sajtfalu.hu

Bogár Tamás, volt gyomaendrődi lakos 
életének 50. évében, 2019. május 4-én az Égi 
Hazába költözött.

Dinya Lajosné szül.: Dávid Ilona Etelka, 
volt gyomaendrődi lakos életének 79. évében, 

2019. április 26-án egyházunk szentségeivel megerősítve 
visszaadta lelkét teremtőjének. 

Dr. Gyuricza Béla, volt szolnoki lakos életének 86 évé-
ben, 2019. május 5-én egyházunk szentségeivel megerősítve 
megtért Égi Atyjához.

Hegedűs Zoltán Attila, volt gyomaendrődi lakos életé-
nek 51. évében, 2019. május 1-én az Égi hazába költözött.

Majoros Vince Pálné szül.: Urbán Franciska, volt 
gyomaendrődi lakos életének 93. évében, 2019. május 25-én 
egyházunk szentségeivel megerősítve visszaadta lelkét Te-
remtőjének.

Tímár János Zoltán, volt gyomaendrődi lakos életének 
70. évében, 2019. május 15-én visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek.

Halottaink

†
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Ízes Ízek
Június

Tejfölös tojásos újburgonya

Apróra vágott vöröshagymát olajon halványra pirítunk, meghintjük paprikával, 
felöntjük kevés vízzel és pároljuk. Beleteszünk apró újburgonyát, karikákra 
vágott zöldpaprikát, paradicsomot. Sózzuk, és felöntjük annyi vízzel, ami ellepi. 
Kis lángon puhára pároljuk. Tejfölös habarást adunk hozzá. Tetejére karikákra 
vágott tojást teszünk, meghintjük snidlinggel és felforraljuk. Zöldsalátával tálaljuk.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

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

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

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

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

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

Poroszlói kirándulás

Május közepén egy nyertes pályázat keretében 9. és 10. évfo-
lyamos tanulók egynapos kiránduláson vettek részt Poroszlón, a 
Tisza-tavi Ökocentrumban.

A főépületben megtekintették a hazánkban őshonos élőlé-
nyeket és az óriásakváriumban élő különleges halakat. A 3D-s 
moziban a Tisza - tavi táj egészének változatosságát, értékeit, 
szépségeit ismerhették meg. A szabadidőparkban egy kellemes 
séta során közvetlen közelről fi gyelhették meg az itt lakó álla-
tok életét, viselkedését, kapcsolatba kerülhettek az állatokkal. 
Látványos etetésen megcsodálták a vidrák ügyességét. Majd az 
1884-ben épült Tájházba is benézhettek. A délután folyamán kis-
hajóval is bejárták a tavat. A diákok sok élménnyel tértek haza.

Nyári táborozás a gimnáziumban

Gimnáziumunk nyári „iskolakóstolgató” tábort szervez fő-
ként iskolánk iránt érdeklődő, jelenleg hatodik és hetedik osz-
tályt végző diákok részére. Célunk a szabadidő hasznos, jó han-
gulatú eltöltése mellett iskolánk és pedagógusaink bemutatása. 
A tábor naponta 8-tól 16 óráig biztosít elfoglaltságot, valamint 
tartalmaz napi egyszeri étkezést (ebéd). Ízelítő programjainkból: 
vízilabdázás a Fürdőben, számháború a Ligetben, kerékpártúra, 
sárkányhajózás, közös főzőcske, kézműves foglalkozás.

Jelentkezési határidő: 2019. 06. 14. iskolánkban Lakatos Ti-
bor tanárúrnál ill. az iskola vezetőségénél.

Színházlátogatás Szolnokon

Május 22-én színházbérlettel rendelkező diákjaink Szolnokra 
utaztak és a Charley nénje című zenés vígjátékot nézték meg a 
Szigligeti Színházban. A vidám darab a gardedámos randevúk 
világába engedett betekintést, ahol a felügyelő szerepét egy női 
ruhába bújtatott fi atalember játszotta. A gyerekek jól szórakoz-
tak, ez a könnyed darab remekül zárta a bérletes színházlátoga-
tásokat.

Kihívás napja
A Kihívás Napjának célja az, hogy kedvet teremtsen a moz-

gáshoz, az egészséges életmódhoz - ezért támogatják olimpi-

konjaink, sportkiválóságaink is személyes részvételükkel ezt 
az országos eseményt. A Kihívás Napja célja, hogy felhívja az 
ország polgárainak, önkormányzatainak és tanintézményei-
nek fi gyelmét a testmozgás fontosságára. Ehhez a programhoz 
csatlakozott városunkkal együtt gimnáziumunk is. Május 29-én 
kerékpártúrával, pingpongozással, labdarúgással, röplabdázás-
sal, kézilabdázással, táncházzal és aerobikkal színesítettük a dél-
utánt, valamint megtekintettük a Városi Sportcsarnokban a bir-
kózó bemutatót. Szervező tanárok: Lakatos Tibor és Mag Bianka

Történelem verseny

A Békéscsabán megszervezett Savaria Országos Történelem 
Tanulmányi Verseny megyei fordulóján február hónapban Tímár 
Péter András 9. A osztályos tanulónk az országos döntőbe jutott, 
melyre 2019. április 26-27-én került sor Szombathelyen, az ELTE 
Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ-
jában. Péter a 9. évfolyamon döntőbe jutott 16 diák között is 
előkelő helyen állt. A Vas megyei székhelyen írásbeli és szóbeli 
feladatok várták a versenyzőket, ahol Péter a 8. helyen végzett. 
Felkészítő tanára Rudner Anett. Gratulálunk az elért eredmény-
hez.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
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Ezer év a hadak útján…

Május végén harmadikos tanulóink az Ópusztaszeri Nemzeti Em-
lékparkba látogattak. A tananyaghoz kapcsolódóan betekintést nyer-
hettek honfoglaló őseink életébe. Megtekintették a Feszty-körképet, 
kipróbálhatták a nomád életmódot, őseink harcmodorával ismerked-
hettek meg. A tanyasi iskolában részt vettek egy rendhagyó órán. A 
rossz idő ellenére is tartalmas, élményekben gazdag napot töltöttek el 
diákjaink.

„SZÖVEGELŐ”

Harmadikosaink szeptemberben szép számmal jelentkeztek a Ha-
tár Győző Városi Könyvtár által meghirdetett „SZÖVEGELŐ” szövegérté-
si versenyre. A gyerekek a tanév során havonta oldották meg a felada-
tokat. Az eredményhirdetésen 15 tanulónk vehette át megérdemelt 
jutalmát.

Muzsikáló történelem

Harmadikos és negyedikes diákjaink Muzsikáló történelem címmel 
rendhagyó ének órán vettek részt, ahol a magyar népi hangszerek tör-
ténetével ismerkedhettek meg.

Lázár Ervin Program

A Magyar Közlöny 2019. február 18-i számában közzétett kormányhatá-
rozatból kiderül: szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 
1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri 
alkalommal a kormány ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi elő-
adások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutató-
helyeinek látogatását.

Érdeklődéssel vártuk, hogyan sikerül ezt a programot beindítani, s mi, 
mint iskola, hogyan tudunk ezen a programon részt venni, hiszen az nem 
volt kérdéses, hogy amint lehetőségünk lesz rá, bekapcsolódunk.

A Békéscsabai Jókai Színház igazgatójától felkérést kaptunk a Lázár Er-
vin Program Pilot projektjében való részvételre.

Ennek keretében hívtak meg bennünket a színház egyik előadására, Az 
igazmondó juhász és az aranyszőrű bárány című zenés mesejátékára.  Intéz-
ményünk 5-6. évfolyamos diákjai (49 fő) számára adott maradandó színházi 
élményt ez az ősbemutató. Az esztétikai és kulturális élményeken keresztül 
számos olyan eleme volt ennek az előadásnak, ami komplex módon felidéz-
te, felelevenítette, megerősítette az iskolában elsajátított ismereteket. Így 
Mátyás korát, ami kapcsolódott a történelemhez, a reneszánsz építészetet, 
melynek jellemzőit tanulták rajz és vizuális kultúrán, a népmesei elemeket, 
melyeket magyar nyelv és irodalomórán ismertek meg. Mindezeket kiegé-
szítette a nagyszerű zene, melynek fülbemászó dallama még úton hazafelé 
is a fülünkben csengett. Diákjainknak nagyon tetszett a homokrajz, mely il-
lusztrálta az eseményeket. Persze nem feledkezhetünk meg arról sem, ami 
a történet erkölcsi tanúsága, azaz mindig igazat kell mondani, s tetteink kö-
vetkezményeit vállalnunk kell.

A nap programját kiegészítette a Remonda Szabadidős, Lovas és Sport-
egyesületnél tett látogatás, ahol igen kedvesen fogadtak bennünket. Lehe-
tett lovat simogatni, gyógy- és fűszernövényekkel ismerkedni. Mindenkinek 
ízlett a fi nom menta tea, s jó hangulatban, élményekkel gazdagodva indul-
tunk haza.

Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a programon.
Kondorné Timár Erzsébet 

intézményvezető-helyettes

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
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Petőfi  Sándor Szavalóverseny 

Mezőberényben, az Orlai Petrich Soma Művelődési központ 
rendezte szokásos, tavaszi versmondó versenyét, amelyen négy ta-
nítványunk vett részt. Egy kötelező és egy szabadon választott köl-
teményt kellett a versenyzőknek elmondaniuk. A következő ered-
mények születtek: Bula Boglárka hetedik évfolyam: 4. h. Vaszkán 
Milán ötödik évfolyam 3. h. Kiszely Kitti szintén ötödik évfolyam: 
2. h. Hugyik Zoltán nyolcadik évfolyam: 2. helyezés. Mindegyikő-
jük felkészítő tanára: Hunya Jolán volt.

Országos Honismereti Tanulmányi verseny győztese

A négy fordulóból és tizenöt feladatból álló hét tantárgyat fel-
ölelő, a tesztkérdéseket hibátlanul kitöltő: Kiszely Kitti ötödik év-
folyamos tanuló lett az első: megyei és országos szinten is! Gratulá-
lunk Kitti kitartásához és széleskörű tudásához!

Vaszkán Milán újra regionális bajnok!

Továbbra is legyőzhetetlen a Kis Bálint Általános Iskola Sport-
egyesület 11 éves versenyzője, aki ezúttal május 17- én Békéscsa-
bán a Sport XXI. Délkelet Magyarország Régió Pálya 1 Versenyén 
bizonyult a legjobbnak! Az U 13-as korosztályban egy évvel idő-
sebbek között versenyezve, rendkívül taktikus, szépen felépített 
futással féltávnál az élre állva 4:13,6p-es kiváló időeredménnyel, 
egy célegyenesnyi előnnyel magabiztosan győzött. A sportisko-
lásokkal telitűzdelt mezőnyben Milán ismét bebizonyította, hogy 
rendkívüli szorgalommal, tudatos edzésmunkával az infrastruktu-

rális hiányosságok kiküszöbölhetők! Az ifj ú reménység következő 
megmérettetése június 8-án Debrecenben a Nemzetközi Gyermek-
verseny során lesz, ezúttal majd 600 m-es síkfutásban. A versenyző 
felkészítője édesapja, Vaszkán Gábor atlétika szakedző.

Békés Megyei Számítástechnika Verseny

Intézményünkből összesen hat tanuló jelentkezett az Oros-
házi Vörösmarty Mihály Általános Iskola által szervezett Békés 
Megyei Számítástechnika Versenyre. Az előzetes válogatás so-
rán minden diákunk kitett magáért, többeknek csupán 1-2 pont 
hiányzott a továbbjutáshoz. A kitöltött feladatlapok eredményei 
alapján két versenyzőnk került a legjobbak mezőnyébe. A május 
18-án, Orosházán megrendezett megyei döntő a következő, ra-
gyogó eredménnyel ért véget: Tímár Kristóf 6. helyezést, Nun 
József pedig 7. helyezést ért el. Gratulálunk a teljesítményükhöz!
Felkészítőjük: Péter Ferenc.

TAVASZ KUPA

Mezőberénybe kaptunk meghívást, ahol öt csapat rész-
vételével rendeztek szivacskézilabda tornát. A 2008-ban és 
korábban született lányokat lehetett nevezni a versenyre.
Miután sikerült minden mérkőzést megnyernünk, nagy örömünk-
re megkapta a csapat a TAVASZ KUPÁT. Iskolánk csapatában a 
következő tanulók szerepeltek: Forgács Flóra, Puska Hanna, Nagy 
Boglárka, Bánrévi Hanna, Varjú Zselyke, Uhrin Enikő, Weigert Vi-
rág, Klimaj Emese, Fábián Flóra, Szlancsik Vivien, Szendrei Virág, 
Kovács Petra.

Tudjátok, hogy merre van Szigetszentmiklós?
 
A kézilabdás lányok sem tudták eddig, de 2019. 05. 10-én korán 

reggel felkerekedtek és megkeresték a szigetszentmiklósi csodála-
tos sportcsarnokot. Itt, a kézilabda diákolimpia III. korcsoportos 
lányok országos elődöntőjére került sor, ahová a helyi csapaton 
kívül Salgótarjánból, Kalocsáról és Gyomaendrődről érkeztek ver-
senyzők. Sajnos a sorsolás nem kedvezett csapatunknak, mivel a 
helyiek nagyon egységes, összeszokott gárdájával kellett felvenni 
a küzdelmet. A lányaink alulmaradtak, mert 22-15 arányban ki-
kaptak a szigetszentmiklósiaktól. A második mérkőzésen mindent 
beleadtak és 20 - 7 arányban legyőzték a kalocsai csapatot, így az 
országos elődöntő 3. helyezését szerezték meg. Gratulálunk min-
denkinek, akik részt vettek a küzdelmekben és köszönjük azoknak 
a szülőknek, társaknak, ismerősöknek, akik végig izgulták és szur-
kolták helyben és távolban a mérkőzéseket.

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából
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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.

Endrődiek Baráti Körének találkozója

Az Endrődiek Baráti Körének 
májusi találkozója Gyomaendrődön

Az elmúlt évi hagyományoknak megfelelően az EBK a Rózsahegyi Na-
pok programjába bekapcsolódva tartotta szokásos májusi összejövetelét.

Pénteken délelőtt korábbi elnökünkre, Tímár Mátéra emlékeztünk, aki 
20 évvel ezelőtt hunyt el. 

A Baráti Kör nevében koszorút helyeztünk el az iskola előtt lévő szob-
ránál.

Dinyáné Bánfi  Ibolya képekkel is színesített előadásában idézte fel a 
nagy endrődi író életútját.

Ezután Giricz László Erdélyről szóló vetített képes előadása következett.
Este a Dombszög udvarán a szokásos szalonnasütésen vettek részt a Ba-

ráti Kör tagjai.
Szombaton, a gyomai városrészen, a Vidovszky Béla Városi Képtárban 

E. Szabó Zoltán festmény kiállításának megnyitója zajlott, amelynek mi is 
részesei lehettünk.

Tímár Imre elnökünk köszöntötte, a hamarosan 80. születésnapját ün-
neplő művészt, aki szintén tagja a Baráti Körnek.

Vasárnap délelőtt a Kossuth-díjas Kunkovács László legújabb könyvé-
nek bemutatójára került sor a Népházban.

Endrődi vásárfi a – Lírai falurajz a könyv címe, amit nagyon vártunk 
már.

Ebben a könyvben sok évtizeddel ezelőtt készített endrődi fotóit lát-
hatjuk, miközben 48 fejezetben olvashatjuk lírai vallomását a szülőföldről.  
Ezekből Cserenyecz Éva gyönyörű előadásában hallhat-tunk részleteket. A 
könyv egy pótolhatatlan mű mindazoknak, akik Endrődöt, az endrődi em-
berek életét szeretnék minél mélyrehatóbban megismerni. A kortársak szá-
mára pedig katartikus élményt jelent, hiszen saját megélt életünk emlékeit 
segít előhívni.

Tartalmas, szép programoknak lehettünk részesei ebben a három nap-
ban.

Giricz László – az EBK tagja
2019. május 20.


