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Hunyai egyházi hírek18.

Kettős ünnep Orosházán2.

A tartalomból:

Jól megjelölte ezt az ezredévet:
kereszttel írta rá kemény nevét,
mint halhatatlan győzelmi ék.
Alapkő lett, de kőnél súlyosabban
vetette el az épülő falakban
toronyszökkentő, férfi as hitét.

Amint alázatát mindegyre inkább
úrrá emeli roppant erején,
a bércre hág s egy országon tekint át,
hol hajnalpírban reszket még a fény.
Komor felhőkből bomlik ki a kék ég
s virrasztva várja népe ébredését
a századok szélfútta reggelén.

Nem tétován, de biztos mozdulattal
lendül előre tervező keze,
míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal
a forró puszták zendülő szele.
Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba
s pillantásával féltőn átkarolja
a frissen szántott szűzi földeket.

Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,
hogy megkösse a rónák vad porát,
szőlő teremjen és kenyér, fehérebb
s hogy mindenki meglelje otthonát.
Áldott szigor, rendet hozó szelídség!
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,
hogy új szívekben ragyogjon tovább!

Hát róla zengjen most a lelkes ének!
Uram, téged dicsérünk általa,
mert ő volt a te választott edényed,
apostolod; híved s a föld sava.
És ő volt ama bibliai sáfár;
kire be jó, hogy éppen rátaláltál,
midőn megvirradt napunk hajnala!

Tűz Tamás

IN MEMORIAM: 
Tíz éve ment el Kállai Ferenc5.

Endrődiel Baráti Körének 
tájékoztatója11.

BÉKÉS MEGYEI FEJEK 1929.9.

Nagyboldogasszony ünnepe6.

Szent István király

Önkormányzati hírek8.

Járási Hivatal hírcsokra19.
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K e t t ő s  ü n n e p  O r o s h á z á n
A járványveszély miatt egyházmegyénkben a papszentelés a 

várt júniusról július végére csúszott. Július 25-én, szombaton dél-
előtt dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök pappá szentelte Balogh 
Ottó orosházi diakónust és Amanso Brendan Chika valamint 
Nnadi Onyedikachi Benjámin nigériai diakónusokat.

Másnap, július 26-án, vasárnap 16 órakor az orosházi templom-
ban Balogh Ottó újmisés megtartotta az újmiséjét, és ugyanazon a 
szentmisén Iványi László tb. kanonok, esperesplébános, korábban 
endrődi és hunyai plébános pedig a 40 éves papi szolgálatáért a há-
laadását.

A templom zsúfolásig megtelt hívekkel, papokkal.
A házigazda plébános így köszöntötte a megjelenteket:

Egy pap életében a legnagyobb örömet az jelenti, ha egy 
újmisést a plébániájáról az oltárhoz vezethet. A papi hivatás 
Isten ajándéka. Azért állunk itt, hogy most megköszönjük Is-
tennek. Te most indulsz a papi életbe. Ma teszed meg az első 
igazi lépést. Én 40 évvel ezelőtt tettem meg. Útravalóul mivel 
is indíthatnálak? 40 év tapasztalatát szeretném átadni. Nem 
kell megijedni, nem mondom el 40 évem történetét. Csak eny-
nyit belőle: Szép volt… bár nem volt mindig könnyű, de Isten 
mindig velem volt. Azt a legfőbb üzenetet szeretném most ne-
ked átadni, hogy egy boldog ember áll melletted! Boldog em-
ber, aki mindig az Istenben bízott. Azt kívánom, légy te is bol-
dog pap – legalább olyan boldog, mint én voltam és vagyok. 
Ezt a miseruhát, melyben az első szentmisédet bemutatod, 
fogadd tőlem szeretettel, mint az én személyes ajándékomat.

Teutánad jó Szüleidet köszöntöm. Köszönöm, hogy elfo-
gadták Isten akaratát, és nem féltek fi ukat Isten szolgálatára 
adni. Legyen boldog és Istentől megáldott az életük!

Kispapi éveim megkezdésétől mindvégig nagy benső lelki 
erőforrásom volt a lengyelországi Częstochowai Jasna Góra 
kegyhely, a Fekete Madonna szentélye. Innen indultam a sze-
mináriumba, azaz a teológiára. Évenként visszatértem. Újmi-
sés papként hálaadó szentmisét tartottam a kegyoltárnál, és 
azóta is sokszor megfordultam ott. Ezért végtelen öröm szá-
momra, számunkra, hogy meghívásunkat elfogadta az egyet-
len magyar alapítású férfi  szerzetesrend, a pálosok rendjének 
egy tagja, O. Marian Waligóra atya. A kegyhelyről jött, ko-
rábban a kolostor perjele volt. Szeretettel köszöntöm körünk-
ben. A mai szentbeszédet ő fogja tartani, hisz nagyon szépen 
beszél magyarul. Ő tartotta a csíksomlyói búcsút 2018-ban.

…
40 évvel ezelőtt, amikor ez endrődi templom oltáránál 

álltam, mint most Ottó testvérünk itt, egy ministráns fi ú 
köszöntött engem. Azóta úgy alakult, hogy én eskettem őt, 
kereszteltem gyermekeit. Szeretettel köszöntöm az endrődi 
egyházközség világi elnökét, Ungvölgyi Jánost és feleségét. Já-
nost betegsége miatt felesége képviseli. Szeretettel köszöntöm 
a hunyai tanácsosok testületének világi elnökét, Kiszely Imrét 
és feleségét.

…
Végül még meg kell emlékeznem szüleimről, nagyszüleim-

ről, akik már az Úr országából szemlélnek minket, valamint 
jóbarátomról – aki 40 évvel ezelőtt diakónusként állt mellet-
tem az oltárnál: Czesław Kółko atyáról, 40 éves barátságun-
kat készültünk megünnepelni, amikor elszólította az Úr.

….
Legyen áldott Isten, aki kiválasztott téged, kedves Ottó, 

meghívott szolgálatára, és megőrzött engem 40 évig a szolgá-
latban.

Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Dávid Zoltán orosházi, 
Toldi Balázs gyomaendrődi polgármester, Lehóczkiné Tímár Irén 
gyomaendrődi alpolgármester, valamint a testvéregyházak: az 
evangélikus, református és baptista közösség lelkipásztorai, képvi-
selői.

A szentbeszédet O. Marian Waligóra OSPPE częstochowai pá-
los atya (korábban a kolostor perjele volt) tartotta, magyarul.

Az ünnepi mise végén az újmisés megáldotta szüleit, a jubiláló 
plébánost, a papságot és a híveket is, kisebb-nagyobb csoportok-
ban.

Marian Waligóra atya (képünkön) teljes beszéde:

Félek a papságomtól,
megrendülök tőle

és porba hullok papságom előtt,
és térdre esek papságom előtt

/.../

Kedves Testvérek! 
Külön szeretettel köszöntöm most a főtisztelendő Paptest-

véreket, László plébános atyát és az újmisés Ottó atyát! ….

A fenti sorokat a földi életből eltávozott pap-költő, Jan 
Twardowski atya írta. Arra ösztönöz bennünket, hogy álljunk 
meg egy pillanatra eme rendkívüli ajándék előtt, amilyen a 
papi hivatás. 

A mai napon meg szeretnénk köszönni a Plébános atya 40 
éves szolgálatát, ugyanakkor örvendezünk az újonnan szen-
telt atyának. Egyik részről a hosszú évekig tartó papi szolgá-
latra, másrészről pedig a nem sokkal ezelőtt, pontosan tegnap, 
született papi életre tekintünk. Amikor erre a két papra fi gye-
lünk, megszülethet bennünk kézzelfoghatóan a mai napon az 
a vágy, hogy letérdeljünk és különös tisztelettel, szent megha-
tódottsággal tekintsünk arra az ajándékra, amely a szentség 
által az ember szívébe belevésődik. 
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Jól emlékszünk arra az evangéliumból, amikor Jézus kivá-
lasztja tanítványait. Szent Márk egyszerűen fogalmaz, amikor 
leírja, hogy Jézus „felment a hegyre és magával vitte azokat, 
akiket akart …” És hozzáteszi, hogy „kiválasztott tizenkettőt, 
akik hozzá csatlakoztak…” (vesd össze: Mk 3, 13-14). Jézus 
azokat választotta ki, akiket Ő akart azért, hogy Vele legye-
nek, Vele dolgozzanak, hogy Hozzá tartozzanak… De ez az 
Ő kezdeményezése! És nem azoknak a galileai halászoknak 
az ötlete volt. Ez a kezdeményezés Jézustól származik. Teljes 
egészében az Ő „eredeti ötlete”, amely ezeknek az egyszerű 
embereknek az életét meghatározta!

Erre kell emlékeznünk! Nem csak nekünk, papoknak, ha-
nem minden hívőnek, akik Krisztus tanítványai vagyunk. Ez 
egy különleges ajándék az Egyház közössége számára. Az Úr 
„szent és eredeti ötlete” – olyan ajándék, amely mindannyi-
unk számára segítség.

Szent II. János Pál pápa papságának 50. évfordulója al-
kalmából írt egy könyvet, „Ajándék és titok” címmel. Ebben 
az elnevezésben kifejezte mindazt, ami valószínűleg minden 
pap szívében megvan. Amikor mi, papok magunkra tekintünk 
és papi kiválasztottságunkra, arról tanúskodhatunk, amiről a 
Szent Pápa azt mondta, hogy tényleg „ajándék és titok” van a 
szívünkbe vésve. Es mindig titok marad ez, nem csak a kör-
nyezetünk, hanem önmagunk számára is, Isten szívének, Is-
ten szeretetének a titka. Miért éppen én és nem más? Hányan 
voltak és vannak szentebbek, tehetségesebbek, ragyogóbbak ... 
és most itt vagyok kiválasztva én ... az egyszerű halász – akit 
az Úr hívott meg.

Bizonyosan ezek a gondolatok nem egyszer megfogalma-
zódtak László atya és az Újmisés atya szívében.

Kedves Testvérek! 

Ezen a napon, most tekintsünk mindenekelőtt Péterre. 
Arra, aki sziklává, az egyház első közösségének alapjává vált.

Ő megértetheti velünk a papi hivatás ajándékának csodá-
latosságát. Láthatjuk Krisztus ragyogó szeretetét, aki a gyenge 
embereket kiválasztja és a hit kivételes hirdetőivé teszi őket…

Tehát nézzük most Pétert! 

Különböző megingásai voltak. Ismerjük jól. El 
kell mégis mondanunk, hogy mindezek ellenére erős  
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embernek érezte magát. Nemegyszer kioktatta Jézust. Irányí-
tani akarta Őt. Így volt ez például a sikertelen halászatot kö-
vetően … amikor fáradtan nem akarta Jézus szavára a hálót a 
vízbe dobni az eredménytelen éjszakai próbálkozás után. Biz-
tos volt magában… erősnek érezte magát. De amikor lehajtva 
fejét engedelmeskedett az Úr parancsának, minden megvál-
tozott. Majd bűnbánóan és talán meg is rémülve elkezdett 
Jézushoz kiáltani: „menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember 
vagyok” (vesd össze Lk 5, 4-11). Inkább azt kellett volna ki-
áltani: maradj velem Uram, mert bűnös ember vagyok. Légy 
velem éppen azért, mert bűnös ember vagyok. Ami azt jelenti: 
Uram, Te segíts rajtam gyengeségemben, ügyetlenségemben, 
vagy a nagyon erőtlen, törékeny hitemben!

Mindannyian tekintsünk Péterre. Mert szükségünk van 
tőle egy erős impulzusra. Arra a bizonyos főhajtásra az Úr 
előtt! A vele való kapcsolat kialakítására, melyben meghalljuk 
az Ő utasításait. Itt kell feleleveníteni magunkban az ima ér-
tékét! Ne beszéljünk annyit, okoskodjunk róla, hanem inkább 
imádkozzunk. XVI. Benedek pápa 2006-ban, Varsóban a kö-
vetkezőképpen beszélt erről világosan a papoknak: „Ne enged-
jünk a rohanás kísértésének, amely elveszi a csendes, szemé-
lyes imádságban Krisztusnak szánt időt, mintha a személyes 
ima időpocsékolás lenne. /…/ A hívek a paptól igazából csak 
egyet várnak, hogy az Istennel való találkozás specialistái le-
gyenek. Nem kívánják a paptól, hogy gazdasági, építkezési 
vagy politikai szakértő legyen. Azt várják tőle, hogy a lelkiélet 
szakértője legyen.”

Péter meg tudott állni, térdre hullott az Úr előtt és megval-
lotta szívének igazságát. Akkor imádkozott igazán. Amikor 
felkiáltott, „menj el tőlem Uram, mert bűnös ember vagyok” 
– ekkor imádkozott, megnyitotta szívét Krisztus előtt. 

Mindannyiunknak erre a hozzáállásra van szüksége. Ilyen 
őszinte imádságra, mint Péteré. Mint az első papé, első pápáé. 
Az ő Uránál kell keresnünk a segítséget! Őrá kell hagyatkozni, 
nem saját képességeinkre és lehetőségeinkre. Az a Péter, aki 
ilyen őszintén, térdre hullva fordul Jézus felé, lesz a mi taní-
tónk, példánk és specialistánk az őszinte kapcsolat megterem-
tésében Istennel! 

Kedves Testvérek, Paptestvérek, tekintsetek Péterre! 
Tegyétek magatokévá az imádságot. Ez az én, a mi hiva-

tásunk. Teljes szívvel, gyakran megtört, sebes szívvel kiáltom: 
„maradj velem Uram!” Olyannak kell lennem, mint Péter! 
Minden nap csodáljam meg Isten hatékony erejét és ne a saját 
lehetőségeimet. Őt imádva, lábai elé borulva kiáltsam: „ma-
radj velem!”

Az iránta való szerelmet kívánom mindannyiunknak, akik 
itt jelen vagyunk. Szeressük az urat és ne saját magunkat!

Ezt kívánom neked, papi jubileumát ünneplő László atya 
és neked is, Ottó atya. Jézus szépsége iránti örömteli hozzáál-
lásban és az Ő lábainál szeretettel időző, imádságos lelkület-
ben legyen része mindannyiunknak.

Máriára, a Magyarok Nagyasszonyára bízzuk magun-
kat és a hitben való gyarapodásunk útját.  Imádsága, az Ő 
Magnifi catja tanítson meg bennünket arra, hogy őszinték, 
szeretettel teljesek legyünk az Istennel való kapcsolatunkban. 

Ámen.
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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

„... minden színész álma, hogy jöjjön meg az Isten…”

Kállai Ferenc
(1925-2010)

Kossuth-díjas, Érdemes művész, 
a Nemzeti Színház örökös tagja, a Nemzet Színésze

Kállai Ferenc 1925. október 4-én 
Gyomán született. Édesapja Krampner 
Ferenc borbélymester, édesanyja Gálos 
Ilona. Az általános iskolát Gyomán vé-
gezte. Legkorábbi éveiről így emléke-
zett: „Négy-öt éves koromban, külön-
böző hatások miatt, elindult bennem 
egy önmutogatási játék.” Időnként az 
ágyterítő szolgált jelmezül, szívesen 
szavalt. Volt úgy, hogy a csirkeól előtt 
„szerepelt”, riogatta a tyúkokat. Egé-
szen kicsi korának emlékei között Kö-
rös-parti séták, tavaszi hangulatok ma-
radtak, amikor a szomszéd horgászni 
viszi… kubikgödrök jégdarabjai, fog-
vacogások. 

Valódi színházat Békéscsabán látott 
először, itt gyakran nyaralt rokonoknál.

„Tanáraim egyre-másra mondogat-
ták: ebből a gyerekből nem lesz könyvelő. Az anyám meg gyakran 
buzdított: szavalj már valamit, kisfiam. Szeretett volna színésznő len-
ni. Az apámat viszont nem vonzotta az ilyesmi. Holott az édesapját, 
a jó nevű gyomai Krampner borbélyt, azért hívták gyakran úri társa-
ságba, mert annyira szórakoztató egyéniség volt. Egyszer utánoztam 
egy púpos embert, s apám keményen ledorongolt. Szerencsétlen 
embert kifigurázni?! Holott a karaktere érdekelt.” Az erős indulat, 
szenvedély családi örökség. Az apa, nagyapa jellemének megfigye-
lése, felidézése - szerepek megformálásában - pályáján is segíti. „A 
múltunk távolodik persze, de a szülők benne vannak a génjeinkben. 
Mit spekulálsz, fiam? – szokta kérdezni anyám. Amiben rejlett in-
dulat is. Mert apám temperamentuma, szenvedélye nem volt olyan 
hőfokú, amilyent szeretett volna... Bár szegények voltak, nem vege-
táltak, intenzíven élték meg az életüket.”

A gyomai iskolás évek alatt nagy hatással volt rá Mohácsy kán-
tortanító. Később arra a kérdésre, milyen pályát tudott volna még 
elképzelni a színészeten kívül, úgy válaszolt, hogy tanító vagy pap 
lett volna szívesen. Mindenképpen olyan ember, aki gondolatait so-
kaknak tudja elmondani.

Középiskoláját – Felső Kereskedelmi Iskola - Budapesten vé-
gezte, ahová családja is költözött. Érettségi, majd a Színművészeti 
Akadémia következett. Ady Góg és Magóg fia vagyok én c. versé-
nek negyedik soráig jutott… azonnal felvették. Ebből a korszakból 
származik névváltoztatása is. „Legyen maga Kállai, mint a minisz-
terelnök…” - javasolta egyik felvételiztető tanára, Kiss Ferenc. 1944 
őszén iratkozott be a főiskolára, de az ostromállapot miatt félbesza-
kadtak tanulmányai. 1945-46 Szabad Színház, 1946-48 Belvárosi 
Színház, 1948-tól Nemzeti Színház.

„Minden úgy történt, mintha a sors rendezte volna. Akkor már 
jó ideje Budapesten éltünk, itt diákoskodtam, itt jártam a színiakadé-
miára. Tett-vett a család, halottakat is temettünk. De a háború után 
azon morfondíroztam, mibe fogjak, mi adna inkább megélhetést. A 
szüleim már felpakoltak a szánkóra, hogy megyünk haza, Békés me-
gyébe. Felváltva húztuk volna. De Kőbányán elolvadt a hó. Várni kel-
lett. S akkor megjelent egy hirdetés, hogy jelentkezzenek a színinö-

vendékek egy Damjanich utca 4. szám alatti helyiségben, ahol Both 
Béla szervezte a Szabad Színház társulatát. Leszerződtettek, csak a 
blanketta hiányzott a szerződéshez. Még egyszer kellett mennem 
érte, s a lépcsőn szembetalálkoztam Bárdos Artúrral. Csak megné-
zett, és szerződést ajánlott. Szabadkoztam, hogy már elígérkeztem. 
Akkor megkérdezte, mennyi a gázsija. Mondtam. Mire ő: a dupláját 
adom. De még fordulhatott volna a kocka, mert be kellett vallanom, 
fogalmam sincs, kivel beszélgetek. – Ilyen műveletlen, fiatalember? 
- kérdezte. Majd bemutatkozott. Akkor már tudtam, kit tisztelhetek 
abban a romos világban is kifogásolhatatlan úriemberben. - Olvastam 
a könyveit - válaszoltam. 

S a Belvárosi Színház tagja lettem. De akkor is szinte fátum igaz-
gatta a pályám, amikor a szerződésem még le sem járt, s levél érke-
zett, amelyben meghívnak a Nemzetibe…”

Kállai Ferenc pályája 1946-ban indult, ahogy mondta, a „szerepe-
ket tálcán hozta az élet.”

A klasszikus és mai világirodalom, valamint a magyar drámairo-
dalom számos főszerepét eljátszotta, de mindig meg is ijedt a sze-
rencsétől… „szárnyára vett valami furcsa szerencse, csak mindig azt 
kellett igazolnom, hogy ehhez a szerencséhez méltó vagyok-e…”

1946-ban Romeo Shakespeare drámájában, „alakítása ekkor még 
inkább az ifjúság, mint az átélés varázsával hatott”. Szenvedéllyel, a 
„szerelemmel mindig együtt élő ember” szívével - lelkével játszott.

E hosszú művészpálya alatt (a teljesség igénye nélkül) volt Cson-
gor, Noszty Feri, Szakhmáry Zoltán, Petúr bán, Tartuffe, Stockmann 
doktor, Danton… Kiemelkedő jellemábrázoló erejét említik kritikusai. 
Hősei megformálásában szerepet kapott a humor, finom irónia. 

A kezdeti hősszínészt felváltotta a karakterszínész. Rengeteget 
dolgozott, egy anekdota szerint: minden szerepet eljátszott a klasz-
szikus darabokban, csak a nőket nem.

Gondolkodó, figyelő, pózoktól mentes művész volt, aki a szemlé-
lődés – vizsgálódás „eredményeit” beépítette szerepeibe, „harminc-
negyven éves koráig tanul az ember, majd ezt követően már élvezni 
is tudja azt, amit csinál… a megélt élet folytán differenciálódnak ben-
ne a dolgok, az eszközök pedig egyszerűsödnek… mert egy idő után 
már a színész tud önmagából fogalmazni” – mondta.

Minden gyermek- és felnőttkori élmény, emberek megnyilatko-
zásai, konfliktusok, kórházi tapasztalatok szereplőkben, szerepekben 
formálódtak. Színpadon és filmen. „ Jó, ha az ember egy fényképező-
géppel járja az életét”, mindent rögzít, hogy adott esetben felhasz-
nálhassa. A fontos szerepek, művek irányt szabtak művészetében, 
ilyen volt Romeo, Antonius és Kleopátra, A nép ellensége, A revizor, 
Tartuffe. 

1977-1990 között a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára, 
1987-től egyetemi tanár, 1981-1990 között a Színházművészeti Szö-
vetség elnöke, 1985-89 között országgyűlési képviselő, a kulturális 
bizottság tagja volt.

Csak rövid ideig tevékenykedett politikusként, „minden egyes 
megszólalásomért ma is vállalom a felelősséget”… „ha képviselő 
maradok, nem is tudom, hogy megérem-e ezt a kort… nem nekem 
való”… „nagyon szeretünk gyűlölni, verekedni, harcolni egymás el-
len… ha esetleg elmegyek, Istennél igyekszem közben járni, hogy 
próbáljon már valamit abból adni az emberiségnek, ami a szeretetet 
jelenti”… 

Filmszínészként emlékezetes alakításai: a Katonazene huszártiszt-
je, az Iszony Takaró Sanyija, Pelikán József gátőr a Tanúban, a Legény-
anya tanácselnöke… és még sorolhatnánk…

Filmek, tévéfilmek, lemezek, rádiós szerepek sokasága fűződik a 
nevéhez.

Kitüntetései közül a legfontosabbak: Jászai Mari-díj 1956,1958; 
Érdemes művész 1966; Kiváló művész 1970; SZOT-díj 1971; Kos-
suth-díj 1973; Nemzeti Színház örökös tagja 1989; a Nemzet Szí-
nésze 2000; A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a 
Csillaggal 2002.

 Gyomaendrőd város (1995) és Budapest (1998) díszpolgára.
„…minden színész álma, hogy jöjjön meg az Isten…” - nyilat-

kozta egyik televíziós interjújában, mert a legnagyobb dolog, ami 
történhet a színpadon, hogy megteremtődik a csoda, a katarzis szí-
nészek által, művész és közönsége, alkotó és befogadó, ember és 
ember között.

A Gyomaendrődi Ki kicsoda? hazai történetével, visszaemlékezé-
sével búcsúzunk a Nemzet Színészétől:

„Gyomai kissrác koromban pénzt kértem a szüleimtől futball-
meccsre, melyet rövid időn belül elfagyiztam. A pályához érve a 
palánkon másztam át, természetesen jegy nélkül. A nézőtéren elve-
gyültem a tömegben, de mivel féltem a lebukástól, egy jólöltözött 
úriember mellé álltam, hogy ne kérjék a jegyet tőlem. Megérkezett 
az ellenőr, megvizsgálta a „pótapám” jegyét, majd elhangzott a kér-
dés, amely engem teljesen leforrázott: - És a gyereké? Nagy szé-
gyenemre kivezettek a mérkőzésről. Azóta nem szeretek jegy nélkül 
belépni sehová.”

Összeállította: Polányi Éva
Megjelent a Városunk újság 2010. augusztusi számában

10 éve ment el.....
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Augusztus hónap 
legszebb ünnepe a Bol-
dogságos Szűz Má-
ria mennybevételének 
szép ünnepe, -népies 
nevén Nagyboldogasz-
szony. A nyugati (római 
és görögkatolikus) és 
a keleti (ortodox, pra-
voszláv) keresztények 
egyaránt ezen a napon 
emlékeznek meg ar-
ról a szent hittitokról, 
hogy miután a Szent 
Szűz befejezte földi éle-
tét és jámborul, a szent 
apostoloktól körülvéve elszenderült az Úrban, teste, mely az Isten Fiának kilenc hónapig élő 

tabernákuluma, szentségháza volt, 
nem maradt az enyészet rabja, ha-
nem a mindenható Isten testestől-
lelkestől fölvette Őt a mennyei di-
csőségbe. 

Kezdetektől így vallotta ezt a 
kereszténység, de dogmaként, hit-
titokként csak 1950 novemberében 
mondta ki Isten Szolgája XII. Pius 
pápa őszentsége: „A Boldogságos 
Szűz Mária testestől-lelkestől fölvé-
tetett a Mennybe.” Ünnepe augusz-
tus 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 ortodox keresztényeknél máig 
két hétig tartó böjt, „Nagyboldog-
asszony böjtje” előzi meg az ünne-
pet. Sok vidéken a katolikus keresz-
tények is böjtölnek augusztus 14-én.

Mária mennybevéltelének törté-
netét nem olvassuk az Evangélium-
ban, de az első századok keresztény 
írásai, így elsősorban Jeruzsálemi 
Szt. Jakabnál, Antiochiai Szt. Ignác-
nál és Areopagita Szent Dénesnél, 
akik az apostolok közvetlen tanít-

„Fölvétetett magas Mennyországba…”
Nagyboldogasszony ünnepére
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ványai voltak, már olvasunk Szűz 
Mária életének végéről. Az aposto-
lok 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 völgyé-
ben, - de Tamás apostol nincs jelen 
Mária elszenderülésénél és temeté-
sénél. Harmadik nap megérkezve 
kéri a sír felnyitását, hogy utoljára 
láthassa a Szent Szűz arcát. Apos-
toltársai készséggel tesznek eleget 
kérésének, - de a sziklasírban Szűz 
Mária holttestének helyén csak il-
latos virágokat találnak. Így értik 
meg, hogy az a test, amely magában 
hordozta a Megtestesült Igét, nem 
válhatott enyészetté, hanem az Isten 
testét és lelkét fölvette a Mennyei di-
csőségbe.

Ezt ünnepelik meg a földkerek-
ség keresztényei augusztus 15-én, 
Nagyboldogasszony ünnepén.

A szülőfalumban, az Arad me-
gyei Pécskán van egy ősi szokás, 
amit a pécskaiak valószínűleg 1753-
as betelepülésükkor hoztak maguk-
kal őshazájukból, Heves és Nógrád 
megyékből. 

Augusztus 14-én délután a teme-
tő közepén levő kisebbik templom-
ban elkészítik Szűz Mária sírját. Az 
oltár előtt egy díszes ravatalt készí-
tenek, rengeteg virággal díszítve. 
Ezen a ravatalon egy drága sely-
mekkel bélelt hófehér koporsóban 
elhelyezik Szűz Mária halotti szob-
rát. Augusztus 14-én este aztán nagy 
tömeg zarándokol a temetőbe, és 
egész este énekelve, imádkozva vir-
rasztanak Szűz Mária jelképes sírja 
mellett. Ez éjfélig tart. Éjfélkor a falu 
plébánosa szentmisét tart az összes 
elhunytakért, majd a mise végén, (ez 
éjjel 1 óra körül van), gyertyás kör-
menet indul a temetőt körüljárva, a 
mennybevételi szép Mária-énekeket 
énekelve. Ezalatt a templomszolga 
kiveszi Mária 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 történe-
tét, ünnepét. Másnap, augusztus 15-
én pedig természetesen vasárnapi 
miserendnek megfelelő szentmisék 
vannak.

A virágcsoda emlékére pedig sok 
helyen szokás a gyógyfű és virág-
szentelés. A hagyomány szerint hét 
vagy kilenc féle gyógynövényből, 
virágból kötnek csokrot a hívek, 
ezt mindenki magával viszi augusz-
tus 15-én a nagymisére, ahol a pap 
megszenteli ezeket a csokrokat, amit 
a hívek hazavisznek otthonukba, és 
a szentelt búzához, úrnapi virág-
hoz hasonlóan, mint szentelményt, 

egész éven át megőrzik házaikban. 
Ezek az ősi szép szokások is fi -

gyelmeztessenek legnagyobb Má-
ria-ünnepünk méltó megünneplé-
sére, -és ami mindennél fontosabb: 
Szűz Mária erényeit, az Istenre-fi -
gyelő imádságos lelkületet, a sze-
retetet, az alázatot megtanulva tőle 
igyekezzünk Istennek tetsző életet 
élve méltókká válni arra, hogy földi 
életünk végeztével méltók lehessünk 
arra, hogy a mindenható Isten ben-
nünket is magához emeljen a meny-
nyei dicsőségbe! Amen.

Czank Gábor
plébános

Mária-lány
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Önkormányzati h í r e k

Minden év júliusában igazgatási szünetet szokott elrendel-
ni a polgármester, a szabadságolások zökkenőmentes kiadása 
végett. Az idei évben is, mint mindig, ettől függetlenül ülése-
zett a Képviselő- testület a halaszthatatlan döntések meghoza-
tala érdekében.

Július 23-án több napirendi pont megtárgyalására is sor 
került.

Megszavazta a testület a nyári napközi kapcsán felmerülő 
költségek átvállalásának javaslatát. A Jelen és Jövő Alapítvány 
közreműködésével 2020. június 29. napjától augusztus 14-ig 
hét héten keresztül önkormányzatunk önként vállalt feladat-
ként biztosítja a nyári táborok megszervezését. A gyermekek 
ellátásához 5000 Ft / gyermek, de maximum 700.000 Ft tá-
mogatást nyújt. Így a szülők által fi zetendő díj, 7000 Ft/hét, 
átvállalásra kerül. Ennek fedezetéül a vészhelyzet idején le-
mondott képviselői és bizottsági tagok tiszteletdíjának, illetve 
az alpolgármester asszony és polgármester úr költségtérítésé-
nek a bennmaradt és céltartalékba helyezett összege szolgált. 
(2.029.019 Ft) A nyári napközi a korábbi évekhez képest négy 
hét helyett hét hétig tart, illetve így az igénybe vevő családok-
nak ez többletköltséget nem jelent.

Javaslat érkezett a Térségi Szociális Gondozási Központ 
dolgozói részére eseti illetménykiegészítés biztosítására. 

A vészhelyzet ideje alatt az élet számos területén, így a szo-
ciális intézményekben is megfeszített munka folyt. Az egész-
ségügyben dolgozók részére az állam többletfi nanszírozást 
javasolt és fi zetett ki. Ezért Önkormányzatunk is úgy döntött, 
hogy saját intézményében is kerüljön elismerésre a többlet-
munka. Az egyszeri juttatás nettó összege 50. 000 Ft, mely az 
intézményvezető javaslatára a szociális ellátásban 23 főt érint, 
míg a szakosított ellátásban 68 főt. A Képviselő testület elfo-
gadta és megszavazta az egyszeri kifi zetést az érintett dolgo-
zók részére.

2019-ben önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a 
Gyepmesteri Telep infrastrukturális fejlesztésére és a Ku-
tyajólét Gyomaendrőd Kutyáiért Alapítvány programjainak 
megvalósítására. Időközben a támogató hatóság elbírálta és 
elfogadta a pályázatot. Az önerő összege meghatározásra ke-
rült, amely 1. 721. 840 Ft. A projekt teljes költsége:11. 207.436 
FT. A Képviselő-testület hozzájárult az önerő biztosításához a 
program megvalósítása érdekében.

Kijelölésre került a Sportpark helyszíne is a képviselők ré-
széről.

Gyomaendrőd Város 2016-ban pályázatot nyújtott be 
Sportpark megvalósítására négy helyszín megjelölésével. 
2020. július 20-án értesítést kapott Önkormányzatunk az il-
letékes Minisztériumtól, hogy a benyújtott pályázatból egy db 
sportpark megvalósítása lehetséges lesz, viszont a helyszínnel 
kapcsolatban testületi döntés szükséges. Hosszas mérlegelés 
után a képviselők az Október 6. ltp. területét fogadták el első-
sorban, míg „pót” helyszínül, az Erzsébet ligetet jelölték meg.

Parkoló építésének engedélyezése az Újkert soron
A Koszti Invest Kft . képviselője is megkereste Önkor-

mányzatunkat és tájékoztatta, hogy egy 3 üzletből álló üzlet-
sor megépítésére területet vásárolt a Fő út és a Szent Gellért 
Általános Iskola közötti területen. Az építkezés a tervek enge-
délyeztetése szintjén áll. A tervező arról tájékoztatta a tulajdo-
nost, hogy a megfelelő méretű üzletek megvalósítása mellett 
nem lehetséges 67 db. parkolóhelyet kialakítani, csak legfel-
jebb 56 db-ot. Az építtető arra kérte ezért az Önkormányza-
tot, hogy segítsen a fennálló helyzet megoldásában. A Hivatal 
megvizsgálta a lehetőségeket és felajánlotta a kérelmezőnek a 
lehetséges helyszínt, amely 11 parkoló építését teszi lehetővé. 
A tárgyaláson megegyezés született arról, hogy a közterületen 
elhelyezett parkoló építésének költsége az építtetőt terheli, de 
a parkoló az Önkormányzat tulajdonában marad.

Az idei évben különösen sok gondot okozott a szúnyog-
gyérítés, mivel nem lehetett használni azokat a szereket, ame-
lyeket repülőről kijuttatva hatékonyak voltak. A gyérítésre 
használható irtószer kisebb hatékonysággal alkalmazható az 
ún. földi kiszórással a védekezésben. A gyérítés feladata nem 
csak az önkormányzatok, hanem az Országos Katasztrófavé-
delem feladata is, mind földi és a légi úton egyaránt. Kétféle 
módszer létezik: biológiai gyérítés és kémiai irtás. Az előzővel 
olyan készítményt juttatnak a tenyészőhelyekre, mely a lár-
vákat igyekszik elpusztítani, amellyel megakadályozzák azok 
kelését. (Ez a szer nagyon környezetbarát.) A másik módszer, 
(kémiai irtás) pedig a már kikelt szúnyogokra hat. Az idei év 
rendkívül csapadékos időjárása miatt nem hozták meg a kel-
lő hatást, ezért a Körös-völgyi szúnyoggyérítési konzorcium 
nevében Toldi Balázs polgármester levelet írt Pintér Sándor 
belügyminiszternek, illetve a levél tartalmát elküldte Gulyás 
Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter részére is. A 
kérés meghallgatásra talált, engedélyezték a légi úton történő 
irtást a belterületen lévő holtágak felett is a konzorcium tag-
jainak. 

Kihelyezésre kerültek a kamerák a zugok védelmére. A 
rendszer már működik, melynek az lenne a célja, hogy az 
illegálisan lerakott, nagy mennyiségű hulladék kitétele meg-
akadályozásra kerüljön. Ezeken a gyűjtőpontokon kizárólag 
kommunális hulladék helyezhető el, ennek ellenére az elszál-
lítást követő egy-két napban már sajnálatos módon hatalmas 
mennyiségű lom volt kihelyezve a gyűjtőpontoknál. Ennek 
elszállíttatása a város költségvetését terhelte évről évre, amely 
időnként több millió forintot vitt el a költségvetési keretből. 

A lezárult közbeszerzésnek köszönhetően megindul a 
kátyúzás, út, járda, parkoló építése is a városban, amely az 
önkormányzati kezelésben lévő utakat érinti, mintegy 2500 
m2-nyi területen. Reményeink szerint szeptemberben meg-
valósításra kerülhet egy nagyobb léptékű parkoló építés is.

A fürdő kabinsorából az Erzsébet liget felé került kialakí-
tásra egy mosdó helyiség, mely egy korábbi, képviselői javas-
latra valósulhatott meg. Rendezvények alakalmával, illetve a 
Lombkorona sétány látogatói használhatják majd, annak nyit-
va tartása idején.

Lehóczkiné Timár Irén
Alpolgármester
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BÉKÉS MEGYEI FEJEK 1929.
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Megyei h í r a d ó

Sajtóközlemény

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnö-
kének tájékoztatása az idei Megyenappal kapcsolat-
ban.

„Egyre közelebb kerülünk szeptember 5-hez, 
és jelenleg nem tudjuk, hogy augusztus 15-e 
után lehet-e 500 főnél nagyobb rendezvényt 
tartani. A Megyenapon több ezren vesznek 
részt egyszerre, így bizonytalanná vált, hogy 
megtarthatjuk-e a Békés megyei összetartozás 
ünnepét. Utolsó pillanatban vagyunk ahhoz, 
hogy döntést hozzunk, a szervezés elkezdő-
dött, szerződéseket kellene aláírnunk, közben 
pedig nem tudhatjuk, mi várható a következő 
hetekben, hónapokban. A Békés megyei em-
berek egészségének védelme érdekében azt 
a döntést hoztuk, hogy az idei Megyenap el-
marad. Rendezvényei közül egyetlen egyet, a 
kézműves vásárt és kistermelői piacot tartjuk 
meg, ennek a létszámát is 500 főben korlátoz-
zuk. Mindezt úgy érjük el, hogy a 80-nál is több 
kézműves és kiskereskedő közül 50-et fogunk 
meghívni, elsősorban azokat, akik 2016 óta, a 
kezdetektől partnereink. 

Köszönjük a Megyenap szervezésében, lét-
rejöttében résztvevők pozitív hozzáállását, a 
segítő szándékot, amelyre jövő évben – bízva 
abban, hogy 2021-ben valamennyi megyenapi 
rendezvényt meg tudjuk tartani – ismét számí-
tunk” – tudatta Zalai Mihály.

 Kedves Olvasók!

Az Endrődiek Baráti Köre tájékoztatja az olvasóközönséget és 
mindenkit, akit érdekel Endrőd múltja, jelene és jövője, hogy 2020. 
augusztus 20-án délelőtt 11 órától közgyűlést tartunk Gyomaend-
rődön a Fészek Panzió éttermében. Elvárjuk, hogy minden tagunk 
lehetőségeihez mérten ott legyen, vagy meghatalmazott útján kép-
viseltesse magát, azon kívül nagyon szeretettel fogadjuk azokat is, 
akik szeretnének hozzánk csatlakozni, szeretnének tagjai lenni e 
nagy múltú közösségnek.

Napirendi pontjaink között szerepel: éves beszámoló gazdasá-
gi, pénzügyi helyzetünkről, az elnök beszámolója az elmúlt évben 
végzett tevékenységeinkről, programjainkról.

Az idén sok programunk elmaradt a koronavírus járvány mi-
att. Ennek szerencsére vége és a kényszerpihenő után újult erővel 
látunk neki feladatainknak. 

Tervezzük, hogy megújítjuk működésünket, alárendelve ezt új 
célkitűzéseinknek.

Amellett, hogy a jól bevált programjainkat továbbra is megszer-
vezzük (például baráti összejövetelek, megemlékezések, kirándulá-
sok, kulturális rendezvények), úgy gondoljuk, többre van szükség: 
tennünk kell valamit a város, és különösen Endrőd jövőjéért is.

Mindenki, aki nyitott szemmel jár, érzékeli, hogy Gyomaend-
rőd a pusztulás útján jár, annak ellenére, hogy a város tiszta és ren-
dezett.

A két világháború és a szocializmus együtt nem tett annyi kárt, 
mint a rendszerváltás és az azóta eltelt évek.

Kevés a jól fi zető munkahely, kicsi a vállalkozókedv, nagy az 
elvándorlás, a lakosság száma erősen lecsökkent, rengeteg az eladó 
ház. Ennek egyenes következménye, hogy az ingatlanjaink elérték-
telenednek.

Úgy gondoljuk, hogy van kiút, Gyomaendrődnek rendkívül jó 
adottságai vannak, csak ki kell használni azokat, össze kell fogni, 
meg kell mozgatni kapcsolatrendszerünket, ötletelni kell, vállal-
kozni kell és nem arra várni, hogy hátha segít rajtunk valaki. Elő-
ször is tisztázni kell a helyzetet, és a kiutat körvonalazni.

Ezzel kapcsolatosan még az idén elindítunk egy sorozatot fóru-
mokkal, konferenciákkal, előadásokkal. 

A közgyűlésen új elnökségi tagokat is választunk a megújulás 
jegyében.

A közgyűlést követő napon, azaz augusztus 21-én szokásunk-
hoz híven részt veszünk a Nemzetközi Halfőző Versenyen.

Itt minden tagunk, és a hozzátartozók is megkóstolhatják a 
főztünket. Ha a járványhelyzet miatt a versenyt nem rendezheti 
meg a város, baráti körünk abban az esetben is megfőzi a halászle-
vet egy erre kijelölt helyen, senki nem maradhat éhen.

Az idén október 24-re tervezzük szokásos közös disznóvágá-
sunkat, valamikor novemberben pedig állítunk egy közös endrődi 
családfát, azaz összejövünk és egyeztetjük az ősi endrődi családok 
fáját.

Tudomásunk van róla, hogy többen is vezetik családjuk tör-
ténetét, sokan az 1700-as évek közepéig, Endrőd újratelepítéséig 
vissza tudják vezetni őseik névsorát.

Talán most bebizonyosodik, amit már régóta sejtünk, hogy 
szegről-végről minden endrődi rokona minden endrődinek.

Várjuk Önöket nagyon sok szeretettel a közgyűlésen és prog-
ramjainkon.

Érdeklődni lehet:

Tímár Imre elnöknél (timarimrev@gmail.com tel: 20-942-
9331)

Uhrin Gábor vezetőségi tag (uhrin@microfox.hu tel: 06-30-
9439-704)

Városunk újságnál (varosunk@gmail.com)

Az Endrődiek Baráti Köre tájékoztatója
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Rovatvezető: Polányi Éva

Lázár Ervin:

Az internet ürügyén
Akarja ön a világ ütőerén tartani az ujját? Akarja naprakészen 

a legfrissebb információkat? Akar közvetlen kapcsolatban lenni a 
világ akár legtávolabbi részén élő ismerőseivel és ismeretlenjei-
vel? Tudja ön, mi az az imél, akarom mondani, e-mail? Kapcso-
lódjon az internetre. És én, morgó medve, miután kijelentettem, 
hogy nem kell a világ ütőere, nem érdekelnek a naprakész infor-
mációk (maradiság, oh!), a távoli ismerősöknek jó a légiposta, 
az ismeretlenek meg jól megvannak nélkülem is, egyszer csak 
kapok egy soha vissza nem térő lehetőséget, a gyerekeim szem-
rehányóan néznek, nem szalaszthatod el ezt a nagy alkalmat, és 
ím, máris itt ülök a képernyő előtt, és küzdök a webbel.

Meg persze magammal, a technikával, az álmossággal. Ál-
mos vagyok, mert mindig éjfél utáni időbe torkollik a piszmogás, 
ha sikerül rákapcsolódni, azért, ha meg nem, ami elég gyakori, 
hiszen mindenki ebben a kedvezményes telefonálási időben akar 
internetezni, akkor azért. Ez volna a technikai része, ezt még ki-
bírnám valahogy, de én magam vagyok a legnagyobb bökkenő, 
a gyanakvásom legyőzhetetlen. Egyszer csak úgy érzem, hogy 
valaki vagy valakik, akik a vonal másik végén vannak, bármikor 
megnézhetik, mit keresgélek a gépemen, s ráadásul, ha akarják, 
azt is elolvashatják, amit a magam számára firkálok a szövegszer-
kesztőn. Igaz, ha így volna is, nem sok hasznuk származna belő-
le, hiszen amit írok, többnyire a nyilvánosságnak szánom, s amit 
nem annak, semmi, titok, semmi, ami másnak fontos lehetne; 
mégiscsak olyan a dolog, mintha meztelenségében kilesnék az 
embert. A gondolatrendőrség megvalósul. Orwell jósolta meg 
ezt a kort, amikor benéznek az ember lakásába, fejébe, és mi 
balgatagon azt hittük, ez csak a szocializmusra vonatkozik, holott 

erre az egész modern korra érvényes, az egyén mindenekfölötti 
szabadságáról papolnak, közben megszüntetik az egyéniséget, 
konzum embereket formálnak, durván belegázolnak az ember 
legbelső ügyeibe, közprédává teszik a szerelmet, a hitet, mindent, 
ami csak ebben a belső zárt világban működik igazán, hiszen 
lényegéhez tartozik a rejtettség, a csend, csak innen tud sugározni 
másokra is. Most összekuszálják a soha többé eredeti állapotába 
vissza nem állítható finom szövedéket, bakancsos lábakkal rá a 
lágy sérülékeny részekre, valami örökre elveszik.

Vagy csak én és korosztályom veszik el örökre, s az utánunk 
jövők nagyon jól megtalálják a helyüket ebben a nekem hazug-
nak tűnő kirakatvilágban? Könnyen lehet.

Ember, hová tévedtél?! Mit vizionálsz te itt?
Most már mindegy, most már megállíthatatlan vagyok.
Azért is jó, hogy eszembe jutott Orwell neve, mert az utóbbi 

időben egyre jobban hülyülök, alig tudom a neveket megjegyez-
ni, s akkor ráadásul a névhez kötni az arcot… ajaj, alig megy, a 
múltkor zavartan ültem egy összejövetelen, mert rádöbbentem, 
hogy nem tudom az általam évek óta ismert résztvevők nevét. 
Ha hallok egy nevet, valami gyermekkori dologhoz kell kötnöm, 
amit még őriz a pudvás agyam. K. Zsuzsi nevét évekig nem tud-
tam megjegyezni, amikor végre eszembe jutott, de hiszen így 
hívták a félkarú embert Rácegresen, s akkor aztán már ment, 
ahányszor ezt a szép nőt megláttam, előbb K. bácsira kellett gon-
dolnom, a félkarúra,

hogy eszembe jusson a neve… de mi köze ennek az internet-
hez? Semmi, inkább csak hozzám tartozik, egy kis segedelem az 
olvasónak, tudja, hogy hová is tegyen.

Hol is hagytam abba? Ja igen, hogy benéznek a házadba. 
Már odáig jutottam, hogy a kábeltelevízió is gyanús. Azt nem 
mondom, hogy már ez a régi készülék is, de miből áll az, hogy 
beleraknak valami szerkentyűt és a kábel másik végén vígan néz-
hetik, mi folyik idehaza, akár be van kapcsolva a tévénk, akár 
nincs. Na ezek lázálmok. Vagy nem is annyira azok. 2100-ban 
már tud róla a gyerek is. De hol leszünk mi már 2100-ban? Lám, 
ez egy olyan információ, amit az internet sem tud megadni. Pe-
dig ahogy öregszik az ember, csupa ilyesféle információra kíván-
csi.

Foci
Odajön a fiam, elgondolkozva néz rám. Mint egy mélyten-

geri búvár a víz alól, kiemelkedem a munkából, mert látom, 
hogy valami fontosat akar kérdezni.

– Apu, Isten szokott focizni?
Furcsa képet vághatok, mert egy ijedt kis fintor fut át az arcán, 

bólint, mint aki a tekintetemből megértette, hogy sületlenséget 
mondott. Nem is alkalmatlankodik tovább, elmegy. Hosszan bá-
mulok utána, a hátán is látom, hogy elszomorodott. Na, mormo-
gom magamban, most megbántottam. Próbálok visszazökkenni 
a munkába, de a távolodó, szomorú hát emlékképe nem hagy. 
Persze, mindig ez a hülye foci! Tele van a feje focistanevekkel, 
gólpasszokkal, cselekkel, bombákkal, hosszú indításokkal. A gó-
lokról nem is beszélve. Betéve tudja a világbajnokság összes gól-
ját... Na, ebből elég! Hol is tartottam? De kicseleznek a betűk, 
a téren vagyok... Fociznak a srácok a téren, egy rosszul eltalált 
labda nagy ívben repülne az autók közé, de ott jön egy elegánsan 

(fotó: Szandelszky Béla)
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öltözött úr, diplomatatáskával, hopp, egy fantasztikus légstoppal 
leveszi a lasztit, a jobb lábáról átteszi a balra, dekázik egy kicsit, 
bámulatos a technikája, az égbe rúgott labda pontosan a vállára 
esik, vállal veszi le, egy kicsit egyensúlyozza, „fölvállazza” a fe-
jére, pörgeti a homlokán, aztán le a térdére, pattogtatja, dekázik. 
Nincs mese, ez egy labdaművész. Megindul a labdával a srácok 
felé, a háta mögé emeli, egy oxforddal maga elé teszi.

– Na, vegyétek el – az arcán játékra kész mosoly.
A fiúk rárohannak, de a diplomatatáskás habkönnyű cselei-

vel szemben tehetetlenek. Már ott áll a kapu torkában, elfekteti 
a kapust, lő, gól. A srácok szájtátva állnak, ilyet még nem láttak. 
Az idegen meg már nincsen sehol. „Mi volt rajta olyan furcsa?” 
– kérdezi az egyik fiú. „Nem láttad, fénylett az arca!” ...Na tes-
sék, nem vagyok normális! Most aztán ennek vége, koncent-
rálok és... Tulajdonképpen miért lenne idegen Istentől a játék? 
Hogy is írta József Attila? Ha a téren játszanak a gyerekek, Isten 
közöttük őgyeleg. Miért ne?

Nagy elhatározással fölállok. Rányitok a fiamra.
– Gondolkoztam a dolgon – mondom eltökélten –, Isten 

igenis szokott focizni.
Kivirul.
– Akkor meg lehet rá kérni?
– Mire?
– Hogy álljon be egy kicsit a magyar válogatottba.
Aha, hát erre ment ki a játék.
– Akkor még bejuthatunk az Európa-bajnokság döntőjébe 

mondja kérlelően, mintha bizony az én elhatározásomon állna 
vagy bukna a dolog.

– Azt gondolom – ráncolja a homlokát –, hogy neki öt perc is 
elég volna. Csak öt percre álljon be.

Nem rossz! Tessék elképzelni a meccset. Öt perc van hátra, az 
ellenfél három-nullra vezet. A hangosbemondó bemondja, hogy 
a magyar csapat cserél. Limperger helyére beáll... hogy kicsoda, 
nem lehet megtudni, mert a nagy zsibongásban nem érteni a 
nevét... meg hát három-nullnál?! Ugyan, kérem!

Azért az új játékosban van valami figyelemreméltó. Látják? 
Hallják, ahogy elhalkul a lárma? Micsoda halotti csend. És az-
tán micsoda ováció! Negyven méterről, mintha zsinóron húzták 
volna. Ekkora gólt! De hiszen ez csak a kezdet. Sziszeg a kö-
zönség, kéjesen sóhajt, ordít, tombol. Te Úristen, ekkora játékos! 
Naná! Négy-háromra győzünk.

– Mit gondolsz, beáll?
– Reménykedjünk – mondom, és visszaballagok a munkám-

hoz. De sehogyan sem akaródzik visszajutni hozzá. A betűk he-
lyett egyre csak azt a fénylő alakot látom a pályán.

– Istenem – motyogom magamban –, mi az neked, tedd meg 
már, ha ez a gyerek annyira kéri. Állj be öt percre. Vagy kettőre. 
Akárha láthatatlanul is. Segítsd ezt a szegény csetlő-botló csapa-
tot. S ha már itt jársz köztünk és volt öt perced a focira, miután 
leveszed a szerelésed, lezuhanyozol és újra utcai ruhába öltözöl, 
ne hagyj itt rögtön bennünket. Mert nemcsak a csapat csetlik-
botlik. Állj egy kicsit a hátunk mögé, tedd a vállunkra a kezed.

Valaki megérinti a vállam. Hátrakapom a fejem. A fiam.
– Megígérte? – kérdezi.
– Meg – mondom elszorult torokkal.
Látod, Uram, most már nincs visszaút.

Sík Sándor: Primícia

Megérintettem a csodát.

Eljött a perc, a boldog:
A csengő felsikoltott,
Mellig bókoltak a fejek,
És a csillogó paténa felett
A Kenyér-Isten megmutatkozott.

És akkor hirtelen minden megváltozott.
Még éppen csak hogy elvillanni láttam
A márvány angyalok sikamló testén
A gyertyafényt, mint rezgő csillagot,
Aztán eltűnt egy tündöklő homályban
Kehely és tányér és gyertya és szekrény,
Becsukódott a két szemem magától,
És máshol voltam, mint az álomlátó.

Egy kebelen
Nyugodott a fejem,
Mondhatatlanul melegen,
És édességgel csordulásig telten,
Akár a csecsemő az anyamellen.
Ringatva vitt egy nagy-nagy-nagy folyó,
Parttalan víz és határtalan égbolt,
És mind a kettő mondhatatlan kék volt,
És elmerült a mérhetetlen csöndben.
És tudtam, hogy rendben van minden,
És minden jó.

Most áll az illanó
Idő.
Nem is voltak az öklelő
Problémák, gondok, szenvedések.
Itt a fészek,
Puha és meleg és enyém.
Fekszem a Fészek-Isten kebelén,
S az üdvösség illata rajtam.
Egyetlen vágytól mámoros az ajkam:
Így, így maradni végeszakadatlan,
Meghalni most, a Kebelen,
Mint a harmat a levelen,
A végtelenbe most ivódni át,
A Valóságba most ömölni át,
Az Egyetlenbe lényegülni át,
Most, amikor tapintom a csodát
És ölelem.

Suttogó hangot hallok hirtelen:
„Folytatni kellene a szentmisét!”

Elhangzott Orosházán, 2020. július 26-án a Jézus Szíve 
templomban, a kettős ünnepen: Balogh Ottó újmiséjén és 
Iványi László esperesplébános 40 éves papi jubileumán. 

Előadta Palacsik János, a Székács József Evangélikus Óvo-
da, Általános Iskola és Gimnázium tanulója.
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Kedves Olvasók! Az újság augusztusi internetes oldalán megis-
mertetem Önöket egy mára szinte feledésbe merült, de a régi időkben 
széles körben ismert és különleges erejűnek tartott gyógynövény tu-
lajdonságaival és leírást adok egy egzotikus tájakról származó, kü-
lönleges fűszer-és gyógynövény egészségre gyakorolt előnyös hatása-
iról. Remélem új és érdekes információkat találnak a sorok olvasása 
közben. 

Közönséges vasfű (Verbena offi  cinalis)
A verbéna vadon élő növény, a vasfűfélék családjába tartozik. 

Parlagok, utak, folyók mentén, ösvényeken és tarlókon él; élőhelye 
változatos, megtalálja a tápanyagban gazdag földeket. 

Népies nevei: verbéna, kakascímer, keserűfű, bájfű, uborkafű. 
A gyógynövény hatóanyagai az illóolajok, csersav, a verbenalin és a 

verbenin nevű glikozidok és irioidok.
Európában, Ázsiában és Észak-Afrika területein fordul elő leg-

gyakrabban. Nem mutatós és nem is illatos növény, de ennek elle-
nére Európában és a Közel-Keleten is varázserejű gyógynövénynek 
tartották, története az ókorig vezethető vissza. A vasfű elnevezésé-
nek eredete az a megfi gyelés, mely szerint a gyógynövény a vasból 
készült fegyverek által ejtett sérüléseket jól gyógyítja. Az ókorban 
és a középkorban a vasfűből mágikus erejű varázsitalt készítettek, 
hiedelmek szerint az ital fogyasztása bő termést, szerelmet és gaz-
dagságot hozott, távol tartotta a bajt. A vasfű köré vallási és mági-
kus hiedelmek szövődtek az idők során. 

Az észak-amerikai indiánok a verbéna leveléből készült főzetről 
hitték, hogy a nemkívánatos személyeket távol tartja. Az ókori gö-
rögök Aphrodite szent növényének tartották a verbénát és szerelmi 
bájitalok készítéséhez használták. Az egyiptomiak hiedelme szerint 
Ízisz – a termékenység istennője - könnyének földre hullásából fej-
lődött ki a vasfű, amit meddőség ellen használtak és az örök hűség 
szimbólumának tartottak. A druida papok szent- és megtisztulást 
hozó növénynek tekintették a gyógynövényt. 

A középkorban általános erősítőként, kimerültség és álmatlan-
ság kezelésében alkalmazták.

A vasfű készítmények fogyasztása kedvező hatású köhögés, 
asztma kialakulásakor. Régen járványok idején alkalmazták vér-
tisztító hatása miatt; a verbena lázcsillapító tulajdonságú és kedve-
ző hatású vérmérgezésben. 

A verbéna tea csökkenti a gyomorsav termelődést, alkalmaz-
ható gyomorfekély, gyomorrontás kezelése során. Enyhe hashajtó 
tulajdonságú, főképp a vasfű tea fogyasztásának kezdeti időszaká-
ban. A verbéna belsőleges bevitele előnyös máj-és epebántalmak 
fennállásakor, alkoholos kivonata zsírmáj esetén előnyösen alkal-
mazható. A verbéna rendszeres fogyasztása fokozza az epeterme-
lést, csökkenti az epepangást és feloldódnak hatására az epekövek. 

A vasfű elősegíti a veseműködést, a vesehomok és a vesekő vize-
lettel való távozását, méregtelenítő és immunerősítő tulajdonságú. 

A verbéna belsőleg alkalmazva nyugtató, feszültségoldó hatású, 
hatékony enyhe lehangoltság kezelésében; elősegíti a tejelválasztást 
és oldja a menstruációs görcsöket. 

A vasfű gyulladáscsökkentő hatása miatt lázas betegségekből 
való kilábalás idején előnyösen használható a gyógyításban, a 
pajzsmirigy túlmöködés és a fejfájás tüneteit is mérsékeli.

A gyógynövény boros kivonatával történő szájöblögetés csök-

kenti a fogínysorvadás, fogínyvérzés tüneteit és fertőtlenítő hatású. 
Ülőfürdőként izomlazító, idegnyugatató, méregtelenítő tulaj-

donságú. Borogatás formájában előnyös lehet alkalmazása orbánc 
és bőrgyulladások kialakulásakor. 

A vasfű készítmények fogyasztása terhesség és szoptatás idején 
ellenjavallott.

Sáfrány (Crocus sativus)

A sáfrány az egyik legdrágább, egzotikus fűszernövény, amit 
főképp a perzsa, török és indiai konyha használ fűszerként évszá-
zadok óta levesek, húsételek és sütemények ízesítésére. Évezredek 
során rájöttek az emberek arra, hogy a sáfrány különböző egész-
ségügyi problémák kezelésére is alkalmazható. 

A sáfrány több, mint 150 féle illékony, aromás vegyületet tartal-
maz. Fő hatóanyagai: a crocetin, a safranal, a glikozid picrocorcin, 
karotinoidok, B-vitaminok, a foszfor, a kalcium és különböző ola-
jos vegyületek. A safranal és a crocin nevű hatóanyagok intenzív 
antioxidáns tulajdonságuk miatt gyógyszerek, kozmetikai szerek és 

étrendkiegészítők alkotói. 
Alzheimer kór kezelésében hatékony a sáfrány, napi 30 mg 22 

héten át történő használata kimutatható javulást eredményez a be-
tegek intellektuális teljesítményében. A teheráni orvosi egyetemen 
végzett vizsgálatok során kimutatták, hogy a sáfrány kivonattal ke-
zelt depressziós betegek gyógyulási esélyei ugyanolyan jók voltak, 
mit a gyógyszeres kezelés esetén, mellékhatások kialakulása nél-
kül. A sáfrány hatóanyagai szorongáscsökkentő tulajdonságúak, 
úgy növelik az alvásidőt, hogy a betegek motoros teljesítményére 
nincsenek negatív hatással.

A sáfrány fogyasztás hatására csökken az időskori macula de-
generáció kialakulásának valószínűsége. L’ Aquila, az itáliai sáf-
ránytermesztés központja környékén élők között az időskori látás-
romlás tüneteit szinte nem is tapasztalják. 

A sáfrány hatóanyagai gátolják a DNS károsodását, 

Egészségről-betegségről
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A Békés megyei labdarúgásban huzamo-
sabb ideje visszatérő témát szolgáltat az első 
osztályú bajnokság létszámgondja. A bajok 
eredőjét az első osztályú mezőny beszűkülé-
se okozza, amely a 2020/21-es idényben már 
ellehetetlenítette a bajnokság lebonyolítását. 
Az elnökség nagy erőfeszítéséket tett, kihasz-
nálva a járvány okozta pihenő időszakot, hogy 
legalább 14 tagúra felduzzassza a mezőnyt, 
de végül minden kísérlet kudarcot vallott. Egy 
rövid ideig volt rá esély, hogy 12 együttessel 
lehet majd számolni az indulásnál, de több 
csapat is visszavonulót fújt. A július 3-án lejárt 
2020-2021-es bajnokságok nevezési határide-
jét követően nyilvánvalóvá vált, hogy a csekély 
érdeklődés miatt a megyei I. osztályú pontva-
dászatot nem lehetne megrendezni. Ugyanis 
már a tavalyi hét tagú mezőnyből sem vállalta volna mindenki az 
indulást, így új elképzelést kellett kidolgozni a megyei labdarú-
gás megmentéséért.

A Gyomaendrődi FC vezetése hosszú heteken keresztül mér-
legelte a lehetőségeket az osztályváltást illetően. Összevetették 
az előnyöket, hátrányokat, de végül a kevés biztosan induló lét-
szám miatt ők is inkább az alsóbb osztályt választották. Mivel 
az évkezdet vészesen közeledik, sürgősen lépni kellett és olyan 
megoldást kellett találni, amely a legkevesebb egyesület érdekét 
sérti. Ennek megfelelően egy korábban soha nem alkalmazott 
lebonyolítás került kiírásra, amit az elnökség el is fogadott. Az 
újszerű lebonyolítás lényege, hogy az első két osztály (Megyei I. 
oszt., Megyei II/A oszt.) csapatait összevonva, továbbá két Megyei 
II/B csoportos részvételre jogosult együttest bevonva, 24 csapat 
kezdi meg az idényt. A mezőnyt A-, B- és C-jelű nyolcasokba osz-
tották, az előző évi záró tabellán elfoglalt helyezésük sorrendje 
alapján. Az őszi idény során minden csoporton belül oda-vissza 
alapon mérkőznek meg a csapatok (14 mérkőzés), azt követően 
az első négy folytathatja az I. osztályban, a hátsó négy pedig a 
megye II/A-ban. Az azonos csoportból érkezők az egymással le-
játszott mérkőzések eredményeit magukkal viszik, és csak a má-

sik két divízióból érkezőkkel csatáznak a folytatásban, ugyancsak 
oda-vissza alapon. A mezőnyt az előző évi 7 megyei I. osztályú, 15 
megyei II/A-s, valamint két megyei II/B-s alkotja. Mivel a Gádoros 
és a Mezőmegyer a B osztályban kíván indulni, ezért az utóbbi két 
hely a Gyomaendrődnek és feltöltéssel a Szabadkígyósnak jutott.

A Megyei II/B jelű csoportját érintő változás, hogy a Magyar-
bánhegyes nem indít csapatot ősztől, a Bucsa pedig a Megyei III. 
osztályba kérte a besorolását. Itt a feljebb lépő Gyomaendrőd he-
lyébe a Gádoros kerül vissza, míg az említett két gárdát a Végegy-
háza és a Méhkerék pótolja, a Füzesgyarmati SK II. ugyanis nem 
élt az előrelépés lehetőségével. Ebben az osztályban és a negye-
dik vonalnak számító megye háromban is 16 gárda kapott helyet, 
amely hagyományos módon, kétszer 15 fordulós lebonyolítással 
dönti el a helyezések sorrendjét.

Ez a rendszer a tervek szerint csak erre az évre lesz érvényes, 
a 2021-2022-es évtől 14-es csoportokkal tervez az MLSZ igazga-
tósága, ennek alapján alakította ki a kiesés-feljutás rendszerét is. 
A Megyei I-ből egy búcsúzó lehet és 3 feljutó, a Megyei II/A-ba 5 
gárda léphet és egy esik ki onnan, a Megyei II/B és a Megyei III 
között pedig 6 gárda mozog majd, 2 le-, 4 felfelé.

A 2020-2021-es bajnoki év csoportbeosztásai
Békés megyei kvalifi kációs bajnokság, 3 csoport, 24 csapat.

A-csoport: Békéscsaba 1912 Előre II. (1.), Orosházi MTK-ULE 1913 
(6.), Jamina SE (7.), Dobozi SE (12.), Békéscsabai MÁV SE (13.), 
Kunágotai TE (18.), Tótkomlósi TC (19), Szabadkígyósi SZSC (24.).

B-csoport: Szarvasi FC (2.), Nagyszénás SE (5.), Mezőhegyesi 
SE (8.), Mezőkovácsházi TE (11.), Csanádapácai EFC (14.), Okány 
KSK (17.), Békésszentandrási HMSE (20.), Gyomaendrődi FC (23.).

C-csoport: Szeghalmi FC (3.), Gyulai TFC (4.), Dévaványai SE 
(9.), Sarkadi KLE (10.), Csabacsűdi GYLSE (15.), Mezőberényi LE 
(16.), Vésztői SE (21.), Kétegyházi SE (22.).

A megye II/B csoport (16 csapat): Gádorosi LSE, OMTK-
Rákóczi, Mezőmegyer SE, Újkígyós FC, Csorvási SK, Békési FC, 
Battonyai TK, Kamuti SK, Medgyesbodzás-Gábortelepi SE, Kever-
mes SE, Lőkösháza KSK, Köröstarcsai KSK, Kaszaper FC, Kardos 
KSK, Végegyházi SE, Méhkeréki SE.

A megye III. osztály (16 csapat): Bucsa SE, Füzesgyarmati SK II., 
Eleki USE, Nagybánhegyesi RSE, Békéssámsoni SK, Zsadányi KSE, 
Gerlai SE, Kötegyáni FC, Telekgerendási SC, Pusztaföldvári SE, 
Csabai AK, Kondorosi TE, Körösladány MSK II., Medgyesegyháza 
SE, Mezőmegyer SE II., Sarkadkeresztúri SE.

Fülöp Zoltán

Egyedi lebonyolítási rendszer az új bajnokságban

mutációinak kialakulását és ezáltal daganatmegelőző és-ellenes ha-
tásúak. A gyógynövény hatóanyagai csökkentik a rákterápia mel-
lékhatásait is. 

A sáfrány safranal nevű összetevője szerotonin hormon felsza-
badulását okozza az agyban, ami megakadályozza az éhségérzet 
kialakulását és a felesleges túlevést. A sáfrány hatóanyagai erősítik 
az immunrendszert, afrodiziákus hatásúak, külsőleg alkalmazva 
bőrszépítő tulajdonságúak, gátolják a hajhullást és serkentik a haj 
növekedését. 

A sáfrány alkalmas belsőleg fogyasztva köszvényes panaszok 
enyhítésére, hatóanyagai javítják az erek rugalmasságát, csökken-
tik az érelmeszesedés kialakulását és fájdalom csillapító hatásúak. 
A sáfrány előnyösen alkalmazható torokfájás és felső légúti pana-
szok-, gyomor-és bélgörcsök kezelésében. A sáfrány enyhíti a ki-
merültség, koncentrációs zavar tüneteit nyugtató hatása miatt. 

Forrás: 
https://www.egeszsegkalauz.hu/eletmod/taplalkozas/safrany-

vedi-szemunket-agyunkat-is/vj25092
https://nepgyogyaszat.com/nepgyogyaszat-gyogyirei/vasfu/

dr. Macsári Judit
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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 kerék-
párok,

 - 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!

A zöldségek és gyümölcsök után vegyük sorra, mi kerülhet 
még az asztalra. A tételes elemzés előtt néhány gondolat a Ma-
gyar falu programról. A 2018-as meghirdetést követően 2019. 
év elején megjelentek a pályázati kiírások, az elmúlt hónapok-
ban pedig sok-sok kivitelezés került átadásra. Aki különösebben 
nem foglalkozik a vidék problémájával mondhatja erre, no és! 
Nekem erről eszembe jutott egykori főnököm, aki a jogszabá-
lyok alkalmazása előtti értekezleteken mindig feltette a kérdést: 
„Vajon mi lehet a törvényalkotó célja?” Röviden erre a válasz, a 
vidék népességmegtartó képességének fenntartása, javítása. 
Cél, hogy a falvakban az életminőség olyan legyen, mint a város-
okban, a pályázati kiírások pedig azt célozzák, hogy a lakhatás, a 
munkahelyteremtés, munkába járás és a helyi ellátottság javul-
jon. A jogszabály a falut tűzte ki célul, amit úgy határozott meg, 
hogy az 5000 fő alatti lakosságú településeket vette fi gyelembe. 
Az természetesen nem garantálható, hogy minden falu tud fej-
lődni, de sok olyan település létezik, ahová szívesen kiköltöznek 
olyanok is, akiknek a városban van a munkahelyük. Új faluközös-
ségek jönnek így létre és a közösségi élet megteremtéséhez sok 
mindenre lesz szükség. Ahhoz, hogy a kiköltözést és az ahhoz 
kapcsolódó ideákat ne unja meg a fi atal lakos fel kell készülni. 

Ha a vidéki élet csak annyiban különbözne a várositól, hogy 
esetleg nagyobb darab füvet kell nyírni, akkor nem sok értelme 
lenne. Ha az új betelepülő termelni is akar a ház körül, ahhoz 
meg kell szerezni az ismereteket. Aki szolgáltatási céllal akar 
kiköltözni, annak is rendelkezésre állnak szakképző helyek. A 
kezemben forgatom a gyomaendrődi Bethlen Gábor Iskola 
szórólapjait, az egyiken a pék-cukrász, a másikon a hentes és 
húskészítménykészítő szakmák esti elsajátítását hirdetik. Hobbi 
célú megtanulásuk is hasznos lehet, de süteménykészítésével 
egy gyesen lévő kismama kiegészítheti jövedelmét, míg egy fa-
luban nem árt egy jó böllér, akit el lehet hívni a disznóvágáskor, 
de le tudja ölni a birkát, kecskét is.

A zöldség és gyümölcstermesztés során sem az abból élő 
gazdákhoz kívántam szólni, hanem azon családokhoz, akik a 
Magyar falu program hatására döntenek úgy, hogy igénybe ve-

szik a támogatásokat és egy nyugodt helyen szeretnének élni. 
A zöldség és gyümölcstermelés során javíthatók a károk. Gyo-
mosodás esetén végig gondolja a tulajdonos, hogy helyesen 
választotta-e meg a növényfajokat, jó volt-e a  sor és tőtávol-
ság kimérése, a metszés, ha nem sikerült, akkor az  a következő 
évben korrigálható.  Az ismeretek többsége szakirodalmakból 
megtanulható.

Más a helyzet az állattartás esetén. Be kell szerezni a takar-
mányt, gondoskodni kell a trágya kezeléséről, a szaporulat pedig 
lehet öröm vagy bosszúság és a szomszédokkal is békében kell 
élni. Aki kertes házat akar talán első gondolata, hogy kutyája, 
macskája legyen. Ezen döntésnél is fontos szempontok vannak, 
mint a fajtaválasztás azon túl pedig az egyedek ivara, hím vagy 
nőstény. A gyermekes családoknál fontos, hogy már kisgyer-
mekkorban szokják ezeket az állatokat és a gondoskodás  ne-
velési céllá váljon. A fajtaválasztásnál lényeges szempont, hogy 
a kutya mozgásigénye kielégíthető legyen, kutya esetében az 
ivartalanítás jól zárt kerítés és ráfi gyelés esetén nem feltétlenül 
szükséges, míg macskáknál igen célszerű.  Szép látvány, aminek 
a gyermekek külön örülnek, mikor az anyamacska 5-6 kismacs-
kával előkerül, de azután azokkal kezdeni is kell majd valamit.

A két hobbi állat után néhány gondolat a haszonállatokról. A 
legegyszerűbb a tyúktartás. Ha már falun élünk gondolják, akik 
ezt választották beszereznek 10 tyúkot, melynek tojástermelé-
se ellátja a háztartást. A fajtamegválasztás és takarmányozás 
ismerete elsajátítható szakkönyvekből vagy az internetről. Nem 
zavarja a szomszédokat. Ha kakas is kerül közéjük, reggeli éb-
resztőjével igazi falusi hangulatot teremt. Csirkét lehet nevelni, 
de érdeklődés esetén az előnevelt csirkések is megjelennek. A 
többi baromfi faj, pulyka, gyöngyös, liba és kacsa tartása már 
nagyobb körültekintést igényel. A galambtenyésztés felfutóban 
van, egy család jelentős kiegészítő jövedelemre tehet szert. A 
baromfi taráson túl két könnyen tartható jószág a juh és a kecs-
ke. Ne kelljen már annyi füvet nyírni, venni kell két gidát vagy két 
barit. A gyerekek is örülnek, csak azután mi történik ősszel lesz-e 
sírás-rívás mikor a felnőtt állatokat le kell vágni? Sok emberben 
él a régi disznóvágások emléke és úgy gondolja egy-két hízó 
megfér az ólban, amire a lehetőségek adottak.

Lehet tehát állattartással foglalkozni, de nagyobb odafi gye-
lést igényel. A faluprogram lehetőséget ad egy új honfoglalás-
ra. Békés megye történelmében a török kiűzését követően sok 
településre telepítettek családokat, ötvenet, nyolcvanat mindig 
azonos helyről, azonos kultúrához tartozókat. Most a Magyar 
falu program során eldöntheti bárki hová akar költözni. Van, aki 
csak egy nyugodt kertes házra vágyik, gondozott kerttel és csak 
egy kis kutyát és egy cicát szeretne. De van aki a zöldségesen 
és gyümölcsösön kívül komolyabb állattartásban gondolkodik. 
Egy új faluközösség jöhet létre. A közösségi terek alakulnak, va-
lószínű a megfelelő elhivatottságot érző emberek is segítik majd 
a megújhodott falvak életét.

Várfi  András
agrármérnök

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

Falusi állattartás
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Tisztelt vásárlóim!

Nyári ajánlataim: 

• kandallók, szeneskályhák
• kályhacsövek, szeneskannák
• biobrikett tüzelők, begyújtó kockák
• üstházak, zománcozott üstök, gázégők
• üvegdemizsonok, borosüvegek
• bor- és cefreélesztők, pektinbontók
• műanyaghordók, műanyagkannák
• fejszék, balták, kéziszerszámok
• őszi műtrágyák, virágföldek, cserepek
• munkavédelmi cipők, csizmák, kesztyűk
• csavarok, szegek, zárak, lakatok stb.
• fóliák, zsákok, takaróponyvák

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.
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A Színfolt Mazsorett Táncegyesület július utolsó hetében 
tartotta intenzív felkésztő táborát, immáron kilencedik alkalom-
mal a Kis Bálint Általános Iskolában. A mazsorett – táncosok a 
kialakult járványügyi helyzet miatt régóta találkoztak, így nagy 
örömmel voltak együtt a kisebb és a nagyobb táncosok egy-
aránt. Hunya Jolán, Baráth Beáta és Czinczár Noémi vezetésével 
gimnasztikai elemek, szertechnika, koreográfi a, improvizáció és 
természetesen sok játék volt a három napban. 

 BARNA TOJÓTYÚK  650 FT/DB, EGY-
ÉVES JÓL TOJÓ 20 DB-TÓL INGYEN 
SZÁLLÍTÁSSAL MEGRENDELHETŐ.

TEL.: 30/8602627

Mazsorett tábor 2020-ban is!
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Hunyai egyházközségi hírek
A hunyai plébániát nem érintették a személyi változások. 

Továbbra is Jakab Zoltán atya a hunyai plébános. Jövő hét 
vasárnaptól (aug. 9.) változik Hunyán a hétköznapi mise-
rend. Hétfőn és kedden nem lesz szentmise. Viszont szer-
dától szombatig minden este lesz mise a nyári időszámítás 
alatt 18:00 órakor. A téli időszámítás alatt pedig 16:00 órakor 
lesz ezen napokon a szentmise. Vasárnap továbbra is 11:30 
órakor lesz. Az új miserend szerinti időpontokra mostantól 
lehetőség van a hétköznapi miséket előjegyeztetni. Az iro-
dai félfogadás továbbra is keddenként 9:00-tól 12:00-ig van 
a hunyai plébánián.

Újságunk előző számában beszámoltunk arról, hogy 2020. 
június 28-án vasárnap került sor a hunyai Szent László templom 
búcsújának a megrendezésre. A búcsúi  szónok Iványi László tb. 
kanonok, orosházi plébános atya beszédében emlékeztetett arra is, 
hogy templomunk idén húszéves. Kiemelte, hogy születésnapi kö-
szöntőre nem illik üres kézzel menni, ezért Ő sem jött üres kézzel. 
Templomunkat megajándékozta egy Irgalmas Jézus képpel. Miután 
a templomhajóban felszerelésre került, 2020. július 19-én vasárnap 
Jakab Zoltán Tibor plébániai kormányzó atya a szentmise kereté-
ben felszentelte ezt a képet. Az alábbi fényképek ezen ünnepi szer-
tartáson készültek.
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Továbbra is az egyszerűsített szabályok szerint 
lehet kiváltani az eReceptre felírt gyógyszert

Az egészségügyi válsághelyzet alatt is a veszélyhelyzet ideje 
alatt megszokott módon, az egyszerűsített szabályok szerint vált-
hatják ki az eReceptre felírt gyógyszereket a feladattal megbízott 
személyek.

A patikákban tehát jelenleg is csak a beteg TAJ-számát kell kö-
zölni, illetve a kiváltó személyazonosságának hitelt érdemlő igazo-
lására van csupán szükség, ha az eReceptre felírt gyógyszert meg-
bízott váltja ki. Nem szükséges tehát ügyfélkapun keresztül vagy a 
kormányablakban meghatalmazást adni a gyógyszer kiváltásával 
megbízott személynek.

Aki ennek ellenére ragaszkodik hozzá, az ügyfélkapu segítségé-
vel az www.eeszt.gov.hu/hu oldalon vagy bármelyik kormányablak-
ban a továbbiakban is adhat meghatalmazást annak a személynek, 
aki eljár a nevében, a gyógyszertárban.

Megváltozott a parkolási rend a járási hivatalnál

A Szabadság tér és a Hősök útja felújítása miatt július közepétől 
megváltozott a parkolási rend a Gyomaendrődi Járási Hivatal udva-
rán.

A gyomaendrődi önkormányzat által pályázati forrás-
ból megvalósított beruházás során elbontották a hiva-
tal telekhatárát képező kerítést, a rekonstrukció kereté-
ben két automata sorompót telepítettek a beléptetéshez.
A továbbiakban a hivatal sorompóval lezárt udvarára csak a járási hi-
vatal járművei hajthatnak be, az ügyfelek a sorompón kívüli terüle-
ten, illetve a Szabadság téren kialakított parkolóhelyeken állhatnak 
meg járműveikkel.

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

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!

DINYA GYÖRGYNÉ szül.: TÍMÁR 
MÁRIA volt gyomaendrődi lakos, 
életének 94. évében egyházunk szent-
ségeivel megerősítve visszaadta lelkét 
Teremtőjének.

KURILLA ANDRÁSNÉ szül.: BEL-
LA MÓNIKA volt gyomaendrődi la-
kos, életének 99. évében 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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S z e n t  K r i s t ó f - n a p i  j á r m ű m e g á l d á s  H u n y á n

2020. július 26-án vasárnap a szentmise után Jakab 
Zoltán Tibor hunyai plébániai kormányzó megáldot-
ta a gépjárműveket, bicikliket. A gépjárművek megál-
dásának elsődleges értelme nem az, hogy helyettesítse 
a közlekedők felelősségét, hanem hogy kiegészítse, és 
az Isten áldásával megerősítse azt!


