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Hunyai falu-disznóvágás20.

Tíz éve ment el Márton Gábor5.

A tartalomból: „Minket vár a világ, bársony egeken ringat  …. 
halld a szív szavát”

Intézményünk 2019. 01. 17-én tartot-
ta szalagavató ünnepségét. Az esemény 
17 órakor a köszöntésekkel kezdődött. 
Megtisztelt jelenlétével Várfi  András úr, 
a Békés megyei Önkormányzat társadal-
mi megbízatású alelnöke, Toldi Balázs úr, 
városunk polgármestere, valamint Czank 
Gábor plébános úr. Osztályfőnökük De-
liné Dobó Tünde vezetésével 33 végzős 
diák vonult fel a Városi Sportcsarnokban. 
A bevonulás után Tóth Ferenc iskolaigaz-
gató ünnepi beszédét hallhattuk, ezután 
az avató évfolyam nevében Werle Zorka 
11. B osztályos tanuló köszöntötte a vég-
zős diákokat, majd egy gyönyörű dallal 
megkezdődött az ünnepi műsor. A diáko-
kat felkészítette és a műsort összeállította 
Bernáthné Butsi Erika tanárnő. Megle-
petésként Máté Péter: Egyszer véget ér a 
lázas ifj úság című dalát adták elő jelelve 
a terem közepét betöltve az avató diákok 
és a végzősök testvérei, barátai, szeret-
tei. A 12. osztály gondolatait Szurovecz 

Fanni tolmácsolta. A mókás iskolai prog-
ramokra, tanáraik kitartó türelmére és 
gondoskodó szeretetére mindig hálával 
fognak emlékezni. Az ünnepi gondolatok 
után a szalagtűzés meghitt percei követ-
keztek, majd a táncé lett a főszerep. A 
végzős osztály tánca a „Funktastic” nevet 
kapta, kicsit visszarepítve a közönséget az 
időben. Az előadást taps kísérte, bíztatva 
a kissé megilletődött diákokat. A koreo-
gráfi át készítette és a táncot betanította 
Weigertné Gubucz Edit. A szalagavató 
ünnepség a végzős diákok és szüleik tán-
cával ért véget. Sok büszke és meghatott 
arc keringőzött a teremben. A szalagtű-
zés a gimnáziumi évek egyik legfonto-
sabb eseménye, a szalag kiemeli a vég-
zős diákokat a többi évfolyam közül és 
ruhájukra tűzve emlékezteti őket, hogy 
hamarosan kikerülnek az iskola védőfa-
lai közül és új életforma vár rájuk. Tan-
testületünk ehhez kíván nekik sok sikert, 
erőt és kitartást.

IN MEMORIAM: 
Sóki Lajosné Kovács Gizella4.

Nagyböjti gondolatok6.

A Rózsahegyi Iskola hírei11.
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Határtalanul 2019

2020. január 28-án délután iskolánkba látogattak a 
békésszentandrási Hunyadi János Katolikus Általános Isko-
la hetedikes diákjai. Látogatásuk annak a nyertes pályázat-
nak (értékelő szakasznak) a része volt, melynek segítségé-
vel tavaly ősszel harminchat hetedikes – gyomaendrődi és 
békésszentandrási – gyermek öt napot tölthetett Székelyföl-
dön. 

A felejthetetlen tanulmányi kirándulást, a főbb esemé-
nyeket, a közös élményeket idézték fel ezen a délutánon, 
melynek célja, hogy elmélyüljenek szerzett ismereteik, ta-
pasztalataik. 

A kezdeti percekben Tóth Ferenc intézményvezető úr 
köszöntötte a szentandrásiakat, invitálta nem csak őket, de 
iskolánk kisebb diákjait is arra a kiállításra, melyet az út során 
készített fotókból állítottak össze szentgellértes gyerekek. 

Ismertette a lehetőségeket, melyek ebben az évben is a 
hetedikesek előtt állnak.  Ezután kezdetét vette egy interak-

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola hírei

Anikó néni a szentandrásiak versét olvasta fel. Az iskola aulájában

Csoportkép a találkozó végén
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SÜTI nap

2020. január 30-án délelőtt óraközi szünetekben került 
sor a nyolcadikosok által kezdeményezett SÜTI napra, me-
lyen a hozott és eladott sütemények bevételét az iskolai 
diákönkormányzat támogatására szeretnék fordítani. 

A rendezvény sikeres volt, a sütemények hamar elfogy-
tak, mindenki örömére. 

tív, kiselőadással, feladatokkal színesített közösen eltöltött 
óra, melynek segítségével megelevenedtek a kirándulás 
napjai. A gyermekek által összeállított és előadott bemuta-
tókban vidáman és aktívan vett részt mindenki. 

Kötetlen beszélgetés, teázás, süteményfogyasztás zár-
ta a jó hangulatú találkozót, s a következő program (a Tri-
anoni békeszerződés 100. évfordulójának napjára kitűzött 
esemény) megbeszélésével búcsúztak egymástól a diákok, 
tanáraik. 

A búcsú pillanatai

Fiúk feladatmegoldásban
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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

1940-ben született 
Nyíregyházán.

Szülei korai válása 
után édesanyjához, 
majd anyai nagybáty-
jához, Lengyel Lász-
lóhoz került húgával 
együtt.

Középiskolát Deb-
recenben a Svetits 
gimnáziumban vé-
gezte, majd Szegedre 
került, ahol általános 
ápolónői képzést ka-
pott.

1963-ban férjhez 
ment, 1966-ban szü-
letett meg szeretett 
kisfia, Lajos.

Gyógyíthatat lan 
betegsége miatt gyermekével együtt hazaköltözött Hunyára 
édesanyjához és nagybátyjához, Lengyel László plébánoshoz. 
Sokat segédkezett a templomban, hitoktatásban. Gyermekei 
ma már felnőttek, családapák, családanyák. A hunyai hívek há-
lásan emlékeznek rá.

Édesanyja halála után Orosházára költözött az akkor már 
betegeskedő nagybátyjával, akit 2005-ben bekövetkezett ha-
láláig nagy gonddal és szeretettel ápolt.

Ezután Ő is súlyos beteg lett, állandó felügyeletet igényelt, 
önállóan már nem tudta ellátni magát. Orvosai javaslatára az 
orosházi Teréz utcai Szociális Otthonba helyezték el. 

2014. május 18-án, Iványi László hunyai plébános meg-
hívására, ministráns leány találkozó alkalmából meglátogatta 
régi tanítványait és a hunyai híveket. Nagy örömmel és szere-
tettel fogadták.

Az orosházi Teréz utcai Platán Szociális Otthonban is nagy 
szeretettel szervezte a havi szentmiséket, az időseket terel-
gette a szentmisékre, segítségére volt Iványi László esperes-
plébánosnak.

2019 decemberében - egy combnyaktörés után - kerekesz-
székben még részt vett a szentmisén.

2020. január 7-én visszaadta lelkét szeretett Istenének.

A képek 2014. május 18-án készültek Hunyán,
leány öregministráns találkozó alkalmából

fotók: Sóczó Géza

Sóki Lajosné Kovács Gizella
1940 - 2020 
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Márton Gábor
(Marci bácsi)
(1924-2010)

Marci bácsi Endrőd külte-
rületén, a Simai zug „Zseber” 
nevű részén, a Simai Holt-
Körös-ág közelében épült ta-
nyaépületben született 1924. 
december 6-án. A zord téli 
időjárás miatt szülei csak dec-
ember 11-én tudták szekérrel 
bevinni Endrődre, a plébániá-
ra, így ez a nap került bejegy-
zésre születési dátumként.

Nagyapám, Martinek Mik-
lós Erdélyben, Petrozsényban 
lakott, 1910 körül nősült meg először. 1918-ban felesége és egy 
pici gyermeke spanyol náthában meghalt. Öt árvát hagyott maga 
után az első feleség. Az ötgyermekes özvegyember újra nősült, 
egy endrődi barátja (ha jól tudom Szurovecz Imrének hívták, aki 
Petrozsényben a vasútnál együtt dolgozott vele) „közvetítésével” 
egy endrődi lányt, Tímár Terézt vette feleségül másodszorra, aki 
hiába várta haza gyűrűs vőlegényét a háborúból. Endrődre jött, és 
itt élték egyszerű életüket. Hat közös gyermekük született még a 
„meglévő” öt mellé.

A tizenegy gyerek nevelése ebben a nehéz történelmi és gaz-
dasági korszakban bizony nem tette lehetővé, hogy gond nélküli 
gyermekkoruk legyen. A tanyáról a család hamarosan beköltözött 
a faluba, Endrődre. A Selyem utcában sikerült egy egyszerű falusi 
épületet megvásárolniuk.

A család igen szűken élt, különösen akkor vált még nehezeb-
bé az életük, amikor a családfenntartó apa meghalt, és a törékeny 
termetű Teréz asszonyra maradt a gyerekek ellátásának, felnevelé-
sének gondja.

A kisebbek az apa munkaadójának, a MÁV-nak a szegedi árva-
házába kerültek, ahol gondos nevelésben volt részük.

A kis Márton Gábor, akit már akkoriban is mindenki Marcinak 
nevezett, jó tanuló, sőt kiváló előmenetelű diák lett az árvaház sze-
gedi iskolájában. Meghatározó élménye volt ebben az időszakban 
az, mikor a diákok egyik délutáni közös sétája során a szegedi Ti-
sza-parton először meglátta –és később is még többször is látta– a 
nemzet akkor már megrendült egészségű és megtört lelkű nagy 
költőjét, Juhász Gyulát magányosan üldögélni és sétálni. 

Így találkozott a kis diák az élő legendával, akiről a tanárai me-
séltek neki, mikor arra kérte őket.

A tanárai elbeszélései és az irodalom szeretete olyan nagy ha-
tást tettek rá, hogy ez az élmény egész életére meghatározó lett: 
beleszeretett az irodalomba, különösen a verseket szerette, főleg 
Juhász Gyula versei és mellette még Ady költeményei voltak a ked-
vencei. 

Ő maga is megpróbálkozott az írással. Első versei Szegeden 
a MÁV-intézet diáklapjában jelentek meg, és később kisebb-na-
gyobb megszakításokkal folyamatosan írt. Írt a diákéletről, később 
írt a munkájáról, írt az iskolákról, írt a tanyavilág embereiről, írt 
a pedagógusi munkáról, merthogy felnőve a tanítói hivatást vá-
lasztotta. Iskoláit Szegeden, majd az akkor újra Magyarországhoz 

tartozó Újvidéken és – rövid idejű kitérővel – Kaposváron végezte.
1944 karácsonyán Szegedről tért haza vonattal. Mikor a gyo-

mai vasúti hídhoz értek, orosz katonák állították meg a vonatot, 
ingre-glóriára levetkőztették az utasokat, de épségben elengedték 
őket, így szenteste egy szál ingben, mezítláb érkezett meg özvegy 
édesanyjához, aki először megijedt tőle, azt gondolta, hogy réme-
ket lát.

Tanítói pályáját helyettes tanítóként kezdte 1944-ben, mindjárt 
a szülőfalujában, méghozzá a tanyavilágban, Csejtpusztán, ahol öt 
évig ott is ragadt az őt szerető nép körében.

Pedagógusi pályafutása alatt végig Endrődön ill. az Endrőd 
környéki tanyavilágban maradt. Itt igyekezett az új nemzedékek 
tudását megalapozni. 

1946-tól már véglegesítették állásában, mert – sajnos – sok ta-
nító soha nem jött meg a háborúból, szükség volt a fiatal, lelkes 
pedagógusokra. Így történt, hogy Marci bácsi fiatal tanítóként a 
pályáját a háborútól megrokkant ország felnövő új generációjának 
tanításával kezdhette, kezdte meg és folytatta is míg ereje enged-
te.

Véglegesített tanítói állásban tehát 1946-ban Csejten kezdett 
dolgozni. Endrődön lakott, Csejten tanított, a kilenc kilométert az 
első két évben futva tette meg, kora reggel oda, délután vissza. 
Két év múlva már kapott a községtől egy biciklit, amivel a dolog 
leegyszerűsödött, persze csak száraz időben, mert sáros földúton 
–ugye– nem lehet biciklizni. Ilyenkor a köves út mellett, a Simai 
halomnál, Rófuszéknál letette a biciklit, onnan pedig az apostolok 
lován tette meg a maradék három kilométert az iskoláig. 

Begyújtott a vaskályhába, mert ő volt egy személyben az isko-
laszolga is, és várta a gyerekeket. Ma már el sem tudjuk képzelni, 
hogy ezt valaki így megcsinálná.

Mikor a csejti és a varjasi iskolát bezárták, a gyerekek 
Nagylaposra kellett, hogy járjanak iskolába, nem ritkán négy-öt 
kilométerről, ebben az időben Nagylaposon is száz feletti volt az 
iskola tanulóinak létszáma. 

A legtöbb időt itt, Nagylaposon töltötte el, ahol már felesége, 
Jolika néni is csatlakozott hozzá, nem csak az életben, hanem a 
tanítói munkában is.

Megélt élete, amelyet nyugodtan nevezhetünk teljes életnek, 
lehetővé tette, hogy három generációnak is megtaníthassa, hogy 
miért is kell büszkének lennünk arra, hogy magyarok vagyunk, 
hogy ez a kis nép nem hátrébbvaló egyik más nemzetnél sem.

Messze földeket bejárt, de mindig boldog volt, ha az endrődi 
templom tornyát hazatérve újra meglátta. 

Szeretett tanítani, szerette a sportot, amelynek fiatal korában 
futballistaként aktív részese volt. Később szervezője, lelke, motorja 
volt a fiatalok versenyszerű és nem versenyszerű sportolásának, el-
sősorban az iskolai kereteken belül, de sportköri elnökként is éve-
kig dolgozott társadalmi munkában.

Szabad idejében írt. Írásai egy része néprajzi, szociológiai té-
mákat érintett, az egyszerű emberek életéről és az endrődi embe-
rekről írt, de emellett papírra rögzítette tanítói élményeit, tapasz-
talatait is. Emellett színdarabok, mesejátékok megírására is talált 
időt, amelyeknek előadásait is megszervezte. 

Ezek a színielőadások az endrődi külterületi, tanyai élet kedves 
színfoltjai voltak, az iskolákban zajlottak le, az azokon részt vevők a 
mai napig jó szívvel emlékeznek ezekre az eseményekre.

Az élete során összegyűjtött anyagok feljegyzések alapján 
idősebb korában több könyvet is írt, amelyek alapvető forrásai az 
endrődi nép élete iránt érdeklődőknek, egyetemi, főiskolai szak-
dolgozatokat készítő fiatalok kifogyhatatlan forrásanyagot találhat-
nak feljegyzéseiben, könyveiben.

Több könyvét sikerült összeszerkesztenie, kinyomtattatnia. 
Ebben mindig segítséget kapott szeretett falujától, ismerősitől és 
nem utolsósorban volt diákjaitól.

Leginkább összegyűjtött versei kiadásának örült. 
Sajnos nem tudta minden könyvét sajtó alá rendezni, mert 

közbeszólt a sors. Tudjuk, hogy még mindig vannak az íróasztalá-
ban kiadásra vagy szerkesztésre váró feljegyzések, írások, sőt még 
újabb terveket szőtt, de ezeket a terveket újabb könyvek írására 
már nem tudta megvalósítani, 2010. január 7-én kihullott kezéből 
a toll.

IN MEMORIAM

Tíz éve ment el Endrőd ikonikus személye, a Városunk új-
ság egyik szerkesztője. Reá emlékezünk a Városunk újság 
2010. februári számában leközölt cikk újraközlésével.
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Február 25-tel, népi nevén Hús-
hagyó Keddel véget ér a farsang, és 
Hamvazószerdán, február 26-án meg-
kezdődik a negyven napos nagyböjt, a 
bűnbánat ideje, mellyel a kereszténység 
legnagyobb ünnepére, Krisztus feltá-
madására készülünk.

A mai emberek jó része nem tud 
mit kezdeni a böjt, böjtölés tényével, 
más része elavult, megszüntetett régi 
szokásnak tudja, -ezért most, amikor 
e szent időt kezdjük Egyházunkban, 
szükséges néhány szót beszélnünk róla.

A nagyböjt a II. Vatikáni Zsinat 
előtt (1965 előtt) teljes böjtöt jelentett: 
hamvazószerdától Húsvétig húseledelt, 
illetve semmi zsírosat nem fogyasztot-
tak. Régi öregjeink húshagyó kedden 
délután hamuval, homokkal kisikál-
ták az edényeket, nehogy véletlenül is 
egy csöppnyi zsír maradjon rajtuk. A 
gazdagabb családoknak voltak „böjti 
edényeik”, melyekkel csak böjtidőben, 
olajjal, húsmentes ételeket készítettek. 
(Moldvai csángómagyarjaink mindezt 
máig így gyakorolják!)

A II. Vatikáni Zsinat után az Egy-
ház enyhített a böjti fegyelmen, amely 
ma így alakul: 14-től 60 éves korig kö-
telező a böjti fegyelmet megtartani a 
megkeresztelt katolikus kereszténynek. 
Hamvazószerda és Nagypéntek szigo-
rú böjti nap: teljes hústilalom mellett 
csak háromszori étkezés engedélyezett, 
egyszeri jóllakással. A nagyböjt többi 
péntekjén hústilalom van. Sokak össze-
ráncolják homlokukat a böjti fegyelem 
templomi kihirdetésekor, -túl kemény-
nek, vagy túlzónak tartják. Ha azonban 
Egyházunk gyermekei közé számítjuk 
magunkat, akkor el kell fogadnunk azt, 
amit az Anyaszentegyház második pa-
rancsolatba foglal: „A pénteki bűnbá-
nati napokat és a parancsolt böjtöket 
tartsd meg!” Tehát aki megszegi a böjti 
fegyelmet, áthágja az egyház paran-
csát, tehát bűnt követ el.  Lehet ezt la-
tolgatni, -de ha a régi, 1965 előtti böjti 
fegyelmet nézzük, akkor azt láthatjuk, 
hogy nagyban lazult ez a parancsolat, -megtartása igazán csak a jó 
elhatározás dolga.

Mindezek fényében feltehetjük a kérdést: mégis, mi szükség 
van a böjtre? Többféle választ kaphatunk a kérdésre. Mondhatjuk 
azt is, hogy Jézus nemcsak a lelkünkre, hanem a testi épségünkre, 
egészségünkre is odafi gyel. Ma sok szakember javasolja a télvégi, 

tavaszi salaktalanító, zsírtalanító kú-
rát, amellyel a téli egyoldalú táplálko-
zástól ellanyhult, „tavaszi fáradtságot” 
szenvedő szervezetünket próbálhatjuk 
fölrázni. Éppen ezért, új jelenség, hogy 
hívők és nem-hívők egyaránt vállalják 
a „régi” böjtöt, azaz a negyven napos 
teljes hús és zsírmentességet. Így is te-
kinthetjük a böjtöt.

De természetesen a böjt lelki olda-
la az, amit nekünk, keresztényeknek 
tekintenünk kell. A böjt mindig áldo-
zatot, lemondást jelen. Áldozatot, amit 
Istenért vállalok. Lemondást, amit 
azért gyakorlok, hogy megmutassam 
Istennek: nemcsak kérni tudok tőle, 
hanem időnként én is nyújtok valamit. 
Éppen ezért a böjtnek igazi lemon-
dásnak kell lennie.  Egy vegetariánus 
vagy húsundorban szenvedő ember 
olyasmivel böjtöljön, ami számára 
kedves, hisz neki a hústilalom nyilván 
nem probléma. Böjtölhetünk édesség-
ről, dohányzásról, kávézásról, káros 
szenvedélyeinkről való lemondással, 
önmegtartóztatással. Tehát a böjt nem 
csupán hústilalmat jelent, hanem va-
lami olyasmiről való lemondást, ami 
kedves, vagy mihez szinte már bűnös 
módon ragaszkodom.

Ugyanakkor a böjt a bűnbánat ideje 
is. Ezért kéri az Egyház, hogy a nagy-
böjt során a hangos mulatságokon, 
megkésett farsangi bálokon keresztény 
ember ne vegyen részt. Illetlen dolog 
azokon a napokon mulatozni, amikor 
az Egyház Jézus Krisztus értünk vállalt 
kínszenvedéséről emlékezik meg.

A nagyböjt egyik legfontosabb ré-
sze a húsvétra való szentgyónásunk 
elvégzése, mint a bűnbánat legtöké-
letesebb, Jézustól elrendelt szentségi 
formája. Igyekezzünk a böjt során a 
szentgyónást elvégezni, különösen, ha 
már évek, évtizedek kimaradtak gyó-
nás nélkül. Erre nagyszerű alkalom 
az egyházközségünkben is szokásos 
lelkigyakorlat, amikor vendég atya jön 
gyóntatni és szentbeszédet mondani.

Mindezek fényében bűnbánó, imádságos lelkülettel kezdjük 
meg az idei nagyböjtöt. Imádságaink, böjti önmegtagadásunk szol-
gáljon lelkünk megújulására és arra, hogy ez a negyven nap méltó 
módon készítsen föl bennünket a Húsvét szép ünnepére!

Czank Gábor

Nagyböjti gondolatok
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Állami támogatás jár az állattartóknak

Idén is lehetőségük van az állattartóknak állami támo-
gatás igénybevételére egyes állatbetegségek leküzdésével, 
megelőzésével kapcsolatban. A támogatás során az állam bi-
zonyos keretek között átvállalja és kifizeti az állattartó helyett 
az állategészségügyi szolgáltatás (állatorvos munkadíja), a 
gyógyszerköltség, a laboratóriumi vizsgálati díj nettó össze-
gét, így az állattartóknak csak a költségek ÁFA tartalmát kell 
megfizetniük. A támogatást (amelyet a bevezetést követően 
a szabályozó rendelet száma alapján „148-as támogatásnak” 
nevez a köznyelv) a Járási Hivatalok által meghozott határo-
zat alapján, mindig az adott, éppen folyamatban lévő évre 
vonatkozóan lehet igényelni. A jogosultságot megítélő hatá-
rozatot a hivatal az állattartó kérelmére hozza meg. A kérel-
met a NÉBIH honlapján (https://portal.nebih.gov.hu) elérhető 
nyomtatvány kitöltésével lehet a hivatalnak benyújtani. Fel-
hívjuk az állattartók figyelmét, hogy a gyorsabb ügyintézés 
és a költségek csökkentése érdekében a NÉBIH a jogosultsá-
got megítélő eljárás tekintetében elektronikus ügykezelési 
rendszert vezetett be.

Ennek köszönhető, hogy az adott évre vonatkozó jogo-
sultságot már a megelőző év decemberében is meg lehet 
igényelni, de további előnyként jelentkezik az eljárás gyors és 
zökkenőmentes lefolytatása. 2020. évre vonatkozóan a Gyo-
maendrődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Osztályához eddig már 98 db állami támogatás 
iránti kérelem érkezett be és került feldolgozásra.

Az eljárások gyors és zökkenőmentes lefolytatásához 
azonban szükséges a kérelem-nyomtatványok pontos és hi-
ánytalan kitöltése, a megfelelő helyen a kérelmező aláírásá-
nak megléte. Amennyiben a kérelem adattartalma hiányos, 
vagy valamelyik adata nem olvasható, a hatóságnak hiány-
pótlási felhívást kell kiadnia, súlyosabb hiba vagy hiányosság 
esetén pedig a kérelmet el kell utasítania. Ebben az esetben 
az állattartó késedelmesen juthat a kért támogatáshoz, illet-
ve el is eshet egy-egy állategészségügyi szolgáltatás megté-
rítésének lehetőségétől.

Megszűnik az egyéni vállalkozó igazolvány

Megszűnik 2020. január 1-jével az egyéni vállalkozói iga-
zolvány, valamint már nem lesz lehetőség új okmány igénylé-
sére sem. A korábban kiállított és érvénytelené vált igazolvá-
nyokat az érintettek legkésőbb 2020. március 1-jéig kötelesek 
leadni a székhelyük szerinti járási (kerületi) hivatalban (postai 
úton vagy személyesen). 

A változás az egyéni vállakozói tevékenységet nem érinti, 
a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat a jövő-
ben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fogja ellátni.

A jogszabályi határidő betartása érdekében kérjük, hogy 
mihamarabb, de legkésőbb február 28-ig szíveskedjenek le-
adni okmányaikat a helyi kormányablakban. Amennyiben 
ez nem történik meg, az egyéni vállalkozó székhelye szerint 
illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnak határozattal kell 
visszavonnia az igazolványokat.

Újabb eszközökkel gyarapodott a Vidra Mentőcsoport

Kereső és mentőkutyák szállítására alkalmas, autóba épí-
tett kutyaboxokkal gyarapodott a Gyomaendrődi járás lakó-
inak védelmére felesküdött Vidra Önkéntes Járási Mentőcso-
port Egyesület eszköztára.

A berendezéseket a dévaványai önkormányzat által biz-
tosított 100 ezer forint támogatás felhasználásával vásárolta 
meg a mentőcsoport. A soraiban 43 tagot – közöttük lovas, 
kutyás és vízi mentésben jártas szakembert is – számláló 
egyesület a közelmúltban tartotta tisztújító közgyűlését, mi-
vel az előző vezetés mandátuma lejárt. A tagság immáron öt 
esztendőre ismételten Ambruzs-Szabó Józsefet választotta 
elnöknek. A Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesü-
let munkáját továbbra is titkárként segíti dr. Smiri Sándor, a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető-helyettese. Az alelnöki 
székben Pataki Balázst Rácz Henriett váltotta. Az egyesület 
tagsága arról is határozott, hogy idén egészségügyi segítség-
nyújtói képzés megszervezésére, valamint esővédő ruházat 
és mentőcsónak beszerzésére fordítja bevételeit.
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Önkormányzati h í r e k

2020. év első testületi ülésén 22 napirendi pontot tárgyalt a Kép-
viselő-testület.

Beszámolót fogadott el a lejárt határidejű döntések esetében.
Megtárgyalta a 2020. év költségvetéséről szóló rendeletterve-

zetet I. fordulóban.
Az Önkormányzat költségvetésének várható alakulása: a költ-

ségvetés-tervezet kidolgozásánál a Magyarország 2020. évi közpon-
ti költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. tv. az irányadó. A törvény 
értelmében hiány nem tervezhető, a bevételi és kiadási oldalnak 
egyensúlyban kell lenni. A Képviselő-testület a 2019. december 19-
én megtartott ülésen meghatározta azokat a célokat és feladatokat, 
amelyeket az idei évben meg kíván valósítani úgy, hogy eközben a 
törvényi elvárásoknak is megfeleljen.

A tervezet I. fordulós benyújtását megelőzte mindhárom bizott-
ság véleményének meghallgatása, melynek értelmében, a következő 
számokkal bocsátható vitára a költségvetés tervezete:

Adatok ezer forintban:
Megnevezés 2019. eredeti 

előirányzat
2020. terv

Működési bevétel összesen 1.994 642 2.061 844
Felhalmozási bevételek összesen 129 949 59 447
Tárgyévi bevételek összesen 3.580 995 2.924 419
Működési kiadás összesen 2.167 909 2.131 814
Felhalmozási kiadás összesen 1.413 086 792 605
Tárgyévi kiadás összesen 3.580 995 2.924 419
Összes hiány 0 0

 Az Önkormányzati Társulási Tanács 2020. január 27-i ülé-
sén tárgyalta a gyermekétkeztetési díjak módosítását és meghatá-
rozta a 2020. február 01. napjától fi zetendő intézményi térítési díjak 
összegét. 

A gyermekétkeztetés térítési díjai
Teljes árú 
térítési díjak

Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora

Óvoda - 95 Ft 230 Ft 81 Ft -
Óvoda-
Csárdaszállási 
telephely-
vásárolt 
szolgáltatás

- 180 Ft 365 Ft 155 Ft -

Csárdaszállás 
Község által 
biztosított 
önkormányzati 
kompenzáció

- 67 FT 136 Ft 50 Ft -

Intézményi 
térítési díj

- 113 Ft 229 Ft 105 Ft -

Általános iskola 112 Ft 95 Ft 292 Ft 121 Ft 108 Ft

A térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A Képviselő-testület elfogadta az előterjesztésben meghatáro-

zott térítési díjakat.

Döntés társasház építéséről
Az elmúlt években több fi atal is érdeklődött a lakáscélú támo-

gatás igénybevételének lehetőségéről. Településünkön jelenleg ker-
tes ház építésével érhető el új ingatlan. A hiánypótlás és a lakossági 
igény kielégítése érdekében vizsgálja Önkormányzatunk a társasház 
építésének lehetőségét. A Csabaterv Bt. 2019 őszén terv koncepciót 
készített egy 20 lakásos társasház megvalósításához. A Képviselő-
testület lehetséges helyszínként a Hősök út 56. szám alatti ingatlant 
jelölte meg. A tervezett lakások 31-68 négyzetméter alapterületűek, 
így a jelenlegi építési árakkal számolva (250.000 Ft m2+ ÁFA) a la-

kások várható bekerülési költsége. (Ez az összeg a telekárat és a raj-
ta lévő épület bontási költségét még nem tartalmazza.) Az előzetes 
felmérések szerint jelentős vásárlóképes kereslet mutatkozik az in-
gatlanok értékesítésére, mivel a terület frekventált helyen található. 
A társasházi lakások mindegyike CSOK támogatás igénybevételére 
alkalmas, melyet kiegészíthet még az önkormányzatunk által biz-
tosított, fi atalok lakáshoz jutásához nyújtott 750. 000 Ft támogatás.

A Képviselő-testület támogatja a társasház megépítését és fel-
hatalmazta a polgármestert a részletek kidolgozására és a tervek 
bemutatására.

A Képviselő-testület jóváhagyta a 2020. évre kiírt pályázatokról 
szóló előterjesztést. Négy olyan rendelete van az Önkormányzat-
nak, amely valamilyen alapot hoz létre:

-Sport Alap, melynek fő összege 14.500.000 Ft. Célja, a ver-
senysportok támogatása 13.800.000 Ft –al, (nyílt eljárással) vala-
mint a Nép- és Erzsébet –ligeti Sporttelep futball és futópályájának 
támogatása (700.000 Ft)

-Környezetvédelmi Alap fő összege: (4.500.000 Ft)
-Idegenforgalmi Alap fő összege: (3. 500.000 Ft), melynek két 

komponense létezik.
A. komponens kiemelt civil szervezetek, akik hagyomány és 

idegenforgalmi vonzerővel rendelkeznek meghívásos pályáztatása 
(1.500.000 Ft)

B. komponens nyílt eljárás keretében lehet szezonális, vagy 
szezonhosszabbító, színvonalas szórakoztató, vagy kikapcsolódási 
lehetőséget biztosító programokat szervezni. (gasztronómiai, part-
nervárosi, nemzetközi szakmai kapcsolatok.) Fő összege: 2.000.000 
Ft.

-Közművelődési Alap fő összege:6. 300.000 Ft, mely meghívá-
sos pályázatok útján nyerhető el. 

Célok szerinti megosztása:
Színvonalas közönségprogramokkal, előadói művekkel a város 

kulturális életének gazdagítása (4.060.000 Ft)
A Városi képtár gyűjteményének gazdagítása, bemutatók szer-

vezése (2.240.000 Ft)
A fentieken túl, van még a költségvetésben nevesített két alap, 

(Civil Alap, Polgármesteri Alap)
A Civil Alap a tűz elleni védekezés, a tűzoltóság tevékenységé-

nek segítését célozza meg. (500.000 Ft.) Valamint a közbiztonság és 
közrend fenntartásában közreműködés (400.000 Ft).

A pályázati kiírások megtekinthetők a www. gyomaendrod.hu 
oldalon, illetve a Hírmondó hasábjain. 

A Képviselő-testület támogatta a különböző alapok kiírását.

A 2020. év költségvetésének tárgyalása során felmerült a közte-
rület felügyelet 1 fővel történő bővítése. Ennek fi nanszírozása már 
beépült a költségvetés számai közé. 

A felügyelet bővítését az indokolja, hogy az előző 10 évben a 
felügyeletet segítő településőri létszám 5 főről 1 főre, míg a 2 fős 
közterület felügyelet száma 1 főre esett vissza. A létszám csökkené-
sével a feladatok száma nem csökkent, sőt bizonyos esetekben nö-
vekedett is. A Képviselő-testület döntése értelmében a munkakör 
betöltésére pályázat kiírására kerül sor. 

Váry József, Gyomaendrőd Díszpolgára, felajánlotta a város ré-
szére az összegyűjtött vadászati emlékeit, illetve a vadászattal össze-
függő emléktárgyait, trófeáit és ingóságait. A felajánlott gyűjtemény 
elfogadását a város önkormányzata a helyi vadásztársaságokkal 
együttműködve biztosítja, hogy a gyűjtemény hozzáférhető legyen 
a magyar vadászati kultúra megismeréséhez.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tisztelettel hozzájárult 
a gyűjtemény fogadásához.

Lehóczkiné Timár Irén
Alpolgármester
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Kazinczy Ferenc Szépkiejtési Verseny iskolai fordulója

2020. január 15-én délután került sor iskolánkban a Kazinczy 
Ferenc szépkiejtési verseny házi fordulójára. A résztvevőknek két 
feladatot kellett teljesíteni: egy szabadon választott és egy, a zsűri 
által kijelölt ismeretlen szöveg felolvasását.

Minden versenyző a legjobbat igyekezett kihozni magából, 
örömmel hallgattuk a felolvasásokat.

A dobogós helyezések az 5-6. osztályosok közül:
- 1. h. Kiszely Kitti 6. a (felkészítő tanára: Hunya Jolán)
- 2. h. Varjú Zétény 6. a (felkészítője: Hunya Jolán)
- 3. h. Puska Hanna 5. a (felkészítője: Domokos Anikó)
A 7-8. osztályosoknál az alábbi eredmények születtek:
- 1. h. Uhrin Andor 8. b (felkészítő tanára: Hunya Jolán)
- 2. h. Molnár Nóra 7. a (felkészítője: Forgácsné Gyetvai Krisz-

tina) és
Molnár Tímea 7. c (felkészítője: Tóthné Kele Ágnes)
- 3. h. Medve Dorka 7. a (felkészítője: Forgácsné Gyetvai Krisz-

tina) és
Molnár Luca 7.c (felkészítője: Tóthné Kele Ágnes)
Az 5 -6. évfolyamból Kiszely Kitti 6. a osztályos tanuló, a 7-8. 

korosztályosok közül Uhrin Andor 8. b osztályos diák képviseli 
iskolánkat a területi versenyen, februárban, Mezőberényben. Kö-
szönjük a diákoknak a lelkiismeretes felkészülést és felkészítő taná-
raik munkáját!

KÖRZETI ÚSZÓVERSENY

Az első félév utolsó sporteseménye volt a körzeti úszóverseny, 
melyen nagy létszámban vettek részt iskolánk tanulói. Ezen a ver-
senyen is több körzeti bajnoki címmel büszkélkedhetnek diákjaink, 

illetve közülük többen részt vesznek a megyei döntőn, melyet Bé-
késcsabán rendeznek.

Első helyezett:
Kovács Petra I. kcs. 50m gyors
Varjú Zente I. kcs. 50m mell
Czibulka Regina II. kcs. 50m mell
Czibulka Regina II. kcs. 50m gyors
Varjú Zétény III. kcs. 100m mell
Varjú Zétény III. kcs 100m gyors
Vaszkán Milán III. kcs. 100m hát
Szunyog Hanna IV. kcs. 100m gyors
Szunyog Hanna IV. kcs. 100m mell
Vaszkán Bence IV: kcs. 100m hát
Sebestyén Máté IV. kcs. 100m gyors
Sebestyén Máté IV. kcs. 100m mell
4x50m IV.kcs. fi ú gyorsváltó
4x50m III. kcs. fi ú gyorsváltó
Második helyezett:
Kovács Petra I.kcs 50m mell
Várkonyi Ádám I. kcs. 50m mell
Varjú Zente I. kcs. 50m gyors
Varjú Zselyke II. kcs. 50m mell
Varjú Zselyke II. kcs. 50m gyors
Varga Krisztián III. kcs. 100m gyors
Varga Kristzián III. kcs. 100m hát
Vaszkán Milán III. kcs. 100m mell
Mertz Attila IV. kcs. 100m gyors
Hermeczi Richárd IV. kcs. 100m mell
Harmadik helyezett:
Szunyog Hunor I. kcs.50m gyors
Mészáros Nelli II. kcs. 50m mell
Mészáros Nelli II. kcs. 50m gyors

Csiki Roland II. kcs. 50m 
gyors

Ignácz Csenge III. kcs. 
100m gyors

Hermeczi Richárd IV. kcs. 
100m gyors

Mertz Attila IV. kcs. 100m 
mell

Negyedik helyezett:
Várkonyi Ádám I. kcs. 

50m gyors
Szunyog Hunor I. kcs. 

50m mell
Erdélyi Péter III. kcs. 

100m mell
Varsányi Misell III. kcs. 

100m mell
Oláh Zsombor IV. kcs. 

100m gyors
Varjú Marcell IV. kcs. 

100m mell
Ötödik helyezett:
Csipai Csongor I. kcs. 50m gyors
Csipai Csongor I. kcs. 50m mell
Nagy Lívia II. kcs. 50m gyors
Erdélyi Péter III. kcs. 100m gyors
Ignácz Csenge III. kcs. 100m mell
Varjú Marcell IV. kcs.100m gyors
Oláh Zsombor IV. kcs. 100m mell
Hatodik helyezett:
Kovács Balázs I.kcs. 50m mell
Oláh Tamara II. kcs. 50m mell
Garai Noel II. kcs. 50m mell
Garai Noel II. kcs. 50m gyors
Magyari Péter III. kcs. 100m mell
Fehér Dávid IV. kcs. 100m gyors
Oláh József IV. kcs. 100m mell

Ajándék színházlátogatás
A Lázár Ervin Program keretében 2020. január 24-én a 3. a és 

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából
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3.b osztályos tanulók a Békéscsabai Jókai színházban megtekint-
hették az Egri csillagok című történelmi musicalt, amely Gárdonyi 
Géza regénye alapján készült. A zenés, táncos darab nagyon tetszett 
a tanulóknak.

Varázsceruza-Suliváró
Január 23-án ismét iskolánkban köszönthettük a leendő elsősöket, 

akiket ebben a tanévben már többször is szívesen láttunk különböző 
iskolába hívogató programmal. Ez alkalommal a „varázsceruza” fog-
lalkozáson vehettek részt, ahol egy kicsit igazi iskolásnak érezhették 
magukat. Megtanultak egy ceruzafogó mondókát, formákat, betűele-
meket rajzoltak; építőkockával számoltak; puzzle állatokkal kirakóz-
tak, és egy Zingo nevű fi gyelemfejlesztő játékkal tölthették kellemesen 
azt a 45 percet, amíg a szülőknek egy iskolaérettségi tájékoztatót tartott 
két szakember. Miután a gyerekek végigjárták mind a 4 állomást, aján-
dékul egy „varázsceruzát” választhattak, aminek birtokában biztosan 
öröm lesz szeptembertől a sulikezdés.

Színházban az alsósok

Ildikó néni varázsol

Suliváró

Az év első Judo megmérettetése!
A téli alapozások után, 2020.január 18 -án Mórahalmon ren-

dezték meg az év első judo versenyét, az V. Molnár Franciska em-
lékversenyt. A gyomaendrődi Bushido Judo Sportegyesület két 
versenyzője állt tatamira a közel 300 fős nemzetközi mezőnyben.

Buza Péter Diák „C” (2010) korosztályban, 30kg - os súlycso-
portban: I. helyezést ért el.

Jónás Zalán Diák „B” (2009) korosztályban, súlycsoportváltás 
után, a 45kg - os súlycsoportban indult, szoros küzdelemben a III. 
helyezést szerezte meg. Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredmé-
nyekhez!
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Rovatvezető: Polányi Éva

Között

A levegő nagy ruhaujjai.
A levegő, amin szilárdan
támaszkodik madár s madártan,
az érvek foszló szélein a szárny,
egy percnyi ég beláthatatlan
következményű lombjai,
az élő pára fái, felkanyarodva
akár a vágy, a fenti lombba,
percenként hússzor lélegezni
a zúzmarás, nagy angyalokat.

És lent a súly. A síkon röghegyek
nagy, mozdulatlan zökkenései,
amint feküsznek, térdenállnak
az ormok és a sziklahátak,
a földtan szobrai,
a völgy egy percnyi figyelem-lazulás,
aztán megint a tömbök és a formák,
meszes csonttól körvonalig
kővé gyűrődött azonosság.

Az ég s a föld között.

A sziklák roppanásai.
Amint a nap átlátszó ércei
már-már magukba, fémmé a követ,
ha állat járja, körme füstölög,

s köröznek fent a sziklafal fölött
az égő paták füstszalagjai,
aztán az éj a sivatagban,
az éj, amint kioltja s kőmivolta
magváig ér, fagypont alatti éj,
s amint hasadnak és szakadnak
a porcok, forgók, kőlapok,
amint feszítik véghetetlen,
széthasgató önkívületben
a fehér s a fekete mindennapos
néma villámcsapásai –

A nap s az éj között.

A szaggatások, hasgatások,
a víziók, a vízhiányok,
a tagolatlan feltámadások,
a függőlegesek tűrhetetlen
feszültségei fent és lent között –

Éghajlatok. Feltételek.
Között. Kő. Tanknyomok.
Egy sáv fekete nád a puszta-szé-
len,
Két sorba írva, tóban, égen,
két sötét tábla jelrendszerei,
csillagok ékezetei –

Az ég s az ég között.

„Az ég s a föld között”
Nemes Nagy Ágnes, Tandori Dezső, Fodor Ákos versei

Nemes Nagy Ágnes (Bu-
dapest, 1922. január 3. – Bu-
dapest, 1991. augusztus 23.) 
Kossuth-díjas magyar költő, 
műfordító, esszéíró, pedagógus

Tandori Dezső (Budapest, 
1938. december 8. – Budapest, 
2019. február 13.) a Nemzet Mű-
vésze címmel kitüntetett, Kossuth-
díjas és József Attila-díjas magyar 
költő, író, műfordító

A Puszta létige szomorúsága

Szerettem volna, ha úgy van.
Nem volt úgy.
Kértem: legyen úgy.
Úgy lett.
Mesélj rólam, ha tudsz

Bevezető vers

Ő: Annyit meséltél magatokról,
Hogy szinte semmit sem tudok
Rólatok – vagyis: nem tudom jól…
Én: (Ennyit tudni már nagy dolog!)
Ő: Úgy érzem, „értem az egészet”,
Nem „keresem a lényeget”,
Csak szeretném, ha arra nézek,
Látni is mind a lényeket:
Játékmedvét, verebet, embert…
Én: (Meg néhány zöldebb madarat!)
Ő: A kiló eperrel pofonvert
Legendás-kék konyhafalat;
Szeretném tudni, mit csinálnak
Barátaim – s hol mindenütt,
És mikor és miért; talán csak
Azért, hogy így legyek velük…

Én: (Jó. S ha nem lesz jó – elfelejtjük.)
Ő: Kezdd hát – könnyű lesz, meg nehéz lesz;
Talán összehozzátok együtt,
Tárgyak s lények veled mesélnek…
Én: Mesélj rólam, ha tudsz! – a jelszó
Ez lesz itt az alábbiakban;
Mert azt mondjuk: egyenesen jó,
Ha valami rejtély kipattan!
És… mi volt az a rím?

Ő:                                    Az „együtt”?
Én: Úgy van. A tárgyak és a lények
Várják, hogy mi szavakba rejtsük,
Ami némán túl nyílt titok!
Ő: Hát mégis van valami Lényeg…!
Én: Lehet. Régi kérdés, tudod,
Hogy: „Mit csinál a nap, ha nem süt…?”
Mi itt, ha sikerül, kifejtjük,
Hogy: „Mit csinál a nap, ha süt…!”
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Korán kezdte az évet a Gyomaendrődi FC labdarúgócsapa-
ta, hiszen a játékosok már az elmúlt év decemberének a végén 
összejöttek egy közös termi játék erejéig. A korai randevú okát 
az Oros Ablak Békés Megyei Teremkupa jelentette. A január 5-i 
selejtező fordulójának éppen a GYFC volt a házigazdája. A csa-
pat nem szeretett volna felkészületlenül pályára lépni a hazai 
közönség előtt. Jól szolgálta a tavaszi felkészülést a torna, hiszen 
élvezetes mérkőzéseket játszottak a csapatok, a hazaiak mini-
mális különbséggel szorultak a második helyre az első osztályú 
Jamina SE- vel szemben. Január 25-én újabb teremtorna vár a 
csapatra. A már hagyományosnak tekinthető V. Gyomaendrődi 
Holler Kupa kerül megrendezésre, ahol a hazai csapat rendsze-
rint jó eredményt szokott elérni.

A teremtornák közben pedig zajlanak a szabadtéri tréningek 
is, hiszen február utolsó hétvégéjén, ha az időjárás is engedi, 
kezdetét veszi a tavaszi szezon. Heti két edzés szerepelt az elő-
zetes tervekben, amelyeket szükség esetén, ha a vidéken tanuló 
és dolgozó játékosok is hazatérnek, úgy alkalmanként egy-egy 
tréninggel lehet növelni. Sajnos az amatőr csapatokra jellemző 
gondok, problémák a Gyomaendrődi FC esetében is jelentkez-
nek, hogy az iskolai és munkahelyi elfoglaltságok miatt a keret 
egy része csak hiányosan tudja látogatni az edzéseket. 

A januári hétvégi teremtornákat pedig februártól felváltják a 
szabadtéri nagypályás tesztmérkőzések. A vezetőség úgy dön-
tött, hogy függetleníti magát a téli időjárás viszontagságaitól, 
ezért valamennyi tesztmérkőzést a füzesgyarmati műfüves pá-
lyán fogják lebonyolítani. 

Az ősz nagyszerűen sikerült a csapatnak, hiszen veretlenül 
vezetik a csoportjukat, igaz a mezőny eleje nagyon tömör. A le-
játszott tizenöt fordulóból tizenegyet megnyertek, négy mérkő-
zés pedig döntetlenül zárult. A tavaszi tervek között szerepel a 
veretlenség további őrzése valamint a bajnoki osztály megnye-
rése és feljutás a megyei bajnokság második vonalába. Mindenki 
bízik a sikerben, ami nem lesz könnyű futam, hiszen az Orosházi 
Rákóczinak és a télen edzőt váltó Mezőmegyernek is hasonló 
tervei vannak.

A labdarúgásban január 15-től hivatalosan is megkezdődött 
az átigazolási szezon, ami egy hónapig tart majd, február 14-ig. 
A téli holtidőben aligha változik a játékos állomány, részben az 
átigazolási szabályok miatti lehetőségek miatt, hiszen ilyenkor 
kevés új igazolásra van lehetőség. Nem is indokolt a nagy játé-
kos mozgás, hiszen a jelenlegi állomány képes lehet megfelelni 
az elvárásoknak, még ha történik is egy-két lemorzsolódás.

A tervezett felkészülési mérkőzések:
Február 1. Szombat     Gyomaendrődi FC – ???  
Február 8. Szombat       Gyomaendrődi FC – Csabacsűdi GYLSE
Február  5. Szombat     Gyomaendrődi FC – Mezőtúri AFC
Február 22. Szombat    Gyomaendrődi FC – Túrkevei VSE 

Fülöp  Zoltán

Korán kezdtek a labdarúgók

A HAIKU

lábam előtt ült
egy madár, majd felröppent -
Nehezebb lettem.

CIVILIZÁCIÓ
forgóajtó áll
a sivatagban. Aki
kikerüli: nincs
ALTATÓ

minden veszteség
fájdalomba csomagolt
megkönnyebbülés

 PONT

Szórakozottan
másvalaki arcával
Mosolyodtam el.

 
AXIÓMA

mire megtanulsz
énekelni, dalod már
rég nem arról szól

GYAKORLAT

segíts mindennek
olyannak lennie, mint
amilyen úgyis

A TEREMTMÉNY ÉNEKE

Új szememmel nézni
a régi képre: ez a
mi alkotásunk

Fodor Ákos (Budapest, 1945. 
május 17. – Budapest, 2015. febru-
ár 21.) magyar költő és műfordító, 
a magyar haiku egyik leghíresebb 
mestere.

EEGY GAZDAG, 
BEFEJEZETT 

ÉLETÚT 

 
Emlékezés 

dr. Varga Ferencné Kulik Ilonára  
hímz , a Népm vészet Mestere 

(1922 – 2019) 
 

Méltó módon szeretnénk megemlékezni a 
közelmúltban elhunyt mesterr l, akinek munkáiból 
rendezett, Hímzéskincsek cím , id szaki kiállítás 
február 15-ig tekinthet  meg a múzeumban. 
Vargáné Ilonkára a vele készült riportfilm 
levetítésével, és kiállításának rendhagyó bemutatásával 
emlékezünk. 
 

Id pont: 2020. február 7. péntek 14 óra.  
Helyszín: Népi Iparm vészeti Gy jtemény 
     Kecskemét, Serf z  u. 19. 
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Kedves Olvasók! Ebben az újságszámban a tej fogyasztása 
során kialakuló allergiás reakció-és a laktóz-intolerancia tünetei-
ről, diagnosztizálásáról, gyógyszeres és diétás úton történő keze-
lési lehetőségeiről szeretnék átfogó ismertetőt nyújtani. 

Tudnivalók a tejallergiáról

A tejallergia az immunrendszer túlérzékenységi reakciója a 
tejben megtalálható fehérjékkel (kazein és laktalbumin) szem-
ben. A kazeinnel és laktalbuminnal szembeni allergia miatt a 
tej ivása után a tünetek mindig kialakulnak; vannak korai, szin-
te azonnal megjelenő tünetek és napokkal a tej elfogyasztása 
után kialakuló szimptómák. 

A tejfehérje allergia Hazánkban a leggyakoribb ételallergia, 
ami főképp gyermekkorra jellemző.

A tejfehérje allergia tünetei megjelenhetnek a bőrön, a 
gyomor-bélrendszer-és a légzési szervrendszer területén.

 -Bőrtünetek a következők lehetnek:
Csalánkiütés vagy urticara: Bármely testrészen vagy 

testszerte megjelenő, viszkető, vörös, papulosus kiütések. A 
tünet a tejfehérje elfogyasztása utáni néhány perc alatt alakul-
hat ki és néhány óra múlva akár meg is szűnhet.

Angiooedema: A bőr vagy nyálkahártya alatti kötőszövet 
vizenyős duzzanata, főképp az arcon, az ajkakon, a nyelven, a 
torok területén megjelenő korai tünet. A garat és a gége terü-
letén kialakuló duzzanat életveszélyes is lehet a légutak elzá-
rásának veszélye miatt.

Ekcéma: Kiterjedt, általában összefolyó gyulladásos, viszke-
tő bőrtünet.

- A tejfehérje allergia gyomor-bélrendszert érintő tünetei:
Savas refl ux az allergén által kiváltott gyomor-és nyelőcső-

nyálkahártya gyulladás miatt, vagy ritkábban jelentkező tüne-
tek a hányinger és a hányás.

Fokozott bélmozgások, hasi görcsök, puff adás, hasmenés, 
vagy csecsemőkori tejfehérje allergiában a kólika, a több órán 
át tartó sírás és a haspuff adás gyakori tünetek. 

A fel nem ismert és kezeletlen tejfehérje allergia gyermek-
korban a vékony-és vastagbél nyálkahártya-károsodásához, 
felszívódási zavarokhoz, fejlődési zavarok kialakulásához ve-
zethet.

- A tejfehérje allergia légúti tünetei:
Asztmás roham, melyet a hörgők allergén hatására kialaku-

ló nyálkahártya-gyulladása és simaizom-görcse váltja ki.
Heiner-szindróma: visszatérő láz és tüdőgyulladás, fejlő-

désben, növekedésben való visszamaradás jellemző, gyakran 
tüdőbevérzés is kialakulhat.

Anaphylaxiás reakció: az allergén kiváltotta, azonnali, 
súlyos, életet veszélyeztető roham, mely hörgő szűkülettel, 
hasmenéssel, vérnyomás eséssel, gégeduzzanattal, végül ke-
ringés-és légzésleállással kísért folyamat. Szakszerű, azonnali 
sürgősségi ellátást igényel!

 A tejallergiás beteg nem fogyaszthat tejet és tejszárma-

zékokat tartalmazó ételeket sem az allergén fogyasztást kö-
vető, azonnali túlérzékenységi reakció miatt. Jó hír az, hogy a 
gyermekkori tejallergiát a gyerekek ki is nőhetik és így ők már 
felnőtt korukban tudnak panaszmenetesen tejtermékeket fo-
gyasztani. A tejallergiás beteg laktózmentes tejet, tejterméket 
sem fogyaszthat. 

Tejfehérje allergia gyanúja esetén mindenképpen 
allergológushoz, gasztoenterológus szakorvoshoz forduljunk 
a pontos diagnózis megállapítása céljából. Tejallergia teszte-
ket vérvétel útján, erre szakosodott diagnosztikai laborban 
végzik el, ahol általában laktóz intolerancia vizsgálatot is vé-
geznek.

A laktóz-intolerancia tünetei, diagnózisa és kezelése

A laktóz-intolerencia a tejcukor vékonybélben történő le-
bontásának zavara; a tünetek a vékonybél nyálkahártyájában 
lévő laktáz enzim működésének hiánya vagy csökkent műkö-
dése miatt alakulnak ki. A tejcukrot a vastagbélben lévő bak-
tériumok tejsavvá bontják, a lebontás során hidrogén és szén-
dioxid szabadul fel savas erjedés során. A laktóz érzékenység 
tünetei a tej fogyasztása utáni jelentkező puff adás, fokozott 
bélmozgások, hasi görcsök, fl atulencia és hasmenés.

A pontos diagnózist gasztroenterológus szakorvos állapít-
ja meg.

A laktóz-tolerancia teszt során 50 gramm tejcukor bevéte-
lét követően a vércukor nem vagy csak nagyon kismértékben 
emelkedik és hasmenés, puff adás és hasi görcsök jelentkez-
nek.

A hidrogén-kilégzési próba során a laktóz fogyasztás után 
a vastagbélben a tejsavas erjedés során képződött hidrogén 
gáz jelenik meg a kilégzett levegőben. 

A ritka esetben végzett vékonybél biopsziával kimutatható 
a nyálkahártya sejtekben a laktáz enzim csökkent aktivitása.

A laktóz érzékenység kezelése esetén ajánlott lak-
tóz mentes diéta tartása; laktóz mentes vagy laktóz 

Egészségről-betegségről
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szegény élelmiszerek fogyasztásával, lactase enzim étkezések 
előtti gyógyszeres pótlásával és probiotikum rendszeres fo-
gyasztásával csökkenthető a tünetek kialakulása.

A savanyú tejtermékek (kefír, joghurt) minimális tejcukrot 
tartalmaznak, mert az általuk tartalmazott erjesztő baktériu-
mok a bennük lévő tejcukor nagy részét elbontják.  

A különböző margarinok fogyasztása egyéni tűrőképes-
ségtől függ, ezért a vizsgáló orvos utasításait kell fi gyelembe 
venni a vizsgálat eredményeitől függően.

A tejföl nem fogyasztható, csecsemőknek laktóz mentes 
tápszer adható. 

A túró is fogyasztható, alacsonyabb laktóz tartalma miatt, 
vagy tofu (szójatúró) adható. Sajtok közül a trappista sajt fo-
gyasztható; a kemény és félkemény sajtok csökkent mennyi-
ségben tartalmaznak laktózt, a hosszú érlelésű sajtok laktózt 
nem tartalmaznak. A húskészítmények adalékként tartalmaz-
hatnak tejcukrot, de vannak laktóz mentes húskészítmények 
is, adott gyártótól. 

A cukrásztermékeket tekintve a bevonó anyag tartalmaz-
hat tejet. A reggeli gabonapelyhek és péksütemények többsé-
ge általában tolerálható mennyiségben tartalmaznak laktózt, 
így fogyasztásuk az egyéni tolerancia fi gyelembe vételével 
lehetséges. 

Fekete retek (Raphanus sativus)

A fekete retek gazdag vitaminokban, nyomelemekben és 
ásványi sókban, alkalmas nátha, megfázás kezelésére, ezért 
javasolt télen fogyasztása. A-,B-,C-,E-vitaminokat, kalciumot, 
cinket, vasat, szelént, foszfort, magnéziumot, ként nagy meny-
nyiségben tartalmaz. Fogyasztása elősegíti a máj méregtelení-
tő működését, a májsejtek regenerációját és az epe elválasz-
tását. Gazdag antioxidáns tartalma és méregtelenítő hatása 
révén gátolja a bőr öregedését. Raphanin tartalma révén a 
pajzsmirigy hormonok termelésére kiegyenlítően hat. A fekete 
retek alkalmas nátha, megfázás kezelésére, a fekete retek leve 
csökkenti a köhögést és elősegíti a légúti váladékok kiürülését. 
A fekete retek vízhajtó és koleszterin csökkentő tulajdonságú 
is. Fogyasztása nem ajánlott gyomor- és bélnyálkahártya gyul-
ladás és igazolt, telt, köves epehólyag megléte mellett. 

A fekete retek belsejét kikaparjuk, megtöltjük mézzel és 
egy éjszakára hűtőbe tesszük, majd a levet fogyasztjuk. Elké-
szíthetjük oly módon is, hogy a retek levét kipréseljük, össze-
keverjük ½ citrom levével és egy kanál mézzel. Többször fo-
gyasszuk az így elkészített levet, de tudnunk kell, hogy „a retek 
reggel méreg, délben étek és este orvosság”.

Forrás:   
laktozerzekeny.hu › a-tejfeherje-allergia-tunetei
www.igyteljesazelet.hu/Laktóz/Intolearncia�
www.hazipatika.com › Életmód › Természetes gyógymódok › 

Cikkek
Fekete retek: epekőre és pajzsmirigyre is hatásos – 

HáziPatika
dr. Macsári Judit

„Keresem ősöm udvarát…”

A szeghalmi Péter András Gimnázium és Kollégium kétfordu-
lós irodalmi-, nyelvi-, és kommunikációs versenyt hirdetett 9. és 
10. évfolyamos diákok részére. A vetélkedő témája: Radnóti Mik-
lós élete és költői pályája. A verseny célja, a tanulók irodalom és 
nyelvészet iránti érdeklődésének felkeltése és kommunikációs ké-
pességük fejlesztése. Gimnáziumunkból a 10. évfolyamról 2 csapat 
nevezett a megmérettetésre és az első fordulóban induló 50 csapat 
közül a legjobb tíz közé kerültek, így továbbjutottak a február köze-
pén megrendezésre kerülő második fordulóba. Felkészítő tanáraik: 
Bernáthné Butsi Erika és Debreceniné Barancsi Emese.

Versenyeredményeink
Gimnáziumunk 4 fős csapatai idén is részt vettek a középisko-

lásoknak matematikából meghirdetett Bolyai-csapatversenyen. A 
legeredményesebben szereplő csapatot Kónya Evelin, Chif Csaba, 
Sárközi Dániel és Soczó Szabolcs 9/A osztályos tanulók alkották. 
Ők évfolyamukon a körzetünkben, mely magába foglalja Bács-Kis-
kun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megyéket, valamint 
Erdélyt, a középmezőnyben a 62. helyet szerezték meg a 126 részt-
vevő csapatból. Felkészítő tanáruk: Deliné Dobó Tünde

Köszönjük a másik három csapat tagjainak is a versenyen való 
részvételt, Salyné Buza Hajnalka tanárnőnek pedig a szakmai se-
gítségét.

Színházlátogatás

Az idei színházi évad első ifj úsági bérletes előadásán Szolno-
kon, a Lóvátett lovagok című Shakespeare darabot láthatták isko-
lánk diákjai. A kétfelvonásos darab remek szórakozást nyújtott a 
nézőknek. Csapatunk legközelebb február közepén látogat el ismét 
Szolnokra, ahol „A régi nyár” című operett nyújt feltöltődést a 
színházkedvelőknek.

Labdarúgás

Decemberben került megrendezésre Szeghalmon az 5. és 6. 
korcsoportos teremlabdarúgó diákolimpia megyei elődöntője, 
ahol az öt induló csapatból az előkelő 2. helyezést sikerült meg-
szereznie gimnáziumunk labdarúgóinak. Gratulálunk a fi úknak: 
9.A Soczó Szabolcs, Forgács Gergő, Szilágyi Gergő; 9.B Szlancsik 
Bence; 11.B Hanea Márkó; 12.A Hunya Kristóf, Lakatos Rikard, 
Szilágyi Bence, Vizsnyai Kristóf, Juhász Péter

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium hírei - gimnáziumi egység
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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!

Múlt havi számunkban megemlékeztünk a nemrég elhunyt 
Kisgazda politikusról, Dr. Horváth Jánosról, aki az emigrációban 
gyakran találkozott Kovács Imre parasztpárti politikussal. Most 
Kovács Imre egy írását közöljük. 

Az írás az N.Y. Columbia University levéltárából származik.
Várfi  András

Javíthatatlanok és menthetetlenek

(Kovács Imre írása)

Sokszor volt lelkiismeret-furdalásom, amikor az ún. nyu-
gatosokról, vagy még precízebben, a ’44-es emigrációról 
keményen írtam. Barátaim, ismerőseim és ellenfeleim váltig 
hangoztatták, hogy eltúlzom velük kapcsolatban az aggodal-
maimat, ma már nem lehet úgy megítélni őket, mint 1944-
ben, vagy 1945-ben, megváltoztak, ha voltak is közöttük bű-
nösök, azok megbűnhődtek, és ez a szerencsétlen nagy tábor 
ma már teljes egészében a demokrácia híve, s kész velünk 
együtt az új demokratikus Magyarország felszabadításáért 
folyó harcban, majd utána az új demokratikus ország felépí-
tésében részt venni. Így érveltek, valahányszor hitetlenül csó-
váltam a fejemet és azt mondottam, hogy a kutyából nem 
lesz szalonna. Persze hagytam volna magamat meggyőzni, 
nehéz óráimban, emigráns vívódásaimban sokszor fölrémlett 
bennem a kétség, marcangolt az önvád, hogy nem vagyok-e 
igazságtalan azokkal szemben, akik hozzám hasonlóan nél-
külöznek és tusakodnak, s nem volna-e jobb, ha elhinném, 
hogy nincsenek többé nyilasok s elfelejteném mindazt, ami 
1945 tavaszáig én is, mint demokratikus író és politikus el-
szenvedtem.

Mondom, hajlandó lettem volna mindent megérteni és 
elhinni, már-már megadtam magamat, amikor kezembe ke-
rült a Hungária 1949. szeptember 9-i száma.

Valamikor Magyarországon élt egy Marschalkó Lajos nevű 
hírhedt újságíró, aki a Függetlenség oldalaira írta gyűlölködő, 
vérgőzös cikkeit. Uszított az angolszászok ellen, lezsidózta 

Rooseveltet és leidiótázta Churchillt úgy, ahogy azt a hitleri 
propaganda központ előírta számára. Lelkesítette a frontra 
dobott katonákat, szidta a demokratákat és hisztérikus ro-
hamokat kapott, ha a Habsburgokról hallott valamit. Nos, ez 
a patentírozott fasiszta, ez a nyilas szálláscsináló, ahelyett, 
hogy bátran odaállt volna az ellenség elé, gyáván nyugatra 
menekült és hosszú lapulás után a Krónikában mutatkozott 
be Habsburg Ottó lapjában, hogy egekig dicsérje azt a di-
nasztiát, amelyiket alig néhány évvel korábban még reprodu-
kálhatatlan jelzőkkel illetett. A restaurációs siker azután úgy 
látszik a fejébe szállhatott és újabban már Mátray néven írja 
változatlan tónusú cikkeit a jobboldali emigráns lapokba. De 
ha tévednék, s nem Marschalkó lenne az a Mátray, aki a Hun-
gária szeptember 9-i számában „Magyar problémák” címmel 
cikket írt, akkor is a leghatározottabban kell tiltakoznunk a 
fasiszta rendszer szellemi föltámasztása ellen. 

Ebben a cikkben nem kevesebbről van szó, mint arról, és 
ezt felelősnek látszó lapban először olvashatjuk, hogy mind, 
ami 1945 tavasza előtt történt, az a nemzet életének legszebb 
kiteljesedése. Anglia és Amerika még messze tart a szociális 
berendezkedést illetőleg attól, amit Horthy Miklós országa 
megvalósított. Gömbös és Darányi „tragikus ellobogásában” 
nagy magyar tervek hamvadtak el, hiszen az egyik földreform 
tervet készített, a másik a győri programban nagy beruházá-
sokat igért, és ezt a szép félfeudális, félfasiszta, majd teljesen 
nyilas országot védték a doni hősök és Buda ellenállói. Ők, 
ti. Marschalkó-Mátrayék jó előre látták, hogy milyen veszélyt 
jelent a bolsevizmus, s ők nem Hitler utolsó csatlósai, ha nem 
a Szovjet Unió elleni keresztes háború első lovagjai voltak.

Nem érdemes tovább taglalni ezt az ártalmas cikket, de 
jó alkalom arra, hogy megmondjuk: az ilyen felelőtlen pro-
vokációk súlyosan veszélyeztetik a demokratikus magyar 
emigráció és a felszabadulást vívó ország esélyeit a nyuga-
ti hatalmak előtt, akiknek a segítsége és támogatása nélkül 
nem remélhetjük a céljainkat elérni.

Míg Marschalkó-Mátrayék, s úgy látszik velük együtt, a 

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

Javíthatatlanok és menthetetlenek
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Hungária egész tábora a háború előtti Magyarországra akar 
visszatérni, s nagyon örülünk, hogy ezt végre kimondották, 
mert azért nem árt tudni, hogy kik ajánlkoznak szövetséges-
nek, addig a demokratikus magyar emigráció, egyetértésben 
a nyugati nagyhatalmakkal a yaltai egyezségre hivatkozik, 
annak akar jogérvényt szerezni, hogy a magyar nép önren-
delkezési joga birtokában szabadon választhassa meg politi-
kai vezetőit és országa államformáját.

Ma már senki sem vonhatja kétségbe a Magyar Nemzeti 
Bizottmány jelentőségét, minden felelősen gondolkozó ma-
gyar emigráns tudja, hogy ez az egyetlen hivatalos szervünk, 
amelyiket Amerika is elismert, s ha ez így van, akkor el kell fo-
gadni a jogfolytonosságnak azt a megfogalmazását, amelyi-
ken a Bizottmány munkája alapszik. Varga Béla 1948. június 
hó 10-én, New Yorkban kelt első „Értesítésében” ezt írta: „Fel-
adatom teljesítésére törvényes jogi alapot ad nekem, mint a 
szabadon választott Nemzetgyűlés le nem mondott elnöké-
nek, az 1946. évi I. tc. 15. paragrafusának II. bekezdése, amely 
akként intézkedik, hogy ha a köztársasági elnöki jogkört a 
Nemzetgyűlés elnöke gyakorolja…”. Íme, így alakulhatott 
meg a Magyar Nemzeti Bizottmány, s ez a döntő jelentősé-
gű lépés igazolást nyert a Szabad Európa Bizottság (National 
Committee For Free Europe) életre hívásával. Az USA mind-
addig nem határozhatja el magát a kelet európai népekkel 
szemben, s a végső rendezésig a Szabad Európa Bizottságon 
keresztül akarja őket támogatni.

Valamennyien tisztában vagyunk a National Committee 
For Free Europe jelentőségével, s mint ami mögött az ame-
rikai közvélemény áll. Az elnöke Joseph C. Grew sajtónyi-
latkozatában ezt mondotta: „Vállalkozásunk a yaltai egyez-
ményből következik… Programunk abból a felismerésből és 
tényből indul ki, hogy a kelet európai népek demokratikus 
vezetői közül sokan ma amerikai földön élnek. Kifejezetten 
saját érdekünk azokat a politikai személyiségeket támogat-
ni, akik osztják életfelfogásunkat, akik semmilyen önkény-
uralmi rendszernek nem voltak hajlandók behódolni és akik 
demokratikus meggyőződésükért életüket kockáztatták. …
Meggyőződésünk …, majd, ha hazatérhetnek, maradékta-
lanul kiveszik részüket a demokratikus újjáépítésből.” Eh-
hez a nagyjelentőségű nyilatkozathoz tegyük még oda a 
Statedepartment szócsövének tekinthető Washington Post 
június 3-i számának vezércikkét. Ebben a többi között a kö-
vetkezőket olvashatjuk: „Kelet-Európában az óramutatót 
nem lehet a kommunista kormányok előtti uralkodó rendsze-
rek egyikére sem visszaállítani. Az őszintén kommunistaelle-
nes célkitűzés csak a politikai jogoknak és a gazdasági lehe-
tőségeknek megteremtésében lehet. Ott, ahol a népek még 
a mostani rendőrkormányok uralomra jutása előtt is ritkán 
élvezték ezeket a jogokat.” Hiába erőlködnek Hungáriáék, 
s kapcsolt és szövetséges társaik, csak 1945-ig lehet vissza-
menni a jogfontosság keresésében, messzebb nem, s aki 

Yalta helyett Münchent és 1945 helyett 1939-et kiállt, az ma-
gamagáról állítja ki a demokráciaellenes bizonyítványt. 

Helytelenül gondolkoznak és remélnek azok, akik Magyar-
ország hitleri kalandját kompenzálhatónak vélik a sztálini 
kalanddal. 1939-ben csak két választás volt: a szövetségesek 
vagy Hitlerék. Akkor azt mondani, hogy mi szeretjük az an-
golszászokat, de nem szeretjük az oroszokat, a politikai éret-
lenségünk fokmérője lett volna, de így Mátray-Marshallkóék 
sem gondolkoztak, mert ők ugyan különbséget tettek a 
szövetségesek között, s bármily kellemetlenül is hangzik, mi 
semmit se felejtettünk el – az oroszok javára. Még ma is a szé-
gyenpír borítja el az arcomat, ha emlékezetembe idézem a 
különböző jobboldali magyar újságírók cikkeit arról, hogy a 
bolsevisták nacionalizálódnak, de az angolszászok változatla-
nul rothadtak. Ribbentrop 1939. aug. 23-i moszkvai látogatá-
sa és a 10 éves szovjet-német megnemtámadási egyezmény 
az oroszokat lovaggá avatta a jobboldali berkekben, s hiába 
erőlködik most Mátray-Marsallkó úr, hogy ők voltak az első 
keresztes vitézek, fészkes fenét: ők voltak Hitler leggyalázato-
sabb és legundorítóbb kiszolgálói. 

Azután azt se felejtsük el, bár fájdalmas emlék és sok pusz-
tulást jelentett, hogy az angolszászok bombázták Magyaror-
szágot, mert ellenségnek és Hitler szövetségesének tekintet-
ték, hiszen Bárdossy miniszterelnök hadat üzent nekik.

Mindezt nem látni és főleg nem belátni, s azzal a lehető-
séggel, amit a nagyhatalmak nyújtanak nem élni, ellenkező-
leg az esélyeinket lerontani, olyan katasztrofális következmé-
nyekkel járhat, amilyent a magyarországi fasiszták egyszer 
már felidéztek a nemzet életében. Egy könyvem megjelent 
Svájcban „Im Schatten der Sowjets” címmel, ugyanezt az 
egyik legnagyobb párisi kiadó is kiadta „D’une occupation a 
l’autre” címmel: úgy írtam a nyilasokról, hogy abból semmi 
hátrány ne származzék a magyar népre. Elválasztottam Hitler 
kiszolgálóit az igazán demokratikus magyar érzületű magyar 
néptől, de még a nyilasok borzalmas tetteit is legnagyobb 
részt elhallgattam, mert nem akartam hírünket rontani a vi-
lágban. Most azonban befelé szólok, nem lehetek tekintettel 
semmiféle érzékenységre: mi az életünket tettük fel a nyila-
sokkal és a bolsevistákkal szemben is a magyar nép szabad-
ságára, s aki az utunkba áll, annak pusztulnia kell. Nem álta-
lánosítok: hiszem és remélem, hogy a ’44-es emigráció döntő 
többsége nem ért egyet Marshallkó-Mátrayék veszélyes ak-
namunkájával, s ha ez így van, akkor nyilatkozzék meg velük 
szemben, mert eddig még az a néhányszáz elvetemült áruló 
és nemzetgyalázó, aki levizsgázott egyszer már 1944-ben és 
a pótvizsgán megbukott 1949-ben is, mindig reájuk hivatko-
zik, mindig az ő nevükben nyilatkozik. Mondják meg nyíltan, 
hogy semmi közük hozzájuk, hogy helyeslik és vállalják a 
Nemzeti Bizottmány programját, s akkor a Mátray-Marshallkó 
Lajosok és társaik egy egyedül maradnak, s megérdemlik a 
sorsukat, mert javíthatatlanok és menthetetlenek…
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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!

HANYECZ KÁROLY volt 
gyomaendrődi lakos 2020. január 19-én 
életének 77. évében visszaadta lelkét Te-
remtőjének

TÍMÁR LAJOSNÉ szül.: GELLAI PI-
ROSKA volt gyomaendrődi lakos életének 
83. évében 2020. január 23-án megtért Égi 
Atyjához.

„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!

Fényképalbum
Endrődi Izraelita temető (Gyomavégi temető mellett)

Emlékezzünk  a HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRA!
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A Rózsahegyi Iskola hírei

Búcsúzunk
Az élet egy tünékeny, tö-

rékeny, vékony kis pókháló, 
melyre a sors szép és nehéz 
harmatcseppeket helyez. Az 
élet egy pillanat, de a pillanat 
most megállt és nem mozdul. 
Dermedt, néma csend vesz kö-
rül mindent, nincs mit mon-
dani és nincs mit tenni.

Hosszan tartó, súlyos be-
tegség után 2020. január 18-án 
végleg itt hagyott bennünket 
Vaszkóné Dinya Erzsébet 
kolléganőnk. Zsóka az első diplomáját a Debreceni Tanító-
képző Főiskolán kapta 1983-ban, majd az Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskolán folytatta tanulmányait és 1990-ben 
történelem és állampolgári ismeretek szakon végzett. A mi 
közös pillanatunk ebben az évben kezdődött, amikor haza-
jött Gyomaendrődre tanítani, ekkor lett iskolánk pedagógusa.  
Itthoni pályafutását a diákotthonban nevelőtanárként kezdte, 
történelem szakos tanárként folytatta, közben az osztályfőnö-
ki munkaközösség vezetője lett, majd 2015-ben intézményve-
zető helyettesnek választotta meg a tantestület. Kétszer kap-
ta meg a Rózsahegyi-díjat, ami tanári munkájának, vezetői 
tevékenységének az elismerése, és a személyiségének szóló 
tisztelet kifejezése volt. Egész életében hivatásának tekintette 
a tanítást. Diákjai tisztelték, szerették, többen közülük neki 
köszönik, hogy megszerették a történelmet és ezen a terü-
leten folytatták tanulmányaikat. Zsóka segített, ha segíteni 
kellett, türelmes volt, ha türelemre volt szükség, jóindulatú 
volt a kritikus helyzetekben. Kitartása, munkabírása, akarat 
ereje mindannyiunk előtt példaként áll. Mindannyian őrizzük 
az emlékét, a beszélgetéseket, öleléseket, könnycseppeket és 
nevetéseket. Nem értjük még a holnapot, nem értjük még a 
hiányát, nem értjük még, hogy hogyan lesz tovább nélküle.

 A vékony kis pókháló elszakadt, egy élet véget ért. Emlé-
két örökre őrizzük a szívünkben, nyugodjon békében!

Rózsahegyi-díj

Torna Diákolimpia Megyei Döntő

2020.01.14 – én Békéscsabán jártunk, ahol megrendezték a III-
IV. korcsoportos lányoknak a Torna Diákolimpia Megyei Döntőjét. 
Iskolánkból egy csapattal érkeztünk erre a versenyre. A rózsahegyis 
lányok rontás nélkül mutatták be a gyakorlatukat a szereken - ta-
lajon, gerendán és ugráson -, aminek meg is lett az eredménye. A 
megye 8 legjobb tornász csapata versenyzett ezen a napon, akik kö-
zött a 3. helyezett lett iskolánk csapata. A csapat tagjai: Farkas Lili, 
Gombkötő Zsófi , Gulyás Kitti, Hankó Panna, Molnár Maja, Tímár 
Petra. 

2020.01.15 – én rendhagyó módon, Gyomaendrődön került 
megrendezésre a Torna Di-
ákolimpia Megyei Döntője 
az I. és II. korcsoportos lá-
nyoknak és fi úknak. Békés 
megyéből 15 csapat érkezett 
Gyomaendrődre a Varga La-
jos Városi Sportcsarnokba, 
hogy megküzdjön egymás-
sal, valamint az Országos 
Elődöntőbe való továbbju-
tásért. Iskolánkból 3 csapat 
indult ezen a versenyen. 

Eredmények:
I. korcsoportos - lányok 

versenyében:
5. hely: Rózsahegyi Kál-

mán Általános iskola
Csapat tagjai: Gellai Zoé, Gyuricza Nóri, Papp Gerda, Samu 

Hanna, Szujó Anikó
II. korcsoportos - lányok versenyében:
3. hely: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált. Iskola
Csapat tagjai: Farkas Lara, Gubucz Kata, Hankó Réka, Sztvorecz 

Gréta, Zádori Zoé
Egyéni összetett eredmények:
I. korcsoport – lány 5. hely: Samu Hanna
II. korcsoport. – lány EZÜSTÉRMES: Sztvorecz Gréta 
Nagyon büszkék lehetünk a lányokra, hiszen 3 csapatból 2 to-

vábbjutott az Országos Elődöntőbe. Gratulálunk a versenyzőknek 
és edzőjüknek, Gergely Orsolyának!

Természettudományok a mindennapi életben
Január 14-én, kedden a nyolcadikosaink újra ellátogattak Szar-

vasra, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Öveges laborjába. A 
délelőtti program során az elméleti és gyakorlati tudásukat bővít-
hették az indikátorok és a fénymikroszkópok világában, valamint 
látványos kísérleteket végeztek el a légnyomással kapcsolatos tör-
vényszerűségek tanulmányozása során. A látogatást az iskola ala-
pítványa támogatta a busz útiköltségével.

További információk, fotók az iskola honlapján: www.
rozsahegyiiskola.hu
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Tisztelt vásárlóim!

Téli 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.

H u n y a i  f a l u - d i s z n ó v á g á s
A képekért köszönet Ambruzs-Szabó Józsefnek


