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A Színfolt Mazsorett 
Tánccsoport Aradon15.

A tartalomból:
Szép ünnepünk volt júniusban8.

Endrőd neve több mint 600 
éve, 1416-ban fordul elő elő-
ször írott formában régi iratok-
ban. A név kialakulása: az Endre 
személynévhez –d képzőt kap-
csoltak: Endréé, Endre birto-
ka. A községet a középkorban 
tisztán nemesi családok lakták. 
Egyik első birtokosaként jegy-
zik az Endrődi családot. A török 
hódoltság alatt az endrődiek jó 
része elmenekült; a település 
elpusztult. Az1699-es Karlócai 
béke, a török kiűzését követő-
en, már telepedtek le néhányan 
itt a környéken, majd a Rákóczi 
szabadságharcot lezáró 1711-es 

Szatmári béke után szivárogtak 
vissza családok és fokozatosan 
beindult az élet, azonban 1731-
re teszik a falu hivatalos újra ala-
pítását. 2021-ben tehát Gyo-

maendrőd endrődi városrésze 

– ENDRŐD - újra településének 

290. évfordulóját ünnepeljük.

Az Endrődiek Baráti Köre 

Egyesület kezdeményezésére 

két napos programmal emlé-

keztünk július 17-én és 18-án 

Endre napján és másnap az év-

fordulóra, az endrődi egyház-

községgel közösen.

Július 17-én szombaton az 
EBKE ünnepi közgyűlése kere-

Túri vásár9.

Ünnep Endrőd újra településének 

290. évfordulóján
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tében a Hídfő étteremben levetítettük Giricz László 
„Endrőd 290” c. fi lmjét, mely egy visszatekintés End-
rőd elmúlt mintegy 300 évének jelentősebb esemé-
nyeire történéseire. Este jókedvű szalonnasütés kere-
tében emlékeztünk hagyományainkra.

Másnap, július 18-án vasárnap 10 órakor a Szent 
Imre templomban szentmise keretében Czank Gábor 
atya szívhez szólóan emlékezett az elődökről, majd 
zászlókkal, koszorúkkal, virágokkal ünnepélyesen 
kivonultunk a Hősök terére. Itt az Országzászlónál a 
Himnusz eléneklése  és Timár Máté endrődi témájú 
verseinek elhangzása - Polányi Éva szavalata után - 
Lehóczkiné Timár Irén  alpolgármester asszony em-
lékezett, adott történelmi visszatekintést. Toldi Ba-
lázs polgármester és Timár Imre a Baráti Kör elnöke 
koszorút helyezett el az Országzászló talapzatán és 
virágokkal hajtottunk fejet a téren levő történelmi 
szobroknál. Ezt követően az Endrődi híd lábánál ko-
szorút helyeztünk el a hajdani városközpont és előző 

templomra emlékezve. No és persze a hídra, mely ösz-
szeköt bennünket a külvilággal, több mint 100 éve. A 
híd névadójakor 2014-ben Ladányi Gábor verset irt  
„Az Endrődi híd” címmel, mely vasárnap is elhangzott 
Bukva Csilla tolmácsolásában. 

ENDRE névnap másnapján fejet hajtottunk őseink 
és hőseink, elődeink élete és munkája előtt.

Az Endrődiek Baráti Köre mindig szívén viselte a 
szülőföld iránti szeretet és kötődés kérdését, reméljük 
ez a rendezvény is hozzájárult ehhez, folytatva a Hon-
ismereti Kör szellemiségét. Köszönjük Német Eszter a 
Honismereti Kör alapítójának inspiráló hozzájárulását 
- és mindenki másét - az ünnepség méltó megrende-
zéséhez.

Fotó: Ungvölgyi János 

Lejegyezte: Dr. Varju László

Ünnep Endrőd újra településének 

290. évfordulóján
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Gyoma és Endrőd képes levelezőlapokon a 20. 
század első felében

Endrőd Községháza az 20. sszázad első éveiben Endrőd Litvák utca (ma Lábas utca)

Gyomai pályaudvar és a gyomai vasúti híd az első világháború előtt

Gyoma: Erzsébet liget (Pavilon) 
az első világháború előtt

Gyoma Kaszinó a 20. század elején

Dávid Benjámin gyűjteménye
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Események képekben a Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskolában

2021. június 4-én a nemzeti összetartozás napján megemlékez-
tünk a 101 éve kötött trianoni békediktátumról. 

2021. június 14-én délelőtt a tanévzáró szentmise után, a DÖK 
nap keretében tartottunk vidám, játékos délelőttöt, melyen min-
denki jól érezte magát.

2021. június 14-én nyolcadikosaink elbúcsúztak tanáraiktól, az 
iskola dolgozóitól.

2021. június 19-én nyolcadikosaink elballagtak. 
„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra, / Nézd meg, mit 

tett, mit alkotott a munka, /Nézz vissza… aztán ismét csak előre, / 
S indulj tovább az alkotó jövőbe”- hangzott búcsúzáskor. Kívánunk 
mindannyiójuknak sikerekben gazdag középiskolás éveket!

2021. június 20-án tizenhárom általános iskolás gyermek já-
rult először szentáldozáshoz. Az ünnepi szentmisét Czank Gábor 
atya celebrálta. Ezt követően a gyerekek szeretetvendégségen vettek 
részt.

2021. június 21-én tanévzáró ünnepséggel zárult a 2020/2021-
es tanév. A kitűnő bizonyítvánnyal rendelkezők könyvjutalomban 
részesültek, míg a város díját közösségi munkájáért, versenyeken 
való eredményes részvételért Vári Fruzsina Eszter (8.o.) vehette át. 
Sportdíjban két tanulónkat is jutalmazták, Kovács Liliána és Katona 
Szabados Noé személyében.
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Az Országgyűlés 2012. március 26-án elfogadott határozata 
értelmében június 29-e, Péter, Pál napja – a néphagyomány sze-
rint az aratás kezdete – a kuláküldözés emléknapja lett. Az Or-
szággyűlés határozatában egyúttal javasolta, hogy a kuláküldö-
zés történetéről rendszeresen, méltó módon emlékezzenek meg, 
hogy a fi atalabb nemzedékek is megismerjék a kuláknak bélyeg-
zett gazdák megpróbáltatásait.

Ebből az alkalomból mutatták be Tóth Judit Kulákbánat cím-
mel megjelent könyvét a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban 
2021. június 29-én. Az eseményt a vendégek köszöntésével és 
bevezető előadásával Dr. Estók János, a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum főigazgatója nyitotta meg. Ezt követően Závada Pál, író 
mutatta be a kötetet és beszélgetett a szerzővel.

A könyv a Ludas Matyi karikatúráin keresztül mutatja be a ku-
láknak bélyegzett gazdák sorsát. A szerző a Rákosi-korszak agrár- 
és társadalomtörténetével foglalkozó történész, aki munkájában 
a képszerűség eszközeit az adott keretek között a legmesszebb 
menően kihasználva törekszik az olykor száraz adatokat, ténye-
ket fi gyelmet felkeltő módon befogadhatóvá tenni.  A korabeli 
propaganda a gazdaelitet ért felmérhetetlen nagy veszteségből: 
a föld elvesztéséből, az önálló gazdálkodás feladásából, a nagy-
gazdák igazi bánatából űzött gúnyt. A könyv ennek a folyamat-
nak az ismertetésével igyekszik bemutatni a címként választott 
Kulákbánatot. 

Mai szemmel nehéz megértenünk és elfogadnunk, hogyan 
és miért született, születhetett meg a több százas nagyságrendet 
kitevő kulákellenes karikatúra. Ennek megértéséhez olyan neves 
karikatúristákkal mint Kaján Tibor, Sajdik Ferenc, vagy épp a lap 
szerkesztőjeként, majd főszerkesztőjeként dolgozó Tabi Lászlóval 
készített interjúkból vett részletek adhatnak támpontot. 

A könyv a kuláküldözés történeti áttekintésével indul, amely-
nek fókuszában a „Ki a kulák?” kérdése áll. A szakirodalomban 
eddig kevésbé tárgyalt kuláklisták fogalmát körbejárva a kötet 
nemcsak arra keresi a választ, hogy adott időpillanatban hányan 
szerepeltek a különféle listákon, hanem, hogy milyen indokkal, 
ürüggyel kerültek fel oda egyes személyek. A korabeli agitációs 
és propagandaeszközök valamennyi terméke a stigmatizáltságot 
eredményező kulákbélyeg köztudatba való elmélyítését, és ezzel 
együtt az ideológiai elvárásoknak megfelelően az osztályharc szí-
tását szolgálta. A könyv ezzel foglalkozó fejezetei főként azokat 
az agitációs és propagandaeszközöket veszik számba, amelyek 
a karikatúrák tartalmának még hatásosabb üzenetközvetítését 
szolgálják, és amelyek valamilyen módon a könyvben az egyes 
jelenségek értelmezésében a karikatúráknak is többletjelentést 
adhatnak.  

A könyv ugyan elsősorban nem sajtótörténeti munka, de a 
Ludas Matyinak mint a legnépszerűbb korabeli sajtóterméknek 
az érintőleges bemutatását is fontosnak tartotta a szerző. Ennek 
szerves részeként, egy-egy mondat erejéig, de több helyen el-
szórtan a karikatúristákról is szó esik. A legtöbb adalék a téma két 
legaktívabb karikatúristájához kötődően: Pályi Jenőről és Szegő 
Gizelláról – akit mindenki és mindenhol Szegő Giziként emlege-
tett – található a kötetben. A könyv egészének mondanivalója 
szempontjából a Kulákábrázolás a kurzusváltások tükrében című 
fejezet kulcsfejezetnek tekinthető, hiszen itt domborodik ki leg-
inkább, hogy a Ludas Matyi szerkesztőségére is erősen ható poli-
tikai folyamatok miképpen befolyásolták a közreadott tartalmat. 

A pártállami rendszer a politikai célkitűzések megvalósítását 
elképzelhetetlennek látta az emberek formálására, befolyásolá-
sára minden oldalról erősen ható agitáció és propaganda nélkül. 
Nem csupán a szocializmus építését szolgáló célok elérése, ha-
nem az ezt kísérő kudarcok miatt is fontos szerepe lett a különbö-
ző üzenetközvetítő csatornáknak, hiszen az elért, illetve elérendő 
eredmények mellett a hibák, az elmaradások miatt bűnbakká 

tett társadalmi csoportok kipellengérezésére, meghurcolására, 
ellehetetlenítésére és félelemben tartására is alkalmasak voltak 
ezek az eszközök. A földosztással felszámolt nagybirtok, az álla-
mosításokkal megszüntetett magántőke, a politikai ellenfelek 
felszalámizása, az egyházak ellehetetlenítése után a kapitalizmus 
utolsó maradványaként a kuláknak bélyegzett gazdaelit számí-
tott a legfőbb ellenségnek. Az ország legtehetősebb, és a helyi 
társadalmak életére is befolyással bíró társadalmi csoportban lát-
ta a pártállam a szocializmus építésének, a kollektivizálás megva-
lósításának legfőbb gátját, ezért mindent megtettek a földjéhez 
elemi erővel ragaszkodó nagygazdák megtörése érdekében. Az 
elszámoltatások, a padlássöprések, a különféle bírságok kiszabá-
sa és a bírósági ítéletek mellett ebbe a sorba illeszthetők a Lu-
das Matyi karikatúrái is, amelyek a gazdák kigúnyolása, lejáratása 
mellett a félelemben tartást is szolgálták. Míg a könyv első része 
elsősorban arra keresi a választ, hogy a vidék Magyarországán a 
Rákosi-rendszer kiket is tekintett ellenségnek, miért és hogyan 
léptek fel ellenük, addig az ezt követő tematikus fejezetek azt 
igyekeznek bemutatni, hogy a Ludas Matyi karikatúrái miképp 
közvetítették a gazdaelitről alkotott sztereotípiát, és miképp szol-
gálták ezáltal a megbélyegzettség elmélyítését.

A kötetet egy új kiadó, a Világok Kiadó jelentette meg, amely-
nek a Kulákbánat című kötet a harmadik kiadványa. 

A könyv megjelenését az Agrárminisztérium, a Nemzeti Kultu-
rális Alap és a Kovács Imre Társaság támogatta.

Ismertető Tóth Judit Kulákbánat 

című könyvéről
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Önkormányzati h í r e k
Tulajdonosi hozzájárulás épület felújításhoz. (Német Nem-

zetiségi Önkormányzat)

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata pá-
lyázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez „A Pintér 
ház felújítása” címmel. 

A projekt keretében Gyomaendrőd Hősök útja 39-43 szám alatt 
található Pintér házban nyílászárók, illetve az ereszcsatorna cseréjé-
re kellene sort keríteni, a benyújtott kétmillió Ft-os költségvetésből. 
A támogatói döntés értelmében a projekt csökkentett támogatással 
valósulhat meg, (1 millió Ft) melyhez a csökkentett műszaki tarta-
lom összeállítása folyamatban van. 

Mivel az ingatlan Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 
tulajdonában van, a Német Nemzetiségi Önkormányzat kéri a fel-
újítási munkálatok elvégzéséhez a tulajdonosi hozzájárulás meg-
adását. A tulajdonosi hozzájárulás megléte a támogatási szerződés 
megkötésének feltétele. 

A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított öt évig 
fenntartási kötelezettséggel tartozik. A kivitelezési munkálatokat 
2021 december 31.-ig tervezik megvalósítani. 

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai Ellenőrző és Közbeszerzési 
Bizottság egyhangúan támogatta a döntési javaslatot.

Forrás kiegészítésre javaslat

Az Önkormányzat 2021. márciusában közbeszerzési eljárást 
folytatott le és kötött meg „Biológiai és kémiai csípőszúnyog lárva, 
illetve imágóirtás komplex elvégzésére Gyomaendrőd Város köz-
igazgatási területén 2021 évre.”

„A vállalkozási szerződés június 10-én módosításra került, mi-
vel a Népegészségügyi Központ közleményben 2021. november 10. 
napjáig meghatározott feltételek mellett engedélyezte a légi úton 
kijuttatható Deltasect Plus 1,2 és Aqua K-Othrine biocid termékek 
felhasználhatóságát. 

A módosított vállalkozási szerződés műszaki mennyisége:
- Légi biológiai kezelés 283 ha területen 1-3 alkalommal
- Földi biológiai kezelés 11 ha területen  1-3 alkalommal
- Légi kémiai kezelés 1020 ha területen 1.3 alkalommal
- Földi kémiai melegköd kezelés 410 ha területen 1-3 alkalom-

mal”
2021. májusában a rendkívül változékony és csapadékos idő-

járás, a Körösökön levonuló árhullám miatt a „szúnyogtenyésztő” 
helyek megszaporodtak, a pangó vizekben fejlődésnek indultak 
a csípőszúnyogok, valamint a hirtelen jött kánikula hatására ext-
rém mennyiségű szúnyoginvázió indult meg. A június eleji normál 
kategória extrém kategóriába romlott le, melynek az a következ-
ménye, hogy még legalább 3 alkalommal lesz szükség a teljes körű 
irtásra. A szerződés értelmében még egy gyérítés lehetséges, a to-
vábbi két irtásra csak többletforrás kijelöléssel kerülhet sor. A 3 db 
emelt területű földi és légi irtás fi nanszírozásához bruttó 5.370.830 
Ft. szükséges.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyta a többletforrás kijelölését és egyhangúan megszavazta 
azt.

A település egészségügyi feladatokra elkülönített keret összege 
így 19.110.000 Ft-ra módosul.

2021. július 29-én ismét rendkívüli testületi ülést hívott össze 
Toldi Balázs polgármester, halaszthatatlan ügyek megtárgyalása 
végett.

 
Városunk sikeresen pályázott a TOP-1.4.1.-19-BS1-2019-00007 

kódszámú Tipegő Kert Bölcsőde építésére. A teljes kivitelezés, 
a használatba vételi engedély iránti eljárás lezárult, a bölcsőde 
2021. július 15-én megkezdte működését. A 0-3 éves kor közötti 
gyermekek napközbeni ellátását augusztus 2-től biztosítja, ezért a 
gyermekétkeztetési díjakat a javaslat alapján a testületnek el kellett 

fogadni. A Társulási Tanács, már júliusban meghatározta a térítési 
díjakat, melyet a képviselők elé terjesztett. 

A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 
26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete a melléklet szerint mó-
dosul 2021. augusztus 1. napjától:

A B C D E F G
1 teljes áru térítési díjak reggeli tízórai ebéd uzsonna vacsora napi
2 Bölcsőde 100 20 160 105 „ 385
3 Óvoda „ 95 230 81 „ 406
4 Óvoda-Csárdaszállás 

telephely-vásárolt 
szolgáltatás

„ 180 365 155 „ 700

5 Csárdaszállás község 
által biztosított 
önkormányzati 
kompenzáció

„ 67 136 50 „ 253

6 Intézményi térítési díj „ 113 229 105 „ 447
7 Általános iskola 112 95 292 121 108 728
8 A térítési díjak az 

ÁFA-t tartalmazzák

Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja
A B C
1 Napi Ft/nap/fő Havi Ft/hó/fő

2 Intézményi térítési díj mértéke 0 0

A Társulási Tanács egyhangúan 0 Ft-ban határozta meg a böl-
csődei gondozás intézményi térítési díját, ezzel támogatva a böl-
csődei szolgáltatás mind szélesebb körű igénybevételét, segítve a 
kisgyermekes szülők ismételt munkába állását.

A közvilágítás felújításáról, korszerűsítéséről a Képviselő-tes-
tület több alkalommal is tárgyalt. A legutóbbi egyeztetésen az az 
irányvonal alakult ki, hogy kezdődjenek meg a korszerűsítési mun-
kálatok előkészületei. A szakmai partnerrel közösen kialakított ál-
láspont szerint, első körben egy úgynevezett mesterterv elkészítése 
szükséges, amely tartalmazza és felméri a város jelenlegi állapotát. 
A mesterterv elkészítése két lépcsőből áll. Az első lépcsőben törté-
nik a város feltérképezése, míg a másodikban a műszaki minimum 
meghatározása. A felmérés elkészítésének a becsült összege bruttó 
1,5 millió Ft. Mivel a költségvetésben jelenleg erre a célra nincs el-
különített összeg, ezért forráskijelölésre és a Képviselő-testület jó-
váhagyására van szükség. 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, forrásként 
pedig kijelölte a 2020. évi szabad maradványt.

Az elmúlt időszakban tapasztalt rendkívüli időjárás miatt több, 
klimatizálással kapcsolatos kérés is érkezett a Város Egészségügyi 
Intézményétől. Az igények szerint, 4 helyszín esetében 1-1 rendelő 
légkondicionálására lenne szükség.

Ezek az alábbi épületek:
-Fő út 2. védőnői szolgálat
-Liget Fürdő Gyógytornaterem
-Dr. Pikó Béla út 4. sz. háziorvosi körzet
-Kossuth út 30. 3. háziorvosi körzet
A klímák felszerelésének költsége bruttó 1.135.000 Ft-ba kerül.
A Képviselő-testület jóváhagyta a berendezések felszerelését, 

melynek költségét szintén a 2020. évi szabad maradvány terhére 
jelölte ki.

A Medicopter Alapítvány egyedi támogatási kérelmet nyújtott 
be hűtőtáska és vérhűtő vásárlásának támogatására. 

A Képviselő-testület jóváhagyta az alapítvány kérelmét, s java-
solta a 30.000 Ft biztosítását a Polgármesteri Alap terhére

Lehóczkiné Timár Irén
Alpolgármester
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Szép ünnepünk volt júniusban

„Szórj virágot le az út porába...”
Úrnapi gondolatok

A június hónap egyik legszebb, de külsőségeiben talán az 
egész egyházi évnek legpompásabb ünnepe az Úrnapja, vagy 
ahogy az egyházi naptár számon tartja: Az Úr Szent Testének és 
Vérének ünnepe. A Nagycsütörtök után a legfontosabb ünnep, 
melyet a Legméltóságosabb Oltáriszentségnek szentel Katolikus 
Anyaszentegyházunk.

Az ünnep eredete a 13. századra nyúlik vissza. Lüttich (a mai 
Liége) városában egy Julianna nevű ágostonos-rendi apácának 
látomása volt: Jézus a teleholdat mutatta neki, -de a teliholdból 
fura módon, akár egy vékony tortaszelet, hiányzott egy cikk. Ju-
lianna megkérdezte Jézust, hogy mit jelent ez a különös látomás? 
Miért hiányzik a telehold egy szelete, része? Jézus ekkor azt felelte 
neki, hogy a telehold az egyházi évet, a Katolikus egyház naptá-
rát jelenti. A hiányzó szelet pedig azt jelenti, hogy márt csak egy 
fontos hittételnek, az Oltáriszentség tanának nincs külön ünnepe 
a naptárban... Julianna a látomás után elmeséli az egész jelenetet 
gyóntató atyjának, Jacques Pantaléon dominikánus szerzetesren-
di atyának. A jámbor szerzetes atya elgondolkodik a látomás üze-
netén, de túl sokat tenni nem tudott ez ügyben. Teltek az évek, 
évtizedek. A szent életű Julianna nővér már rég meghalt, amikor 
Jacques atya IV. Orbán néven római pápaként Szent Péter székére 
került. S ekkor eszébe jutott a rég hallott látomás, és előbb a né-
met nyelvterület katolikus egyházmegyéire, majd az egész világ-
egyházra kiterjesztette Úrnapja ünnepének kötelező megtartását.

Így, bár sok évvel később, de teljesült Jézus óhaja: a Legmél-
tóságosabb Oltáriszentség saját ünnepet kapott, melynek helye 
a katolikus naptárban a Szentháromság vasárnapját követő csü-
törtökön van. Magyarországon kommunista nyomásra 1950-től 
hétköznap nem lehetett ünnepeket tartani, így Úrnapját, Vízke-
reszttel és Áldozócsütörtökkel együtt, az azt követő vasárnapra 
helyezte át a magyar katolikus püspöki kar, vatikáni beleegyezés-
sel. 2014 óta a vízkeresztet végre saját napján, január 6-án ünne-
peljük, nem vasárnap. Remélhetjük, hogy úrnapja és áldozócsü-
törtök is hamarosan visszakerül saját helyére...

Úrnapja egy különösen szép, bensőséges s egyben látványos 
ünnep. Az ünnepi szentmise végén a pap mennyezet (baldachin) 
alatt az Oltáriszentséget körmenetre viszi a templomból, a hívek 
seregétől követve, s négy, virágokkal és zöld ágakkal pazarul fel-
díszített szabadtéri oltárhoz viszi, ahol az Élet Kenyeréről szóló 
evangéliumi részt olvas, és az Oltáriszentséggel ünnepélyes áldást 
ad. A körmenet elején virágszirmot szóró gyermekek haladnak, 
illatos tömjénnel füstölnek, szól a ministránsok csengője, lobog-
nak a templomi zászlók, zúgnak a harangok, s a hívek virágos-
kertjeik legszebb virágait hozzák el az úrnapi sátrak díszítésére. 
Az ünnepet különös fénnyel ülik meg Ausztriában, Lengyelor-
szágban és Bajorországban, amely országokban munkaszüneti 
nap is Úrnapja, de magyar katolikus falvaink is szinte versenyez-
nek a minél szebb, minél díszesebb úrnapi oltárok emelésében, 
így kimutatva szeretetüket és imádásukat a szentostya színe alatt 
valósággal jelenlevő Üdvözítőnek.

Készüljünk katolicizmusunk ezen gyönyörű ünnepére lel-

kileg, elsősorban a szentgyónás elvégzésével, hogy a Szentségi 
Jézus ünnepén az Oltáriszentséget minél többen magunkhoz 
vehessük. De mutassuk ki szeretetünket külsőleg azzal is, hogy 
az úrnapi sátrak díszítéséhez minél bőségesebben „arassuk le” és 
hozzuk el virágágyásaink virágait, hogy ünnepünk igazi, benső-
séges ünnep legyen az Oltáriszentségben jelenlevő Krisztus tisz-
teletére és imádására.

Kis írásomat egy régi, úrnapi énekkel zárom, melyet nagy-
szüleim falujában, az Arad megyei Tornyán énekelnek ilyenkor, s 
mely Boldis István, helyi kántor tollából származik:

Ünnep van ma földön és a Mennyben,
Leszállt az Úr közénk e Szentségben,
Szórj virágot le az út porába,
Amerre jár az ég s föld Királya!

Borulj le előtte, ó halandó,
Legyen a te szíved szentség-tartó!
Szálljon imád, mint az illat árja,
Amerre jár az ég s föld Királya!

Czank Gábor
plébános
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Szent László Király ünnepe – 
Hunya, 2021. június 26.

2021. június 26-án szombaton 10 órakor került sor a hunyai 
Szent László Király templom búcsújának a megrendezésére. A 
COVID-19 járványügyi helyzet javulása miatt Püspök atyánk 
visszavonta a búcsúk szervezésére vonatkozó korlátozásait, és így a 
tavaly évvel ellentétben majdnem a megszokott fényében meg lehe-
tett megrendezni a búcsúi ünnepünket. Páli Balázs agárdi plébános 
atyát hívtam meg szónoknak. A búcsún az espereskerület papsága 
mellett a környező településekről és Hunyáról érkezett hívek is nagy 
számban voltak jelen. Kétsopronyból és Gyomaendrődről gyalogos 
zarándoklat keretében is érkeztek a búcsúi ünnepre!

Páli Balázs agárdi plébános atya a prédikációjában kiemelte: 
Szent László királlyal nagy terve volt az Istennek. Neki is különleges 
szerepet szánt a népünk evilági és lelki történetében. Megadta neki, 
hogy megvédje a magyarságot és az országban élő többi népeket a 
nomád betörésektől. 

Felhívta arra is a fi gyelmet, hogy Szent László király ünnepén 
az evangélium tanítása a szeretetről szól. Az aznap felolvasott Bib-
liai szakaszban (Mt 22, 34-40) a legfőbb törvényről kérdezik Jézust. 
Válaszában az Isten és az embertársak felé megnyilvánuló szerete-
tet nevezi az ember legfőbb kötelességének: „Szeresd az Urat, a te 
Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az 
első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd feleba-
rátodat, mint saját magadat” (Mt 22,37-39). Balázs atya Jézus eme 
parancsából és Szent László királyunk életéből kiindulva a szeretet 
fontosságáról elmélkedett.

A szentmise a hagyományos módon, körmenettel zárult. Kö-
szönöm szépen mindenkinek, akik a templombúcsúi ünnepünket 
a templom feldíszítésével szebbé tették! Köszönjük, hogy sütemé-
nyek sütésével, vagy pénzbeli adományokkal hozzájárultak mind a 
templomban jelenlevők, mind a vendég papok megvendégeléséhez! 
Köszönjük a nagylelkűségüket! Az Isten fi zesse meg!

Jakab Zoltán Tibor 
Plébániai kormányzó Hunya

VIHARKÁR
A 2021. augusztus elsejei  vihar a hunyai templom udvarán álló 

öreg fát kidöntötte. Szerencsére nem a templomra, hanem a kerí-
tésre, illetve a keresztút egyik állomására esett. A fényképeket mel-
lékelem. Intézkedtem, hogy a biztosítónál a Püspökség munkatársa 
bejelentse a kárt. Sajnos előreláthatóan a helyreállítás összegéből 
mindent nem fog a biztosító fi zetni. Úgy van megkötve a Püspök-
ség és a Biztosító között a szerződés, hogy egy bizonyos százaléknyi 
önrészt kell a plébániának fi zetnie. Ezért  az önrész összegére gyűj-
tést hirdetek. 

Hunyán a plébánián várjuk az adományaikat erre a célra. Illet-
ve a plébánia bankszámláján (Szent László Király Plébánia Taka-
rékszövetkezeti számlaszáma:  53200022-11042057) is örömmel 
fogadjuk ere a célra az adományaikat. Köszönjük szépen! Az Isten 
fi zesse meg! Természetesen a fejleményekről ezen a fórumon is be 
fogok számolni.  

Jakab Zoltán Tibor 
plébániai kormányzó
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A S Z T A G
- szabadban tárolt, tartósan összerakott, cséplésre vagy nyomtatásra váró gabona 

(elsősorban búza) -

Kevés gazból nem lehet sok búza

Az aratás elején vagyunk és sokféle információt hallunk. A télen 
kevés helyen kellett elővenni a hólapátot, de azután egy hideg, fa-
gyos tavasz köszöntött ránk. Nem volt ez másképp a korábbi évek-
ben sem, a parasztember viselte az időt és bízott Istenben, hogy lesz 
ez még jobb. Elégedetlenség nem hagyta el ajkát, melyet bizonyít 
ez a régi levél is, amit kis szerkesztéssel közzéteszek. Nem hagytam 
ki belőle semmit legfeljebb betűztem egy-egy vesszőt és nagybe-
tűt. Ez a hetven fölött járó ember szépen és tisztelettel fogalmaz, 
sorai érthetőek, de némi ismeretre szükség van az akkori világból. A 
gazda, mikor már idős korba jutott osztozkodott, ami azt jelentette, 
hogy még életében megosztotta a vagyont annak függvényében, 
hogy még életében mit vár el. Nem kapott földet a tanított gyer-
mek és amelyik haláláig fűtővel, takarmánnyal ellátta az többet. 
Legtöbbször az idős pár beköltözött a faluba, ahol egy tehenet és 
baromfi kat tartott, azt el kellett takarmánnyal. A címben szereplő 
gaz kifejezés is magyarázatra szorul, rögtön leszögezem, hogy nem 
gyomról beszélünk. A gabona föld feletti részét nevezték gaznak, 
melyet most szépen biomasszának mondunk. Abban az időben a 
búza fajták (Bánkúti, Tiszavidéki) szem, szalma aránya 1:2 volt. Tehát 
a kicsépelt mag dupla súlymennyiségű szalmát adott. A sok szalma 
takarmányként és alomként szolgált, majd trágyaként visszakerült a 
termőföldre. Itt jegyzem meg, hogy a mai korszerű búzafajták szem, 
szalma aránya, 1:0,7, 0,8. Érdekes része a levélnek, hogy nem olvas-
hatunk terület nagyságokról. Az osztozkodás után mindenki a saját 
területén termett gabonát birtokolta, így a k. keresztet az m. mázsát 
jelöl. A cséplést is ki kellett fi zetni, az a géprész. Mielőtt bárki költe-
kezésbe kezdene, jön az adó, amit tisztességgel meg kell fi zetni. A 
levél vége személyes tényeket is közöl. Fontosnak tartom, hogy a jó 
vidéki ember szereti fővárosát. Az utóiratban arról értesülünk, hogy 
Viktus néném István király napra felmegy. Én tudom, hogy előző év-
ben az Eucharisztikus Ünnepségen is fenn volt.

Gubucz György levele  leányának Iványi Imréné Gubucz Terézi-
ának Pestre.

1939. Augusztus 16.

Kedves Gyermekeim! Soraim jó egészségben találjon benneteket, 
mint nekünk van, hála Isten, jó egészségünk van, csak az a baj, hogy 
nagyon gyenge termést kaptunk, amit nem is gondoltunk, mert úgy 
mutatta hogy jók, de kevés gazból nem lehet sok búza. Tehát, hogy tud-
játok, mennyi termett, itt megírom. Az én részem az összes 290 k adott 
48 m búzát, ebben benne van a fi am része is és a gép rész is, most a 
tietek volt az összes géprésszel együtt 10.50k ebből a tik részetekre ma-
radt 470 kilo búza, a fi amnak lett az a kis része, ami neki 31 kereszt 8. m.

Most már tudatlak gyermekeim, hogy az idei adó úgy szaporodott, 
hogy 30 pengő elégíti ki, a tik részetekről kamat 6 pengő és eladtam 
annyi búzát, hogy a kamatot és az adót kifussa. 19.60fi  Tehát az adó és 
kamat 36 pengő, ha majd a csizma kész lesz, majd azt is kifi zetjük, most 
az idén törlesztés nem lesz, mert nincs miből, mert kukoricza nem lesz a 
nagy szárazság miatt, mert két hete hogy kaptunk egy kevés esőt meg 
ma mikor ezt a levelet írom, akkor volt jó eső, máskor mindig száraz 
volt, meg nagy meleg, úgy hogy a száraz idő miatt ez ideig még nem 
lehetett ugarolni sem.

Tudatlak gyermekeim, hogy a lapot, melyet küldtetek, a múlt héten 
megkaptuk és Mariskáék voltak nálunk az ünnepen és azt a kis csoma-
got elhozták, majd a ruhakelmét és a vasat majd elküldjük, ha mennek 
vissza haza, majd szombaton.

Maradunk Tisztelettel szüleitek és Testvéreid Isten Veletek és Velünk. 
Tudatlak, hogy ha valami közbe nem jön Viktór felmegy István ki-

rály napra.

Gyomaendrőd, 2021. 06. 27. 
Várfi  András agrármérnök
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Rovatvezető: Polányi Éva

Hegyek, fák, füvek

 versek a természetről -

Dsida Jenő: Mese, mese, mátka...

A fűz a vizen áthajolt.
Szép zöldhajú szűz mátka volt,
vállán veréb ült, néha tíz.
Alant suhant, rohant a víz,
mint egy bolondos, bő regény,
hűtlen, makrancos vőlegény.
A felhő könnyű, ritka volt,
s az ég sötétkék tintafolt,
és csók a szél, mely átoson
a füstbe süppedt városon.
És akkor lopva jöttem én
a nyári lanka szőnyegén -
de sarkantyúm volt, rézveret,
az pengett s minden észrevett.
Egyszerre metsző lett a szél,
mint a süvöltő, fent acél,
az ég szuroksötétre vált,
a fűz letört, a víz megállt...
 1930

Szilágyi Domokos: Nyár

 Hajadon füzek, búzabóbiták –
csupa illat és virág a világ,
csupa mosoly és csupa kedv, csupa
libegés: lányokon selyemruha –
emitt a pipacsok:
piros kis pamacsok,
amott, az ég alatt
pisze szellő szalad,
a felhő szétszakad,
s látszik egy kék falat
égbolt – alatta terül el a nyár,
s pacsirtaszóval frissen kiabál:
– Én játszom ugyan,
de ti
vegyetek komolyan.

Bartalis János – Mezők felett

Atya, Fiú, Szentlélek lebeg a mezők felett.
Én a fűben járok – nyughatatlan lélek.
Térdeim verdesik a fűfejek.
Foszlik róluk áldó virágpor.
Rozsdás felhő marad megettem.
Most még szélesen, vadul látszik nyomom,
amint előre gázolok –

de estére előjönnek a csendes szelek,
éltető harmatok
és visszahajtogatják a letiport szálakat.
Senkisem fogja tudni,
hogy ott jártam ma közöttük
– a kaszálni való fűben –
keresztül törtettem, embervad,
fűtestvérek békés közösségén.
Szétromboltam és összetörtem
kicsiny fűházakat, – templomokat.
Letapodtam kegyetlenül
napba nyúló fű-karokat,
gyenge csillagokat.
Atya, Fiú, Szentlélek lebeg a mezők felett.

Bartalis János: Aranygyümölcsös Kosály

Aranygyümölcsös Kosály!
Megjöttél sárguló terheddel,
koszorúsan állsz.
Csak most voltál rügyező ág,
csupasz fa, reménykedő ígéret,
és már itt állsz megrakodva,
királyi pompában, beteljesedve,
cézári győztesen -
Kosály, kosályi kert!
Kosályi kert!
Látom nemesen csillogó ékköveid
a lombok közt.
Látom függő brilliánsaid, az aranykörtéket,
látom a pazar szilvafonatokat,
mint gyöngyfüzéreket.
Látom a nagy birsalmákat és birskörtéket.
Látom a kerten túl a távoli határt,
a beért mezőket,
a kéklő hegyoldalakat,
az enyhe-zöld szőlődombokat.
Látom a zizegő zabvetéseket,
a zúgó kukoricásokat és a keréknagyságú
napraforgókat
a vetések szélén.
Látom a learatott búzát,
az aranyló tarlót, a keresztekkel
megrakott földeket.
Csak most volt minden zsendülő vetés,
szárbaszökkenő hajtás,
kicsi, támogatásra szoruló palánta.
Hallom a szél finom citeráját
a zabfejeken.
Látom az egész felöltözött,
megáldott és gazdag határt.
Csak én állok szegényen,
üresen e nagy gazdagság közepett.
Csak én nem tudom, mit csináltam,
amíg a gyenge vetésből
gazdag kalangya,
s egy szem kukoricából
karvastagságú cső,
a finom virágból mézédes alma lett.
A búza, amin áttapostam, többre volt képes,
a fa, melyet viharok cibáltak,
nagyobbat alkotott.
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(Engem milyen viharok téptek?)  
A katángkóró az út szélén,
amelyen átgázolt száz szekér és állat,
lám - kéken virít.
Minden megalkotta a maga művét.
Minden.
A fű is, a fa is, a katángkóró is,
a palánta is.
Csak én állok tétován, üres kézzel.
Csak én, az ember, csak én, csak én…
1930.

Wass Albert  
Mi lesz Veled?

Mi lesz Veled, ha jön az ősz,
s nem nyílik több virág;
ha ködbe borul körülötted
a világ?

Mi lesz Veled, ha elfogy majd a napfény,
s a parti fűzfa sárgán integet,
s a gúnyos szél, a novemberi szél
kinevet?

Mi lesz Veled, ha egy fekete árnyék
egyszer a homlokodra települ,
s kikerget a decemberi ködbe
egyedül?

Ha majd az ősz a sápadó szívekből
könnyel törli ki felvésett neved:
Nyárasszonyom, Nyárasszonyom,
mi lesz Veled?

fotók: Polányi Éva

Farkas Árpád: Tánc

Augusztus halk tisztásain,
hol násza volt, a szél
hűs áramán a nyír
s a nyár már lassú táncra kél.

Karjai közt kék lengeteg
lebeg, s a szerelem
átszikrázik, még átremeg
a levélréseken.

E ringásban még hinni kell,
míg áll e néma bál –
a fák mögött, a tánc mögött
már párolog a Nyár.
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 Kedves Olvasók! Szerkesz-
tőségünk kapott egy csomó régi 
endrődi, gyomai fotókat! Köszö-
net érte Giricz Lászlónak, Dávid 
Istvánnak, ifj . Borbély Sándor-
nak. Nem törekszünk arra, hogy 
megfejtsük, hogy hol, mikor ké-
szültek a képek, kik vannak rajta. 
Úgy gondoljuk, ha felismerünk 
valakit, valakiket, netalán saját 
magunkat, akkor már örömet 
okoztunk és célt értünk. Fogad-
ják szeretettel Olvasóink!

Fényképalbum
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Színfolt Mazsorett Táncegyüttesről
Július közepén tartotta a tizedik, jubileumi mazsorett táborát a 

Színfolt Mazsorett Táncegyesület. Czinczár Noémi táncasszisztens 
egész nap a kicsikkel volt, akik között nemcsak mazsorettek voltak. 
Nagyon jó hangulatban teltek a napok, nemcsak az eszközökkel és 
tánccal ismerkedtek a gyerekek, hanem sokat játszottak, fagylaltoz-
tak, traktorral mentek póni lovagolni. Élményekben gazdagon, vi-
dámam telt az egy hetes kikapcsolódás.

A legnagyobb mazsorett táncosok július 25 - én Aradon voltak 
egy nemzetközi versenyen, ahonnan nagyon szép eredményekkel 
tértek haza. Zászlós, mix és tradicionális mini formáció: első helye-
zés, Szilágyi Zsófi  botos szólója és Izsó Éva pompon szólója: szin-
tén első helyezés, Czinczár Noémi botos szólója: második helyezés. 
Ez a verseny nagyon jót tett a táncosok önbizalmának, mert a jár-
vány miatt két év után versenyeztek élőben! Hiszen tavaly ősszel 
és a nyár elején is online versenyzési lehetőség volt az együttesnek. 
Szeptemberben, a Világbajnokság szintén online formában kerül 
megrendezésre. 

Augusztus és szeptember hónapban még több program és fellé-
pés vár a Színfolt Mazsorett Táncegyesületre.

Gyomaendrőd, 2021. 07. 31.
Hunya Jolán

Színfolt vezetője

Izsó Éva

NoémiZsófi val
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Ballagás

2021. június 19-én délelőtt ötvennyolc diák ballagott el isko-
lánkból, és kezdi meg ősszel középiskolai tanulmányait. A szép 
ballagási ünnepséget a Hősök úti iskola udvarán rendeztük, osz-
tályonként más-más időpontban. A Hársfák és Kőrisfák hűs ár-
nyékában ünneplőbe öltözve várták a tanárok és szülők a végzős 
nyolcadikosokat. Ágostonné Farkas Mária igazgatónő útravaló 
gondolatai után a végzős diákok jutalmazása következett. Könyvet 
tizenkét, pendrájvot tizenkilenc diák kapott, oklevélben ötvenkét 
tanuló részesült, és negyvenhárom szülő oklevelet kapott önzetlen, 

segítőkész munkájáért. Ballagási ünnepségünkre ellátogatott Toldi 
Balázs polgármester úr, Balogh Aliz a Gyulai Tankerület igazga-
tóhelyettese, valamit Braun Márton a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke is.

Kedves Ballagók! Őrizzétek meg emlékeitekben iskolátokat, 
tanáraitokat! Kívánunk boldog, eredményes, sikeres középiskolai 
éveket!

Osztálykirándulások

Elérkezett az év vége, de mielőtt bezárulna iskolánk kapuja, a 
nyári szünet előtt minden osztály osztályfőnökével Gyomaendrőd 
természeti és épített környezeti szépségeit térképezte fel, látogatta 
meg. A gyerekek nagyon várják ezeket a napokat, szeretnek felsza-
badultan együtt lenni, kötetlenül játszanak, beszélgetnek. Tanáraik 
a legváltozatosabb helyekre, izgalmas kalandtúrára viszik kedves 
diákjaikat. Így a felsős osztályok elsősorban a holtágakat, a Körös 
– partot, a Liget Fürdőt, a Pájer strandot, sétahajózást szemelték 
ki kirándulásuk céljának, amelyeket biciklivel közelítettek meg, a 
közös kerékpártúra még élvezetesebbé tette az izgalmas együttlé-
tet és programokat! A Szent Antal Kenyérsütő házat, a Bowling 
éttermet és az Evangélikus templomot is meglátogatták a diákok 
tanáraikkal. A legfontosabb, hogy közösen, örömmel, jókedvűen 
töltötték el ezeket az emlékezetes napokat, hiszen a gyermekben 
az átélt élmény és emlék marad meg, amelyre szívesen emlékezik 
vissza évek múlva is!

First Lego League robotika verseny

Iskolánk 2019-ben LEGO Education Mindstroms EV3 eszköz-
csomagot nyert a „Programozz robotot! Programozd a jövőd!” pá-
lyázat keretében.

Ebben a tanévben a szakkörre járó 7.a osztályos tanulók ősszel 
már részt vettek az első magyarországi online robotika bajnoksá-
gon az Edu Robotics Cup-on. Nemrég pedig elindultak az egyik 
legnagyobb nemzetközi robotika verseny, a First Lego League 
magyarországi megmérettetésén. A debreceni online regionális 
döntőn tanulóink többek között miskolci, budapesti, debreceni kö-
zép- és általános iskolás versenyzőkkel mérhették össze tudásukat. 
A versenyen egy saját tervezésű robotot kellett építeni és progra-
mozni, amely előre meghatározott feladatokat hajt végre. A csapat 
a roppant erős mezőnyben 18 induló közül a 12. helyen végzett.

A versenyen résztvevő tanulók: Erdélyi Péter, Gyuricza Tamás, 
Kiss Benjámin, Megyeri Martin és Molnár Marcel. Szeretnénk a 
jövőben minél több tanulót bevezetni a robotika világába, ugyanis 
hiszünk benne, hogy a robotprogramozási feladatok és versenyek 
közelebb hozzák a fi atalokat a természettudományokhoz, felkeltik 
az érdeklődésüket az innovatív technológiák iránt, illetve ösztön-
zik az informatikai, műszaki irányú pályaválasztást. Felkészítő ta-
náruk: Péter Ferenc

Búcsúzunk a ballagóinktól

Robotika 7. a tanulói

Ballagók

Igazgatónő a ballagtató tanárokkal
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Kis Bálint Napok 2020/2021

Egy év kihagyással idén június 10-11-én újra megrendezésre 
került a Kis Bálint Napok programsorozata. Iskolánk 20 éve vet-
te fel a rektortanító nevét, akinek ebben az esztendőben halálának 
125. évfordulójáról is megemlékeztünk.

Hagyományaink szerint az első nap délelőttje rendhagyó órák-
kal kezdődött, melyeken meghívott vendégek és különleges előadá-
sok várták az érdeklődő diákokat. Ezt követte az emlékünnepség és 
a koszorúzás.

Ágostonné Farkas Mária igazgatónő megosztotta ünnepi gon-

dolatait, majd sor került az iskola és a Gyermekekért Alapítvány 
által létrehozott díjak, elismerések átadására. A 2020/2021-es tanév 
Kis Bálint-díját Szurovecz Zoltánné tanárnő és Medve Dorka 8.a 
osztályos tanuló nyerte el. A Járási Hivatal dicséretében Bartik Mar-
cell 8. b osztályos tanuló részesült, az elismerést Dr. Pacsika György, 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője nyújtotta át. Toldi Balázs 
Gyomaendrőd város polgármesterétől vehette át a Gyomaendrőd 
Város Jó tanuló, Jó Sportoló díjat Csipai Csongor (4. a), Kun Vilmos 
(6. a) és Kovács Szonja (8. a). Iskolánk Diákönkormányzata által 
2005-ben alapított Leg díjak átadásával folytattuk ünnepségünket. 
Az Év tanára díjat Dinya Lívia és Tóthné Kele Ágnes kapta. Az Év 
közössége címet három osztály is kiérdemelte; a díjat a 4. a, a 6.a és 
a8.c osztály vehette át.

Egykori tanáraink tiszteletére megrendezett versenyeken is szép 
eredményeket értek el tanulóink.

A Darvas Tibor Városi Versillusztrációs Verseny díjazottjai let-
tek:

1-2. évfolyamon: I. Plébán Hanna (1.a), II. Handra Milán (1.b), 
különdíjas Smíri Réka (1.b)

3-4. évfolyamon: II. Kun Huba (3.a), III. Furka Dorka (4.a)
5-6. évfolyamon: I. Furka Rebeka (5.a), II. Balázs Bence (5.a), 

különdíjas Kézi Róbert (5.a)
7-8. évfolyamon: II. Horváth Anna (7.b), különdíjas Szilágyi 

Jázmin (7.a)

Szurovecz Zoltánné az ideji Kis Bálint-díjas

Felvonulás

Medve Dorka 8. a Kis Bálint-díjas

A Darvas Tibor Prózaíró Versenyre érkező alkotása miatt elis-
merésben részesült:

Kelemen Fanni (2.b), Várkonyi Ádám (3.a), Varjú Zente (3.a), 
Kézi Róbert (5.a), Czibulka Regina (6.a), Kiszely Kitti (7.a) és Varjú 
Zétény (7.a)

A díjátadásokat a Hulladékgyűjtő verseny eredményeinek jutal-
mazásával zártuk:

Alsó tagozaton: I. 1.b, II. 2.b, III. 2.a
Felső tagozaton: I. 5. a, II. 6.a, III. 7.a
A délelőttöt névadónk munkásságának megismerésével folytat-

tuk. Az osztályok játékos formában idézték fel Kis Bálint életútját. A 
múltidézés a délutáni programokban is visszaköszönt. Az 1-4. osz-
tályosok Bajzáth Mária mesepedagógus előadásain vehettek részt a 
Határ Győző Városi Könyvtárban. A Fő úti iskolaépületben a felső-
sök a régi idők játékait próbálhatták ki. A második nap délelőtt a 
hagyományos Kis Bálint - próbán vett részt intézményünk minden 
tanulója. A próba során ügyességi, gyorsasági és elméleti feladatok 
várták az osztályközösségeket. A program helyszíne intézményünk 
épületein kívül a Határ Győző Városi Könyvtár, a Gyomai Reformá-
tus Templom, az Erzsébet liget és a Kner tér volt. A legsikeresebb 
csapatok sétahajózást, lézercsatát is nyerhettek. Délután sem unat-
koztak diákjaink, hiszen további számos „fergeteges” programból 
választhattak koruknak, érdeklődésüknek megfelelően. A nagyob-
bakat íjászat, kötélpálya, rekeszmászás és óriás társasjátékok várták. 
A kisebbek kézműves foglalkozás keretében agyagozhattak, kulcs-
tartót és hűtőmágnest készíthettek, kipróbálhatták a kötélverést, 
gólyalábasok előadását tekinthették meg. Számukra óriás csúszda 
biztosította az önfeledt szórakozást. A gyerekek szívesen vették Ati 
bohóc lufi ból hajtogatott ajándékait. Ezúton is gratulálunk a szép 
eredményekhez! Köszönjük a két napig tartó felhőtlen szórakozást 
Ágostonné Farkas Mária intézményvezetőnknek, a tantestületnek, 
a szülőknek és a Gyermekekért Alapítványnak!

Mazsorett hírek

A nehézségek ellenére is próbált a Színfolt Mazsorett Táncegye-
sület, cél az idei versenyszezonra a folyamatos készülés, edzés. Két 
versenyük online zajlott: a Magyar Mazsorett Bajnokság és a Grand 
Prix Verseny, valamint az Európa Bajnokságon való versenyzés 
(szeptember) szintén így fog zajlani. Viszont július 25-én, Aradon, 
egy Nemzetközi Mazsorett Versenyen már megjelenik a Színfolt, 
felvonulnak, és öt kategóriában fognak versenyezni. Előtte azonban 
július 12-től július 16-ig a tizedik mazsorett tábor megszervezésé-
re és lebonyolítására kerül sor. És nemcsak mazsorett – táncosok-
nak szól a kiírás! Minden érdeklődőt szeretettel várnak az edzők: 
Czinczár Noémi és Jolika néni. A táncon és eszköztechnikán kívül 
játék, séta, kézműves foglakozás, póni lovaglás, fagyizás és egyéb 
meglepetések várják a jelentkező gyerekeket! 

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 06-30-374-7152.
Hunya Jolán

Színfolt vezetője
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Befejeződött a labdarúgóknál Me-
gyei II. „A” csoport küzdelemsorozata. Az 
Okány az egész szezonban magabiztos 
játékot mutatott, kétség nem fért a győ-
zelméhez. Az észak békési település alig 
több mint 2000 lakossal rendelkezik, lab-
darúgó csapatuk az 1948 óta íródó törté-
nete során először jutott fel a megyei első 
osztályba. 

A dobogó többi fokáért azonban hét-
ről hétre nagy közdelem folyt, amiben há-
rom csapat vívott nagy harcot. Az ezüstér-
met végül a nagyon fi atal Gyomaendrődi 
FC csapata szerezte meg, akik az utolsó 
fordulóban, rangadón verték a Sarkadi Ki-
nizsi gárdáját, akik ezzel a negyedikek let-
tek. A fi atal Körös-parti csapat előtt még 
szép jövő állhat. A bronzérmet az utolsó 
fordulóban győzelemmel biztosította be 
a Szabadkígyósi SZSC csapata. 

A lejátszott mérkőzések eredményei:     

2021. 05. 26.     Szabadkígyósi SZSC - 
Gyomaendrődi FC     2 : 0

                         G.:  -----              
A 9. fordulóból a gyomaendrődi csa-

pat járványügyi érintettsége miatt el-
maradt mérkőzést pótoltak a csapatok 
szerdán. Mindkét csapat számára fontos 
pontokról döntött a rangadó az év végi 
helyezéseket illetően. A házigazdák vé-
gig irányították a mérkőzést, azonban az 
eredményesen védekező vendégek ellen 
nehezen tudtak helyzeteket kialakítani. 
Gólt csak mindkét félidő hajrájában sike-
rült szerezni a Kígyósi csapatnak, amivel 
otthon tartották a nagyon fontos három 
pontot. A házigazda Szabadkígyós má-
sodszor is legyőzte a Gyomaendrődöt, ezt 
ebben a bajnokságban senki nem tudta 
megismételni. A győzelemmel ismét do-
bogóra állt a hazai csapat.

2021. 05. 28.     Gyomaendrődi FC – 
Tótkomlósi TC     3 : 1

                           G.: Hunya K., Kun Cs., 
Forgács G.

Két nappal a hétközi rangadó után 
lépett ismét pályára a hazai gárda, akik 
az utóbbi hetekben a hullámvölgybe ke-
rülő Tótkomlóst fogadták. A házigazdák 
mezőnyfölényét hozta az első félidő, a 
vendégek kapusa több nagy védést is be-
mutatott, de a félidő közepén már Ő sem 
tudta megmenteni csapatát a góltól. A 
vendégek szórványos kontrákat vezettek, 
de ezek nem jelentettek igazi veszélyt a 
hazaiak kapujára. A második félidő első 
felében egy akcióból és egy büntetőből 
elért góllal lerendezték a három pont 
sorsát a gyomaendrődiek, akik végig 
frissebben mozogtak és többet kezde-
ményeztek ellenfelüknél. A leginkább a 
védekezésre szoruló komlós számára egy 
szép átlövésből jött össze a mérkőzés vé-
gén a szépítés. Ezen a mérkőzésen a jobb 
erőkből álló csapat nyert és gyűjtötte be a 
három pontot.     

2021. 06. 05.     Dobozi SE - Gyomaend-
rődi FC     1 : 6

                          G.: Forgács G., Szabó P., 
Kun Cs., Barna V.

     
Alsóházi ellenfélhez látogatott a do-

bogóért küzdő körös parti gárda. A do-
bozi csapat elfogyott a szezon végére, 
ezúttal is igen tartalékosan tudtak csak 
odahaza kiállni. A vendégek a kezdettől 
diktálták a tempót, már az első negyed-
órában egy büntetőből megszerezték 
a vezetést. A hazaiak igyekeztek féken 
tartani a fi atal vendégeket, ez a félidő 
hajrájáig sikerült is, azonban az utolsó 
tíz percben gyorsan szerzett három gól-

lal tetemes lett az előny. A folytatásban, 
a második félidőben csak az maradt a 
kérdés, hogy mekkora különbségű lesz 
a gyomaenrődi győzelem. A két vendég-
találatra a hazaiak az utolsó percekben 
egyel tudtak válaszolni, így a becsületgól 
megszületett. A kissé göröngyös pályán, 
ha nem is sziporkázó játékkal, de maga-
biztos vendég győzelem született.

2021. 06.12.      Gyomaendrődi FC – 
Sarkadi Kinizsi LE     1 : 0

                          G.: BarnaV.

Az ez évi szezon utolsó bajnoki mérkő-
zésének is komoly tétje volt az érmekért 
folytatott harcban. Igazi parázs meccsre 
volt kilátás, mert mindkét csapat számára 
volt még tétje a találkozónak. A Sarkadiak 
is harcban voltak a harmadik helyért, ám 
a Gyomaendrődöt már győzelem esetén 
sem tudták volna megelőzni. A hazaiak 
támadólag léptek fel a mérkőzés elején, 
több nagy lehetőség is adódott előttük. 
A félidő második felére fordult a kocka, a 
Kinizsi két kapufát is elért, és a hazaiak ka-
pusának bravúrjaira is szükség volt a gól 
nélküli eredmény megtartásához. Szünet 
után is hasonlóan alakult a játék, mindkét 
csapat gondosan ügyelt a zárt védekezés-
re, ugyanakkor egyaránt akadtak jobb és 
gyengébb periódusai a mérkőzésnek. A 
házigazdák győztes gólja egy ellenféltől 
szerzett labdából született, bár a vendé-
gek kapusa még ziccerben hárított, de a 
kipattanót már nem tévesztették el a ha-
zaiak. A rangadón született győzelemmel 
a Gyomaendrődi FC csapata megszerezte 
az ezüstérmet. Nagy teljesítmény ez a fi a-
tal csapattól.  

Fülöp Zoltán

Ezüstérmet szereztek a labdarúgók
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A megyei labdarúgó 
bajnokságok nevezési ha-
tárideje 2021.07.02-án le-
járt. A focibarátok többsé-
ge fokozott fi gyelemmel 
kísérte ezt az időpontot, 
hiszen a klubok döntése 
ismeretében sokat tisztul-
hat a kép a következő idény 
osztályainak létszámát il-
letően. Az elmúlt években 
visszatérő problémát je-
lentett a megyei I. osztály 
létszámának hiányossága. 
Ennek megmentése mi-
att az elmúlt szezonban 
egy teljesen újszerű kvali-
fi kációs bajnokság került 
megrendezésre. A felső két 
osztály időszakos összevo-
nása nem nyerte el minden 
csapat tetszését, az idén vi-
szont úgy tűnik, erre nem 
kerül sor. A „postabontást” 
követően kiderült, hogy az 
idén problémamentesen 
összeállhat az első osztály 
tizenkét együttese. Két 
együttes mondott le az első 
osztályú indulásról, kért 
alacsonyabb szintű besoro-
lást, majd később még egy 
csapat csatlakozott hozzá-
juk. Ezt az űrt azonban a 
második osztályból sikerült 
pótolni. 

A megyei labdarúgás-
ban, mivel összeállt az első 
osztály tizenkét fős létszá-
ma az előző évhez képest 
teljesen új rendszerben bo-
nyolítják le a felnőtt bajnok-
ságot. Az összlétszám meg-
egyezik a tavaszival, ahhoz 
mérten  négy új csapat lé-
pett be, ugyanakkor négy 
alsóbb osztályba nevezett, 
valamint az NB III.-ban is 
helyet cserélt két viharsarki 
gárda. Az I. osztály létszá-
ma 12 maradt, de a feljutó 

Békéscsaba 1912 Előre II., 
valamint a kieső Dévavá-
nyai SE mellett nincs ott a 
mezőnyben a Békéscsabai 
MÁV SE, a Mezőkovácshá-
zi TE és a Mezőhegyesi SE 
gárdája sem. Helyükbe az 
NB III-ból visszatérő Körös-
ladány mellett a megyei 
II/A csoportjának első négy 
helyezettje (Okány KSK, 
Gyomaendrődi FC, Szabad-
kígyósi SZSC, Sarkadi KLE) 
lépett. Itt a lebonyolítás is 
változik: az alapszakaszt (22 
mérkőzés) felső- és alsóházi 
rájátszás követi (10 találko-
zó), melynek során az első 
hat helyezett a bajnoki cí-
mért, a hátsó hat pedig a 
kiesés elkerüléséért csatá-
zik majd oda-visszavágós 
rendszerben.

A megye II. A- és B-jelű 
osztályában összeállt a 
tervezett 14-es létszám. A 
klasszikus értelemben véve 
második vonalnak számí-
tó A-csoportban alaposan 
kicserélődött a mezőny. Itt 
kezdi meg az évet a már 
említett felülről érkező né-
gyes, továbbá az alulról 
feljebb lépő Medgyesbo-
dzás SE, Mezőmegyer SE, 
OMTK-Rákóczi, Végegyházi 
SE kvartett, nem élt viszont 
az indulási jogával a Méh-
keréki SE és a Kétegyházi 
SE. A lebonyolítás kétszer 
13 fordulós, hagyományos 
őszi-tavaszi rendszerben 
(26 mérkőzés) zajlik majd.

A B-csoport küzdelmeit 
is ezzel azonos rendszerben 
rendezik, több új belépő 
részvételével. A megye III. 
osztályból csatlakozott a 
dobogós Füzesgyarmati SK 
II, Kondorosi TE, Körösla-
dány MSK II trió, valamint a 

már említett, felülről érkező 
Kétegyházi SE. A kieső Kar-
dos KSK nem indít csapatot, 
a Méhkeréki SE is kihagy 
egy évet.

Részben emiatt, rész-
ben a Nagybánhegyesi TC 
és a Csabai AK „kihátrálásá-
nak” tulajdonítható, hogy 
a III. osztály létszáma 15-
re fogyatkozott, pedig 4 
újonnan összeálló gárda is 
bekerült oda. Hosszabb-rö-
videbb kihagyás után van 
ismét foci Csárdaszálláson, 
Magyarbánhegyesen és 
Vésztőn, mellettük Végegy-
házán indítottak második 
számú csapatot, velük teljes 
a kép.

A különböző osztályok 
csapatai az új idényben:

Megye I. osztály (12 csa-
pat): Békéscsabai Jamina 
SE, Csabacsűdi GYLSE, Gyo-
maendrődi FC, Gyulai Ter-
mál FC, Körösladány MSK, 
Nagyszénás SE, Okány KSK, 
Orosházi MTK-ULE, Sarkadi 
KLE, Szabadkígyósi SZSC, 
Szarvasi FC, Szeghalmi FC

Megye II. osztály, A-cso-
port (14 csapat): Békéscsa-
bai MÁV SE, Békésszentand-
rási HMSE, Csanádapácai 
EFC, Dévaványai SE, Dobozi 
SE, Kunágotai TE, Medgyes-
bodzás SE, Mezőberényi LE, 
Mezőhegyesi SE, Mezőko-
vácsházi TE, Mezőmegyer 
SE, OMTK-Rákóczi, Tótkom-
lósi TC, Végegyházi SE.

Megye II. osztály, 
B-csoport (14 csapat): Bat-
tonyai TK, Békési FC, Csor-
vási SK, Elek USE, Füzes-
gyarmati SK II, Gádorosi LSE, 
Kaszaper FC, Kétegyházi SE, 
Kevermes SE, Kondorosi TE, 
Körösladány MSK II, Körös-
tarcsai KSK, Lőkösházi KSK, 

Újkígyós FC.
Megye III. osztály (15 

csapat): Békéssámsoni SK, 
Bucsa SE, Csárdaszállási 
SZSK, Gerlai SE, Kamuti SK, 
Kötegyáni FC, Magyarbán-
hegyesi FC, Medgyesegy-
háza SE, Mezőmegyer SE 
II, Pusztaföldvári SZSE, Sar-
kadkeresztúri SE, Telekge-
rendási LSC, Végegyházi SE 
II, Vésztői SK, Zsadányi KSE.

Az MLSZ területi igaz-
gatóságán elkészítették a 
megyei bajnokságok sor-
solását. Az I.osztály küz-
delmei augusztus 14-én 
kezdődnek meg. Ebben az 
évben december 5-ig 17 
fordulót tudnak le a csapa-
tok, a várható tavaszi folyta-
tás február 19-én jön el. Az 
alapszakasz március 20-án 
zárul, azt követően az első 
hat a bajnoki címért játszik 
újabb kört oda-visszavágós 
rendszerben, az alsó hat 
együttes pedig a bennma-
radásért csatázik. A megye 
egyhez hasonlóan a megye 
három is augusztus 14-án 
rajtol, a megyei II/A és B 
csoport egy héttel később, 
augusztus 20-án kezd. 

A bajnokságok teljes 
menetrendje az adatbank.
mlsz.hu oldalon olvasha-
tók.

A megyei I. osztály 1. 
fordulójának programja. 
Augusztus 14., szombat, 
17.00: OMTK-ULE–Jamina 
SE, Nagyszénás SE–Szarva-
si FC, Sarkadi KLE–Körösla-
dány MSK, Szeghalmi FC–
Gyomaendrődi FC, Gyulai 
TFC–Okány KSK.  Augusztus 
15., vasárnap, 17.00: Csaba-
csűdi GYLSE–Szabadkígyó-
si SZSC.

Fülöp Zoltán

Nevezés utáni megyei focikörkép
Így állnak össze a megyei labdarúgó-bajnokságok
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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!

Tisztelt vásárlóim!

Nyári ajánlataim: 

• vetőmagok, virághagymák, vegysze-
rek, gyomirtók, fűmagok, műtrágyák, 
virágtápok

• drótkerítés, konyhafelszerelések
• festékáruk, hígyítók, glettanyag, 

csemperagasztók
• virágcserepek, virágföldek
•  üstházak, zománcozott üstök, gázégők
• üvegdemizsonok, borosüvegek
• bor- és cefreélesztők, pektinbontók
• műanyaghordók, műanyagkannák
• fejszék, balták, kéziszerszámok
• 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.

BARNA TOJÓTYÚK EGY ÉVES JOL TOJÓ 650 FT/DB , 
15 DB TÓL INGYEN SZÁLLÍTÁSSAL MEGRENDELHE-
TŐ. TEL .: 30/860 2627
-----------------------------------------------------------------------
PECSENYE KACSA 6 hetes fehér kb 3 kg -2000 ft/db.
3 hetes fehér- 1300 ft/db.
MULARD 9 hetes kb 4,3 kg -3800 ft/db.
10 db -tól ingyen szállítással megrendelhető.
Tel.: 30/860 2627
-----------------------------------------------------------------
PULYKA 6 hetes fehér 2800 ft/db , 5 db tól ingyenes  
szállítással megrendelhető.
Tel.: 30/835 1121

Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók 
hozzájárultak!

DÁVID IMRE JÓZSEFNÉ FARKAS 
MÓNIKA volt gyomaendrődi lakos  80. 
évében megtért teremtőjéhez.

GELLAI IMRÉNÉ TIÍMÁR IRMA 
volt endrődi lakos 83 éves korában az Égi 
hazába költözött.

GIRICZ VINCÉNÉ DINYA MAG-
DOLNA, volt gyomaendrődi lakos 79 éves 
korában az Égi hazába költözött.

PUJ MÁRIA volt endrődi lakos 61. 
évében megtért Teremtőjéhez.

VAD IMRE volt gyomaendrődi lakos 
79 éves korában az Égi hazába 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!

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.


