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„ANGYALOK SZÓZATA 
MINKET IS HÍV”8.

A tartalomból:
Városi advent Gyomaendrődön2.

Istentől megáldott, békés, boldog karácsonyt 
kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Szeretettel kívánok minden kedves ol-
vasónak boldog, örömteli adventi készülő-
dést és áldott, békés karácsonyi ünnepe-
ket!

Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester
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 Felgyulladt az első gyertya vasárnap este Gyomaendrődön is. 
Hagyományainkhoz híven a Szabadság téren került feldíszítés-
re az adventi koszorú. Mint minden évben, a Kistérségi Óvoda 
óvónői díszítették fel a gyönyörű koszorút.

Köszöntő beszédet mondott Lehóczkiné Timár Irén alpol-
gármester asszony, míg a szívet melengető műsort a Cervinus 
Színház szolgáltatta. Közreműködött; Tatár Bianka és Ragány 
Misa.

A szép számban összejött lakosok megvendégeléséről a Tér-
ségi Szociális Gondozási Központ gondoskodott, fi nom kalács-
csal, forralt borral és teával. A szervezés feladatát a Kállai Ferenc 
Művelődési Központ dolgozói látták el.

Lehóczkiné Timár Irén

Városi advent Gyomaendrődön
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Önkormányzati h í r e k
November 25-i soron következő testületi ülésen 26 napirendi 

pontban kellett döntést hoznia a Képviselő-testületnek.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot hirdetett 

a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény-
vezetői beosztás ellátására. A pályázat benyújtásának határideje 
2021. november 1 napján lejárt. A határnapig egy pályázat ér-
kezett, melyet a jelenleg is regnáló intézményvezető, Pál János 
Györgyné nyújtott be. 

A szakmai bizottság a személyes meghallgatást követően 
véleményezte a pályázatot, majd megfogalmazta az elvárásokat 
is, illetve egyhangúan javaslatot tett Pál János Györgyné kine-
vezésére határozott időre, 2022. január 1. napjától 2026. 12. 31. 
napjáig.

A bizottságok támogatták, a Képviselő-testület pedig érvé-
nyessé nyilvánította és kinevezte a pályázót 5 évre.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az M-Med Egészség-
ügyi Szolgáltató Kft. 2016. november 7. napján felnőtt háziorvosi 
tevékenységre kötött szerződést határozott, öt éves időtartamra. 
A határozat lejárta előtt a felek kinyilvánították, hogy 2022. janu-
ár 1-től változatlan formában kívánják folytatni a 7-es számú há-
ziorvosi körzet működtetését. A szerződés szabályozza a felek jo-
gait és kötelességeit, tartalmazza a törvényben előírt elemeket. 
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság megtárgyalva az előterjesztést, javasolta a Képviselő-
testületnek annak elfogadását és a szerződés határozatlan időre 
való megkötését a M-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel.

A 2022. évi programterv is megvitatásra került, illetve annak 
költségvetésére is javaslatot tett a Képviselő testület.

Előtte több alkalommal is történt egyeztetés a kulturális in-
tézmények vezetőivel, ahol meghatározásra kerültek a nemzeti 
ünnepek, nemzeti emléknapok, idegenforgalmi, gasztronómiai 
és szórakoztató rendezvények időpontjai, valamint a szervezé-
sért felelős intézmények is megnevezésre kerültek. 

Az elkövetkező évet KNER emlékévvé kívánja nyilvánítani 
a Képviselő-testület, mivel 140 éve lesz, hogy a Kner Nyomda 
megalapításra került, illetve a két település egyesülésének 40. 
évfordulójáról is meg kíván emlékezni a város. Az egész évet át-
fogó programsorozat tartalmazza a Knerek nyomdaipari, könyv-
kiadói és kulturális tevékenységének jelentőségéről, a Kner csa-
lád városszépítő és hírnevét öregbítő munkásságát, a település 
civil életét, természeti értékeit, adottságait. A programsorozat 
nem titkolt célja, hogy felhívja a fi gyelmet a Knerek és Gyoma 
kapcsolatára, tájékoztatni a turistákat arról, hogy az európai hírű 
könyvműhely a mi városunkban működött. 

A Képviselő-testület elfogadva a bizottságok javaslatát, meg-
szavazta az előterjesztésben foglaltakat a jövő évi rendezvények 
tartalmi és költségvetési vonatkozásában azzal a kikötéssel, 
hogy a jövő évi költségvetés ismeretében kerül véglegesítésre a 
rendezvényekre szánt összeg, illetve ennek megfelelően módo-
sulhat a tartalom is.

A Mobilbusz Kft. is elkészítette a 2021. évről szóló beszámoló-
ját, illetve benyújtotta a jövő évre szóló áremelési kérelmét. 

A Kft. Gyomaendrőd közigazgatási területén végzi tevékeny-
ségét egy 2017-ben elnyert pályázat alapján. A közszolgálati 
szerződés szerint a tevékenységéről évente köteles beszámolót 
készíteni, illetve október végéig áremelési javaslattal élni.

A jelen kérelmükben három befolyásoló, gazdasági tényező-
re hivatkozva kérik az árak módosítását. (üzemanyagár jelentős 
emelkedése, munkabér emelkedés, infl ációból adódó járulékos 
költségek emelkedése.)

A 2022-es évre tervezett árak: vonaljegy ára 270 Ft, teljes áru 
bérlet 3500 Ft, kedvezményes bérlet 830 Ft, valamint az önkor-
mányzatnak a 2022. évben a jelenleg érvényben lévő havi hozzájá-
rulás 1.704.000 Ft-ról, 1.953.158. Ft-ra emelkedik, ami az éves költ-
ségvetésben 23. 437. 895 Ft támogatási kiadást jelent.

A Képviselő-testület a beszámoló elfogadása után megsza-
vazta a költségek emeléséről szóló javaslatot is.

A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Ok-
tatási- Képzési Alapítvány egyedi kérelmet nyújtott be egy újabb 
kiadvány támogatására, Petőfi  Sándor és családja Gyomán törté-
nő átutazásának emlékére „Útban Segesvár felé” címmel. Az ala-
pítvány 150. 000 Ft összeget kér a 2021. évi Polgármesteri Alap 
terhére. Mivel az önkormányzatokról szóló 2011. évi törvény 
értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható 
át a döntés, így a bizottságoknak és a Képviselő-testületnek is 
tárgyalni kellett az összeg jóváhagyását. A kért összeg átutalását 
megszavazta a Képviselő-testület.

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek, nem lakáscélú 
helyiségek és területek hasznosításánál a szerződések többségé-
ben kikötésre került a bérleti díj évente történő felülvizsgálata. A 
szerződés módosítás KSH által kötött fogyasztói árindexalapján 
kerül kiszámításra. Magyarország 2022. évi központi költségve-
téséről szóló 2021. évi XC. törvényben rögzített fogyasztói árin-
dex 3.0 %. A bérleti díjak ez alapján kerülnek kiszámításra. 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazta a Pol-
gármestert a szerződések módosításokhoz szükséges jognyilat-
kozatok kiadására.

A Torzsás-zugban és Dan-zugban ingatlan tulajdonnal ren-
delkező polgárok cím megállapítási kérelemmel fordultak a 
Közös Önkormányzat Jegyzőjéhez annak érdekében, hogy al-
kotmányos jogukat gyakorolva lakcímet létesítsenek az előbb 
említett zugokban. A magánút elnevezési eljárásban egy 2015. 
évben alkotott önkormányzati rendeletet kell alkalmazni. A cél 
elérése érdekében megvizsgálásra került az utak tulajdonjoga 
is, mely szerint a közterületek kezelőjét, a Körös-vidéki Vízügyi 
Igazgatóságot is meg kellett kérni annak kinyilvánítására, hogy 
egyetért a területek elnevezésével.

Dr. Szonda István javaslata alapján a következő utcanevek 
használata lenne célszerű a történelmi térképek áttekintése 
alapján: Sulymos utca, Jégmadár utca, Feketególya utca, Nádi-
rigó utca, Csikász utca, Réticsík utca, Hínáros utca, Halas utca, 
Juhos utca, Nyárfás utca, Vidra utca, Hód utca. 

A Városfenntartó Környezetvédelmi, és Mezőgazdasági Bi-
zottság javaslata szerint a Torzsás-zugi és Dan-zugi út elnevezés 
helyett a Bodoki Károly gát, valamint Vásárhelyi Pál út elnevezést 
javasolta. 

A Képviselő-testület elfogadva az előterjesztésben tett javas-
latokat, megszavazta a lakossági kérést.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2021 szeptemberé-
ben alkotta meg a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők 
rendjéről szóló 23/2021. (IX. 30) önkormányzati rendeletet. A 
Rendelet rögzíti a köztemetőkbe gépkocsival történő be és ki-
hajtás rendjét, a gépjármű forgalmat a szertartások zavartalan 
bonyolítása és a temetői látogatók nyugalma érdekében. A Sza-
bályzat akkor a bizottságok véleményezése nélkül került a testü-
let elé. Képviselői javaslatra nem tárgyalta azt, hanem azt kérte, 
hogy kerüljön átdolgozásra a rendelet-tervezet és a bizottságok 
véleményének fi gyelembe vételével a novemberben esedékes 
ülésen kerüljön elfogadásra, amennyiben az nem ütközik egy 
magasabb jogszabállyal, a törvényi elvárással. 

A Képviselő-testület az alábbi módosításokkal fogadta el a 
rendelet-tervezetet:

Kerüljön pontos megjelölésre a nyári időszámítás, amely áp-
rilis 1-november 3, míg a téli időszámítás a november 4 és márci-
us 31. közötti időszakot foglalja magába. 

A temetési napokon a szertartást megelőzően egy órával a 
behajtást minden gépjárműre vonatkozóan korlátozni szüksé-
ges, ezzel biztosítva a temetési szertartás zavartalanságát.

 Minden szolgáltató és síremléket készítő köteles a keletke-
zett földmaradványt a temető üzemeltetője által kijelölt helyre 
szállítani.

A Képviselő-testület elfogadta a rendelet-tervezetet ebben a 
formában, amely kifüggesztésre kerül a köztemetők bejáratánál.

Lehóczkiné Timár Irén 
alpolgármester
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Advent 2021.

A Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskolában ünnepi műsorral vette kezde-
tét az advent. Kondorné Timár Erzsébet 
igazgatóhelyettes asszony gondolatai 
után Papp Tibor református lelkész em-

lékezett meg a várakozás lényegéről, s 
hívta csendes áhítatra diákjainkat. Isko-
lánk aulájában negyedikesek énekeltek 
Szabóné Vaszkó Éva tanítónő vezetésé-
vel, Kis Virág és Kovács Boglárka hang-
szeren játszott, meghittebbé téve az 
első adventi gyertya meggyújtását. 

Bölcs–ész 

Tanulmányi Verseny

A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Kara „Bölcs-ész” címmel 
tanulmányi versenyt hirdetett 
a középiskolák 11. és 12. évfo-
lyamos diákjainak. Nemzetközi 
tanulmányok, történelem, régé-
szet, irodalom tárgyakból lehe-
tett indulni a megmérettetésen. 
Gimnáziumunk 12.A osztályos 
tanulója, Tímár Péter András 
részt vesz a versenyen, melynek 
első fordulóját sikeresen teljesí-
tette. A második forduló után, 
december végén derül ki, hogy 
a szóbeli döntőre bejutott-e. Az 
első három helyezett pénzjuta-
lomban részesül. Gratulálunk 
Péternek az eredményhez. Fel-
készítője Rudner Anett tanárnő.

Erdélyi diákok 

Gyomaendrődön

2021 szeptemberében a 
Határtalanul program kerete-
in belül huszonkilenc diákunk 
és három felügyelő tanárunk 
egy hétre Erdélybe utazhatott. 
A gyerekek remekül érezték 
magukat és izgatottan várták 
a viszontlátást, amelyre októ-
ber közepén került sor, amikor 
is megérkeztek az erdélyi diá-
kok Gyomaendrődre. Tartalmas 
napokat töltöttek nálunk. A 
megérkezés napján az út fára-
dalmait a Liget Fürdőben és a 
Hármas-Körös partján pihenték 
ki. A következő napon Debre-
cenbe kirándultak. A Kossuth 
tér és a Nagytemplom megte-
kintése után a magyar pusztá-
ra, Hortobágyra utaztak, ahol 
a Mátai ménest nézték meg, 
majd egy csikósbemutatón is 
részt vettek lovas kocsin ülve. 
A szabadprogram során a ma-

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei

Átalános iskolai egység Gimnázium
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dárkórházat is meglátogathatták. A 
szerdai napot Gyomaendrődön töl-
tötték. Reggel közösen fát ültettek 
az iskola udvarán, az összetartás jel-
képeként, majd az utazás-turizmust 
tanuló diákjaink vezetésével a Kner 
Nyomdaipari Múzeumba látogattak 
el és a lombkorona sétányon az őszi 
napsütésben a liget szépségében 
gyönyörködtek. Ebéd után a Liget 
fürdőben úszhattak és pihenhet-
tek vendégeink. Az endrődi tájház 
megtekintése után közös sütés kö-
vetkezett a Szent Antal Népházban. 
Vacsora előtt még a Körös Kajak 
vízitelepén sárkányhajóztak a diá-
kok, aztán a szállásukon a Hárs Ho-
telben elfogyasztott vacsora után 
táncházba hívták diákjaink az erdélyi vendégeket, ahol Kovács 
Sándor táncpedagógus és néptáncosaink Hunya Fanni és Ugrai 
Éva vezetésével jó hangulatú táncos estet tölthettek el együtt a 
gyerekek a gimnázium tornatermében. Csütörtökön Szarvason 
kezdődtek a programok, ahol a Nagy-Magyarország közepét 
jelképező szélmalmot nézték meg. Majd tovább indultak Ópusz-
taszerre, megtekintették a Nemzeti Emlékhelyet és útjukat foly-
tatták Szegedre. A Dóm és a Vadaspark meglátogatása után vá-
rosnéző sétával töltötték a gyerekek az idejüket. A sok érdekes 
programnak és együtt töltött időnek köszönhetően új barátsá-
gok szövődtek, ami a Határtalanul pályázat egyik fontos célja. A 
programok szervezéséért köszönet illeti Szabadka Marianna és 
Nagy Ádám kollégáinkat.

Zsebpénzügyesek

Felfedezők

Határtalanul
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Az Endrődiek Baráti Köre ebben az évben több rendezvénnyel 
emlékezik Endrőd újratelepítésének 290. évfordulójára. Novem-
berben négy alkalommal gyűltünk össze, mindannyiszor a Szent 
Antal Népházban.

Először november 6-án, szombaton a disznóvágási hagyomá-
nyokat elevenítettük fel. Hogyan történt Endrődön a disznóvágás, 
mi volt a szokás, milyen ételeket készítettek? 

Mindenekelőtt áldomást ittak (többször is a nap folyamán), 
reggelire hagymás vért sütöttek, ebédre orjalevest főztek, a leves 
után elmaradhatatlan volt a főtt hús ciberével. Délutánra kisült a 
fi nom hájas kifl i is. Vacsorára töltött káposztát főztek, hurkát, kol-
bászt, pecsenyét sütöttek.

Nagyon sok munkával járt, mire elkészült a kolbász, a pucor 
(gömböc), a hurka, a disznósajt, besózták a szalonnát, kisütötték a 
zsírt. Ünnep volt ez a javából, hiszen Endrődön nem jutott minden 
nap hús az asztalra. Ünnep volt azért is, mert összejött a rokonság. 
A nap végén jót ettek, ittak, aztán előkerült a citera vagy a hegedű, 
és jót danoltak az emberek. Az esti kártyázás is szokásban volt.

A disznóvágáshoz tartozik, hogy az asszonyok gyakran sü-
töttek ilyenkor vízenkőttet vagy vízen kullogót, hájas tésztát, kelt 
hájas kifl it. Fülöpné Katóka és Gubuczné Erzsike meg is sütötték 
ezeket a süteményeket. Isten tartsa meg őket nagyon sokáig! Ter-
mészetesen meg is kóstolhattuk a fi nomságokat, sőt a recepteket is 
hazavihettük, hogyha kedvünk támad, otthon kipróbálhatjuk. 

Ebéd előtt Fülöpné Katóka és Gubucz Béla mesélt emlékezetes 
történeteket a régi idők disznóvágásairól.

Ebédre mi más lett volna? Sült kolbászt és hurkát ettünk. Meg-
hívtuk a Rózsahegyi iskola tantestületét és a Barátság Klub tagjait 
is a barátság jegyében.

Másnap november 7-én, vasárnap délután 16 órakor endrődi 
énekeket hallgathattunk a Gyomaendrődi Zenebarátok Kórusa, 
valamint Csíkné Varga Eszter, Kiss Rózsa és Nagy Ildikó előadásá-
ban. Műsorvezető Polányi Éva volt.

Bartók Béla 1926-ban Endrődön az Öregszőlőben gyűjtött 
népdalokat. Az általa gyűjtött dalokból, balladákból válogatott a 
műsor összeállítója, Szilágyiné Németh Eszter.

A koncert végén a kórussal együtt énekelt a közönség is.

November 13. „ENDRŐD 290” KONFERENCIA: ENDRŐD 
MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE

Délelőtt 10-kor kezdődött a rendezvény, Dr. Varjú László, az 
Endrődiek Baráti Körének titkára köszöntötte a megjelenteket, 
utána Uhrin Gábor mondta el, hogy miért kezdeményezte ezt a 
konferenciát.

Az első előadó Dr. Kovács Béla volt. Nagyon érthetően, hitele-
sen elmondta az újratelepítés körülményeit. Talán sikerül az újság 
következő számaiban közzétenni előadását.

Utána Dr. Szonda István beszélt Endrődről a néprajzkutató 
szemével, képeket is vetített szép endrődi szőttesekről, a tájházban 
megtartott betlehemezésről, falusi esküvőről.

Hegedüs Bence Endrődszentlászló (Kondoros puszta, Hunya) 
történetéről és Endrődhöz való viszonyáról tartott vetített képes 
előadást.

Ebéd után fi lmvetítés következett: Giricz László a 290. évfordu-
lóra készített régi fényképekből, dokumentumokból, riportokból 
egy 45 perces kisfi lmet.

Délutáni program Endrőd (Gyomaendrőd) jelenéről és jövő-
jéről szólt. 

Toldi Balázs polgármester a közelmúlt és a közeljövő 

gyomaendrődi fejlesztéseiről beszélt, többek között útfelújítások-
ról, az ipari park és a fürdő fejlesztéséről, a holtágak vízcseréjéről, 
az öntözőcsatornák rendbetételéről, eladó házakat megvásárolva 
szociális bérlakások létesítéséről. 

Az illegális hulladéklerakás problémáját is megemlítette, nem 
győzi a város a szemétdombokat felszámolni.

Egy tiszta, élhető város megteremtése a cél, ahonnan nem vá-
gyódnak el az emberek.

Dr.Véha Antal, aki a Szegedi Tudományegyetemen intézetveze-
tő egyetemi tanár (szakterülete a malomipar) az öko- és biogazdál-
kodás lehetőségeiről beszélt. Felhívta a fi gyelmet a biotermékekre, 
ezeknek a jövedelmezősége 3-4-szeres. A globális felmelegedés 
miatt egyre fontosabb az öntözés. Nagyon lényeges az élelmiszer-
feldolgozó ipar, ennek kialakulását minden lehetséges eszközzel 
támogatni kell. A feldolgozott élelmiszert jóval nagyobb haszonnal 
lehet értékesíteni.

Davidovics László, a Bethlen Gábor Mg-i és Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója a középfokú 
agrárképzést mutatta be a közönségnek. Elmondta, hogy jó az is-
kola, színvonalas oktatás folyik, sok gyerek jár ide és szeretik is ezt 
az iskolát. Elmondta azt is, hogy eszközeik elavultak, sajnos nem 
kapnak elég pénzt fejlesztésre. Az előadás végén levetítette az isko-
la bemutatkozó fi lmjét. Környezetvédőket, mezőgazdászokat, lo-
vászokat, pékeket, cukrászokat, falusi vendéglátókat, szakácsokat, 
pincéreket képeznek. 

Végül felolvastuk Dr. Dinya László professzor levelét, aki nem 
tudott eljönni a konferenciára, de üzent:

Településünk jövője szempontjából térségünk komplex fejlesz-
tésére van szükség. Amihez (mint azt kevesen tudják) egyidejűleg 
legalább négyféle tőkére van szükség:

- a gazdasági tőke (pénztőke + beépített infrastruktúra egy-
aránt)

- a tudástőke (azaz elegendő jólképzett munkaerő, mégpedig 
fi atalok),

- a természeti tőke (termőföld, vízkincs, élhető környezet, 
nyersanyag, stb.)

- és nem utolsósorban társadalmi tőke (agilis, összetartó kö-
zösség)

Ha bármelyik hiányzik, vagy leromló tendenciát mutat, min-
dent meg kell tenni, hogy javítsuk. Különben nincs kiút, nincs tisz-
tességes jövő.

Végül Dr. Varjú László zárta a konferenciát. Elmondta, hogy 
ezzel a konferenciával nem ért véget a közös gondolkodás. Ez a 
jövő a kezdete. Több ilyen konferenciát, tanácskozást, ismeretter-
jesztő előadást fogunk szervezni jövőre.

November 14.
Családfa nap.

Bemutattuk azt a számítógépes programot, amellyel lehetőség 
nyílik arra, hogy összekapcsoljuk a tősgyökeres endrődi családok 
családfáját. Minden nagycsaládban van olyan ember, aki kutatja 
a múltat, vezeti a családfát, tartja a kapcsolatot a rokonokkal. Az 
eddigi adatok feldolgozása során bebizonyosodott az, amit eddig 
is sejtettünk, hogy minden endrődi rokona minden endrődinek. 

Uhrin Gábor kivetítve ismertette a programot (nem kell tele-
píteni, internetes böngészőben fut), miket tud, és hogyan kell ke-
zelni.

Aki igényelte, annak adott hozzáférést, jelszót, és a helyszínen 
ki is próbálhatták az érdeklődők a programot. Az ősök irányába 
vagy a leszármazottak felé kirajzoltathatták a családfát.

Kiterítettük az endrődi Uhrinok, Ugrinok kinyomtatott, 6 mé-
ter hosszú családfáját, mely az 1700-as évek elejétől napjainkig mu-
tatja a családtagokat. Nagy érdeklődéssel szemlélte a közönség, és 
örültek, amikor felfedezték rajta valamelyik rokonukat.

Lejegyezte: Uhrin Gábor

„Endrőd 290 éves” rendezvénysorozat folytatódott
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Kegyelettel és imád-
ságos szeretettel bú-
csúzik a z endrődi Szent 
Imre egyházközség hű-
séges tagjától, Tóth Pé-
terné Látkóczki Mária 
Teréziától, Terike nénitől.  
Közösségünk egy buzgó, 
aktív tagját veszítette el 
személyében. Látkóczki 
Terézia 1939-ben szü-
letett Hunyán, buzgó 
katolikus családban. Fiú-
testvérével szeretetben 
nevelkedtek a családi 
házban, a családszeretet 
és a munkaszeretet mel-
lett az Istenszeretetet is 

korán megtanulva. Tóth Péterrel való házasságkötése révén 
Endrődre kerül. Házasságukból két gyermek született, Edit és 
Péter, majd érkezett a két unoka, Editke és Mirtill.  Terike néni 
a családjának is átadta, amit magával hozott a szülő házból: 
gyermekeit, unokáit vallásos szellemben nevelte, tanította.

Oltáranyaként hosszú éveken át díszítette az úrnapi oltárt, 
körmeneteken fáklyavivő volt, elsőáldozási ünnepeken ő is 
segített az agapét előkészíteni.  Minden kilenceden, ájtatos-
ságon, litánián ott volt, amíg csak az egészsége ezt lehetővé 
tette. Adományaival mindig bőkezűen támogatta az egyház-
községet, az ünnepek megtartását.  Odafigyelt, hogy élő és 
elhunyt szeretteiért rendszeresen szentmiséket mondasson. 
Rendszeres gyónó-áldozó volt, és a Mária Társulat tagjaként 
naponta imádkozta a rózsafüzért.

Férjét odaadóan ápolta annak haláláig. Nagy veszteség 
volt számára az özvegy sorba jutás, de még nagyobb fájdalom 
volt Edit leánya elvesztése 2016-ban. Ezt igazán feldolgozni 
sosem tudta már. Nagy támasza volt családja, gyermeke és 
unokái közelsége, miközben az ő ereje és egészsége is ha-
nyatlani kezdett.  Sorsát, az elmúlás gondolatát keresztény 
emberhez méltóan elfogadta, magát mindig mindenben Isten 
akaratára bízta. Gyakori mondása volt: „Csak a jó Szűzanya 
segítsen meg bennünket!”

Október 29-én még végig tudta látogatni szerettei sírjait, 
ahol ő is hamarosan megpihent. Halottak napján egyre gyön-
gülő szíve miatt került kórházba, előtte még otthonában kérte 
a szentségeket: meggyónt, megáldozott, felvette a betegek 
kenetét. November 13-án adta vissza lelkét Teremtőjének, 81 
esztendős korában.

Hiányozni fog családjának, fiának, unokáinak, rokonsá-
gának, de üresen marad egy hely az endrődi templomban a 
Szent Kereszt oltár mellett is, hisz a templom második otthona 
volt. Imádkozunk lelkiüdvéért, hogy az Úr jutalmazza meg a 
másvilágon örök nyugalommal és véget nem érő boldogság-
gal.

Nyugodjék békességben, Jézus és Mária szent nevében!
Czank Gábor plébános

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?

Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
– A költő, a szamár, s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, –
                            mennyből az angyal.

Márai Sándor: 
Mennyből az angyal
Mennyből az angyal - menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény világol,
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal,
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.

Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett –
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.

És elmegy sok ember előtte:
A Katona, ki szíven döft e,
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta –
Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem mer.

Mert Ő sem szól már, nem is vádol,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta –
Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is cselekesznek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának a titkát,
Mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.

És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi  parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendű népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”

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

Tóth Péterné Látkóczki Terézia
1939-2021
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„ANGYALOK SZÓZATA MINKET IS HÍV...”
Adventi szent idő van, a készület, 

a Messiás-várás szép napjai.  Ebben 
a négy hétben Egyházunk bűnbá-
natra, imádságra, jócselekedetek-
re hív föl minket, hogy Keresztelő 
Szent János szavai szerint, egyen-
gessük lelkünk göröngyös útjait a 
közelgő Krisztus számára. Ezt a ké-
születet és várakozást jelzik az ad-
venti koszorú sorra gyúló gyertyái, 
a bűnbánat fontosságát jelzi az ad-
vent viola színe.

„Jöjj, Messiás, jöjj, hogy megsza-
badíts minket!” – sóhajtottak fel az 
ószövetség szentjei, várva az Üdvö-
zítő születését. Minden évben vár-
juk a szabadítást, lelkünk megvál-
tását az advent szent időszakában, 
- de talán idén érezzük e szavak 
súlyát leginkább, amikor lassan két 
éve ránk nehezedik a világjárvány, 
és az ezzel kapcsolatos nehézségek. 
Ezért most még kitartóbban, még 
állhatatosabban kell imádkoznunk, 
hogy az Úr szabadítson meg ben-
nünket. Szabadítson meg gyarlósá-
gainktól, bűneinktől, és szabadítson 
meg a járványtól.

Szép karácsonyi énekünk így 
szól: „Angyalok szózata minket is 
hív!”. Ez az angyali szó is bátorít 
minket, hogy a közelgő szép ünnep-
re rendbe tegyük a lelkünket, hogy 
karácsony szent éjjelén méltóképp 
állhassunk az istengyermek jászola 
elé. Mit jelen ez a készület? Első-
sorban imádságos lelkületet. Ahogy 
mondani szokták: „Zuhanó repülőn 
mindenki tud imádkozni!” –de ne 
csak a bajban, ne csak a szükség-
helyzetben imádkozzunk. Az advent 
jó alkalom arra, hogy megvizsgáljuk 
imaéletünket, mennyire élő, meny-
nyire rendszeres; mennyire szívből 

jövőek és önkifejezőek az imádsága-
im. Szívesen áldozok e a napomból 
pár percet Istenre, hogy elvégezzem 
napi imáimat? 

Aztán az adventi készület másik 
sarokköve a bűnbánat. A hívő kato-
likus keresztény ember adventben 
elvégezi a szentgyónását, megtisz-
títva a lelkét, hogy a szent ünne-
pek alatt megáldozhasson, azaz a 
szentostyában magához vehesse a 
közénk jött Üdvözítőt. A bűnbánat 
szentségéhez felkészülve járuljunk: 
alapos lelkiismeretet tartva, több-
ször átolvasva az imakönyvünkből a 
„lelkitükröt”, felindítva önmagunk-
ban a tökéletes bánatot járuljunk 
szentgyónáshoz, hogy a feloldozás-
ban megtisztult lelkünk tiszta és 
méltó jászol legyen a Kis Jézus szá-
mára karácsony éjszakáján.

Az imádság és bűnbánat azon-
ban kevés, ha nem kísérik jócsele-
kedetek. Az advent szent napjaiban 
ne maradjon ki az alamizsnálko-
dás. Számtalan karitatív egyesület 

és szervezet áll rendelkezésünkre, 
hogy adakozzunk beteg gyerme-
keknek, kórházaknak, rászoru-
ló családoknak. Az úgynevezett 
„cipősdoboz-akció” is egy jó alka-
lom, hogy olyan gyerekeket ajándé-
kozzunk meg, akik talán semmilyen 
ajándékot nem várhatnak a fenyőfa 
alá.  

Ha ezt a hármat: imádságot, 
bűnbánatot és jócselekedeteket ösz-
szefonjuk és így töltjük az advent 
szent napjait, akkor a karácsony fel-
készülve fog találni bennünket, és 
szenteste, amikor az angyalok szó-
zata minket is hívni fog a jászolhoz, 
akkor megtisztulva és méltóképpen 
fogjuk szívünkbe fogadni a Gyer-
mek Jézust.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
minden kedves Olvasónak kegye-
lemteljes adventi készületet és Is-
tentől megáldott, békés boldog Ka-
rácsonyi ünnepeket!

Czank Gábor plébános
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* F E L H Í V Á S *
JÓTÉKONY CÉLÚ ADAKOZÁSRA!

Az Élet Másokért Egyesület megrendezi a

XX. „SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!”
jótékony célú adakozását

2021. december 18-án (szombat) 14.00 órakor az
Endrődi Népházban (Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.)

25 gyomaendrődi, tartósan beteg gyermeket nevelő rászo-
ruló családot, szeretnénk ebben az esztendőben megajándé-

kozni a nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően.
Gyűjtünk: az elmúlt évekhez hasonlóan tartós élelmiszert, 
édességet, írószert, játékokat, könyveket, és mindent, ami 

egy gyermek számára örömet jelenthet.

Fővédnök: Dr. Jambrik Zoltán
Védnök: Zalai Mihály a Megyegyűlés elnöke
Toldi Balázs Gyomaendrőd polgármestere

   Amennyiben a vírushelyzetre való tekintettel az ünnep-
ségre nem kerülhet sor, az ajándékcsomagokat személyesen 

juttatjuk el a családokhoz.

  FELAJÁNLÁSOKAT A KÖVETKEZŐ CÍMEKRE VÁRJUK:

Vaszkó Sándorné
Gyomaendrőd, Kollmann lakótelep 
(volt OTP melletti könyvelőirodán)

AKI ANYAGILAG SZERETNE SEGÍTENI, A KÖVETKEZŐ CÍMEN 
TEHETI MEG:

Számlaszámunk: OTP 11733120-26654348

 Segítségüket és felajánlásaikat előre is köszönjük!

Lisztadomány 2021
2021. október 26-án érkezett Gyomaendrődre a Magyarok Ke-

nyere program keretében 665 kg lisztadomány, mely Gyomaendrőd 
járás településein került kiosztásra.

Egyesületünk vállalta az első évtől ennek lebonyolítását.
A városunkban nehéz helyzetben élő családoknak juttatott el 

összesen 245 kg lisztet.
Szeretném megköszönni a gazdáknak, akik felajánlást tettek a 

búzatermésükből, hogy a 15 millió búzaszemből lisztadomány ké-
szüljön.

Köszönet illeti a szervezőket, a segítőket, hiszen a mostani hely-
zetben, a tél közeledtével nagy segítség  az egyedül élőknek, a nagy-
családosoknak és mindenkinek, aki szükséget szenved.

Minden adományozott nevében köszönet az összefogásért.

Vaszkó Sándorné
Élet Másokért Egyesület

Gyomaendrőd

Az alábbi szemelvény a Pesti Hírlap 1892. június 6-i számában jelent 
meg.

Babik József egri egyházmegyei áldozó pap és tanár, ki már két vas-
kos kö tetben adta ki a papi adomákat, melyeket nagy szor galommal és 
jókedvvel gyűjtött össze, most Novicius Gaudencius címen egy harma-
dik kötetet adott ki. Ennek java részét Lehóczky József orosházai lel kész 
szolgáltatta neki. A tartalmas könyvből alábbi akban közlünk néhány 
mutatványt.

Lábos János endrődi esperes-plébános prédi kációi messze földön 
híresek voltak. Egyszer kará csony éjszakáján, az éjféli mise előtt is pré-
dikált, mikor is, mivel a jámbor pásztorokról emlékezik meg az egyház, 
bementek éjféli misére a pusztai juhászok és három közülök a kórus 
alatt foglalt helyet egy székben.

Az öreg esperesről tudták, hogy a szószékről leszokott kiabálni 
egyes személyekre; azért nagyon megijedtek, mikor beszédét imigyen 
kezdte:

— Keljetek fel pásztorok!
Szegények inkább lefelé húzták a fejőket, me lyet féltettek a szap-

pan nélkül való megmosdatástól... Azonban Lábos ismétlé:
— Keljetek föl, pásztorok! Nem halljátok?
Erre a bundások azt vélvén, hogy nekik szól az öreg s talán tudja is a 

multheti birkalopást, nagy szégyenkezve felcihelődtek, mit észrevevén 
Lábos, így folytatá beszédét:

— Ne ti keljetek föl, tolvaj, betyár endrődi pásztorok, hanem ti jám-
bor betlehemiek és jertek most született üdvözítőnk imádására.

És azután egyikét mondá el legszebb beszé deinek.

*

Egy ízben az öt árpakenyérröl és kevés halacs káról beszélt… Töb-
bek közt ezeket is mondta:

— Hogy ezen négyezernyi sokaság közt nem voltak ott az 
endrődiek, azt bizonyosan állíthatom, mert azok nem elégedtek volna 
meg ily böjtös ebéd del, hanem bort és pálinkát is kértek volna ráa dásul.

A következő részlet Mons. Fo dor József, a Nagyváradi Római Katolikus 
Egyházmegye általá nos helynökének „Nemcsak a bor vidámítja az ember 
szívét!” című anekdotagyűjteményéből (Nagyvárad. 2003) származik.

Mihály „cár”

Prohászka Ottokár egy alkalom mal Debrecenben vendégszere pelt, 
s természetesen a plébáni ának volt nagyon szívesen látott és nagy tisz-
telettel övezett ven dége. Ezen idő tájt Prohászka nemzetgyűlési képvi-
selő volt, Csernus Mihály, a későbbi endrődi apátplébános, aki akko ri 
debreceni segédlelkész, a battonyai kerületnek volt nemzetgyűlési 
képviselője. A plébánián a levescsengő elhangzása után asztalhoz gyü-
lekeztek a plébá nia tagjai, s nagy reverenciával tisztelegtek Prohászka 
püspök előtt. Alig ültek asztalhoz, még el sem kezdték a leves kanalazá-
sát, Prohászka megkérdezte Csernustól:

- Mi újság a kerületedben, Mi hály testvér?
Csernusból csak úgy dőlt a szó:
- Felháborító állapotok vannak, de közévágok én az egész társa-

ságnak! A főispán miatt interpel lálok, az alispánnak fegyelmit akasztok 
a nyakába, a várme gyei főjegyzőt elcsapatom, az árvaszéki ülnöknek 
pedig kiteke rem a nyakát...

S utána még egy sereg jóslat ar ról, hogy minemű szomorú vég vár 
azokra, akik vele szemben ellenkezni merészelnek a kerület ben, hogy 
így elbánik velük és úgy elbánik velük. Prohászka és az asztaltársaság 
minden tagja csendesen hallgatta Csernust, s amikor az beszédje vé-
gére ért, Prohászka halkan, a maga mel lét kissé megütve, csak ennyit 
mondott:

- S mindezt én, Csernus Mihály!
Mondani se kell, hogy kiszakadt a nevetés mindenkiből, Csernus 

egy szempillantás alatt vere sebb lett, mint a főzött rák, de ebéd végén 
Prohászka megsi mogatta:

- Ne búsulj, Mihály, rend lesz a te kerületedben nyakak kitekerése 
nélkül is...

Közreadta: Hegedűs Bence

Papi adomák
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A S Z T A G
- szabadban tárolt, tartósan összerakott, cséplésre vagy nyomtatásra váró gabona 

(elsősorban búza) -

Korunkban egyre nagyobb hang-

súlyt kap az élelmiszer-biztonság, 

amely a növényi és állati eredetű élel-

miszerekkel szemben támasztott szi-

gorú követelményekkel többek között 

a fogyasztó jogos érdekeit, igényeit fo-

galmazza meg és képviseli.

Gazdasági növényeink termesztés-
technológiájának fontos része a termés 
mennyiségét vagy minőségét veszélyez-
tető károsítók elleni védekezés. Azonban 
a növénytermesztés során alkalmazott 
termesztéstechnológiának olyannak kell 
lennie, hogy fogyasztásra, illetve feldol-
gozásra alkalmas, megfelelő minőségű és 
egészséges növényi terméket hozzon lét-
re, amely nem tartalmaz az emberi egész-
ségre ártalmas vegyületet. Ennek egyik 
legjobb útja az integrált növényvédelem/
gazdálkodás alkalmazása.

A környezet és az egészség védelmét 
maximálisan szem előtt tartó, a biológiai 
sokféleséget és a természeti erőforráso-
kat megőrző, de egyúttal jövedelmező-
séget is biztosító, és kiváló minőségű, 
egészséges termékeket előállító integrált 
gazdálkodási rendszer kidolgozásához és 
elterjesztéséhez alapvetően fontos a kel-
lő szakmai ismeret, az egységes megkö-
zelítésmód és a harmonizált gyakorlat.

Ennek érdekében az Európai Unió 
irányelvvel szabályozta a  növényvédő 

szerek fenntartható módon történő al-

kalmazását, 2014-től kötelezően előírva 
az integrált növényvédelem alkalmazá-
sát a tagországokban.

Az integrált növényvédelem alapel-
veit hazánkban a növényvédelmi tevé-

kenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM 
rendelet 8. melléklete tartalmazza. Ezen 
alapelvek a következők:

1.  A károsítók megjelenésének meg-
előzésére vagy azok mennyiségének gaz-
dasági kárt okozó szint alá szorítására az 
agrotechnikai, biológiai, biotechnikai, 
mechanikai és kémiai védekezési eljárá-
sok, illetve ezek technológiai rendszerei-
nek felhasználása során az alábbi eszkö-
zöket kell alkalmazni:

1.1.Megfelelő, a kultúrnövény optimá-
lis fejlődését biztosító, a károsítók elleni 
kompetícióját elősegítő agrotechnikai 
elemek

 - vetésváltás;
 - tápanyag-gazdálkodás;
 - fajta/hibridmegválasztás;
 - vetéstechnológia- és –időzítés;
 - növényápolás;
 - betakarítás, szállítás, tisztítás, táro-

lás.

1.2.Rezisztens vagy toleráns növény-
fajták, fémzárolt vetőmagok és ellenőr-
zött szaporítóanyagok

1.3.Talajvizsgálatra alapozott táp-
anyag-utánpótlás, szükség szerinti 
meszezés és a talaj optimális nedves-
ségtartalmát biztosító öntözési vagy víz-
elvezetési eljárások

1.4.A károsítók elterjedésének meg-
akadályozása a gépek, berendezések, ön-
tözőcsatornák rendszeres tisztításával

1.5.A gyomnövények, kártevők és 
kórokozók természetes ellenségeinek és 
a hasznos, valamint a növénytermelés 
szempontjából veszélyt nem jelentő élő 

szervezeteknek a fokozott védelme, és 
tevékenységük erősítése megfelelő nö-
vényvédelmi intézkedésekkel vagy a ter-
melőhelyeken belüli és kívüli ökológiai 
infrastruktúrákkal.

2. Növényvédelmi előrejelzés
Környezetkímélő, gazdaságos és ered-

ményes növényvédelmi technológiát 
csak üzemi előrejelzésre alapozva lehet 
kidolgozni. Az eredményes növényvé-
delemhez elengedhetetlen a növényvé-
delmi helyzet alakulásának folyamatos 
megfi gyelése, előrejelzése. A gazdálko-
dók munkájának támogatására a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara (NAK) a Magyar 
Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi 
Kamarával (MNMNK) együttműködésben 
növényvédelmi előrejelzési szolgáltatást 
üzemeltet. A NAK növényvédelmi portál-
ján területre és növénykultúrára lebontva 
férhetőek hozzá az információk. A  www.
novenyvedelem.nak.hu  oldalon térítés-
mentesen elérhető szolgáltatás alapvető 
célja, hogy a gazdák saját gazdaságukban 
hatékonyabb növényvédelmi intézkedé-
seket végezhessenek. A növényvédelmi 
kezelések okszerű és optimális időben 
történő végrehajtásával nemcsak a gaz-
daságosság növekszik, hanem a környe-
zet terhelése is csökkenthető, és nem 
utolsósorban megbízható, egészséges 
élelmiszerek kerülnek a fogyasztók aszta-
lára.

Jelentős fejlesztéseket valósítottak 
meg növényvédő szer gyártó cégek az 
elmúlt években Magyarországon, ame-
lyek az ország számos tájegységére, bor-
vidékére online felületen biztosítanak 

Az integrált növényvédelem általános elvei
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védekezési döntést megalapozó informá-
ciókat a termelők számára, pl. repcében 
repce-fénybogár, kukoricában kukorica-
moly elleni védekezéshez (DuPont Evalio 
AgroSystems), vagy időjárási-, betegség- 
és kártevő előrejelzési SMS szolgáltatás 
(Bayer CropScience), ill. alma-, szőlő-, 
szántóföldi növény betegség-előrejel-
zési szolgáltatás (Syngenta) stb. A szőlő 
aranyszínű sárgaság kórokozóját terjesztő 
amerikai szőlőkabóca fejlődésmenetének 
és rajzásdinamikájának az előrejelzésére a 
NÉBIH és a megyei KH-ok országos káro-
sító monitoring rendszert működtetnek, 
amelynek az adatai, eredményei a NÉBIH 
honlapján elérhetők.

A kórokozók előrejelzése tekinteté-
ben a külföldi szereplők mellett új hazai 
fejlesztők is megjelentek a piacon (pl.: 
SmartVineyard, Unicomp Informatikai 
Kft.). Ezek a fejlesztők projekttámogatá-
sok segítségével az utóbbi években je-
lentős műszer- és szoftverfejlesztéseket 
hajtottak végre. Ez utóbbi részét képezi 
a különböző kórokozó fertőzési veszély-
helyzetek elemzése és integrálása az elő-
rejelzési rendszerbe.

3. A folyamatos megfi gyelés (monitor-
ing) eredményei alapján a hivatásos fel-
használónak el kell döntenie, hogy kell-e, 
és ha igen, mikortól kell növényvédelmi 
intézkedéseket alkalmazni. A szilárd és 
tudományosan megalapozott küszöbér-
tékek a döntéshozatal elengedhetetlen 
elemei. A károsítók esetében a kezelést 
megelőzően fi gyelembe kell venni a ré-
gióra, a konkrét területekre, a termények-
re, és a különleges éghajlati viszonyokra 
meghatározott küszöbértékeket, ha le-
het.

4. A kémiai védekezési módokkal 
szemben előnyben kell részesíteni a ha-
tásos, környezetbarát biológiai, fi zikai és 
más nem kémiai módszereket, továbbá 
fi gyelembe kell venni a károsítók termé-
szetes ellenségeinek korlátozó szerepét

5. A felhasznált peszticideknek a cél-
nak a lehető legmegfelelőbbnek kell len-
niük, és a lehető legkevesebb mellékha-
tással kell járniuk az emberi egészségre, 
a nem célszervezetekre és a környezetre 
nézve.

6. A növényvédő szert felhasználónak 
a növényvédő szerek használatát és az 
egyéb beavatkozási formákat a szüksé-
ges szinten kell tartaniuk (pl.: csökkentett 
adagok, kevésbé gyakori alkalmazás vagy 
részleges alkalmazás révén), fi gyelembe 

véve azt, hogy a növényzetben a kockáza-
ti szintnek elfogadhatónak kell lennie, és 
nem szabad növelni annak a kockázatát, 
hogy a károsítók populációi rezisztenssé 
váljanak.

A rezisztencia problémák feltérképe-
zésére herbicid rezisztencia monitoring 
laboratórium működik Tatán. A megyei 
növényvédelmi hatóságok szakmai fel-
adatai között szerepel a rezisztencia gya-
nú fi gyelemmel kísérése, mintagyűjtés 
végzése a rezisztenciát igazoló vizsgá-
latokhoz. Az utóbbi években a szulfonil-
karbamid rezisztens fenyércirok terje-
désének feltérképezésével, a rezisztens 
fenyércirok elleni védekezés lehetősége-
ivel is foglalkozott a NÉBIH és a megyei 
KH NTO-ok. A védekezési javaslatainkban 
kiemelt helyen szerepelnek a megelőző 
nem növényvédő szer használaton ala-
puló technológiai elemek. Az agrotech-
nikában, így a vetésforgóban rejlő lehe-
tőségeket sokkal jobban ki kell használni, 
mivel a fenyércirok sűrű térállású kultú-
rákban (kalászosok, repce) kevésbé kap 
életteret. A problémával legnagyobb te-
rületen érintett Fejér megyében több kí-
sérletet végeztek a Fejér megyei KH NTO 
szakemberei, amelyekben a rezisztens 
fenyércirok ellen a kémiai védekezés me-
chanikai gyomirtással való kiegészítését 
vizsgálták.

7. A növényvédelmi technológia kiala-
kítása során fi gyelemmel kell lenni a re-
zisztencia kialakulásának megelőzésére.

Ha ismert a valamely növényvédel-
mi intézkedéssel szembeni rezisztencia 
kialakulásának a kockázata, és ha a ká-
rosítók szintje peszticidek ismételt alkal-
mazását követeli meg a növényeken, a 
rezisztencia kialakulását gátló hatékony 
stratégiákat kell alkalmazni a termékek 
hatékonyságának megőrzéséhez. Ebbe 
beletartozhat a különböző hatást kifejtő 
többféle peszticid használata.

8. A peszticidek használatáról vezetett 
nyilvántartás, valamint a károsítók nyo-
mon követése alapján a hivatásos felhasz-
nálónak meg kell vizsgálnia a korábban 
alkalmazott növényvédelmi intézkedések 
hatékonyságát.

További elérhető anyagok az integrált 
növényvédelemről:

2013-ban a NÉBIH megjelentette  Az 
integrált termesztés alapelvei – Ültetvé-
nyek  és  Az integrált termesztés alapelvei 
– Szántóföldi kultúrák  30-30 oldalas ki-
adványokat, amelyek összefoglalják az 
integrált szemléletű gyümölcs-, szőlő- és 

szántóföldi növénytermesztés legfon-
tosabb elemeit. A kiadványokat a NÉBIH 
és valamennyi megyei kormányhivatal 
szakmai rendezvényeken terjesztették, 
pl. növényvédelmi szakirányítók kötelező 
továbbképző tanfolyamain, szakmai ta-
nácskozásokon és bemutatókon. A NÉBIH 
NTAI mindkét kiadványt frissítette 2017-
ben.

2013-ban az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program  (ÚMVP) An11 kódszá-
mú Integrált növény- és talajvédelem című 
képzési programhoz a NÉBIH munkatár-
sai 39 kultúra integrált növényvédelmi 
technológiáját dolgozták ki. Az oktatási 
anyaghoz kérdéssort állítottak össze.

A Növényvédelem folyóirat évente 
több számban jelenteti meg különböző 
növényfajok növényvédelmi technológi-
áját. Ezekben a legújabb környezetkímélő 
technológiai megoldások megtalálhatók.

Több hazai agrár-felsőoktatási intéz-
ményben az agrár- és kertészmérnök BSc 
alapképzésekben, illetve a növényorvos 
MSc szintű képzésekben az  Integrált nö-
vényvédelem  alaptantárgyként szerepel. 
A tananyag évről-évre megújításra kerül. 
Ezzel biztosítható, hogy a növényvédel-
met irányító szakemberek az integrált 
szemléletnek megfelelően folytassák te-
vékenységüket.

Kapcsolódó anyagok:
A NÉBIH NTAI 2012-ben indította el 

a kiskultúrás projektjét, hogy csökkent-
se azon technológiai hiányosságokat, 
amelyek a kis területen termesztett nö-
vénykultúrákban a termelőket legin-
kább akadályozzák a termelésben. Az 
engedélyező hatóság szoros kapcsolat-
ban van a Magyar Növényvédő Mérnöki 
és Növényorvosi Kamarával, a szakmai 
szervezetekkel és szakmaközi, illetve ér-
dekképviselet szervekkel. Rendszeresen 
kikéri az említett szervezetek véleményét, 
és az alapján dönt a legfontosabb meg-
oldásra váró kiskultúrás engedélyezési 
feladatokról. A projekt keretében a NÉBIH 
a megyei KH-okkal közösen végzett és 
végez szermaradék-analitikai vizsgálato-
kat, amelyek szükségesek a kiskultúrás 
engedély kiadásához. Míg 2012-ben 6 db 
kiskultúrás engedély kiadására került sor, 
a célzott projekt indítását követően 3-6 
szorosára nőtt az évenkénti kiskultúrás 
engedélyek száma (2013-2016. között 19 
- 36 db/év között változott).

Forrás: https://portal.nebih.gov.hu/-/
az-integralt-novenyvedelem-altalanos-
elvei

Közreadta: Várfi  András agrármérnök
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Rovatvezető: Polányi Éva

„Legyen ma templom minden ember szíve”
versek a karácsonyról

Móra László:
Karácsony édes ünnepén

Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér.

Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!

Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha öleled.

Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

Toldalagi Pál: 
Gyermekkoromban volt ilyen 

Ferenczy Béninek

Gyermekkoromban volt ilyen 
puha és szép este. A lámpák 
szirmai egyre hullanak
s fognak hullni egy éjszakán át. 
Derengenek az udvarok. 
Az utcák folyamai szépen 
hömpölyögnek föl és alá 
a fénytől felbontott sötétben.
Jó érzésekkel a világ 
egyszerre csordultig telik meg. 
Ezen a napon született 
keleten az isteni kisded. 
Párát fújó barmok között, 
a holdvilágtól szinte halvány, 
nagy éjszakában úgy feküdt 
mezítelenül, puszta szalmán, 
hogy a pásztorok, akiket 
hozzá a csillag vezetett el, 
csak néztek rá örvendező 
és karikára nyilt szemekkel. 
Heródes pedig, a király, 
nem alhatott e csecsemőtől, 
kit a szegénység fogadott 
ezen a világon először. – 

Engem harmincnyolc éve már 
ez a történet elvarázsol. 
Megjelenik és kivezet 
az érzelmek sivatagából, 
hogy az eleven szeretet, 
a betlehemi gyermekisten, 
ahogy szoktatják a vadat, 
egész magához szelidítsen.

Móra László:
Karácsonyi imádság

Ó, édes Jézuska,
Hallgasd meg szavunk!
Nagy országért síró
Bús magyarok vagyunk.

Szent karácsony estjén
Halld meg ezer jajunk…
Igaszágot kérő
Bús magyarok vagyunk.

Küldd le angyalkáid,
Tedd fényessé napunk!
Hiszen csak sötétben
Botorkálók vagyunk.

Széttépett Hazánkban
Nézd városunk, falunk!
Alig-alig élők
Meglopottak vagyunk.

Ne küldj sok játékot!
Karácsonyfát se adj!
Ó, csak azt tudhassuk,
Hogy most közöttünk vagy.

Hogy közibénk jöttél
S két áldott kezeddel
Földi csodát teszel
Síró nemzeteddel.

Ó, édes Jézuska
Hallgasd, amit kérünk:
Szent István országát
Adjad vissza nékünk!
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Móra László:
Karácsonyi csengő

Csingilingi, cseng a csengő,
Száll a szánkó, mint a felhő,
Csaknem elszakad a gyeplő,
Csingilingi, cseng a csengő.

Égi szánkót hajt az angyal.
És mire az estihajnal
Megjön a szép fenyőgallyal,
Cseng a csengő, jő az angyal.

Itt a Jézus angyalkája,
Égben termett csodafája,
S mindent, mindent aggat rája
A kis Jézus angyalkája.

Arany diót, arany csengőt,
Ezüst lepkét, ringót rengőt,
Amilyen még földön nem nőtt,
S csilingelő arany csengőt.

Kérünk Jézus angyalkája,
Ahol sok a koldus, árva,
Hol jóságod legtöbb várja,
Ott pihenj meg legtovábbra.

Hozz örömet, békességet,
A szíveknek melegséget,
Karácsonyi szép meséket,
S az Istennek dicsőséget.

Lakatos István: Karácsony 

Mini bölcsőben mini Krisztus. 
 Szól József vígan: Mondhatom, 
 nagy nálunk most a forgalom, 
  kint három bölcs beszélget 
– egy paphlagon, egy szír, egy indus 
  mind királyi személyek. 

 Az indus elefántot ült meg, 
 teve hozta ide a szírt, 
 a paphlagonnak egy blazírt 
  málhásszamár jutott csak. 
Szerencse, hogy rizst, pulykasültet 
  és bort ebédre hoztak. 

De serlegét üríti Menyhért, 
 vaksi szeme a kisdeden: 
 Egészségedre, Istenem, 
  élj soká, drága Jézus! 
Tudj bajt-bút elkerülni egyként, 
  nőj nagyra, mint a cédrus. 

A boldog Boldizsár galambot 
 s egy szép kis glóriát hozott, 
 pulikutyát a pásztorok, 
  majd Gáspár bontja zsákját: 
abból aranydió, narancsok, 
  füge hull ki s nyalánkság. 

Mária csirkét vág a konyhán. 
 A tálalóasztal felett 
 a fénylő üstökös rezeg, 
  nyalja bajszát a macska. 
Bölcsőjében, türelme fogytán, 
  bömböl az istenadta. 

Derekára tekerve farkát 
 ott leskel a kemencelyuk 
 sötét zugában Belzebub, 
  homlokán sűrű felhő – 
mardossa gyáva nyugtalanság: 
  Mi lesz ebből, ha megnő? 

 Rőt fénnyel fölvacog a hajnal. 
 Heródes dúl-fúl: Én vagyok 
 a bölcs vezér, a Legnagyobb, 
  s ők egy koldusra néznek? 
Száz zsoldos, vérgyöngyözte karddal, 
  ím kezd új ezredévet.

Bódás János: 
A karácsonyi Jézushoz 

Jézus, te is s z ü l e t t é l , 
Milyen fiú lehettél? 
Verekedni szerettél? 
Hát mosdani? ... Vagy jobb voltál 
minden földi gyereknél? 

Hát zöld egrest ettél-e 
egészséged vesztére? 
Fáról sokszor estél-e? 
Kék foltokkal rakva hányszor 
értél haza estére? 

Panasz is volt néha rád? 
Ne szomorítson a vád: 
ha elszakadt a ruhád, 
vagy valamit összetörtél, 
kiporolt-e jó anyád? 
Ó, te égi, tiszta fény, 
követni mernélek én, 
szakadékok peremén, 
ha tudnám: te is így kezdted, 
gyermekként, akárcsak én.
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Fényképalbum

A régi templom

Endrőd 290 éves
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Temetők
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A Rózsahegyi Iskola hírei
Amőba bajnokságot rendeztünk

A diákönkormányzatunk szervezésében 
november 16-án délután amőbabajnoksá-
gon mérettette meg magát az osztályokból 
3-3 tanuló. A harmadik évfolyamtól kezd-
ve a korosztályok játékosai mind megmér-
kőztek egymás ellen, majd a legjobbak a 
döntőben küzdöttek meg a többiekkel. A 
végső küzdelem szoros eredményt hozott, 
mindenki oklevelet kapott és jutalomban 
részesült. Az idei tanév bajnoka Papp Máté 
8.b osztályos tanuló lett.

Üzemlátogatáson voltunk, 
szakmákkal ismerkedtünk

A 7-8. osztályok Békéscsabán üzemlá-
togatásokon vettek részt a pályaorientációs 
nap keretében az Iparkamara szervezésé-
ben. Tanulóinknak lehetősége volt érdek-
lődési körüknek megfelelő vállalkozások, 
szakmák, iskolák életébe belekóstolni és az 
ott folyó munkát megfi gyelni. Művészeti 
érdeklődésű tanulóink bepillanthattak egy 
fodrászszalon életébe és tájékoztatást kap-
tak a Szentgyörgyi Albert Technikum és 

Kollégium művészeti képzéseiről. A keres-
kedelmi pályára kíváncsiak a dm-ben tett 
látogatás után a Zwack József Technikum 
és Szakképzőiskola tanboltjában „gyako-
rolhatták” leendő szakmájukat. Akik ide-

genforgalmi pályán akarnak továbbtanul-
ni azok egy utazási irodában bővíthették 
ismereteiket, majd a Széchenyi István Két 
Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum 
és Kollégiumban ismerkedtek a pálya lehe-
tőségeivel. Műszaki képzések iránt nyitott 
tanulóink a Linamar gyárban tett látogatás 
után a Szentgyörgyi Albert Technikum és 
Kollégium nyomdaipari képzését tanulmá-
nyozták. A szakmák iránt érdeklődő tanu-
lóinknak a Kós Károly Szakgimnázium és 
Szakközépiskola tanműhelyében az aszta-
los szakma és a festő szakma mutatkozott 
be.

A 7.a osztály a Szarvasi Rendőrkapi-
tányságon tett látogatást. Az érdekes és jó 
hangulatú délelőtt folyamán megismer-
hették a gyerekek a rendőrök munkáját, 
felszereléseit, beletekinthettek a rendőrök 
mindennapjaiba. Megnézték az autókat, 
kipróbálhatták az úgynevezett részeg szem-
üvegeket is. Részletes tájékoztatást kaptak 
arról is, hogyan lehet valakiből rendőr. 

A 6. évfolyama a Bethlen Gábor Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégiumba látogatott 
el. A délelőtt folyamán a gyerekek belekós-
tolhattak- a szó szoros értelmében is- a kü-
lönböző szakmákba. Hajtogattak szalvétát, 
készítettek marcipánrózsát, faragtak alma-
hattyút, formáztak és perecet sütöttek.

 Ismét megbizonyosodtunk róla, hogy a 
pályaválasztás szempontjából nagyon nagy 
segítséget jelentenek az üzemlátogatások, 
köszönjük a lehetőségeket.

További információk, fotók: 
www.rozsahegyiiskola.hu
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Megkezdődtek a megyei első osztá-
lyú labdarúgó-bajnokság alapszakaszá-
nak visszavágó mérkőzései. A tavaszi 
rájátszás miatt még az ősszel lebonyolí-
tásra kerül hat forduló. A Gyomaendrődi 
FC fi atal labdarúgó csapata számára cél 
a biztos középmezőnybe való kerülés.

A lejátszott mérkőzések eredményei:     

2021. 10. 30.     Gyomaendrődi FC – 
Szeghalmi FC     1 : 2

                               G.: Pásztor O. 
A tizenkettedik fordulóval kezdetét 

vették az alapszakasz visszavágói. Az 
augusztusi nyitányon meglepetésre a 
gyomaendrődi fi atalok nyertek a csa-
patépítés elején tartó Szeghalom ellen. 
Azóta a vendégek összeálltak, igen egy-
séges képet mutatnak, a hazaiak viszont 
már öt hete nem nyertek. Ragyogó lab-
darúgó időben kezdődött a mérkőzés, 
a közönség élvezetes játékot látott. Az 
első félidő kiegyenlített küzdelmet ho-
zott, a korai hazai találatot a hajrában 
egalizálta a vendég együttes. A szünet 
után is lendületben maradt a sárréti 
gárda, előttük adódtak a nagyobb le-
hetőségek, ezekből egyet értékesíteni 
is tudtak. Úgy tűnt a hazaiak be voltak 
oltva a góllövés ellen, minden lehető-
séget elpuskáztak, pedig a vendégek 
az utolsó tíz percet emberhátrányban 
játszották végig. Jól kezdte a találkozót 
a gyomaendrődi csapat, hamar előnybe 
került, de ezt követően elkezdtek kap-
kodni, ezt megérezve a vendégek át is 
vették a játék irányítását, és megnyerték 
a mérkőzést. Sikerült a visszavágás az 
első fordulóban elszenvedett veresé-
gért. A hazaiaknak pedig már hat hete 
tart a „vesszőfutás”, azóta nyeretlenek. 

2021. 11. 06.     Sarkadi Kinizsi LE - 
Gyomaendrődi FC     0 : 4

                              G.: Forgács G., Papp K., 
Pásztor O., Sebők M.         

 
A bajnokságban eddig még nyeret-

len hazaiak újabb kísérletet tettek első 
pontjaik megszerzése érdekében az 
utóbbi hetekben gödörbe kerülő ven-
dégekkel szemben. Labdarúgásra szinte 
alkalmatlan, mély talajú pályán kezdő-
dött a mérkőzés. Eleinte a vendégek ala-

kítottak és hagytak ki ziccereket, majd 
később átvette az irányítást a Kinizsi. 
Több lehetősége is volt a gólszerzésre, 
de mind kimaradt, saját kapujukat vi-
szont bevették, egy jól eltalált vendég 
szabadrúgás megpattant egy hazai já-
tékoson, ami így védhetetlen volt. Nem 
sokkal a félidő vége előtt egy újabb ha-
talmas hazai védelmi hibát váltott gólra 
a gyomaendrődi csapat, megnyugtató 
előnyt szerezve a folytatásra. A második 
félidőben a házigazdák megpróbáltak 
mindent egy lapra feltéve támadni, de a 
kapuba még büntetőből sem tudtak be-
találni. Az utolsó negyedórában ismét a 
vendégek percei következtek, hatalmas 
hazai egyéni hibák eredményeként 
újabb két gólt szerezve biztosították be 
a győzelmüket. Másfél hónap után tu-
dott nyerni a Gyomaendrőd, kihasznál-
va, hogy a Kinizsi a saját kapujára veszé-
lyesebb volt, mint az ellenfeléjére.

2021. 11. 13.     Gyomaendrődi FC – 
Csabacsűdi GYLSE     2 : 0

                               G.: Egri K., Forgács G.

A hazaiak az előző héten ismét ráta-
láltak a győzelmi ösvényre, a vendégek 
pedig kezdenek összeállni, egyre egy-
ségesebb csapat benyomását keltik, él-
vezetes összecsapásra volt kilátás. Korai 
hazai góllal indult a mérkőzés, ami meg-
nyugtatta a vendéglátókat, akik már az 
első játékrészben eldönthették volna a 
mérkőzést, de a helyzeteik kimaradtak. 
A második félidőben a vendégek kezd-
tek bátrabban, mindent elkövettek az 
egyenlítés érde-
kében, két óriási 
helyzetük is volt, 
de a hazai védők 
mindkétszer men-
tettek. A Gyoma-
endrőd csak a mér-
kőzés legvégén, 
az utolsó percben 
szerzett góllal tud-
ta bebiztosítani a 
győzelmét.  Renge-
teg kimaradt hazai 
helyzet jellemezte 
a mérkőzést, de az 

elején és végén szerzett gólokkal maga-
biztos győzelem született, ezzel a három 
ponttal a házigazdák tovább zárkóznak 
a középmezőnyhöz.

2021. 11. 20.     Nagyszénás SE - Gyo-
maendrődi FC     4 : 2

                            G.: Barna V., Valach V.                
A házigazdák az utóbbi hetekben 

gödörbe kerültek, de hazai pályán bár-
kivel szemben komoly eséllyel lépnek 
pályára, még akkor is, ha a vendég Gyo-
maendrőd ismét felszálló ágba került. 
Gyors vendég góllal indult a mérkőzés, 
de a hazaiak válasza is megérkezett tíz 
percen belül. Ezt követően az első félidő 
jobbára mezőnyjátékkal telt, a Szénás 
önmaga dolgát nehezítette meg egy 
felesleges kiállítással. Az emberelőnyt 
kihasználva a félidő utolsó percében 
szerzett góllal a vendégek mentek a 
szünetre előnnyel. A második félidő ele-
jén először a létszám egyenlítődött ki 
egy vendég kiállítás után, majd követ-
kezett a hazai egyenlítés is. Ettől kezd-
ve mindkét gárdát bevállalósabb játék 
jellemezte, több helyzet is kialakult. Eb-
ből a hazaiak kerültek ki előnyösebben, 
a hajrában szerzett két góllal a maguk 
javára fordították az eredményt. Két el-
lentétes félidőt produkáltak a csapatok, 
az elsőben a vendégek, a másodikban 
a hazaiak voltak jobbak. A Nagyszénás 
a második félidőben sokat tett az ered-
mény megfordítása érdekében, ami 
sikerült is a több egyéni hibát elkövető 
vendégekkel szemben.    

Fülöp Zoltán

Középmezőnyben a labdarúgók

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!



VÁROSUNK 2021. december18

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Versmondók

Immáron soka-
dik alkalom, hogy 
az évente megrende-
zésre kerülő Simonyi 
Imre versillusztráci-
ós – és versmondó 
versenyre nevezünk 
iskolánkból, ame-
lyet Gyulán rendez a 
Karácsony János Ka-
tolikus Gimnázium. 
Most a csodálatos 
Mogyoróssy János 
Könyvtár volt a hely-
színe a 21. nemes 
megmérettetésnek, 
amelynek érdekes-
sége, hogy határon 
túlról is érkeznek 
verskedvelő verseny-
zők. Kiszely Kitti 8. 
a osztályos tanuló: 
negyedik helyezett 

lett a 7-8. osztályosok között, iskolánk volt tanulója: Hugyik Zoltán 
pedig harmadik helyezett, középiskolás kategóriában. Felkészítő 
Hunya Jolán tanárnő. Jól éreztük magunkat, tartalmasan töltöttük 
a délutánt!

Bolyai Anyanyelvi sikerek

November 25-én, Gyulán, a megyei Bolyai Anyanyelvi csapat-
verseny eredményhirdetésekor derült ki, hogy iskolánkból három 
osztály is dobogós helyen végzett. A 6. a osztályból: megyei első 
helyezett lett négy diákunk, így ők hamarosan írják az országos ver-
senyfeladatokat. Név szerint: Varjú Zselyke, Weigert Virág, Balázs 
Bence, Kézi Róbert, felkészítő tanár: Forgácsné Gyetvai Krisztina. 
A 7. a osztályból második helyezést ért el. Bánrévi Hanna, Puska 
Hanna, Velő Boglárka és Vaszkó Alexa. Tanáruk: Domokos Anikó. 
A 8. a osztályból szintén az előkelő második helyen végzett: Kiszely 
Kitti, Gyuricza Tamás, Szilágyi Péter és Varjú Zétény. Felkészítő: 

Hunya Jolán tanárnő.
Az 5-6. osztályosokat is dicséret illeti. Szendrei Virág, Oláh 

Tamara, Zentai Kristóf, megyei: 22. helyen végzett, míg Magyari 
Nóra, Földvári Orsolya, Munkácsi Petra: a 8. helyen. Felkészítő-
jük, osztályfőnökük: Tóthné Szabó Irén tanárnő. Az 5. b-sek közül: 
Uhrin Léna, Zalai András, Dinya Nelli, Kovács Petra megyei: 20. 
helyen végeztek. Felkészítőjük: Tóthné Kele Ágnes tanárnő. Szívből 
gratulálunk minden diáknak és magyartanáraiknak a szép eredmé-
nyekért!

Német nemzetiségi rendezvények

Intézményünk diákjai szinte minden alkalommal részt vesznek 
a Békés-Csongrád 
Megyei Német Isko-
laegyesület által szer-
vezett programokon. 
Még október hónap-
ban rendezték meg a 
„Fedezzük fel Békés-
csabát!” c. vetélkedőt, 
ismét online módon. 
A programsorozat 
célja, hogy a tanulók 
ismerjék meg a me-
gye azon településeit, 
ahol egykor németek 
éltek. Iskolánként 3 
csapat vehetett részt, 
így a jelentkezők 
száma gyorsan be-
telt. Intézményünket 
az alábbi három fős 
csapatok képvisel-
ték: Gyuricza Tamás, 
Molnár Marcell és 
Velő Barnabás a 8.a 
osztályból, Czibulka Regina, Szőke Anita és Velő Boglárka; Ivano-
vics Milán, Nagy Szabolcs és Ujhelyi Márk a 7.a osztályból. Ugyan 
dobogós helyezést most nem értek el a résztvevő 17 általános is-
kolai csapat közül, de a vetélkedőt szervező tanárnők el-
mondták, hogy majdnem minden csapat a maximális  

Kiszely Kitti  8. a. o. tanuló

Magyartanárok, Kis Bálint Általános Iskola 

Elsők 6. a. o.
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pontszám közelében teljesített. Munkájukért mindannyian értékes 
ajándékokat vehettek át. A „Ki mondja szebben?” c. német nyelvű 
prózamondó versenyen első alkalommal vettünk részt. Kiszely Kitti 
8.a osztályos tanuló vállalkozott a „Die Fuchs und die Katze” mese 
megtanulására. A mesét Kitti hibátlanul adta elő, s ezzel az előkelő 
2. helyezést érte el! Ő is büszkén vehette át az ajándékcsomagot és a 
könyvutalványt a verseny szervezőitől. Gratulálunk a versenyzők-
nek! Domokos Anikó felkészítő tanár.

Bajzáth Mária mesepedagógussal a Határ Győző Városi 
Könyvtárban

„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul saját 
lelkében olvasni.”

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola nevelőtestületé-
nek szakmai napját a városi könyvtárban tartotta november 6-án 
délelőtt. Mindezt az iskola és a Határ Győző Városi Könyvtár kö-
zötti jó kapcsolat és szoros együttműködés tette lehetővé. A szak-
mai napot Ágostonné Farkas Mária igazgatónő nyitotta meg, majd 
őt követte a könyvtár meghívására Bajzáth Mária előadó. Együtt-
működések, közösségek, motivációk a népmesékben és a való-
ságban címmel - Bajzáth Mária előadó a mesék világából merített 
példákkal világított rá a pedagógusok megváltozott szerepére. 
Gondoskodott arról is, hogy különböző csengő-bongó eszközökkel 
a nevelőket is bevonja interaktív előadásába. Rámutatott arra, hogy 
mesét hallgatni és mesét mondani mindenki tud, ha cseppnyi oda-
fi gyeléssel, türelemmel sűrűbben alkalmazzuk ezt a képességünket. 
Ennek eredményeként pedagógiai - szakmai munkánk területén 
még hatékonyabban dolgozhatunk. A mesékkel a gyermekek kí-
váncsiságát, szókincsét, érzelmi világát gazdagítjuk, egy életre utat 
mutathatunk, hogy erőt meríthessenek a mesék varázslatos világá-
ból. A mese maga az élet, feltölti, támogatja a gyermeket, felnőttet 
egyaránt. A mesemondót ugyanúgy elrepíti a mese bűvös - bájos 
világába, mint a hallgatóságot!

A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Táncegyesület októ-
ber hónapban online versenyzett a World Championship of 
Majorette-sport & Merry Majorette International Cup 2021. 
vagyis a Mazsorett Világbajnokságon: Szilágyi Csilla senior 
pompon szólójával a dobogó második fokára állhatott ragyogó 
versenyzésével. Szilágyi Zsófi  botos szólójával szintén második 
helyezett lett. A Szilágyi lányok oszlopos tagjai az táncegye-
sületnek és dobogós eredményükkel méltán beírják nevüket a 
mazsorett sport életébe! Zászlós mini formációban: a negyedik 
helyezésnek örülünk: Cziczár Noémi, Izsó Éva, Medve Dorka, 

Szilágyi Csilla és Farkas Orsolya személyében. Czinczár Noé-

mi tánc asszisztens pedig tradicionális botos szólójával ötödik 
helyezett lett! Gratulálunk mindenkinek! November hónap-
ban Mezőtúron, szövetségen kívüli versenyen voltunk a Dalma 
Dance Club SE rendezésében. Izsó Éva pompon szólója első, 
Szilágyi Zsófi  botos szólója második, míg a zászlós trió: Izsó Éva, 
Medve Dorka és Farkas Orsolya személyében szintén második 
helyezett lett!

Október elején két napot töltött a Színfolt Nagyenyeden, a 
testvérvárosban, a Fehér Megyei Magyar Napokra voltunk hiva-
talosak. Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük a meghívást 
és a barátságot Lőrincz Helga alpolgármester asszonynak, Toldi 
Balázs polgármester úrnak a támogatását, Poharelec Lászlónak 
pedig, hogy elvitte a legnagyobb mazsoretteket a testvérváros-
ba. 

Hunya Jolán
Színfolt vezetője

Mazsorett hírek

pontszám közelében teljesített. Munkájukért mindannyian értékes 

Mesepedagógia
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Tisztelt vásárlóim!
Téli ajánlataim: 

• őszi műtrágyák, őszi virághagymák, 
virágföldek, lemosóvegyszerek, per-
metezők

• zománcos kályhacsövek, kályhák, 
zománcozott üstök, üstházak, gáz-
égők

• műanyaghordók, műanyag kannák, 
demizsonok, befőzéshez üvegek, tar-
tósítószerek

• takarófóliák, zsákok, műanyag reke-
szek, vödrök, létrák

• munkavédelmi bakancsok, védő-
kesztyűk, munkaruhák, gumicsiz-
mák

• ajtózárak, lakatok, szögek, csa-
varok, elektromos kéziszerszá-
mok

• kutya-macska eledelek, rágcsáló ir-
tók, riasztók, csapdák

Várom kedves vásárlóimat! 

Boldog új évet kívánunk!
AGRO ÁRUHÁZ

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá-
járultak!

 HEGEDŰS BOLDIZSÁRNÉ szül. 
LIZICZAI MARGIT volt gyomaendrődi lakos 
91 éves korában megtért Teremtőjéhez.

PINTÉR JÓZSEFNÉ szül. SZUROVECZ 
ILONA volt hunyai lakos, Egyházunk szentsé-
geivel megerősítve november 12-én az Égi Ha-
zába költözött. Temetése november 20-volt, a 
hunyai köztemetőben.

RAFAEL LAJOSNÉ szül. DÓGI JOLÁN 
73 volt gyomaendrődi lakos 73 éves korában 
megtért Teremtőjéhez.

RÁCZ JÁNOS volt gyomaendrődi lakos 46 
éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének.

ROSTÁS JÁNOSNÉ szül. SMÍRI KATA-
LIN ORSOLYA volt gyomaendrődi lakos, életé-
nek 48. esztendejében az Égi hazába költözött.

TÓTH PÉTERNÉ szül. LÁTKÓCZKI MÁ-
RIA TERÉZIA volt gyomaendrődi lakos, életé-
nek 82. esztendejében az Égi hazába költözött.

VÁRKONYI ZSIGMOND volt hunyai 
lakos, 48 éves korában visszaadta lelkét 
Teremntőjének. Temetése november 17-én 
volt Hunyán.„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.


