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A tartalomból:

IN MEMORIAM: 
Ft. Lengyel Antal7.

Farsang - kicsit másképp 
a Rózsahegyiben18.

A Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja5. Áldott legyen emléke a

Márciusi ifj uságnak!
Kibontották összegöngyölt
Zászlaját az igazságnak.
Minden szavuk égzengés volt,
Végigdörgött hazánk felett...
Koporsói mély álmából
Fölkeltette a nemzetet.

Áldott legyen emléke a
Márciusi ifj uságnak!
Virág termett a nyomukban,
Mint a meleg napsugárnak.
Fönn lengették a lobogót,
Egy csöpp vér se hullott rája...
És kihajtott egy nap alatt
A szabadság rózsafája.

Áldott legyen emléke a
Márciusi ifj uságnak!
Az érzések, gondolatok,
Mint a sasok, szállva szálltak,
Föl az égbe, le a földre,
Eget-földet csókolgatták...
És leverték egy kis dallal
A sajtónak vas lakatját.

Áldott legyen emléke a
Márciusi ifj uságnak!
Madárdalos, friss tavaszt fútt
Ormaira Ős-Budának.
Fölpattant a börtönajtó,
Hullott a lánc összetörve...
Dicső nevük’, haló poruk,
Dal övezze, virág födje!

Pósa Lajos: A márciusi ifj uság
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Itt a farsang, áll a bál!

2021. február 12-én tartottuk meg iskolánkban a farsangot. 
Minden osztály önállóan szervezte meg programját, hiszen a jár-
ványhelyzet miatt nem rendezhettünk iskolai szintű mulatságot. 

Kisiskolásaink egyéni és egyedi jelmezekbe bújva vonultak fel, 
mutatták be ötletes ruháikat, s töltötték vidáman a délutánt. Fel-
sőseink közös játékkal, zenehallgatással, beszélgetéssel múlatták az 
időt, s közben asztalra kerültek fi nom sütemények is. A rendhagyó 
együttlét jól sikerült, a gyerekek vidáman és tartalmasan töltötték 
a péntek délutánt.

A Kis Bálint Általános Isko-
la szervezésében február 23-án 
tartották meg a területi Kazinczy 
Szépolvasó Versenyt. Két kategó-
riában indulhattak gyermekeink, 
a 10-12 és a 13-14 évesek cso-
portjában. Iskolánkból egy elő-
zetes válogató után három diák 
jutott tovább. Az 5-6. osztályosok 
közül Kabai Léna Rebeka, míg a 
7-8. osztályosok közül Kónya Pé-
ter János szerepelt dicséretesen. 
Oklevelet kaptak. Különdíjban 
és könyvjutalomban részesült az 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
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ötödik osztályos Varga Zoltán. 
Felkészítő tanára: Kondorné 
Tímár Erzsébet volt. 

Mindkettőjüknek gratulá-
lunk!

Boldogságóra program

Az idei tanévben, miután 
elnyertük az Örökös Boldog 
Iskola címet immár felső tago-
zaton is rendszeresen tartunk 
boldogságórákat. Ez egy olyan 
csoportos tevékenység, mely-
nek célja hogy megerősítse a 
diákok önbecsülését, és előse-
gítse boldogulásukat a minden-
napokban. A program a pozitív 
pszichológia tudományos kuta-
tási eredményeire épül és tíz hónapon át tíz témakört ölel fel:

1. A hála gyakorlása
2. Az optimizmus gyakorlása
3. Társas kapcsolatok gyakorlása
4. A jó cselekedetek gyakorlása
5. Célok kitűzése és elérése
6. A megküzdés gyakorlása
7. Apró örömök élvezete
8. A megbocsájtás gyakorlása
9. A testmozgás gyakorlása
10. Fenntartható boldogság
A témákat játékos, gyakorlatias módon, dolgozzuk fel, a gyere-

kek korának megfelelően. Pedagógusaink a kezdetektől motiváltan 
vettek részt a tanórák megszervezésében, azonban megtapasztalva 
annak hatékonyságát, egyre nagyobb szakmai profi zmussal valósít-
ják meg a hónap adott témakörének feldolgozását.

Nagy örömmel értesültünk arról, hogy a Boldogságóra program 
januári, Célok kitűzése és elérése témakörében, felső tagozaton intéz-
ményünk 5. évfolyamos csoportja elnyerte a hónap csoportja címet.

Köszönöm a vezetőség és a kollégák segítségét, támogatását a 
szervezésben és kérem, ezt tegyék továbbra is lehetőség szerint. A 
szülőknek is köszönöm a nyitottságot és kérem a támogatásukat, 
hiszen a célunk közös, többet szeretnénk nyújtani gyermekeinknek, 
mint csak a tárgyi tudás elsajátítása. Azt szeretnénk, hogy testi – lelki 
EGÉSZségben növekedjenek. És ezért tennünk kell. A boldogság is 
tanulható, gyakorolható. Ez nem azt jelenti, hogy a rossz dolgok nem 
léteznek, vagy nem történnek meg, és ha Boldogságórára járunk, 
nem lesznek problémáink, hanem éppen azt, hogy képessé válunk 
szembenézni nehézségeinkkel, megküzdeni ezekkel. Ezen készségek 
elsajátítása kihat a tanulásra is, a kapcsolati életre is.

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke így 
fogalmaz:

“Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag 
feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák 
a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bát-
ran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes 
emberré válhatnak.”

Kondorné Tímár Erzsébet

Tisztelettel köszöntöm a kedves Szülőket abból az alkalomból, 
hogy gyermekük szeptemberben első osztályos lesz! 

Fekécs Editnek hív-
nak. 2004-től dolgozom 
a Szent Gellért Katoli-
kus Általános Iskola és 
Gimnáziumban. Jelenleg 
a magyar nyelv és iroda-
lom, ének és testnevelés 
tantárgyakat tanítom osz-
tályomban. A pedagógus-
pálya számomra hivatást 
jelent, elkötelezettséget, 
felelősséget azokért a gye-
rekekért, akiket nap, mint 
nap oktatok, nevelek.

Tudom, hogy a nagy-
csoportos gyerekek a szü-
leikkel együtt izgalom-
mal, kíváncsisággal és 
némi szorongással várják 
az iskolakezdést. Igyek-
szem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmen-
tes legyen az óvodából iskolába történő átmenet. Az első évfolya-
mon a tevékenykedtető, élményt adó, felfedező, játékos tanulást 
részesítem előnyben. A tanulás folyamatában igyekszem válto-
zatos módszerekkel és eszközökkel minden tanuló számára le-
hetővé tenni a fejlődést. Sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel 
ösztönzöm a gyerekeket. Hiszem, hogy a naponta elhangzó el-
ismerő szavaknak motiváló erejük van. A tanulás mellett olyan 
osztályközösség kialakítására törekszem, ahol megtanulják tisz-
telni, segíteni, elfogadni egymást a gyerekek.  Fontos számomra 
az érzelmileg biztonságos tanulási környezet kialakítása. Célom: 
nyugodt, békés légkörben, egymással toleráns gyermekek neve-
lése, akik harmóniában tudnak élni az őket körülvevő világgal. 
Önmagukat képviselni tudják, cselekedeteikért felelősséget vál-
laljanak, helyes értékrenddel bíró kisdiákokká váljanak. 

Törekszem arra, hogy a szülők bizalommal forduljanak hoz-
zám, mert úgy hiszem, a gyermekek fejlődését együtt gondolko-
dásunk és cselekvésünk segíti a legjobban.

Végezetül azt üzenném a leendő kis elsősöknek és szüleik-
nek, hogy ne izguljanak az iskolakezdés miatt! Bízzanak ben-
nünk, mindenben segítjük a gyerekeket és a hozzánk tanácsért 
forduló szülőket!

Örömmel várom a következő tanévet, hogy megismerhes-
sem az új elsősöket!
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Önkormányzati h í r e k
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-tervezeté-

nek kidolgozása során a Magyarország 2021. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény volt az irányadó, melyet 
az Országgyűlés 2020. július 3-i ülésén fogadott el. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3.) 
bekezdése előírja, hogy a város jegyzője által előkészített költ-
ségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújt-
ja be a Képviselő-testületnek, mivel a költségvetési törvényt az 
Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta. 

A 2021. évi költségvetés előkészítése a költségvetési koncep-
ció összeállításával indult. Gyomaendrőd Város Polgármestere 
az 1/2021. (I.5) Gyomaendrőd Kt. határozatával fogadta el az 
Önkormányzat 2021. évi koncepcióját, és abban meghatározta 
azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés-ké-
szítés további szakaszán meg kíván valósítani. 

A költségvetési koncepció tárgyalására benyújtott anyaghoz 
képest alábbi fontosabb változások kerültek pluszba beépítésre:

• Bérek korrekciója (minimálbér és garantált bérmini-
mum változások fi gyelembe vétele)

• Óvoda Csárdaszállás, telephely létszám változásának 
korrekciója

• 2021. évi közfoglalkoztatási programelemek költségei-
nek és bevételeinek beépítése,

• Iparűzési adóbevétel változásának fi gyelembe vétele.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény kimondja, hogy 

költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, így 
ezen jogszabálynak való megfelelés érdekében, a költségvetés 
egyensúlyának biztosítása céljából felülvizsgálatra kerültek a be-
vételi források, illetve rangsorolva lettek a kiadások. 

A Képviselő-testület tagjaival 2021. február 10-én és 11-én 
egyeztetésre került sor. Az itt elhangzott észrevételek beépítésre 
kerültek a költségvetési tervezet II. fordulós anyagába:

• Jókai úti ingatlan felújítására elnyert támogatás (12 mil-
lió Ft) Aranka Babamúzeum felújítása

• A gyepmesteri telep infrastrukturális fejlesztése kiadá-
sainak beépítése 9,8 millió ft . összegben

• Önkormányzati fejlesztések 2021. Kossuth és Hősök 
utak felújításának20 millió ft . összegű saját erő beépítése

• Temetők fejlesztése bruttó 13 millió ft . összegben
• Mirhói tér tereprendezése 1 millió ft . összegben
• Templom -zugi ivóvízhálózat fejlesztésére fordítható ke-

ret emelése 5 millió forinttal
• Gyomai körtöltés tömedékelő pont kiépítésére elkülöní-

tett 5 millió ft . kivétele
• Szabadság téri szökőkút felújítására elkülönített 21 mil-

lió Ft. kivétele
• A Kormány bérleti díj fi zetési mentességére vonatkozó 

rendelkezéseinek fi gyelembe vétele, a jogszabály hatálya 
alá eső szervezetek részére a 2021. februártól júniusig 
terjedő időszakra a bérleti díj fi zetési mentesség biz-
tosítása (sport szervezetek, Liget Fürdő Kft .). A Fürdő 
esetében ezen jogszabály alkalmazása önkormányzati 
kiegészítő támogatás csökkenéssel is jár.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
2021. évi költségvetésének mérlege

Megnevezés 2020 eredeti ei. 2021.terv
Intézményi működési 

bevétel
130 806 123 553

Működési célú 
támogatás, kölcsön 
államháztartáson 

belülről

435 851 547 727

Működési célú átvett 
pénzeszköz

7 300 8 500

Közhatalmi bevételek 459 260 324 000
Önkormányzatok 

működési költségvetési 
támogatása

1 031 329 1 145 258

Működési bevétel 
összesen

2 064 546 2 149 038

Felhalmozási bevétel, 
tárgyi eszköz értékesítés

56 347 35 760

Felhalmozási célú 
támogatás, kölcsön 
államháztartáson 

belülről

226 505 24 845

Felhalmozási célú 
átvett pénzeszköz, 

kölcsön visszatérülés 
államháztartáson kívül

3 100 3 100

Önkormányzatok 
felhalmozási 

költségvetési támogatása

0 0

Felhalmozási bevétel  
össz.

285 952 63 705

Finanszírozási bevétel 
-működési célú

73 970 76 177

Finanszírozási bevétel –
felhalmozási célú

733 708 889 405

Tárgyévi bevételek 
összesen

3 158 176 3 178 325

Személyi juttatás 600 732 604 568
Munkaadókat terhelő 

járulék
96 501 87 421

Dologi kiadás 533 602 573 327
Működési célú, 

támogatásértékű kiadás
620 156 672 749

Működési célú 
pénzeszközátadás 

államháztartáson kívülre

141 412 144 224

Működési céltartalék 93 943 90 756
Ellátottak pénzbeli 

juttatása
52 170 52 170

Működési kiadás 
összesen

2 138 516 2 225 215

Felújítás 337 070 78 418
Beruházás 650 750 730 784

Egyéb felhalmozási kiadás 31 840 143 908
Felhalmozási kiadás 

összesen
1 019 660 953 110

Finanszírozási kiadások 0 0
Tárgyévi kiadás összesen 3 158 176 3 178 325

Összes hiány 0 0
Működési hiány 0 0
fejlesztési hiány 0 0

A Képviselő-testület e-mail formában megismerte a 2021. évi 
költségvetés II. fordulóját.

Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester
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A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKNAPJA

Február 25.

Az Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett határo-
zatával minden év február 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapjává nyilvánította. 1947-ben ezen a napon Kovács Bé-
lát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet ha-
tóságok jogellenesen letartóztatták, majd a Szovjetunióba hur-
colták. A mentelmi jogától megfosztott képviselő hozzávetőleg 
kilenc évet töltött börtönökben és munkatáborokban. Szabadon 
engedése után pár évvel, 1959-ben, 51 évesen halt meg.

  
A politikus emblematikus letartóztatása az első állomása volt 

annak az eltervezett folyamatnak, amely során a kommunista 
párt az ellenszegülők kiiktatásával a totális egypárti diktatúra ki-
építése felé haladt. A kisgazda képviselő önkényes fogvatartása 
a demokratikus jogok lábbal tiprásának jelképévé vált, s jól jel-
lemezte a pártállami rezsim majdnem fél évszázados uralmát. 
Kovács Béla sorsa egyfajta típuspéldája lett azoknak, akiket ma a 
kommunizmus áldozataiként tarthatunk számon.

„Egy ember halála tragédia. Egymillióé statisztika.” /Joszif 
Visszarionovics Sztálin/

A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylat-
ban 100 millióra becsülik. Kelet-Közép-Európában a számuk el-
éri az 1 millió főt. Ennyien vesztették életüket éhínségben, kény-
szermunkatáborban, vagy kegyetlen kivégzések során.

Jóval többre tehető azonban azok száma, akiket a diktatúra 
hétköznapi valósága testileg és lelkileg megnyomorított. A rend-
szer áldozata volt az is, akit vallattak és kínoztak, akit megbélye-
geztek, akit kirekesztettek vagy börtönbe zártak, akit csoport-, 
politikai- vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek; mindenki, 
akit megfosztottak a szabad cselekvés és választás lehetőségétől.

Február 25-én emlékezünk a több tízezer, családjától elválasz-
tott és kényszermunkatáborba hurcolt honfi társunkra, a koholt 
vádak alapján mészárszékre küldött emberekre, az ellenállóként 
mártírhalált halt hősökre. Ezen a napon felidézzük mindazok 
emlékét, akik az erőszakrendszer áldozataivá váltak, családtag-
jaikra és szeretteikre, akiket a kommunista rezsim meghurcolt 
és kiszolgáltatott. És ezen a napon emelt fővel emlékezhetünk 
minderre, mert egy letűnt rendszer bűneit emlegetjük, amelyet 
a nemzet kitartása és a szabadság iránti olthatatlan vágya örökre 
eltemetett.

Gérecz Attila: Az ítélet

Az ítélethozás. A bíró
belép, s az esküdtszék feláll.
Süt a nap. Valahol a Lídó
fövenyén mosolyt forr a nyár.
Itt megreped a csönd, a nyíló
szemeken átszáll a Halál.

Négyszer suhint kaszája éle.
A terem csöndes és komor.
S ők állják, mintha egy sem élne,
Hűsen, mint négy ezüst szobor.
S a négy vágás fi nom sebére,
kivérzik négy gúnyos mosoly.

S e gúnyos görbéjén a szájnak
arcunk fölér és visszanéz.
S egy pillanatig mind így állnak;
mert csúcspontja volt az a rész
a végtelen hiperboláknak,
amelyek íve visszavész.

(Hátrakötik a kezeit.
A hóhér a zsámolyt kirúgja.
A csigát ketten kezelik.
Az arc eltorzul, és kinyújtva
úgy ráng a test még percekig,
mint sátáni hegedűk húrja!)

Gyula teste már nem soká élt.
(Mészben a csontváz is elmállik.)
De mikor a hóhér hozzáért,
hangja kizúdult az utcákig,
süvöltve tovább: “a hazáért
és a népért mindhalálig!...”

(1954-56)

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 
Gyomaendrődön

Az Országgyűlés 2000. június 16-i határozatában a „Kom-
munizmus Áldozatainak Emléknapjává” nyilvánította február 
25-ét. Ebből az alkalomból a veszély helyzetre való tekintettel, 
zárt körben Toldi Balázs Gyomaendrőd Város polgármestere, 
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester, a Gyomai Szülőföld 
Baráti Kör, a KDNP helyi alapszervezete, valamint a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselői koszorút helyeztek el a 
Gyomai Köztemetőben található emlékműnél.

Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester

kép: bonyhad.hu
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A  20. század közepének történelme a magyar 
társadalmat is számos nehézségek és új kihívások 
elé állította. A 20. század során olyan jelentős ese-
mények történtek mind nemzetközi, mind a hazai 
életben, melyek Gyoma és Endrőd községek életére 
egyaránt hatással voltak. Az első és második világ-
háború mellett, meghatározóak voltak a politikai, 
társadalmi és gazdasági tényezők a települések 
mindennapjaira. 

Az egyes történelmi események társadalomra 
gyakorolt hatásai egy-egy adott közösség népes-
ségszámában is jól kirajzolódhat. Ennek példája 
a 20. század egyik legjelentősebb eseménye az I. 
világháború, mely eseményt követően Gyoma és 
Endrőd lakosságszámában visszaesés nem fi gyel-
hető meg. Ennek okaként említhető, hogy a világ-
háborút megelőzően, valamint az 1918 utáni társadalomban bekö-
vetkezett magas születésszámok „kompenzálni” tudták a háborús 
veszteségeket1. Jellemzően az I. világháború komoly veszteségeket 
okozott a társadalomban, hiszen a háború ideje alatt a születésszá-
mok és a házasságkötések száma jelentősen mértékben csökkent, 
míg a halálozások száma drasztikusan növekedett. Azonban a la-
kosságszám alakulására hatással volt a spanyolnátha járvány, mely 
világszerte 1918–1920 között tombolt, valamint az első világhábo-
rút lezáró béketárgyalások következtében az elcsatolt területekről 
Magyarországra beérkező bevándorló tömeg. A két világháború 
közötti időszakban a két község népességszámára vonatkozóan 
meghatározó tényező volt, hogy az 1930-as évek második felében 
Endrődről számos család települt át Gyoma határába, mely számok 
már az 1930 és 1941 közötti népszámlálási adatok különbségeiben 
is megmutatkozik. Az első világháborúval ellentétben a második 
világháború során a katonai veszteségek mellett jelentős a két köz-
ség civil veszteségeinek száma2. A katonai veszteségekre vonatko-
zóan megkülönböztetünk a harctereken és a hadifogolytáborokban 
elesett személyeket. A civil áldozatokon belül azokat a személyeket, 
akik a Holokausztban, akik 1944–1945 fordulóján a magyarorszá-
gi harcok következtében, vagy azokat, akik a lakossággal szemben 
elkövetett deportálások során vesztették életüket. Az első világhá-
borúhoz hasonlóan a második világháború során is jelentős válto-
zások fi gyelhetőek meg az egyes demográfi ai folyamatokban, mely-
nek révén a születések és a házasságkötések száma csökken, míg a 
halálozási adatokban növekedés fi gyelhető meg. A II. világháborút 
követő években a két község társadalmát is jelentős változások ér-
ték, hiszen nem volt olyan társadalmi réteg, melyet ne érintett vol-
na háborús veszteség. Meghatározó tényezőnek tekinthető, hogy a 
második világháborút követő években megoldásra találhat az év-
tizedek óta a településeken jelenlévő folyamatos földéhség. Ennek 
révén elsősorban Endrődről, de Gyomáról is számos család települ 
át Bács-Kiskun és Baranya megye településeire.3 Endrőd életében 
meghatározó mérföldkő Endrődszentlászló (később Hunya) 1946-
ban végbement függetlenedése4, mely mind társadalmilag, mind 
gazdaságilag negatívan hat a község életére. Az 1947–1949 között 
végbement Csehszlovák-magyar lakosság csere alig pár fő érintett 
a települések lakosságából. Az 1940-es évek második felében az 
ország politikai életében bekövetkezett változások hatására, sokan 
kényszerültek elhagyni a települést, elsősorban a kulák üldözések 
következtében. A II. világháború és az 1940-es évek második felé-
ben végbemenő változások hatására mind Gyoma, mind Endrőd 
lakosságszámában csökkenés fi gyelhető meg, így a két község össz-
lakossága már nem tudja reprodukálni önmagát.

1  Adatgyűjtésem során 360 gyomai és 414 endrődi I. 
világháborús hősi halottat sikerült azonosítanom
2  Adatgyűjtésem során 435 gyomai és 394 endrődi II. 
világháborús hősi halottat sikerült azonosítanom
3  Pontos számadatokkal nem rendelkezünk, de a levéltári 
források alapján ez a szám a két település esetében összesen több mint 
1000 főre tehető
4  Hunya lakossága 1949-ben 1776 fő volt

1. ábra Gyoma és Endrőd népességszámának alakulása 1910–1960 között

A lakosságszámra vonatkozó adatokból kiemelhető még, hogy 
1910 és 1960 között Gyoma és Endrőd közöségekben a nemek ará-
nya közötti viszony miként változott., valamint mindkét világhá-
ború milyen változásokat hozott a települések életében. A nők és 
férfi ak közötti markáns különbség a 18-50 év közötti korosztálynál 
jól kirajzolódik, mely eltoldás a nők irányába fi gyelhető meg. A két 
világháborút összehasonlítva láthatóvá válik, hogy a második vi-
lágháború kisebb változást okozott a nő-férfi  arányában, mint az 
első világháború. Ennek hátterében az áll, hogy a második világhá-
borús veszteségek a társadalom egészét jobban érintették, mint az 
első világháború. A háború után a társadalom valamelyest korri-
gálni tudta a háborús évek alatt bekövetkezett változásokat. 

1910 1920 1930 1941 1949 1960

Gyoma Férfi 50,00 48,15 48,56 47,94 47,87 48,11

Nő 50,00 51,85 51,44 52,06 52,13 51,89

Endrőd Férfi 49,69 48,38 48,97 48,57 47,75 47,72

Nő 50,31 51,62 51,03 51,43 52,25 52,28

1. táblázat Gyoma és Endrőd férfi -nő aránya 1910–1960 közötti százalékos 
megoszlása

A táblázatok adatai jól mutatják, hogy a 20. század történelmi 
eseményi a két község életében a lakosságszámra és a nemek ará-
nyaira hogyan hatottak. „A Gyoma és Endrőd társadalmi és de-
mográfi ai változásai 1910 és 1960 között” cikk második részében 
szeretném részletesebben bemutatni az olvasók számára, hogy az 
első részben felsorolt történelmi események mellett milyen egyéb 
és más tényezők voltak hatással Gyoma és Endrőd településekre.

Dávid Benjámin

„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3 - 
kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatá-
si, Fejlesztési és Innovációs Alapból fi nanszí-
rozott szakmai támogatásával készült.” 

Felhasznált források
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei 

Levéltár (Békési Fióklevéltár): Állami Anyakönyvek másodpéldá-
nyai XXXIII. 1. a, 2126.–2133., 2187.–2194. kötet (1930–1980); 
359.–372.; 430.–441.; 1314.–1325.; 1380.–1390.; 2118.–2129.;2179–
2189.; kötet (1900–1960)

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár: XXXII-23-h: 
Központ Statisztikai Hivatal Népszámlálások feldolgozási táblái.

Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Endrőd köz-
ség iratai V. 311.

Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyoma köz-
ség iratai V. 317.

Gyoma és Endrőd társadalmi és demográfi ai változásai 1910 és 1960 között – I. rész



VÁROSUNK2021. március 7

Dankó Béla országgyűlési képviselő 
sajtóközleménye

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

Lengyel Antal 
körösladányi plébános

1943-2021

A Szeged-Csanádi Egyházmegye, a körösladányi plé-
bánia hívei, valamint a rokonság a föltámadás reményében 
tudatja, hogy Lengyel Antal plébános életének 78., pap-
ságának 36. évében, 2021. február 17-én visszaadta lelkét 
Teremtőjének.

Lengyel Antal Budapesten született 1943. február 22-
én. Szegeden szentelték pappá 1985. június 15-én.

1985–86-ban káplánként szolgált Zákányszéken, majd 
plébánosként a következő egyházközségekben: Öttömös 
(1987); Pitvaros és filiája, Csanádalberti (1987–1995); Elek 
(1995–2002) – oldallagosan ellátva Kétegyházát; Tisza-
sziget (2002–2012) – ellátva Kübekházát és Újszentivánt; 
2012-től 2020-ig Körösladány – oldallagosan ellátta Szeg-
halmot és filiáit, Bucsát, Kertészszigetet és Füzesgyarma-
tot.

*

Gyászmiséje a körösladányi Szeplőtelen Fogantatás-
templomban volt február 24-én 8 órakor. Temetése ezt kö-
vetően, 15 órakor tartották a rábaszentmihályi temetőben.

Jézusomnak Szívén megnyugodni jó!

Nőnapi köszöntő

Tisztelt Hölgyeim!
Nincs olyan csodája a világnak, mely csupán önmagában 

mutatná meg lényegét, hiszen minden, amit szemlélünk, vala-
mihez viszonyítva jeleníti meg igazi értékeit. Az emberi lét va-
lódi értékei is eff éle kettősségben bontakozhatnak ki igazán, a 
kettősségben, mely a teremtés bölcsességével nővé és férfi vá 
formálta az embert. Önök, Hölgyeim létükkel érthetővé teszik 
a múltat, szerethetővé a jelent és vágyott kinccsé az önmaguk-
ban hordozott jövendőt. 

Úgy lenne igazságos, ha a mindennapok együtt eltöltött 
pillanatai, dolgos és tanulságos órái mind-mind tükröznék 
mindazt a hálát és csodálatot, amit férfi ként érzünk Önökre 
gondolva. Nap mint nap elmondhatnánk: köszönjük. Kívánom, 
hogy tapasztalják ezt meg minél gyakrabban egy-egy hálás 
szó, egy szál virág formájában is.
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Sok könyv született már 
Istenről, szeretetről, ember-
ről. Ez mégis nagyon más. 
Csender Levente író és Böjte 
Csaba testvér közös fi zikai, 
szellemi, lelki utazásából 
született Csaba testvér Füves-
könyve. Az alkotópárost hall-
hatod a NEK poscastjában!

Csender Levente 2020-
ban utazott el Dévára, hogy 
könyvet írjon Csaba test-
vérről. Úgy képzelte, majd 
leülnek a ferences rendház 
udvarán és nagyokat beszél-
getnek. Ám mivel a járvány 
miatt Csaba testvérnek le 
kellett mondania külföldi út-
jait, úgy döntött, végigjárja az 
összes gyermekotthont. Így 
hát Levente beült mellé az anyósülésre a 
kérdéseivel, és diktafonra vette a válaszo-
kat.

Csaba testvér szerint a Isten egy jó vi-
lágot teremtett, amelynek minden darab-
ja megvan. Néha a gonosz lélek összeku-
tyulja a darabokat, de ha van türelmünk, 
ki tudjuk rakni és lakható, élhető, szép 
lesz ez a világ. „A Mennyei Atya időn-
ként oldalba vágja a Fiát és azt mondja: 
beszéltünk arról, hogy az emberek a Föl-
dön meg tudják tanulni a szeretet, a pár-
beszéd parancsát! Van még javítanivaló, 
de nem néztem volna ki belőlük 2000 éve, 
hogy képesek erre!”

A Füveskönyv november végén jelent 
meg, és olyan gyorsan elkapkodták, hogy 
két hétig nem is lehetett kapni. Eddig 
harmincezer példány fogyott belőle. A 
két alkotó számára ez azt jelzi: a mai em-
ber igenis vevő a pozitívra, az értékekre. 
Csaba testvér kiemeli: „fontos, hogy mer-
jük egymást igazán szépnek, tisztának, 
értékesnek látni, s az állandó ostorozás, 
kritizálás, leszólás helyett pozitív üzene-
teket megfogalmazni, drukkolni egymás-
nak, hogy hajrá, mindent bele!”

Csender Levente számára az öt hét 
nem csupán egy végtelen beszélgetés, 

de lelkigyakorlat is volt, hiszen Csaba 
testvér minden nap misézett. Ráadásul 
ő is megismerhette az otthonokban élő 
gyerekeket. „Egyikük-másikuk elme-
sélte a történetét, amitől dobtunk egy 
hátast, hogy milyen sorsok vannak, 
de ők maguk ezzel nem foglalkoznak, 
mert tudják, hogy a jelenben kell élni, 
és nem a múlttal foglalkozni. Egyből 
befogadtak, jó volt megismerni őket 
és a nevelőket is, s nagy megtisztelte-
tés, hogy Csaba testvér is barátságába 
fogadott: nem egy író és egy szerzetes 
beszélgetett, hanem két székely ember. 
Éppen ezért a könyv sem egy „megcsi-
nált”, mesterkélt alkotás, hanem egy 
olyan mű, ami az életből született, tele 
kipróbált gondolatokkal” – emlékszik 
vissza az együtt töltött időre Levente.

Csaba testvér többször hangsúlyoz-
za a hit, a szeretetet, a valódi értékek 
továbbadásának fontosságát. „Jézus 
hozhatott volna egy csomó mennyei 
fürjet kirántva mannával, de nem 
tette: ehelyett tanított, magyarázott, 
érvelt, meggyőzött. Nekünk is ez a 
dolgunk, enélkül nem fog működni a 
társadalom.”

A hatezer gyerek és a mintegy 
1000 felnőtt befogadása kapcsán Csa-
ba testvér elmondja: nem őt kell di-
csérni ezért, hanem az evangéliumot, 

a kovászt. „Meghallgattam ezeknek 
a gyerekeknek az álmait, a kudarcait, 
de elmondtam nekik az én hitemet, 
meggyőződésemet is. Ha a pedagó-
gia, a nevelés nem tudja ezt a felada-
tot felvállalni, megy a lecsóba. Ha egy 
közösség nem tudja az életet előbbre 
vinni, azt lehúzzák a történelem süly-
lyesztőjébe.”

Csaba testvér úgy véli, a magyar 
nemzet előtt sokféle út van, s nálunk 
pattog a labda, a Megváltó nekünk 
drukkol. „Ennyivel tarisznyálta fel a 
Mennyei Atya a Kárpát-medencét, osz-
szuk el ezt a tortát úgy, hogy mindenki 
boldog legyen” – teszi hozzá.

Csender Levente vallja, Csaba 
testvér gondolatai átmosták őt, s ál-
taluk újjáépült. Azt is elárulja, hogy 
már nekikezdtek a második kötetnek: 
a Füveskönyv FB-oldalán bárki írhat 
kérdéseket, amelyekből az író min-
den másnap küld egyet-egyet Csaba 
testvérnek, aki este 8 órakor válaszol 
élőben az Esti beszélgetések c. műsor 
keretében. Idővel ezekből a válaszok-
ból születik majd a Füveskönyv má-
sodik része. Addig is forgassuk az első 
kötetet, hiszen, ahogy az alcím is jelzi, 
örömhöz segítő gondolatokkal lehe-
tünk gazdagabbak általuk.

Forrás: NEK

A  M e g v á l t ó  n e k ü n k  d r u k k o l
Két székely ember beült egy autóba. Öt hétig utaztak együtt és beszélgettek…

Hova vezetett mindez? 
A NEK podcastjából megtudhatod!
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 Kedves Testvérek! 

A világjárvány sok mindent átírt az életünkben. Az el-
múlt esztendőben a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést éppen 
megkezdtük, de a vírus elleni védekezés miatt a templomaink 
bezártak, így csak részben tudtuk megvalósítani. 

A világjárvány veszélye, a terjedéséről szóló híradások és 
az ismeretlentől való félelem sokakat megrémisztett és a tá-
volságtartó előírások egy esztendővel ezelőtt az otthonainkba 
kényszerítettek bennünket. Gazdasági nehézségeket is hozott 
magával a járványveszély, munkahelyek szűntek meg és soka-
kat a létbizonytalanság rémképe is fenyeget. 

Idén újra meghirdetjük a nagyböjti irgalmasság gyakor-
lásának az ősegyházi hagyományát, amikor arra biztatjuk a 
híveket, hogy hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-fel-
ajánlásukat a rászorulók számára és tegyék a templomban az 
erre kijelölt helyre. 

A világjárvány következményeként családok kerültek ne-
héz helyzetbe, akiknek a Katolikus Karitász, mint az Egyhá-
zunk hivatalos segélyszervezete – igyekezett segítő kezet nyúj-
tani. A karitász munkatársai, önkéntesei és alkalmi segítői is 
bekopogtak a családok, az idősek ajtaján és segítettek abban és 
úgy, amire éppen szükség volt. Gondoskodás indult el a bát-
rak lelkéből, ami egy nagy szeretetteljes összefogássá vált. 

Sajnos még nincs vége a járványveszélynek, de a templo-
mainkban megtalálhatjuk a személyes találkozást az Úrral, 
ami reményt, erőt és bátorságot ad nekünk. Tanúságtételünk-
ben most a hit-remény-szeretet sorrendje megfordul: a szol-
gáló szeretettel erősítjük a Gondviselésben való reményt, ami 
feléleszti az emberekben az Istenben való hitet, aki szeret ben-
nünket és megszabadít a világjárványtól. 

Ennek a szeretetnek a jele az a nagyböjti alamizsna is, amit 
összegyűjtünk. A szokásos módon, az idén jubiláló – alapítá-
sának 90. és újjászervezésének 30. évfordulóját ünneplő – Ka-
tolikus Karitász munkatársai juttatják majd el a családokhoz 
az adományaikat. Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gya-
korlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten 
tartósélelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segély-
akciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmisé-
ken és az azt követő hétköznapokon, március 7-től 14-ig. 

A világjárvány olyan számunkra, mint a keresztút, ami-
nek minden állomása nehéz mind testileg, mind lelkileg. Jé-
zus keresztútján is ott álltak azok az emberek, akik segítették, 
megosztották a testi-lelki terhet. Ma is már egy esztendeje ott 
állnak segítő emberek a vírusveszély keresztútja mellett: or-
vosok, ápolók, mentősök, egészségügyi dolgozók, a karitász 
munkatársai és még sok névtelen segítő, akik úgy érzik, hogy 
az a kötelességük, hogy most mások baján segítsenek. Mi is 
csatlakozhatunk a segítő adományainkkal ezen hősök csapa-
tához, lehetünk Cirenei Simonok és Veronikák, akik a szere-
tetünkkel erősíthetjük embertársainkban a reményt és a hitet. 

Ferenc pápa az idei nagyböjti üzenetében így tanít ben-
nünket: 

„A böjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint (vö. 
Mt 6,1–18) megtérésünk feltételei és kifejezőeszközei. A sze-
génység és az önmegtagadás útja (a böjt), a megsebzett em-

berre való odafi gyelés és a róla való szeretetteljes gondoskodás 
(az alamizsna), és az Atyával folytatott gyermeki párbeszéd 
(az ima) lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény és a tevé-
keny szeretet megvalósulását. 

…. A nagyböjt reménnyel való megélése annak átérzését je-
lenti, hogy Jézus Krisztusban tanúi vagyunk az új korszaknak, 
amikor Isten „újjáteremt mindent” (vö. Jel 21,1–6). Azt jelen-
ti, hogy megkapjuk Krisztus reményét, aki életét adja a keresz-
ten, és akit Isten harmadnapra feltámaszt, és hogy „mindig 
készen állunk arra, hogy bárkinek megfeleljünk, aki a [ben-
nünk élő] remény indoklását kéri [tőlünk]” (1Pét 3,15). 

… A szeretet nagyböjtjének megélése azt jelenti, hogy gond-
ját viseljük azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt szen-
vednek, elhagyottnak érzik magukat vagy aggódnak. A jövő 
miatti nagy bizonytalanság idején, ha emlékezetünkbe idéz-
zük, amit az Úr az ő Szolgájának mondott: „Ne félj, mert meg-
váltottalak” (Iz 43,1), szeretetünkkel bizalmat közvetítünk és 
megéreztetjük velük, hogy Isten gyermekeiként szereti őket. 

…Csak a szeretet által átformált, a másik ember méltó-
ságát felismerő látásmóddal lehet a szegényeket mérhetetlen 
méltóságukban elismerni és megbecsülni, saját életstílusuk-
ban és kultúrájukban tiszteletben tartani, és így a társadalom-
ba valóban integrálni” (FT, 187).” 

Kedves Testvérek! 
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megvalósulá-

sának az évében fontos tanúságtétel számunkra, hogy annak a 
Jézusnak a nevében tegyünk jót az emberekkel, aki a kenyeret 
megszaporította és az éhező embereket jóllakatta. A kenyér 
színében, az Oltáriszentségben bennünket is táplál, ami arra 
késztessen mindnyájunkat, hogy tegyünk tanúságot az irgal-
mas szeretetről adományainkkal. Húsvét ünnepére juttatjuk 
el az élelmiszercsomagokat a családokhoz, akik ezekben meg-
érezhetik Isten gondviselő szeretetét. Ezzel is mutassuk meg a 
világnak Húsvét örömét 

A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredménye-
képpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsoma-
gokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászo-
rulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg 
adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak 
tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve. 

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a kari-
tász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, 
hívásonként 500 forinttal segítünk. 

„1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adó-
ja egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív 
szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a 
szegényeknek szánt adományaikat. 

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodá-
ja valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött 
élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet 
is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szere-
tetét a nélkülöző családokba. 

Kelt: Budapest, 2021. nagyböjt 2. vasárnapján 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről 
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A Gyomaendrődi FC labdarúgói január 11-én kezdték el 
a téli felkészülést Kovács Gyula irányításával. Komoly tervek 
megvalósítása érdekében látott munkához a csapat. Heti 
négy edzés szerepelt a programban, amihez hétvégi edző-
mérkőzések társultak. 

Matematikailag még volt esély a megyei I. osztályú tag-
ság kivívására, ehhez azonban mindkét elmaradt mérkőzést 
nyerni kell, és a csoport mezővárosi derbijén kedvező ered-
ménynek kell születnie. Ennek azonban kicsi az esélye, így a 
csapat a másodosztályra készül, ott szeretne a dobogón vé-
gezni. Az elkövetkező félév a másodosztályban jó lehet arra, 
hogy a fi atalok tapasztalatot szerezzenek, azt követően ősz-
szel pedig szintet lépjen a csapat. 

A télen a keret létszámában csak minimális változás tör-
tént, Mezőtúrra távozott a rutinos Farkasinszki László, érke-
zett Körösladányból Bartik Milán és Békéscsabáról a karrierjét 
a városban kezdő Barna Viktor.  

A február 13-i hétvégén több megyei labdarúgócsapat 
számára is kezdetét vette a szezon. Az őszi koronavírus jár-
vány terjedése miatt több kvalifi kációs bajnoki mérkőzés is 
elmaradt, amelyet pótolni kellett a február végén induló sze-
zon kezdetéig. 

A Gyomaendrődi FC labdarúgóira is várt feladat, hiszen 
két mérkőzésük is elmaradt. Február 14-én a Szarvasi FC ven-
dégeiként léptek pályára, majd egy hét múlva február 20-án 
a Békésszentandrás elleni mérkőzést kellett pótolni. 

A lejátszott mérkőzések eredményei:     

2021. 02. 14.     Szarvasi FC - Gyomaendrődi FC     5 : 0
                             G.: ----- 
A mérkőzés a kedvezőtlen pályaviszonyok miatt Békéscsa-

bán a 4-es Honvéd úti műfüves pályán került megrendezésre 
zárt kapuk mögött. A szarvasiak már biztosan I. osztályúak, 
és a csoport egyik legjobb csapata. A vendégeknek nagyobb 
a tét, de a fi atal csapatnak még nagy falat lenne elkapni a 
hazaiakat. Az első félidő jelentős szarvasi fölényt hozott, de 
gól csak egy született a félidő közepén. A második félidőben 
a fölény már gólokban is megmutatkozott, az első negyed-
órában hármat is szerzett a hazai csapat. A félidő közepén 
meglőtték az ötödiket is, ezzel keretbe foglalták a mérkőzést. 
A tudásbeli különbség kijött a mérkőzésen, a szarvasi csapat 
második félidei remek és eredményes játékával megérde-
melten nyerte meg a mérkőzést.

2021. 02. 20.     Békésszentandrási HMSE - Gyomaendrődi 
FC     0 : 2

                              G.: Kun Cs., Hunya K. 
Mindkét gárda a megyei II. „A” osztályában lesz érdekelt 

tavasszal, ennek megfelelően az egymás elleni eredmény 
már beleszámít az év végi bizonyítványba. A hazaiak a közép-
mezőnybe tartoznak, a vendégek egy győzelemmel az élről 
indulhatnak a további küzdelmek során. A vendégek már az 
elején magukhoz ragadták az irányítást, fölényben játszottak. 
Mindez eredményben is megmutatkozott, két gólt szerezve 
megnyugtató előnnyel zárták a félidőt. A szünetben a hazai-
ak rendezték a soraikat, elmúlt a kezdeti megilletődöttség a 
játékuk is javult. A vendégek is tartani tudták az iramot, így 
kiegyenlített játékot hozott a félidő gólok nélkül. A vendég 
gyomaendrődi csapat amit eltervezett hozta is, győzelmével 
az élről várhatja a folytatást.

Ezzel kialakult a Megyei II. osztály „A” csoportjának a me-
zőnye, a tavaszi bajnoki rajt február 27-én veszi kezdetét.

Fülöp Zoltán

Nyáron újabb szintet lépnének Gyomaendrődön

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P. BR.*

1 GYOMAENDRŐDI FC 6 5 0 1 25 9 16 15 0

2 OKÁNY KSK 6 5 0 1 25 12 13 15 0

3 TÓTKOMLÓSI TC 6 4 1 1 21 9 12 13 0

4 SZABADKÍGYÓSI SZSC 6 4 1 1 15 5 10 13 0

5 SARKADI KINIZSI LE 4 3 0 1 14 5 9 9 0

6 MEZŐBERÉNYI LE 4 2 1 1 10 9 1 7 0

7 BÉKÉSSZENTANDRÁSI HMSE 6 1 1 4 8 13 -5 4 0

8 DOBOZI SE 6 1 1 4 10 18 -8 4 0

9 KUNÁGOTA TE 6 1 1 4 9 23 -14 4 0

10 CSANÁDAPÁCAI EFC 6 0 1 5 6 30 -24 1 0

11 KÉTEGYHÁZI SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Rovatvezető: Polányi Éva

Iancu Laura versei

1978. december 30-án született Csángóföldön, a Bákó megyei 
Magyarfalun. Középfokú tanulmányait Csíkszeredában, a felsőfo-
kút Budapesten és Szegeden végezte. PhD fokozatot mint néprajz-
kutató szerzett Pécsett. Az Erdélyi Magyar Írók Ligája, a Magyar 
Írószövetség, valamint a Magyar Művészeti Akadémia tagja. József 
Attila-díjas írónő.

„Tudatában vagyok szavaim részszerintiségének, homályos látá-
somnak, azaz teremtményi mivoltomnak, tehát tudatában vagyok a 
felettem álló Teremtőnek. Gyakorlom az Isten iránti bizalom kocká-
zatát. Az életben, a tudományban, a művészetben. Vallom, hogy 
nem a hit és a tudomány, hanem a hit és az álhit áll szemben egy-
mással.” (Iancu Laura)

Kendő

Hajnalodik, a hajnal tartozik a földnek,
fénnyel és halállal. Kőtakarókkal érkezik,
túlvilági tájjal.
A Miatyánkot mormolom, félúton másra váltok,
ahány ima, annyi kísértet, s kiűzni egyik sem tudja
az egyetlent,
ki fogva tart,
ki félelemmel etet.
Fekete kendőm sarka rózsa,
aprócska, anyám varrta,
vigasztalja az eget.

Honvágy, eső

Galambot etetek a Mikszáth téren,
napozok a télies koszban,
földíz a számban. Honvágy. Honvágyam van.
Divatba öltözött istent látok
némely járókelőben. Van köztük meztelen bábú,
műkezű, aranyfogú,
nincsen apja, sem anyja, istene, sem hazája,
törvény védi és sok a joga,
belerúg a galambhadba.
A Mária templom tornya jeges felhő.
Bárkába kéne szállni, még
nyitva az ajtó,
és fölnézni az égre, mint ’79-be’,
kétnaposan, Istennel telve.

Fénykép anyámmal

Leül mellém, arasznyi hely közöttünk.
Krisztust nézem, ő látja Máriát.
Vacsorára idén is havat ettünk,
és sokszor megjártuk a Golgotát.

Meg nem érkezik

Hívtalak, Uram, holdjövet volt,
kutyák vonítottak az éjbe,
az út végén meszelt angyalszobrok
integettek Keletre.
Ilyenkor nagypéntek van, tudom, nincs térerő.
A senkiföldjén állok én is,
világom hómező.
Szerelem ez is – akartam mondani.
Ha utolsó volt is, még egyszer láttam
télikabátban jönni felém,
meg nem érkezik, csak kopog fáradtan a tükrös havon.
Sötétedik – mindegy, hány óra van.
Nálad három lehet,
meghalsz, utolsó hét szavad ide hallom.
Állok a gyászban szavaiddal – szerelem ez is,
nem félek, el nem alszom.
Jön felém, meg nem érkezik,
tudja, hogy megvárom.

Születésnapomra

Felkötött virágra száll a dér,
őszbe veszett a nap,
33 világot tépett le húsomról
a fagy.

Fagy

Oltó igéket hoz a fagy.

Hat napja már, hogy nem eszem,
szívedet hallgatom.

Nem ringatsz – nem ringatom
bölcsőben telelő holnapunk.
A karácsonyfán a papírmadár
a huzatban felszáll.

Számít-e még, hogy meghalunk?

Fotó: Fábián Attila
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Monológ tükörrel

Szemedben a folt az ősz kicsiben,
a világ
reggeltől estig.

Egyetlen szó is
elég volna.

Elég fekete kendőd szegletében
a piros rózsa.
Elég volna.

Lesz reggel,
vagy csak érkezésed?
A háborúban megnőtt fehér inged,
kihűlt az anyatejbe aprított betlehemes,
a Gyermek, jaj, elmerül.
Szakadozik a horgolt levegő,
szakad az éjszaka,
lám, megvirrad.
Fényinged sárkány,
kialvatlan sárkány,
kedvtelen gyilkos,
az éjszakában éjszakát hoz.
Vakvilágot.
Ezerkilencszázhetvennyolc,
ha volt is, elesett.
Tükörbe kapaszkodik a tekintet,
fekete kendőd szegletében a piros rózsa,
s a sirató asszonyok hallgatása,
a kereszteletlen aprószentek,
egymásból-egymásba,
és gyalogol harminchárom tél.

Vers a vershez

Főleg este jut eszembe,
hogy ha eddig nem is, hát ezután
elszólítanak.
Utoljára szeretem az embereket,
utoljára vetek keresztet,
és én még nem írtam rólad verset.
Nem rajzoltam neked tőrrel szúrt szívet
a vonatablakra,
pedig hányszor foglaltam hazát,
hányszor ültettem virágot Rahótól Mezőváriig,
hol halált halt fajtám, kit szerettem,
és hányszor kezdtem mindent elölről,
hányszor voltam gyermek túl a Szereten.

Lett volna idő elég,
de én ujjamat tördeltem
inkább,
mint aki félt,
mint akit rettegésben tartott a vád.

Talán most éppen azt látod,
amit én,
talán a szemed vagyok én,
elgondolom, láttad-e átosonni árnyékom,
vagy te voltál, épp benéztél?
Siratóasszonyt láthattál,
én vagyok,
sírok a holdfénynél.

Főleg este jut eszembe,
hogy aki van, az fél.

„A Golgota-lépcsőn állok”
Mindenki a Golgota-lépcsőn áll, végső soron a bűn miatt, ame-

lyet nem vagyunk képesek levetni magunkról, sem jóvá, sem meg 
nem történtté tenni. Ha nincs megváltás, mindenki a Golgota-lép-
csőn áll, öreg és fi atal, csak a lépcső más-más fokán.

A Golgota-lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam.
Hallgass, Uram, kérő szómra – bár nincs gyarlóbb nálam!
Ne fordulj el, Uram, tőlem – bár nincs gyarlóbb nálam! 
Kérlek, Uram, ne utálj meg – bár nincs gyarlóbb nálam!

(Rónay György: Nagypéntek)

A költemény Rónay 
György utolsó verse, a 
halála előtti napokban 
vagy talán órákban írta, 
legalábbis a halálos ágyá-
nál találtak rá kéziratára. 
Hallatlanul kemény vers, 
olyan, amilyet valóban csak 
a halál kapujában lehet 
írni. Nem szabad, nem is 
lehet hosszasan magyaráz-
ni. Nagypéntek a kereszt-
halál napja, és a költő Jézus 
halálának előzményére 
gondol, amint a Golgota, 
másnéven Kálvária magas-
latára felvezető lépcsőn áll. 
És ott áll a költő is, immár 
az utolsó lépcsőfokon.

A halál közelébe érke-
zett ember gondolkodása 
a haldoklása magányában, 
mindentől lecsupaszodva a 
lényegre egyszerűsödik le, 
a végső kérdésekre, a végső 
kérésekre. A Golgota-lép-
csőn állok: így kezdődik a költemény.

Minden ember alaphelyzete ez, mindenki a Golgota-lépcsőn 
áll, végső soron a bűn miatt, amelyet nem vagyunk képesek levet-
ni magunkról, sem jóvá, sem meg nem történtté tenni. Ha nincs 
megváltás, mindenki a Golgota-lépcsőn áll, öreg és fi atal, csak a 
lépcső más-más fokán. Ha nincs megváltás, akkor a pőre igazság 
szerint mindenki a kárhozat halálára van ítélve. A nagyhét, nagy-
péntek gondolkodásra késztet: igazság szerint nekem kellene füg-
genem azon a kereszten. Miért nem én függök ott mégsem? Miért 
az ártatlan Jézus? Valamennyien túlélők vagyunk, akik az isteni 
igazságosság szerint mindennap, minden órában megkaphatnánk 
halálos ítéletünket. De nem kapjuk meg, és ez színtiszta kegyelem. 

A vers második része kérő ima. Hallgass, Uram, kérő szómra – 
bár nincs gyarlóbb nálam! Igen. Istennek semmi ésszerű oka nincs 
arra, hogy meghallgassa a bűnös ember kérő szavát. Mégis megte-
szi, az ember pedig, a legbűnösebb is kérheti ezt tőle: Ne fordulj el, 
Uram, tőlem – bár nincs gyarlóbb nálam!

Isten olykor bizony kénytelen elfordítani rólunk a szemét, mert 
ha ránk néz, nem szép az, amit látnia kell, hiszen naponta rútítjuk 
el az ő hajdan szépséges képmását önmagunkban gondolattal, szó-
val, cselekedettel és mulasztással. Csak az a tudat lehet vigaszunk, 
hogy ha a szemét elfordítja is, a szívét soha nem fordítja el senki 
emberfi ától az Isten.

És a költemény végén a félelmetes lehetőség: Kérlek, Uram, 
ne utálj meg – bár nincs gyarlóbb nálam! Istennek minden oka és 
alapja megvolna arra, hogy megutálja az embert, aki olykor na-
gyon is méltó erre. Ahogy Izajás próféta írja könyve legelején (1,5): 
minden fej beteg, minden szív erőtlen, minden test teli sebekkel, 
gennyedő keléssel és fekéllyel. Ilyen a megváltás nélküli ember. És 
Isten mégis szereti, meggyógyítja, megszabadítja a bűntől és a ha-
láltól, új életet ad neki, megváltja. Ez a húsvét titka.

Dér Katalin
Képmás magazin 2018. április

El Greco: Krisztus a keresztet hordozza 
(1580-1585)
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Fényképalbum  Kedves Olvasók! Szerkesztőségünk kapott egy csomó régi endrődi, gyomai fotó-
kat! Köszönet érte Giricz Lászlónak, Dávid Istvánnak, ifj . Borbély Sándornak. Nem 
törekszünk arra, hogy megfejtsük, hogy hol, mikor készültek a képek, kik vannak rajta. 
Úgy gondoljuk, ha felismerünk valakit, valakiket, netalán saját magunkat, akkor már 
örömet okoztunk és célt értünk. Fogadják szeretettel Olvasóink!
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Tourinform Gyomaendrőd 
szolgáltatásai

„Gyomaendrőd Szeretlek - 
Gyere Te is, amint teheted” 

jeligével hirdetünk 
fotópályázatot, a részletes 

felhívás itt olvasható!
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Farsang és Bálint – nap a Kis Bálint Általános Iskolában

Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!

Ezzel a kiabálással kezdték iskolánk néptáncos csemetéi 
a télűző műsorukat február 12-én. Zörögtek, kolompoltak, 
csujogattak, kurjongattak, táncoltak, egyszóval mindent meg-
tettek, hogy a cudar időjárás ellenére jól érezzük magunkat. 
Igaz, ugyan, hogy a télűzés nem volt sikeresnek mondható, hisz 
olyan hideg idő követte a mulatozást, hogy sok helyen megdől-
tek a hidegrekordok is. Majd újra megpróbáljuk kiszeégetéssel 
előcsalogatni a tavaszt.

A zsákbamacska vásárlás minden gyerekkel feledtette a tom-
boló hideget. Az osztályok egymásnak játékokat ajándékoztak, 
és egész délután ünnepelték a farsangot. Álarcokat készítettek, 
táncoltak, és természetesen nem maradhatott el a fánk elfo-
gyasztása sem.

Vidáman és jókedvűen telt el a farsangi délután, közeledik a 
farsang farka, mi is reméljük, hogy vele együtt a tavasz is meg-
érkezik hozzánk.

Bálint-Valentin Napi Kavalkád a felső tagozaton

A XVIII. Bálint-Valentin Napi Kavalkád a járványhelyzet miatt 
rendhagyó módon került idén megrendezésre. A programok 
szervezését ebben a tanévben is a Diákönkormányzat vállalta 
magára. E jeles nap jelmondata volt:Jöhet a tavasz! Az előzetes 
feladatok között szerepelt az osztálytermek dekorálása és télűző 
rigmusok gyűjtése. Néhány osztály kalandként fogta fel a napi 
programot, s jelmezt is öltött magára. A kavalkád programjai 

a negyedik órában fánk evéssel, jelmezes fényképezkedéssel 
indultak. Az osztályok már korábban játékos feladatot adtak 
egymásnak. A játékok között volt kincskeresés, rajzolós és kö-
zösségépítő feladat is. Ötödik órában egy kilenc kérdésből álló 
kvíz-feladat és egy online kirakó várt az osztályokra. A leggyor-
sabbaknak 6 perc sem kellett a 60 darabos puzzle kirakásához. 
Az előzetes és az ötödik órában megoldott feladatokat pon-
toztuk. Az 5-6. osztályosok között az első helyezést az 5.a osz-
tály szerezte meg, míg a 7-8. osztályosoknál a 8.a osztály bizo-
nyult a legügyesebbnek. A győztes osztályok jutalma egy-egy 
csokitorta volt. Minden osztály elismerő oklevelet vett át helye-
zéséről, illetve a lelkes részvételéért. A nap programját tombo-
laárusítás is színesítette, amelyen 300 ajándék talált gazdára. A 
tombolatárgyak felajánlásáért szeretnénk köszönetet mondani 
a következő vállalkozóknak:

Brand Butik
Mini Büfé
Kitty Fodrászat
Virágvarázs Virágüzlet
Cinó Erika
Koloh Judit
Komidó Papírsárkány
Tapír-Papír Írószerbolt
Color Shop Papírbolt
MÁGUS-COMP Számítástechnikai szaküzlet és szervíz
Diadem Gyógyszertár
Tandi Gyöngyi
Kredenc
4Z Trafi k

Farsang 7. b

Farsang 7. a

Farsang az alsóban

Farsang a felsőben
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Szép Magyar Beszéd verseny

2021. február 23-án a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola Humán Munkaközössége rendezte meg a Kazinczyról el-
nevezett szépen beszélő, szépen olvasó verseny területi fordu-
lóját. A versenyen a város általános iskolás tanulói vettek részt. A 
szabadon választott szöveg elmondása után a kötelező szöveget 
olvasták fel a versenyzők.

A zsűri döntése alapján a következő eredmények születtek:
5-6. osztály: 1. helyezett: Botos Lujza - Rózsahegyi Kálmán 

Kistérségi Általános Iskola, 2. helyezett: Puska Hanna - Kis Bálint 
Általános Iskola, 3. helyezett: Ujvári Eszter - Rózsahegyi Kálmán 
Kistérségi Általános Iskola, külön díjas: Varga Zoltán - Szent Gel-
lért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulója.

A 7- 8. korosztályból: 1. helyezett: Kiszely Kitti - Kis Bálint 
Általános Iskola, 2. helyezett: Medve Dorka: - Kis Bálint Általá-
nos Iskola, 3. helyezett: Hanyecz Nikolett - Rózsahegyi Kálmán 
Kistérségi Általános Iskola, külön díjas: Horváth Nikolett - Rózsa-
hegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola. Az országos versenyre 
az első helyezett - Kiszely Kitti jutott tovább, felkészítője: Hunya 
Jolán tanárnő. Gratulálunk a versenyzőknek, felkészítőknek!

Online színház

Kulturális programot hirdettünk iskolánkban. A járványhely-
zet kezdetével sajnos a kulturális események száma is jelentősen 
csökkent felnőttek és gyermekek számára. Jó alkalomnak és le-
hetőségnek tűnik ezeket az eseményeket online színházi előadá-
sokkal pótolni. Február 22-én, hétfőn a 8.c osztály Shakespeare: 
Rómeó és Júlia című előadását nézte meg a Pesti Magyar Szín-
ház előadásában. A gyerekeknek nem ez volt az első ilyen típusú 
„színházlátogatása”, hiszen januárban Molnár Ferenc: Delila című 
darabját is sikerült ilyen módon megtekinteni. Örülünk a lehető-
ségnek, köszönjük a szülők támogatását is.

Megyei Matematikaverseny

A 2020/21-es tanévben iskolánkból 4 harmadik, 5 negyedik, 
3 hetedik és 1 nyolcadik osztályos tanuló nevezett be a MATEGYE 
(Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány) által 
meghirdetett Megyei Matematikaversenyre. Az első fordulót az 
iskolában, 2021. január 11-én írták meg a gyerekek. 9 diák vehe-
tett részt 2021. február 22-én a második fordulóban, amelyet a 
járványügyi helyzet miatt minden tanuló a saját iskolájában írt 
meg. Március végén derül ki, hogyan szerepeltek tanulóink ezen 
a megmérettetésen. További eredményes munkát kívánunk a 
versenyzőknek!

Az első helyezett tanuló, Kiszely Kitti és felkészítő tanára

1913. március 10. Megszületik Kovács Imre 
parasztpárti politikus

Szerző: Tarján M. Tamás

1913. március 10-én született Kovács Imre író és politi-
kus a fejér megyei Alcsúton.

Apja korai halála után Budapestre került egy protestáns 
árvaházba, egyházi internátusban is tanult. Kovács Imre 
már diákként a falukutatás után érdeklődött, a harmincas 
évek során csatlakozott a népi írók köréhez, tanulmányokat 
jelentetve meg a falusi élet nyomorúságáról. Leghíresebb 
írása diplomamunkája volt, a Néma forradalom akkora vi-
hart kavart, hogy izgatás vádjával három hónapos börtön-
büntetésre ítélték, és természetesen munkájáért oklevelet 
sem kaphatott.

1939-ben alapította meg a Nemzeti Parasztpártot, mely 
az abban az évben esedékes választásokon be is került az 
Országgyűlésbe. Kovács Imre a világháború alatt is antifa-
siszta maradt, ám ellenezte a népi írók kommunistákhoz 
való közeledését. A háború után is aktívan politizált, ám 
szovjetellenessége miatt nem érezte magát biztonságban.

Miután 1947 februárjában a Szovjetunióba hurcolták 
Kovács Béla kisgazda politikust, kilépett a Parasztpártból, 
Nagy Ferenc zsarolása és lemondatása után pedig jónak lát-
ta külföldre távozni. Emigránsként Svájcban, majd az Egye-
sült Államokban élt, 1980-ban, New Yorkban halt meg.

Forrás: rubicon.hu
Közreadta: 

Várfi  András agrármérnök

FELHÍVÁS
Az Endrődiek Baráti Köre régi és új tagjaihoz

Kedves Barátunk!
Készül az Endrődiek Baráti Körének története. Az egyesü-

let 60 évvel ezelőtt jött létre. Ennek a több nemzedéket felöle-
lő időszaknak a megírása próbára teszi a képességeimet. Kér-
lek, segítsetek. Elsősorban annak örülnék, ha néhány soros 
visszaemlékezést kapnék Tőletek, amit név nélkül használnék 
fel természetesen. Bármiről lehet írni; pl. milyen jó volt együtt 
beszélgetni, együtt énekelni. Miért marad emlékezetes pl. a 
pázmándi szüret, a szarvasi kirándulás, a hídavató ünnepség 
stb. Az is segítség volna, ha felsorolnád a régi tagokat, nehogy 
bárkiről is elfeledkezzünk. . Annak nagyon örülnénk, ha fény-
képeket kaphatnánk kirándulásokról. A legértékesebb segít-
ség, nyilván, az, ami a legkorábbi időkről szól. 

A kapcsolatfelvétel módjai:
e mail: drszilagyiferencne@gmail.com
T 06 66 610265
 06705361549

facebook Eszter Németh

A segítséget előre is köszönöm. Szilágyiné Németh Eszter



VÁROSUNK 2021. március18

A Rózsahegyi Iskola hírei
Magyar Parasport Napja 2021

 Február 22-én ünnepelte az ország a Magyar Parasport Nap-
ját.  A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Or-
szágos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) a 
parasportok és a parasportolók megünneplésére készülve  LÉLEK-
MOZGATÓ programjával meghívta iskolánkat is a csatlakozásra. 
A Lélekmozgató program fi zikai aktivitásokra és elméleti órákra 
buzdította az iskolákat, óvodákat. Az alsósok tanmesék meghall-
gatásával, a FODISZ honlapján található színezőkkel és önállóan 
készített plakátokkal hangolódtak rá a program szellemiségére. A 
gyerekek eltakart szemmel gyurmáztak, így  közlekedtek az iskolá-
ban és így vettek rész testnevelés órán is. Bár nagyon élvezték, azért 
azt elismerték, hogy nagyon nehéz feladat lehet látás nélkül élni. 

A felsős diákjaink kipróbálhatták az ülőröplabdát és a csörgő-
labdázást. Bár az órák nagyon jó hangulatúak voltak, ennek elle-
nére egyik sportág sem volt könnyű próbatétel. Az osztályfőnöki 
órákon megnézték a javasolt videókat, majd kötetlen beszélgetések 
formájában, illetve gondolattérképek készítésével dolgozták fel a 
parasport témakörét. Mind a fi zikai kihívások, mind a lelki vonat-

kozású, elgondolkodtató foglalkozások nagy hatással voltak ránk. 
A program elérte célját: nagyobb csodálattal és megbecsüléssel for-
dulunk parasportolók felé.

Kipróbáltuk a síelést Eplényben

A SKI43 program keretében lehetett pályázni egynapos 
síélményre teljes felszerelés biztosítása mellett. Iskolánkban az 5.b 
és a 6. b élt a lehetőséggel, és nagy meglepetésünkre és örömünkre 

megkaptuk az e-mailt, hogy mehetünk. A program 2-szer 70 per-
cet ölelt fel, melyben az első 70 perc havas játékokat, csúszkálást és 
hógolyózást jelentett, a második körben pedig oktatás folyt. A gye-
rekek elsajátíthatták a síelés alapjait a léc felcsatolástól a megállásig. 
Nagyon jól éreztük magunkat és örültünk, hogy végre kimozdul-
hattunk. Reméljük jövőre is lesz rá lehetőségünk! A kirándulások a 
Rózsahegyi iskola Diákjaiért Alapítvány támogatásával valósultak 
meg.

Farsang, kicsit másképp…

„Maskarások, bolondok,
 Rázzátok a kolompot:
Takarodjon el a tél- 
Örvendezzen aki él.” 
(Sarkady Sándor: Farsang)
Ebben az évben nem a megszokott forgatókönyv szerint tar-

tottuk iskolánkban a farsangi mulatságot. A járványhelyzet, nagy 
sajnálatunkra, átírta a hagyományos programunkat, aminek szá-
munkra fontos eleme a tornatermei felvonulás, közös játék, ahol az 
alsó tagozatos kisdiákok mellett a nagycsoportos óvodások is szép 
számmal részt szoktak venni. Ilyenkor bepillanthattak az iskolánk 
életébe, ismerkedhettek a tanítókkal, tanulókkal. Ezt az élményt 
most az iskolánk honlapján található fényképekkel igyekszünk 
pótolni. Az osztályok tantermi keretek között tartották meg a jó 
hangulatúra sikerült farsangi délutánt. A sok jelmez, a fi nomságok 
a szülői támogatást tükrözték, amit ez úton is köszönünk.

További fotók, információk az iskola honlapján: www.
rozsahegyiiskola.hu
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A S Z T A G
- szabadban tárolt, tartósan összerakott, cséplésre 
vagy nyomtatásra váró gabona (elsősorban búza) -

Minden növénynek megvan az ideális ültetési ideje.  Van jó pár, 
amit már vethetsz, amint felolvad a föld. (A szemfülesek kihasználták 
a február eleji enyhe napokat és most már csak ölbe tett kézzel várják, 
hogy előbújjanak a kis máknövendékek.) Ám legtöbbünknek mégis 
úgy tűnik, az olvadás idén igencsak késve történik, úgyhogy akkor se 
aggódj, ha a veteményesed még nincs előkészítve – maradt néhány na-
pod, csak bírd majd levakarni a sarat a gumicsizmád talpáról. Néhány 
növény többször is vethető az év folyamán, úgyhogy ha mégis lekés-
néd az ideális időpontot, akkor sincs minden veszve.

Egyelőre nehéz elhinni, de jön a tavasz. Ha eddig nem tetted vol-
na, még nem késő megtervezned, milyen zöldséget, fűszernövényt 
szeretnél termelni a veteményesedben. Egy jól átgondolt kiskert szinte 
mindig terem valamit, ezért jó tisztában lenni, mit mikor érdemes vetni, 
ültetni. Ha ügyesek vagyunk, akár enyhébb, napsütéses téli napokon is 
szüretelhetünk pár szál friss zöldségfélét a kertünkből.

Őszi vetés
A gyakorlott hobbikertészek már ősszel elvetettek ezt-azt, úgyne-

vezett áttelelő zöldségeket, majd a kikelt fi atal növényeket hagyták, 
hagy teleljenek át. Ezekből a növényekből lesznek aztán a legkorábban 
fogyasztható termények. Így szedhető áprilisban a saláta, a spenót vagy 
a sóska, de akár már március végén az újhagyma.

Téli vetés
Egy másik módja egyes zöldségek korábbi érlelésének, ha télen ve-

tik a magokat. Ha sikerül jól időzíteni, akkor még fagymentes időben 
megejthető a magok elszórása, anélkül hogy kikelnének tél előtt. Ezt tél 
alá vetésnek nevezik. Ha az ősz szeszélyes, jobb a téli vetést választani. 
Erre viszont már ősszel fel kell készülni, mert a fagyott földdel viszony-
lag nehéz dolgozni. Előre ki kell ásni a vetőárkot és a földjét fagymentes 
helyre tenni, hogy a fagyos időben vetés után betakarhassuk a mago-
kat. Azért lehet előnyös a téli vetés, mert az így elvetett magok a tavasz 
beköszöntével azonnal elkezdhetnek csírázni és nem kell megvárni, 
míg a föld nedvességtartalma optimálissá válik a tavaszi vetéshez. Erre 
azonban csak a hidegtűrő zöldségfajták alkalmasak, mint például a sár-
garépa, petrezselyem, hónapos retek, vöröshagyma vagy a borsó.

Tavaszi vetés
A kertészkedők nagy részének mégiscsak a tavasz jelenti a nagy 

magszórás idejét, csak bírják kivárni. Kora tavasszal a fent említett hi-
degtűrő zöldségeket lehet vetni. Ennek tankönyv szerinti ideje febru-
ár közepétől március végéig tart. Elég kinézni az ablakon és rájövünk, 
hogy idén ez inkább csak március vége lesz, ha csak nem kíván valaki 
térdig érő sárban cuppogva vetőmagot szórni. Áprilistól, amikor a föld 

hőmérséklete 10 fok fölé emelkedik, jöhetnek a melegigényes zöldsé-
gek. Lehet vetni a tököt, a cukkinit, az uborkát, a dinnyét, a paradicso-
mot, paprikát, babot, és még sorolhatnánk.

Nyári vetés
Nyár elején és közepén az ún. másodtermények vethetők. Ha idejé-

ben elszórtuk ősszel, télen, vagy tavasszal a magokat, akkor a betakarí-
tás után jó eséllyel még marad idő arra, hogy termesszünk a helyén egy 
másfajta zöldséget. Ez házikertekben igen fontos, hiszen itt legtöbbször 
kis helyen próbálunk minél több zöldségfélét megtermelni. Az uborka, 
a zöldbab, a tök, a nyári saláta, a karalábé, a káposztafélék és a krumpli 
is remek váltónövény lehet. A nyár második felében viszont már főként 
az áttelelő illetve évelő növényeket célszerű vetni, mint a saláta, spenót, 
sóska, sarjadékhagyma.

Lássuk néhány zöldségféle optimális vetési idejét táblázatba szed-
ve. (a lap alján)

Ez a táblázat segít kialakítani egy folyton termő veteményest. Ter-
mészetesen nem mindegy az sem, mit hova ültetünk. A zöldségfélék-
nek, csakúgy, mint bármely növénynek, különböző víz-, tápanyag- és 
fényigénye van. Célszerű a telepítésnél ezeket szem előtt tartani. Arra 
is mindig fi gyelni kell, hogy ugyanazt a növényt ugyanarra a helyre ne 
ültessük a rákövetkező évben. A legjobb, ha az azonos családba tar-
tozó növények helyét is mindig máshol alakítjuk ki, hiszen ezeknek a 
növényeknek hasonlóak a tápanyagigényeik, ugyanazokat az anyagot 
szívják fel a talajból és jó eséllyel még a kártevőik is azonosak. Ellenben 
vannak olyan növények, akik kifejezetten meghálálják egymás társasá-
gát, jó hatással vannak egymás növekedésére és elűzik egymás kárte-
vőit. Ilyen klasszikus párosítás például a sárgarépa és a hagyma, a retek 
és a saláta illetve a káposztafélék és a zeller. Erről részletesebben egy 
későbbi cikkünkben olvashatsz majd. 

Pontos tervezéssel, a növények ismeretével, kis odafi gyeléssel egy 
igazán jól működő házikert alakítható ki, ahonnan mindig szüretelhető 
valami. Persze a siker eléréséhez nem kevés munkát kell ráfordítani, de 
szerintem megéri.  Sokkal jobban ízlik a saját zöldség, nem beszélve 
arról, hogy ügyes termesztéssel még a rengeteg kemikáliától is meg-
kímélhetjük magunkat, amiket a bolti, ki tudja honnan származó és 
hogyan termesztett zöldségfélékkel vennénk magunkhoz. Úgyhogy 
aki csak teheti, termesszen zöldséget, hogy mit mikor vessen, az már 
nem titok.

Forrás: Lelkes Lajos (szerk.): Házikerti kézikönyv. Mezőgazda Kiadó, 
2016.

A cikk forrása: Gardenista 2018. 03.03.
Közreadta: Várfi  András agrérmérnök

VETEMÉNYEST MINDEN KERTBE – 
DE MIT MIKOR VESSÜNK? TÁBLÁZATTAL!

Írta: Nagy Katalin
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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!

Tavaszi 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.

Híradásunkban csak azokról emléke-
zünk meg, akiknek közléséhez a hozzátarto-
zók hozzájárultak!

BÚZA MARGIT MÁRIA, FEKETE IMRE 
ANDRÁS felesége, hunyai lakos, 75 évesen 
megtért Égi Urához. Temetése a hunyai közte-
metőben volt február 18-án.

özv. CSERENYECZ JÁNOSNÉ 
SZUROVECZ CECÍLIA ILONA hunyai lakos, 
83. évében az Örök Hazába költözött. Temetése 
a hunyai köztemetőben volt, februárban.

RONCSEK MÁTÉNÉ szül. VARJU ETEL-
KA KLÁRA volt gyomaendrődi lakos életének 
83. évében az Égi hazába költözött.

SZŐLŐSI MÁTYÁS volt gyomaendrődi 
lakos, 82 esztendős korában megtért Teremtő-
jéhez.

TÍMÁR MIHÁLYNÉ SZABÓ MÁRIA TE-
RÉZIA hunyai lakos, 85. évében február 16-án 
a Mennyei Otthonba hazatért. Temetése február 
24-én volt a hunyai köztemetőben.

VASZKÓ MARGIT volt gyomaendrődi 

lakos életének 96. évében visszaadta lelkét Te-
remtőjének.

„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.


