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A 25 éves Szent Gellért Iskola 
ünnepe4.

A tartalomból:

A Regélő Fehér Táltos Dobcsa-
pat ismét az OMart Műhelyben16.

Aulich Lajos
honvéd tábornok

(1793–1849)
német nemzetiségű
A hagyomány szerint 

utolsó mondata: „Szolgál-
tam, szolgáltam, mindig 
csak szolgáltam. És halá-
lommal is szolgálni fogok. 
Forrón szeretett magyar 
népem és hazám, tudom 
megértik azt a szolgála-
tot.”

Damjanich János
honvéd tábornok

(1804–1849)
szerb nemzetiségű

„Legyőztük a halált, mert 
bármikor készek voltunk el-
viselni azt.”

Dessewff y Arisztid
gróf, honvéd tábornok

(1802–1849)
magyar nemezetiségű

„Tegnap hősök kellet-
tek, ma mártírok… Így 
parancsolja ezt hazám 
szolgálata.”

Kiss Ernő
honvéd altábornagy

(1799–1849)
örmény nemzetiségű
„Istenem, az újkor if-

júsága egész ember lesz-e? 
Árpádok dicső szentjei 
virrasszatok a magyar ifj ú-
ság felett, hogy Krisztusé 
legyen a szívük és a hazáé 
az életük.”

Knezić Károly
honvéd tábornok

(1808–1849)
horvát nemzetiségű

„Milyen különös, hogy 
Haynau bíró is keresztény 
és én is az vagyok. Csak az 
ördög keverhette így össze a 
kártyákat.”

Láhner György
honvéd tábornok

(1795–1849)
német nemzetiségű

„Krisztus keresztje és 
a bitófa oly rokon. És az 
isteni áldozat mellett oly 
törpe az én áldozatom.”

Az Aradi vértanúk emlékezete
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Lázár Vilmos
honvéd ezredes

(1815–1849)
örmény nemzetiségű

„Ki tehet arról, hogy ilyen 
a magyar sorsa? Krisztus ke-
resztje tövében érett apostollá 
az apostolok lelke és bitófák tö-
vében kell forradalmárrá érni a 
magyar lelkeknek.”

Leiningen-Westerburg Károly
gróf, honvéd tábornok

(1819–1849)
német nemzetiségű
„A világ feleszmél majd, ha 

látja a hóhérok munkáját.”

Nagysándor József
honvéd tábornok

(1803–1849)
magyar nemzetiségű

„De rettenetes volna most az 
elmúlásra gondolni, ha semmit 
sem tettem volna az életemben. 
Alázatosan borulok Istenem elé, 
hogy hőssé, igaz emberré, jó ka-
tonává tett.”

Poeltenberg Ernő
lovag, honvéd tábornok

(1808–1849)
osztrák nemzetiségű

„Minket az ellenség dühös 
bosszúja juttatott ide.”

Schweidel József
honvéd tábornok

(1796–1849)
német nemzetiségű

„A mai világ a sátán világa, 
ahol a becsületért bitó, az árulá-
sért hatalom jár. Csak egy igazi 
forradalom, a világ új forradal-
mi embersége söpörheti el ezt 
az átkozott, meghasonlott vilá-
got.”

Török Ignác
honvéd tábornok

(1795–1849)
magyar nemzetiségű

„Nemsokára Isten legmaga-
sabb ítélőszéke elé állok. Életem 
parányi súly csupán, de tudom, 
hogy mindig csak Őt szolgál-
tam.”

Vécsey Károly
gróf, honvéd tábornok

(1803-1849)
magyar nemzetiségű

„Isten adta a szívet, lelket 
nekem, amely népem és hazám 
szolgálatáért lángolt.”

Gróf németújvári 

Batthyány Lajos Ferenc József 

államférfi , Magyarország 
első alkotmányos miniszterel-
nöke. Vértanú.

Az Aradi vértanúk emlékezete

Az aradi vértanúk az a tizenhárom 
magyar honvédtiszt (12 tábornok és 1 ez-
redes), akiket az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc leverése után, az abban 
játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. 
Bár ezen honvédtisztek száma tizenhat, a 
nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 
1849. október 6-án kivégzett tizenhárom 
honvédtisztet nevezi így, gyakran használva 
a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi 

tizenhármak elnevezést is.
Mindegyikük eleve aktív vagy az oszt-

rák Császári-Királyi Hadseregből kilépett 
katonatiszt volt, a szabadságharc végén a 
magyar honvédseregben egyikük altábor-
nagyi, tizenegyen vezérőrnagyi és egyikük 
ezredesi rendfokozatot viselt. Lázár Vilmos 
ezredest azért sorolták a tábornokokhoz, 
mert a szabadságharc végén önálló sereg-
testet irányított. A győztesek ellenben egyi-

kük tábornoki rendfokozatát sem ismerték 
el hivatalosan. A vértanúk között Kiss Ernő 
honvéd altábornagy volt a rangidős, aki ko-
rábban k.k. (császári-királyi) ezredes volt, a 
többiek a közös hadseregben ennél alacso-
nyabb tiszti rendfokozatot viseltek.

Ugyanezen a napon végezték ki Pesten 
az első felelős magyar miniszterelnököt, 
Batthyány Lajost.
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Emlékezzünk az `56-os hősökre!

Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar nép 
újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésre, 
a nyugati világ szeme láttára, amely nem takarékoskodnék sem 
tapssal sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné házi 
papucsát, mint a futball szurkolók vasárnapi kupa mérkőzés után.

Túl sok a halott már a stadionban, és az ember csak saját véré-
vel gavalléroskodhat. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a 
szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.

Azok közé sem tartozom, akik úgy hiszik, alkalmazkodni kell, ha 
átmenetileg is, bele kell törődni a rémuralomba. Ez a rémuralom 
szocialistának nevezi magát, nem több jogon, mint ahogy az inkvi-
zíció hóhérai keresztényeknek mondták maguknak.

A  szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a ma-
gyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a minden-
ünnen támadó kiáltásaink visszhangjával, elérje a nemzetközi köz-
vélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben.

És ha ez a közvélemény nagyon is erőtlen és önző ahhoz, hogy 
igazságot szolgáltasson egy vértanú népnek, ha a mi hangunk túl-
ságosan gyenge, kívánom, hogy a magyar ellenállás megmaradjon 
addig a pillanatig, amíg keleten az ellenforradalmi állam minden-
ütt összeomlik ellentmondásainak és hazugságainak súlya alatt.

A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabad-
ságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz 

esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét 
betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek 
kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.

A magára maradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek 
Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a ma-
gyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, -- még közvetve sem 
– igazoljuk a gyilkosokat.

Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. De meg kell 
kísérelnünk, feledve vitáinkat, revideálva tévedéseinket, megsok-
szorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülő 
Európában. Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhuza-
mosan az ellentmondás és halál erőivel, amelyek elhomályosítják 
a történelmet, -- bontakozik az élet és meggyőzés ereje, az emberi 
felemelkedés hatalmas mozgalma, melyet kultúrának nevezzünk, 
és amely a szabad alkotás és szabad munka terméke.

A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett annyi tehe-
tetlen bánattal állunk ma, tudják mindezt, s ők azok, akik minden-
nek mélyebb értelmét velünk megértették. Ezért, ha szerencsét-
lenségükben osztoztunk, -- miénk a reményük is. Nyomorúságuk, 
láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, 
melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot, amelyet ők nem nyertek 
el de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk!

Albert Camus:  A magyarok vére,1957 októbere, Párizs
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium hírei

Veni Sancte – Tanévnyitó a Szent Imre Katolikus Templomban
Általános és középiskolások gyülekeztek szentmisére 2021. 

szeptember 1-jén, szerda reggel, az endrődi Szent Imre Katolikus 
Templomban. A gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium diákjai a hagyományoknak megfelelően tan-
évnyitó szentmisén vettek részt, amelyet Czank Gábor atya celeb-
rált. Kis elsőseink szavalata után Tóth Ferenc intézményvezető úr 
nyitotta meg a 2021/2022-es tanévet. Iskolánkban 27 elsős kisdiák 
kezdte meg tanulmányait. 

Huszonhat éve alapí-
tották iskolánkat. 2020 
szeptemberében ünnep-
ségsorozattal szerettünk 
volna megemlékezni er-
ről a huszonöt évről. A 
pandémia közbe szólt. 
Így idén – egy évvel ké-
sőbb – két napon keresz-
tül programokkal tettük 
nevezetessé az évfordu-
lót. 

Szeptember 23-án 
délelőtt Szent Gellért 
napi szentmisén emlé-
keztünk iskolánk név-
adójáról. Meghívott 
vendégekkel, alapítókkal 
közösen elevenítettük 
fel a kezdeteket. Iványi 
László atya celebrálta 
az ünnepi szentmisét, 
Frankó Károly, Gyo-
maendrőd volt polgármestere olvasta fel az akkori felajánló imát, 
mellyel ismételten a Gondviselőre bízta intézményünket. Ezután 
koszorúzás következett. Kis elsőseink ezen a délelőttön váltak igazi 
szentgellértesekké, hiszen fogadalmat tettek. Nálunk tanácskoztak 
a szeged-csanádi egyházmegyéből, annak egyházi iskoláiból az 
iskolaigazgatók, míg diákságunk akadályversenyen mérte össze 
tudását a Hármas-Körös árterében. Délután hat alsós csapatot – 
szintén az egyházmegyéből –láttunk vendégül a IX. Bibliatörténeti 

vetélkedőn.
Másnap dél-

után – szeptem-
ber 24-én - négykor 
Kiállításmegnyitóra 
került sor. Kondorné 
Tímár Erzsébet volt 
diákjaink alkotásaiból 
nyitotta meg azt a kiál-
lítást, melynek mottója 
egy Saint-Exupéry idé-
zet volt. „Alkotni any-
nyi, mint életet alkotni, 
és minden alkotás sza-
vakkal kifejezhetetlen 
valami.” Alkotók: Gyu-
ricza Barbara, Hammer-
Kondor Nóra, Vass Bí-
borka, Cserép Andrea, 
Kereki László, Kurilla 
Virág, Ladányi Sára. 

Gálaműsor keretei 

között idéztük meg a huszonöt évet, melyben volt iskolatörténet, 
néptánc (jelenlegi és volt diákjaink közreműködésével), ének – 
Megyesi Hajnalka, Gecsei Lilla, vers – Nagy Anna, emlékplakett 
átadása – Iványi László atya, Kiss Pálné, első iskolaigazgató, Mol-
nárné Majoros Katalin, első tanító részére. Állófogadással, kötetlen 
beszélgetéssel ért véget jubileumi megemlékezésünk. 

Iványi László és dr. Frankó Károly

Koszorúzás

Igazgatók

Iskolaigazgatók

Képzőművészeti kiállítás
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A Hármas-Körös árterében

A Hármas-Körös árterébenBibliatörténeti vetélkedő

Képzőművészeti kiállítás

Képzőművészeti kiállítás
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Bibliatörténeti vetélkedő

Bibliatörténeti vetélkedő Gála

Gála

Laci atya ajándéka
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Gála

Eseményeink

2021. szeptember 24-én a Ma-
gyar Diáksport Napját úgy ünne-
peltük, hogy diákjaink egy része 
részt vehetett a Kállai Ferenc Mű-
velődési Központban Ilyés Gyula 
VI. DAN-os judomester előadá-
sán.  Az előadó arról beszélt, hogy 
a sportnak milyen szerepe van 
személyiségünk alakulásában, ho-
gyan tesz bennünket kitartóvá, ho-

gyan segít feldolgozni a kudarcokat, mindennapjaink nehézségeit, 
és milyen örömöt jelent. 

Ugyanezen a napon iskolánkban bemutatkoztak Hencz Gyula, 
birkózással foglalkozó szakember tanítványai, a Hencz Wrestling 
SE Birkózó Sportegyesület tagjai. Látványos, nagy sikerű bemutató-
jukkal sok kisgyermek 
érdeklődését keltették 
fel a birkózás iránt. 

Népmese napja

Iskolánkban ha-
gyomány, hogy szept-
ember 30-án különféle 
programok keretében 
emlékezünk meg a ma-
gyar népmese napjáról. 
Az idei tanévben is 
minden alsós kisgyer-
mek illusztrált egy-
egy általa kiválasztott 
népmesét. Az elkészült 
alkotásokból kiállítást 

rendeztünk az 
a u l á b a n , a h o l 
megtekinthették 
társaik munká-
ját. Volt mese-
hallgatás, illetve 
Benedek Elek 
életével és a nép-
mesékkel kap-
csolatos rejtvé-
nyes feladatokat 
oldottak meg a 
kisdiákok. Tar-
talmas, élmé-
nyekben gazdag 
délelőttöt töltöt-
tünk el együtt.
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Október, a rózsafüzér hónapja
A rózsafüzért (vagy régiesebb nevén szentolvasót) hívő és 

nem hívő ember egyaránt ismeri. A nem vallásos ember szá-
mára talán egy talizmán, ami nyakba akasztva vagy a kocsi 
visszapillantó tükrére fűzve megvéd a rossztól, esetleg a csa-
ládi ereklyék között megőrzi, mint a nagymama hagyatékát. 
A hívő ember számára a rózsafüzér ennél sokkal több: az ima 
eszköze. Története régmúltidőkre nyúlik vissza. A szent ha-
gyomány úgy tartja, hogy az első keresztény századok egyip-
tomi remetéi kezdtek ilyen imafüzéreket készíteni apró kö-
vekből, magvakból, hogy megszámolják, „megolvassák” vele 
az aznapra kitűzött imádságok számát, -s később Szent Do-
monkos volt az, aki a ma ismert, öt tizedre osztott formáját 
összeállította. Azonban valószínűleg még régebbi az eredete, 
a távolkeleti buddhista szerzetesek évezredek óta használnak 
az olvasóhoz hasonló imafüzért, „mala”-t, valószínűleg onnan 
jutott el az egyiptomi keresztény remetékhez. Később más 
nagy vallások is átvették az imafüzér használatát, így az orto-
dox keresztények a „komboszkini” vagy „csotki”, a görögök a 
„komboloi”, a muszlimok pedig a „misbaha” nevű imafüzérek 
segítségével számolják az elvégzett imádságokat.

A katolikus keresztények rózsafüzére öttizedből, azaz öt-
ször tíz szemből áll, amit egy-egy különálló gyöngyszem vá-
laszt el. A tizedek gyöngyszemeire üdvözlégyet imádkozunk, 
a különálló szemekre pedig miatyánkot. A rózsafüzér lényege, 
hogy az imák végzése közben egy-egy „titkot”, azaz szentírási 
eseményt állítunk magunk elé elmélkedésül, Jézus és Mária 
életéből. Így válik a rózsafüzér végzése egy nagyon szép elmél-
kedő, szemlélődő imádsággá.

A rózsafüzér a katolikusok közkedvelt imádsága. Régen az 
írástudatlanok így imakönyv nélkül is imádkozhattak, ezért a 
„szegények bibliájának” is nevezték. Zsebbe téve akárhol ész-
revétlenül lehet imádkozni a tizedeket. Mindszenty bíboros 
találóan mondta: „A katolikus ember ismertető jele a rózsa-
füzér!” A paraszti világban a népviselet része volt, régi fényké-
peken a díszbe öltözött asszonyok kezében mindig ott látjuk 
az olvasót is. 

Október hónapot azonban különösen is a rózsafüzérnek 
szenteli a Katolikus Egyház. Ez a hagyomány az 1571-es le-
pantói csata idejére mutat vissza, amikor a keresztények a tö-
rökökkel vívtak csatát. Az ütközet elég reménytelennek tűnt, 
mert a törökök sokkal többen voltak. Ezért Szent V. Piusz 
pápa elrendelte, hogy a templomokban az otthonmaradt asz-
szonyok, öregek és gyerekek imádkozzák minden este a ró-
zsafüzért, míg a férfi ak a pogányok ellen harcolnak. Október 
22-én a keresztény csapatok csodás módon fényes győzelmet 
arattak, ezért a szent pápa elrendelte, hogy ezentúl minden 
októberben a hívek naponta imádkozzák közösen a rózsafü-
zért, október 7-re pedig bevezette a „Szűz Mária, Rózsafüzér 
Királynője” ünnepet.

Hasonló csodát tett a rózsafüzér imádkozása a 20-ik szá-
zadban is: A II. világháború végén a szövetséges csapatok a 

katolikus Ausztriát az oroszok uralma alá rendelték. Az oszt-
rákok három évig elviselték az orosz uralmat, de ennyi elég is 
volt. Azt akarták, hogy a szovjet csapatok hagyják el az orszá-
got. De mit tehet a 7 milliós Ausztria a 220 millióval szemben? 
P. Petrus Pawlitschek ferences atya a Szűzanya Fatimában el-
hangzott kérését igyekezett megvalósítani, hiszen a történelem 
folyamán már többször előfordult, hogy a rózsafüzér imával 
emberileg lehetetlen dolgot sikerült mégis elérni. Petrus atya 
tehát rózsafüzér hadjáratot hirdetett a szovjetek ellen. Kérte, 
hogy az osztrákok 10%-a, 700.000 ember naponta imádkozza 
a rózsafüzért azért, hogy a szovjetek hagyják el az országot. 
700.000 ember jelentkezett, köztük az osztrák miniszterelnök 
is. Az osztrákok hét éven át kitartóan imádkozták a rózsafü-
zért. 1955. május 13-án a fatimai jelenés évfordulóján a szov-
jet csapatok egy puskalövés nélkül elhagyták az országot!

Október hónap folyamán lehetőleg naponta, de különö-
sen életünk nehéz pillanataiban, a megpróbáltatások idején 
vegyük kezünkbe a rózsafüzért és imádkozzunk, Szűz Mária 
mennyei közbenjárását kérve! Ne feledjük a stigmatizált szent, 
Pió Atya szavait: „A rózsafüzér a legerősebb fegyver a sátán 
támadásai ellen!”

Czank Gábor
plébános
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Önkormányzati h í r e k
2021 szeptember 30-án ülésezet a Képviselő-testület. A 

Zárt ülést megelőzően 19 napirendi pontot tárgyalt és foga-
dott el. 

Szarvasi Rendőrkapitány vezetői megbízatásának 

véleményezése

Dr. Varga K Attila r. ezredes megyei rendőrkapitány 
2021. szeptember 23-án írásban tájékoztatta önkormány-
zatunkat arról, hogy Oltyán Sándor r. ezredes úr, a Szarvasi 
rendőrkapitányság vezetője 2021. október 1. napjával a 
Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazga-
tóságán folytatja munkáját. Helyébe Molnár Sándor c. r. 
alezredes urat, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Ren-
dészeti Igazgatóság Közrendvédelmi Osztályának jelenlegi 
vezetőjét bízza mega kapitányság vezetésével. A Képvise-
lő-testület a Rendőrségről szóló törvény értelmében a vé-
leményezési jogköre alapján egyetértett Molnár Sándor c. 
r. alezredes kinevezésével. 

Beszámoló a 2021 évi nyári napközi ellátásról

Városunk Képviselő-testülete 2021. májusában döntött 
arról, hogy 2021. június 21-től 2021. augusztus 6-ig, 7 hét 
időtartamban a Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány 
közreműködésével önként vállalt feladatként nyári nap-
közis ellátást biztosít. Az önkormányzat gyermekenként 
5.000 Ft/fő, de maximum 700.000 Ft-tal támogatja az Ala-
pítványt heti 20 főig. A nyári napközit 132 gyermek vette 
igénybe, így mindösszesen 660.000 Ft kifi zetés történt 
meg az Alapítvány részére. A Képviselő-testület a beszá-
molót egyhangúan fogadta el. 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordu-

lójához és a pályázatok kiírása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a 
Támogatáskezelő 2021. szeptember 1-jén nyílt pályázat 
keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati 

fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fi a-
talok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. A csat-
lakozást követően október 5-ig kell kiírni a pályázatokat, 
amelyhez elektronikus formában lehet majd csatlakozni 
és benyújtani a www.emet.gov.hu rendszerben előzetesen 
történt regisztráció után. A pályázatok benyújtási határ-
ideje 2021. november 5. A támogatást kizárólag szociális 

alapon lehet elnyerni. Az ösztöndíjpályázatnak két típusa 
van, „A” és „B”. Az „A” típusú pályázatot azon tanulók vehetik 
majd igénybe, akik az önkormányzat területén lakóhellyel 
rendelkeznek, a felsőoktatási rendszerben nappali munka-
rend szerint folytatják tanulmányaikat Ezen pályázat ese-
tén a támogatás 10 hónapra, azaz két tanulmányi félévre 
vonatkozik, amely jelen esetben a 2021/2022-es tanév 
második, illetve a 2022/2023-as tanév első szemesztere. 
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén 
lakóhellyel rendelkező tanulók, fi atalok jelentkezhetnek, 
akik szociálisan rászorultak, ebben a tanévben érettsé-
gi előtt állnak, felsőfokú képzésre jelentkeznek a nappali 
munkarend szerint. A pályázat elbírálása kizárólag szociális 
alapon, tanulmányi eredménytől függetlenül kerül elbírá-
lásra. A Képviselő-testület elfogadta azt a javaslatot, mely 
szerint a 2021. évi fordulóban megállapított 10.000Ft/fő/
hó összeg kerül megállapításra.

Belterületi útfelújítások

A közelmúltban megjelentek a TOP PLUSZ pályázati 
felhívások társadalmi véleményeztetésre, amely megelőzi 
a végleges pályázati kiírást. A kiírás szerint belterületi, ön-
kormányzati tulajdonú, gyűjtő, kiszolgáló, lakó és vegyes 
használatú utak építése, korszerűsítése, felújítása lehet-
séges. A felhívás megjelenését követően megkezdődött 
a legrosszabb állapotú, legforgalmasabb, valamint még 
kiépítetlen utak felmérése, költségbecslése városunk bel-
területén. A projekt fi zikai megvalósítására 36 hónap áll 
majd rendelkezésre és várhatóan 100%-os intenzitású lesz. 
A pályázat kapcsán 348.048.872 Ft becsült értékű terv fo-
gadható el, amely alkalmas lehet a pályázat részletes kidol-
gozására.

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 

Igazgatói (magasabb vezetői) pályázat kiírása

Pál János Györgynének a Gyomaendrődi Család- és 
Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének igazgatói 
megbízatása 2021. december 31. napjával megszűnik. Az 
igazgatói státusz folyamatos betöltése érdekében pályáza-
ti eljárás lefolytatása válik szükségessé. Az igazgatói beosz-
tás közalkalmazotti jogviszony létesítésével tölthető be. A 
pályázati kiírásra vonatkozó részletszabályokat a KJt. 20/A, 
és 20/B. §-ai valamint a Vhr. 1/A §-a állapítják meg. A veze-
tői megbízatás 2022. 01-től 2026. 12. 31-ig szól. A munkál-
tatóval kapcsolatban információt a www.gyomaendrod.hu 
oldalon lehet szerezni. A pályázati kiírás ideje: 2021. októ-
ber 4. Elbírálásának határideje: 2021. december 16.

Lehóczkiné Timár Irén 
alpolgármester
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A S Z T A G
- szabadban tárolt, tartósan összerakott, cséplésre vagy nyomtatásra váró gabona 

(elsősorban búza) -

Budapest, 2021 április 19. – Összegyűlt 
a “Mentsük meg a méheket és a gazdá-
kat!” európai kezdeményezéshez szüksé-
ges 15 750 magyar aláírás - jelentette be a 
kampány magyarországi koordinátora, a 
Magyar Természetvédők Szövetsége. Ez-
zel Magyarország lett a hatodik EU-tagál-
lam, amely teljesítette az európai polgári 
kezdeményezésekre vonatkozó feltéte-
leket. A civil szervezetek a kampányt e 
mérföldkő elérését követően is folytatják, 
hogy sikerüljön teljesíteni az uniós szin-
ten megkövetelt egymillió aláírást.

A “Mentsük meg a méheket és a gaz-
dákat!” európai polgári kezdeményezés 
célja, hogy az Európai Unió támogasson 
egy olyan mezőgazdasági modellt, amely 
lehetővé teszi a gazdák és a természet 
számára, hogy harmóniában éljenek. A 
kezdeményezés időszerűségét az adja, 
hogy napjainkban egyre több hír számol 
be a globális mértékű rovar pusztulásról, 
valamint a biológiai sokféleség drasztikus 
csökkenéséről, amelynek megállítása kö-
zös felelősségünk.

Ez a petíció azért született, mert az Eu-
rópai Unióban sokan összefogtak azért, 
hogy a méhek megmaradjanak. Ezt úgy 
lehetne elérni, ha nem használnánk olyan 
vegyszereket, amelyek megölik a méhe-
ket. A mezőgazdaságot méhbaráttá kell 
tenni. Ezért írtam alá én is a petíciót, és 
örülök, hogy hozzájárulhattam a méhek 
megmentését célzó kampány sikeréhez – 
jelentette ki Weiner Sennyey Tibor költő, 
író, méhész. [1]

Jelentős mérföldkő, hogy már több, 
mint 16 000 magyar aláírását sikerült ösz-
szegyűjtenünk, ezzel teljesítettük az eu-
rópai polgári kezdeményezések esetén 
Magyarországra vonatkozó feltételt. Ab-
ban, hogy sikerült összegyűjteni a szüksé-
ges számú magyar aláírást, az elmúlt pár 
hónap aktív kampánya mellett az is sze-
repet játszott, hogy az aláírásgyűjtést szá-

mos civil szervezet, 
valamint közéleti 
személy, híresség is 
támogatta – emel-
te ki  Éger Ákos, a 
Magyar Természet-
védők Szövetsége 
ügyvezető elnöke.

Az európai kez-
deményezés egyik 
fontos követelé-
se, hogy a gazdák 
megfelelő támo-
gatást kapjanak a 
beporzóbarát gaz-
dálkodásra történő átállásra. Tekintettel 
arra, hogy még jelenleg is folyik az egyez-
kedés az Európai Unió döntéshozói kö-
zött a következő hét év mezőgazdaságát 
meghatározó Közös Agrárpolitikáról, kü-
lönösen fontos, hogy e petíción keresztül 
az EU polgárai nyomást gyakoroljanak a 
politikusokra – fűzte hozzá Pauló Gergő, a 
Karátson Gábor Kör aktivistája.

Még nem dőlhetünk hátra: a magyar-
országi célokat elértük, de a kampány 
teljes sikeréhez még nagyon sok aláírás 
hiányzik európai szinten. A magyar támo-
gatók gyűjtését is folytatjuk és várjuk a to-
vábbi csatlakozókat,  hogy összegyűlhes-
sen uniós szinten is a szükséges egymillió 
aláírás – tette hozzá  Lajtmann Csaba, az 
Éghajlatvédelmi Szövetség elnöke.

A petíció aláírásán túl sokat tehetünk 
mi magunk is a beporzókért. Kertünket 
műveljük beporzóbarát módon: ritkáb-
ban nyírjuk a füvet, biztosítsunk több te-
ret a vadvirágoknak, létesítsünk változa-
tos, egész évben virágzó méhlegelőket, 
telepítsünk többféle fajból bokrokat, sö-
vényeket, fákat. A magányosan élő méhek 
számára készítsünk méhbölcsőt, a közös-
ségben élő méhek számára rovarszállót. 
A vásárlás során részesítsük előnyben az 
olyan élelmet, amelyet környezetkímélő, 

beporzóbarát módon termeltek – hang-
súlyozta Fidrich Róbert, a Magyar Termé-
szetvédők Szövetsége programvezetője.

A petíció hivatalos célja, hogy az Euró-
pai Bizottság javasolja a tagországoknak 
és az Európai Parlamentnek a következő-
ket:

 - A szintetikus növényvédő szerek 
fokozatos kivonása az EU mezőgaz-
daságából, legkésőbb 2035-ig. A fo-
lyamatot a legmérgezőbbek betiltá-
sával kell kezdeni: a cél e peszticidek 
használatának legalább 80%-os 
csökkentése 2030-ig.

 - A biológiai sokféleség helyreállítása. 
Külön hangsúlyt fektetünk a mező-
gazdasági területeken található ter-
mészetes élőhelyek helyreállítására. 
A mezőgazdaság és a biológiai sok-
féleség nem zárják ki egymást, sőt 
egymást erősíteni képesek.

 - A mezőgazdasági termelők támoga-
tása a beporzóbarát gazdálkodásra 
való átállásban. Ennek az elkerülhe-
tetlen átállásnak – a kisgazdaságok-
ra alapuló, több lábon álló és fenn-
tartható gazdálkodás előtérbe 
helyezése által – támogatnia kell a 
termelőket.

Az Európai Unió és a méhek
Sok szó esik a méhekről és, aki elolvassa a bejegyzéseket és cik-

keket már tudja, hogy nem csupán a méztermelés miatt fontosak, 
hanem beporzó tevékenységük elmaradása esettén ökológiai ka-
tasztrófa következne be. Szeptember harmincadikáig lehet aláírni 
azt a petíciót, melyet mi magyarok már teljesítettünk. Mellékelem a 
Magyar Természetvédők Szövetsége oldaláról másolt cikket, melyből 

mindenki tudomást szerezhet a méhek védelméről.

Gyomaendrőd, 2021. 09. 28.
Várfi  András
agrármérnök

Félúton a teljes siker felé a méhek védelmét célzó európai kampányban: 
a magyar célkitűzések teljesítve
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Rovatvezető: Polányi Éva

Gergely Ágnes: Mozdonygyári éjszakák

Gergely Ágnes új könyve az 
emlékezésé. De a visszatekintő 
elbeszélőt nem a történelmi múlt 
nagy eseményei és összefüggé-
sei érdeklik, hanem a részletek. 
Azok a kis apróságok, amelyek-
ből összeáll egy élet. Vagy ha 
nem is áll össze, de metszeteket 
ad arról az időről, amelyben élni 
adatott neki.

Pontosság, jóvátehetetlen 
múlt idő, életszeretet. Hiány és 
fájdalom.

Például egy apa hiánya.
„Apám tizenháromszor ka-

pott behívót, először a hadsereg-
be, ott volt a Délvidék vissza-
vételénél, a lábán megsebesült. 
Utána munkaszolgálatra vonult 
be, és utolsó útján, 1945 január-
jában eltűnt. Két bajtársa Kőszegen látta utoljára, egy harmadik ál-
lítólag látta Mauthausenben. Aki megérkezett Mauthausenbe, azt 
elvitte a tífusz; aki nem érte el a teherautót, azt lelőtték.

1995-ben, a tábor felszabadulásának ötvenéves évfordulóján 
elmentem Mauthausenbe. 2013-ban az ebenseei fogolytábort ku-
tattam végig. 2014-ben újra Mauthausent, hátha tévedek. De nem. 
Apám neve sehol sincs a fogolylistán.”

*
„Bécset, Tokiót ismerem, Bangkok nagyon érdekel, sokat hallot-

tam a thaiföldi erkölcsről. Erkölcs nyolcvan felett, kevés izgalma-
sabb téma van ennél.”

*
Hazafelé a hóban

Rettenetes tél volt a 1944-45-ös, rettenetes hideg, járhatatlan 
utak. Nekünk pedig, anyámnak és nekem, akkor kellett hazajutnunk 
Endrődre. Hogy jutunk haza, nem tudtuk, de nekiindultunk az út-
nak. Láttuk, mindenki az Üllői út felé megy, követtük a tömeget. 
Minden nap áthaladtunk egy falun. Vecsésen, Monoron, Albertir-
sán – mindenütt ugyanaz a kép fogadott, bezárt kapuk, reszkető falu-
siak. – Menekültek vagyunk!- kiabáltuk. – Nem betörők! Csak egy 
kis padlót kérünk éjszakára! – Nagynehezen beengedtek, mutatták 
az üres éléskamrát, adtunk nekik kenyeret, falták, aztán vizet mele-
gítettek, főztek nekünk rántottlevest, mohón ettük mi is. Micsoda út 
volt, negyednapra értünk Ceglédre, ott egyik útitársunknak rokonai 
voltak, az ő félig zsidó félig katolikus családjába és baráti körébe 
beletartozott a tisztelendő úr is, aki magához vett bennünket. Aznap 
vetett ágyban aludtunk, lábamnál, a matrac alatt, forró tégla! Az-
után újabb gyaloglás, Szolnok, egy falunkbelit féléve itt úgy meg-
vertek a csendőrök, hogy belehalt. Az ékszereit követelték. Nem 
voltak ékszerei. A csendőrök elszöktek – megbűnhődnek-e valaha? 
És ez a sok ember, aki ütött, vert, lopott, gyilkolt, megbűnhődik-e? 
Tanúk nincsenek, soha nincsenek; tétetik-e igazság valahol?

Szolnokról már indultak vonatok, ha így lehet nevezni őket, 
csak padlójuk volt, testük nem. Két napig tartott az út Gyomáig, 

ott leszálltunk, Endrőd ide négy kilométer. Ez az út vége, de már 
nem ment a gyaloglás, többször leültünk a hóban. Aztán mégis 
megérkeztünk, a másik faluvégre, füstölgött a házunkon a kémény. 
Ütöttük az ajtót, Margit nagynehezen előjött, felkiáltott, amikor 
meglátott bennünket.

- Rózsika! Ági! Jaj, Istenem, hazajöttek! -  Bevonszolt bennünket 
a házba, és újra felkiáltott: - Ági! Jesszusom, tetves! – és elszaladt a 
Weinbergerék illatszerüzletébe, annak a kulcsa is nála volt. A petró-
leummal két hétig mostuk a hajamat, potyogtak a serkék. Aztán le-
hetett szagtalanítani, és körülnézni a házban. Anyu lábán hatalmas 
vízhólyagok nőttek, orvos nem volt a faluban, Tímár doktor, Cseh 
doktor, Kovács doktor, Ugrin doktor a fronton, Weiss doktort de-
portálták. Meg kellett várni a gyógyulást, Anyu a hokedlire föltett 
lábbal ült, és hajtotta a kölcsönkapott kártológépet. A kártolt gyap-
júért naponta jött valaki, vitte a gyapjút a rokkához. Fizetségként 
ennivalót kaptunk, sokát, kolbászt, szalonnát, tésztát. Anyu szerette 
a szalonnát is, én inkább a csabai kolbászt ettem. Teltek a hónapok, 
júniusban a deportáltak is hazajöttek – azok jöttek haza, akik oszt-
rák falvakban voltak, mezőgazdasági munkán, a többiek meghaltak 
Lengyelországban. Soha senki nem beszélt az elmúlt hónapokról. 
Mi sem a Pesten töltött időről. – Mit csináltatok egész nap? – kér-
dezte Judit unokahúgom. – Semmit – mondtam. – Vártuk a halált.

Juditék francia hadifoglyokkal voltak együtt, megtanulta tőlük a 
chansont: J’attendrai, le jour et la nuit, j’attandrai toujours… Gyö-
nyörű nyelv. Elhatároztam, hogy megtanulok franciául. A véletlen 
jött segítségemre. 1957-ben diplomáztam magyar-angol szakon, 
utána hat évig tanította, igazgatóim állandó gyanakvásától kísérve: 
mit követtem el az „ellenforradalom” alatt. A tanítványaimmal az-
óta is összejárok, de az iskolákat kerülöm. Láttam egy apróhirdetést 
az újságban, a Magyar Rádió angolul tudó riportert keres. Jelent-
kezem, fölvettek. Nyolc évig dolgoztam ott, hatalmas lelkesedés-
sel, amerikai rádióknak küldtem angol nyelvű műsorokat a magyar 
kulturális hagyományokról. A főnöknőm, Edith francia anyanyelvű 
volt, helyettese, Lourdes spanyol. Egymással franciául kellett beszél-
nünk. A főosztályvezetőm, Tardos András Gyomán született, egy 
gyomai ügyvéd fia volt. Mindig megvédett engem. Egyszer valaki 
feljelentette a pártközpontban. Akkor főbelőtte magát.

Hamarosan eljöttem a rádiótól, ledoktoráltam angol-amerikai-
afrikai irodalomból, elhelyezkedtem a Kéry László szerkesztette vi-
lágirodalmi lapnál. Volt, aki azt híresztelte, tönkreteszem a lapot. – 
Ha népmesét hoz ide, menjen a Dörmögő Dömötörhöz! – mondta 
a német rovat vezetője. 

Innen már nem tudtam máshova menni. Anyu nagyon beteg 
volt. Kórházba vittem, egy rendkívüli képességű fül-orr-gégész ta-
nárhoz, aki küzdött az életéért, és nagyon szerette. Anyu is ragyo-
gott, amikor Székely Tamás tanár úr belépett a kórterembe. Hiába. 
Az elődje tönkretette a bőrét, és a lelkét is, azt is tönkretette. 

Anyu második nagy műtétje egybeesett nagynéném, Apu húga, 
Elza angina pectoris-rohamával; egyik kórházból rohantam a má-
sikba, de Elzához – Zucikához – nem bírtam minden nap menni. 
A kerületi kórházból kidobták – „Én belgyógyászatot vezetek, nem 
elfekvőt! Vigye innen!” – mondta az orvosnő, így átvittem egy má-
sik kórházba, kértem a főorvost, adjon neki valami kisebb szobát, 
zsúfolt tízágyasba tették. Minden pénzt megadtam volna. Bíztattam 
Elzát, hamarosan lesz kisebb, nyugodtabb szoba. Nem felelt, csak 
nézett rám a hatalmas fekete szemével. Mire legközelebb kimentem 
volna, az orvos telefonált: nagynéném az éjjel meghalt. A temetésre 
alig jöttek, ez volt a háború óta a legkegyetlenebb tél. A sírásók 
vergődtek az ásóval.

Azóta sem bírok úrrá lenni a lelkiismeret-furdalásomon. Nincs 
nagyobb vétek, mint magára hagyni egy embert a kétségbeeséssel.

Anyukám még másfél évig élt. A kórházi osztály csaknem teljes 
létszámban elkísérte utolsó útjára. Érte vajon megtettem-e mindent? 
Vagy érte sem? Sosem tudom meg.

Abban az évben nyugdíjba mentem. De valójában az én éle-
temnek is vége lett. Nem maradt hozzátartozóm. Senki. Barátaim 
tartották bennem a lelket. Maradok, amíg Ninive jónak látja.
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Egészségről-betegségről

A babér a Földközi-tenger vidékén honos, 
kistermetű, melegkedvelő, örökzöld fa. A fa 
nehezen fejlődik, termesztése nehéz, ezért a fa-
csemete beszerzése faiskolákból ajánlott. A ba-
bér nem vészeli át a hideg telet. Lakásunkban, 
virágcserépben is nevelhetjük. A növény 2 mé-
ter magasra is megnőhet, jól bírja a napot; csak 
a fagyos idők elmúltával tegyük ki a szabadba.

A mitológia szerint a görög gyógyászat 
istene, Apolló szerelmes lett egy gyönyörű 
nimphába. Daphne azonban nem viszonozta 
szerelmét, és mikor könyörgött az istenekhez, 
hogy szabadítsák meg szerelmes üldözőjétől, 
azok babérfává változtatták. Apolló a babérfát 
szentnek nyilvánította. Kr.e. 776-ban az első 
olimpiai játékok győztesét babérkoszorúval 
koronázták, kiváló költőknek és katonáknak ba-
bérkoszorút adományoztak. 

Galenus – római kori orvos – a babérlevelet 
sokféle betegség gyógyításában hasznosnak 
tartotta, különösen ízületi fájdalmak és menst-
ruációs panaszok kezelésében. A Közel-Keleten 
pálinkába kevert babérfőzetet fájdalmas ízületek kezelésénél, a 
menstruáció előrehozatalára és vetélés előidézésére alkalmaz-
ták. 

Az indiánok a babért használták ízületi gyulladás-, fej-és gyo-
morfájás-, húgyúti fertőzések és rovarcsípések kezelésére, sebek 
gyógyítására.

A babérlevél csersavakat, illóolajokat, antioxidáns vegyüle-
teket, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. 

A babérlevél a konyhaművészetben ételízesítésre használt, 
különleges karakterű fűszer, a gyógyászatban használható a be-
lőle készült főzet, alkoholos oldat és olajos kivonat. 

A babérlevél készítmények váladékoldó, köhögéscsillapí-
tó, immunredszert erősítő, gyulladáscsökkentő és lázcsillapító 
hatásúak, ezért alkalmazhatók nátha, infl uenza kezelésében, 
hörghurut és asztma gyógyításában. Olajos kivonata külsőleg, 
bedörzsölőként alkalmazható ízületi gyulladás kialakulásakor. 
A babérlevél készítmények vírus-, baktérium-és gombaellenes 
hatásúak, Candida albicans okozta fertőzések kezelésében is 
hatékonyak. A babérlevél oldat a szájüreg fertőtlenítésére és a 

herpeszvírus fertőzés okozta tünetek enyhítésére is ajánlott. 
A babérlevélből készült tea felhasználható izomfájdalmak, 

menstruációs görcsök, migrénes fejfájás enyhítésére, külsőleg 
bőrgyulladások, gennyes sebek kezelésénél.

A babérfőzet esti ülőfürdő formájában alkalmazva relaxáló, 
nyugtató tulajdonságú. 

A babérlevél készítmények étvágyjavító, emésztést serkető, 
méregtelenítő hatásúak, csökkentik a magas koleszterinszintet 
és enyhe vérnyomáscsökkentő tulajdonsággal is rendelkeznek.

A babér főzete, olajos kivonata szépségápolásban is alkal-
mazható, az olajos arcápoló növeli a bőr rugalmasságát, a fő-
zettel történő rendszeres hajmosás hatására csökken a fejbőr 
korpásodása.

A babér illatos, kellemes, édes ízű forrázatának készítéséhez 
egy csésze forró vízbe tegyünk 1-2 összemorzsolt babérlevelet, 
hagyjuk állni 10 percet. Fogyasztás előtt szűrjük le, az oldatból 
naponta 2-3 csészényit igyunk. 

Az olaj készítésénél egy kisméretű befőttesüvegbe 2 dl 
oliva vagy másfajta növényi olajat öntsünk, melybe tegyünk 10 
gramm összeaprított babérlevelet. Lezárjuk az üveget és 2-3 hé-
tig hűvös helyen tároljuk. Naponta felrázzuk, az olajos oldatot 
leszűrjük és külsőlegesen alkalmazzuk. 

A babérlevél alkoholos oldatából, a tinktúrából, naponta 3x1 
fél-egy teáskanálnyi fogyasztása ajánlott. 

A babérlevél-készítmények 2 éven aluli gyermekeknek és vá-
randós kismamáknak nem adhatók, nagyobb gyermekek és 65 
évesnél idősebbek esetén csak enyhébb hatású készítmények 
alkalmazhatók. 

A babérból készült gyógyászati szerek túladagolásakor 
émelygéssel, hányingerrel járó rosszullét alakulhat ki, ezért tart-
suk be az alkalmazási előiratot!

Forrás: 
Michael Castleman: Gyógynövény enciklopédia
https://sobors.hu/gasztro/baberlevel-fuszer-gyogynoveny/

dr. Macsári Judit

A babér (Laurus nobilis) jótékony hatásai

Babér olaj

Babér és más fűszernövények
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Kedves Olvasók! Szer-
kesztőségünk kapott egy 
csomó régi endrődi, gyo-
mai fotókat! Köszönet érte 
Giricz Lászlónak, Dávid 
Istvánnak, ifj . Borbély Sán-
dornak. Nem törekszünk 
arra, hogy megfejtsük, hogy 
hol, mikor készültek a ké-
pek, kik vannak rajta. Úgy 
gondoljuk, ha felismerünk 
valakit, valakiket, netalán 
saját magunkat, akkor már 
örömet okoztunk és célt ér-
tünk. Fogadják szeretettel 
Olvasóink!

Fényképalbum
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A Gyomaendrődi FC fi atal labdarúgó 
csapata miután hat év után újra a me-
gyei labdarúgás legfelsőbb osztályában 
szerepel, igyekszik megfelelni a kihívá-
soknak. Az eddig lejátszott mérkőzések 
eredményei alapján nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező első osztályú csa-
patokat előznek meg. Jelenleg a tabella 
harmadik helyén állnak, titkos cél a fel-
sőházi tagság megszerzése.

A lejátszott mérkőzések eredmé-
nyei:     

2021. 08. 29.     Csabacsűdi GYLSE - 
Gyomaendrődi FC     2 : 5

                          G.: Papp K.(2), Barna 
V.(2), Sebők M.                

A szomszédvári mérkőzésen a ven-
dégcsapat letámadással lepte meg a 
hazaiakat, ami nem igazán ízlett a Csa-
bacsűdieknek, ennek eredményeként 
a huszadik percben már háromgólos 
előnybe került a Gyomaendrőd. Ez a 
tetemes előny meghatározta az egész 
mérkőzés végkimenetelét. A második 
félidő is azonnal vendég góllal indult, 
ezt követően azonban a nagy előny bir-
tokában kicsit „belealudtak” a mérkő-
zésbe. Jött is rövidesen két hazai találat, 
ami visszahozta a tüzet a mérkőzésbe. 
A hazaiak túl vehemensen próbálták a 
nagy hátrányt ledolgozni, több durva 
szabálytalanságot is elkövettek, ami-
nek két kiállítás lett az eredménye. A 
mérkőzés lezárásaként még jött egy 
gyomaendrődi gól az utolsó percekben 
a megfogyatkozott hazaiak ellen. Ma-
gabiztos gyomaendrődi győzelem szü-
letett, köszönhetően a nagyszerű első 
félidőnek. Az újonc továbbra is menetel 
az első osztályú bajnokságban.

2021. 09. 04.     Gyomaendrődi FC – 
Nagyszénás SE     2 : 2

                          G.: Szabó P., Hunya K. 
Az eddig hibátlanul teljesítő hazai 

fi atalok a szintén veretlen Nagyszénást 
fogadták, mindkét csapat bizonyította, 
hogy számolni kell velük a bajnokság-
ban. A vendégek masszívan megszer-
vezték a védekezésüket, veszélyeseb-
ben játszottak, ami kapufákban és a 

félidő közepén szerzett gólban mutat-
kozott meg. A hazaiak az első félidőben 
kissé megilletődve játszottak, hiszen az 
eddigi legkomolyabb próbatétel elé ál-
lította őket a szénási csapat. A második 
félidő elején egy eladott labdából indí-
tott támadást ismét góllal fejeztek be a 
vendégek. Azonban hamar jött a haza-
iak részéről a szépítés, ami tüzet vitt a 
játékba. Bátor, nyílt sisakos játék alakult 
ki, mindkét csapat szerezhetett volna 
gólt. Szerencsére ez csak a hazai gár-
dának jött össze egy büntetőből, több 
gól pedig már nem esett a mérkőzés 
végéig. Az egész mérkőzésen lüktető 
jó iramú játék zajlott, végül igazságos 
döntetlen született, így mindkét csapat 
megőrizte veretlenségét.

2021. 09. 10.     Orosházi MTK-ULE 
1913 - Gyomaendrődi FC     1 : 0

                          G.: -----                
A péntekre előre hozott mérkőzés 

késő délután, műfüvön és villanyfény-
nél került megrendezésre. Mindkét 
gárda a felső házi tagságra hajt, emiatt 
izgalmas mérkőzésre volt kilátás. Ennek 
megfelelően indult a mérkőzés, bele-
kezdtek a csapatok, mindkét oldalon 
voltak helyzetek az első negyedórában. 
A folytatásban az Orosháza dominált, 
veszélyesen támadott a jó iramú mér-
kőzésen. A vendégek a kapusuknak kö-
szönhették, aki mindent védett, hogy 
a szünetig gól nélküli eredmény szüle-
tett. A második fél-
idő a vendég kapus 
parádéjával kezdő-
dött, hatalmasat 
védett egy szabad-
rúgás után. Majd 
jött egy vendég 
kontra, a védők és 
a kapus egymásra 
vártak, de a vendé-
gek csatára óriási 
helyzetben rosszul 
döntött és kihagyta 
a kihagyhatatlant. 
Ezt követően is az 

Orosháza diktálta a tempót, a félidő 
közepén egy támadást sikeresen végig-
vittek és góllal fejezték be. A mérkőzés 
végéig már több gól nem született, a 
hazai csatárok nem tudták tovább nö-
velni az előnyüket. A végig többet tá-
madó Orosháza megérdemelten nyert, 
a vendégek pedig elszenvedték első 
vereségüket a bajnokságban.  

2021. 09. 18.     Gyomaendrődi FC – 
Szarvasi FC 1905     3 : 1

                          G.: Szabó P., Kovács F., 
Sebők M.

Az eltiltások miatt igen tartalékos 
Szarvas látogatott az Erzsébet ligeti 
sportpályára. A szomszédvári derbi első 
félideje kiegyenlített játékot hozott, de 
a hazaiak lélektanilag nagyon jókor sze-
reztek gólokat, mindig akkor, amikor a 
vendégek kicsit felülkeveredtek a játék-
ban. A félidei kétgólos előny megnyug-
tató volt. A szünet után szerzett harma-
dik gól nagyon leültette a hazaiakat, 
már szinte elkönyvelték a győzelmet. 
Azonban hamar jött a szépítés, ez len-
dületet adott a vendégeknek, ami egy 
parázs folytatást adott a mérkőzésnek. 
A szarvasiak mezőnyfölénye azonban 
meddőnek bizonyult, a hazaiak védel-
me jól állta ezeket a rohamokat. A jobb 
helyzetkihasználás eredményeként 
megérdemelt hazai győzelem született 
a tartalékos, de nagyot küzdő vendé-
gekkel szemben.   

Fülöp Zoltán

Jól szerepelnek az első osztályban

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!
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A Regélő Fehér Táltos Dobcsapat ismét az OMart Műhelyben

Augusztusban volt egy éve, hogy az OMart Könyvesbolt és 
Kulturális Műhely átköltözött új helyére. Tavaly a 16 éve várt 
eseményt „síppal, dobbal, nádi hegedűvel” kívántuk megünne-
pelni, amiben a Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Dobcsa-
pat segített bennünket. 

Az eltelt egy év alatt az OMart (a pandémia ellenére) tíz ren-
dezvényt szervezett, s az új műhely egy éves évfordulóját ismét 
a Regélő Fehér Táltossal tölthettük. 

A dobcsapat negyedjére szerepelt városunkban, s a zsúfolá-
sig megtelt terem azt jelezte, egyre szélesebb a rajongótáboruk. 
Gyomaendrődi fellépésükre a helyieken kívül - a vendégkönyv 
bejegyzései szerint - érkeztek vendégek Ebesről, Szeghalomról, 
Gyuláról, Békéscsabáról, Székesfehérvárról, Budapestről. Úgy 
gondoljuk, itt az ideje, hogy bemutassuk őket. 

A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Dobcsapat Árpád 
fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában ala-
kult 27 fővel. Céljuk a magyarságtudat erősítése, az ősi magyar 
néplélek sajátosságainak, belső értékeinek felidézése, felszínre 
hozatala és tudatosítása saját magukban és a magyar népes-
ség legszélesebb rétegeiben. Egyesületük politikától és vallási 
hovatartozástól független. A csapat olyan – bel- és külföldi – 
rendezvényeken lép fel, ahol lehetőség van dalaikon keresztül 
szólni az emberekhez. Támogatnak minden olyan eseményt, 
ahol magyar ember a magyar embernek, ember az embernek 
segíthet, ahol az örök emberi értékek és az összetartozás fon-
tossága jelenik meg.

Dalaik a szeretet nélkülözhetetlenségéről, a jóság, a becsü-
let fontosságáról, az ősök tiszteletéről, a hazaszeretetről, meg-
maradásunkról és a mindenek feletti Istenhitről szólnak. Ezt 
erősíti fel a táltos dobok gyógyító, lelkesítő rezgése, valamint 
a korhű viselet.

2008 óta jelen vannak a nagyobb hagyományőrző összejö-
veteleken (Kurultaj, Ősök napja, Magyarok Országos Gyűlése, 
Korok fesztiválja stb.). A csapat székhelye Királd, Budapest és 
Dunafalva. 2009-től nyaranta dobos tábort szerveznek gyerme-
kek és fi atalok számára - magyar őstörténet és rovásírás tanítás-
sal, íjászkodással és fegyverismerettel egybekötve.

Tagjaik között vannak idősebbek és nagyon fi atalok egy-

aránt. Közösségük olyan, mint egy nagy család. A hétköznapi 
életben a legkülönbözőbb területeken dolgoznak, de ott is 
fi gyelnek arra a lelkiségre, amit a színpadon képviselnek. Csa-
patuk tevékenysége önkéntes vállalás, így felbecsülhetetlen az, 
amit a közönségüktől kapnak, és az a szeretet és hála, ami felé-
jük is árad. Különösen érezhető ez a határon túli előadásokon, 
amikor szinte tapinthatóvá válik, hogy külhoni testvéreinknek 
milyen sokat jelent a lelki támogatás, a megerősítés. Egy-egy 
könnyes szem, szoros ölelés mindent elmond szavak nélkül is. 
Öröm számunkra, mikor segíthetnek abban, hogy a hallgató-
ik ott tudjanak magyarként élni, ahol a szülőföldjük van, vagy 
ahová a sors által elszólíttattak.

Szeptember 11-én az OMart Műhelyben is fergeteges han-
gulatot teremtettek. Valóban megtelik a levegő pozitív ener-
giákkal ott, ahol ők énekelni, dobolni kezdenek. Köszönjük az 
élményt! Reméljük, jövőre újra láthatjuk, hallhatjuk, ölelhetjük 
őket.

Oláh Gizella
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A hunyai Szent László Király Plébánia

„A hunyai templom tetejének kijavítása” 
elnevezésű projekt támogatására

Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség 
részéről a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n 

keresztül az „Egyházi épített örökség védelme és 
egyéb beruházások” elnevezésű előirányzat

EEÖR-KP-2021/1/-000201 számú pályázata 
keretében

13 991 590 Ft

Vissza nem térítendő támogatásban részesült!

Vitéz Váry József nevét viseli ezután a 

Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal 

Díszterme

A Képviselő-testület 2015. évben Díszpolgári Kitüntetést ado-
mányozott Vitéz Váry József részére. 

Vitéz Váry József 2020. október 26-án elhunyt. Haláláig szoros 
kapcsolatot ápolt a várossal. Végrendeletében ingó vagyona örö-
köseként városunk Önkormányzatát nevezte meg. Felbecsülhe-
tetlen értékű trófeagyűjtemény és egyéb ingóságok kiállításával 
emlékszoba kialakításán munkálkodik a város. Annak az épületnek 
falára, ahol a kiállítás megvalósul, egy emléktáblát kívánunk majd 
elhelyezni. Jelen helyzetben - Toldi Balázs polgármester javaslatára 
- ennek megvalósulásáig, Gyomaendrőd Önkormányzatának ülés-
termét néhai Vitéz Vári József úrról „Vitéz Váry József terem”-nek ne-
vezte el a Képviselő-testület.

Az avató ünnepségre 2021. 09. 30-án került sor. 
Lehóczkiné Timár Irén

alpolgármester

címmel került megrendezésre egy há-
rom elemből álló programsorozat. 

Az esemény Kállai Ferenc, a város 
Nemzet Színésze címmel kitüntetett híres 
szülöttjének és díszpolgárának szobránál 
kezdődött koszorúzással, megemlékezé-
sül Feri bácsi születésnapjára. Majd a vá-
rosi képtárnál folytatódott alapkőletétellel. 

A  Képtár egy új, 200-250 négyzetméteres 
épületszárnnyal fog bővülni, amely a Kállai 
Ferenc által a településnek adományozott 
hagyatéknak – többek között Kossuth-díjá-
nak, íróasztalának, illetve számos fotójának 
– és Latorcainé Ujházi Aranka babagyűjte-
ményének otthonául szolgál majd. 

A Vidovszky Béla Városi Képtárnál dr. 

Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának közigazgatási államtitkárá-
val helyeztük el az épület bővítését szolgáló 
új szárny alapkövét. 

A nap végül a „Két összeillő ember” 
című színházi előadással zárult.

Toldi Balázs polgármester
fotók: Határ Győző Városi Könyvtár

Találkozzunk a Kállainál!
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Európai Diáksportnapról

Ezen a na-
pon a mozgásé 
volt a főszerep, 
most a gye-
rekek nem az 
iskolapadban 
ültek, és nem 
tanultak, ha-
nem egész nap 
sportolhattak.

Már a reg-
gel derűsen, 
zenével indult. 
A Hősök úton 
a Színfolt Ma-
zsorett Tánc-
eg yesü le tb ől 
Szilágyi Zsófi  
hangolta a kis-
diákokat két 
dinamikus in-
dulózenével , 
majd a Körös 

Fit Egyesület tornászai mozgatták meg a résztvevőket. Aztán 
1- 4. osztályosok közösségépítő és önismereti játékokat ját-
szottak osztályfőnökük irányításával. Addig a felsős tanulók 
a lelki egészségre vonatkozó kérdésekre válaszoltak, utána a 
Kállai Ferenc Művelődési Központban Ilyés gyula VI. dan 
judó mester tartott a sport egészségmegőrző hatásáról elő-
adást, amelyen Toldi Balázs polgármester úr és Ágostonné 
Farkas Mária igazgatónő köszöntötte a népes hallgatóságot, 
a település minden iskolája képviseltette magát. Az előadás 
után a felsős diákok az udvaron forgószínpad szerűen sport-
eszközökkel játszottak. Dél körül pedig a szokásos futásra ke-
rült sor. Az iskola minden tanulója és néhány vállalkozó szel-
lemű tanár 2021 métert futott Révlapos utcáin. Az érdekes 
és változatos délutáni programok szintén bővelkedtek izgal-
makban. A Kifl ihajó zenekar koncertje nagy tetszést aratott, 
és vidám hangulatot varázsolt. Aki kerékpáros ügyességét 
szerette volna kipróbálni, megtehette az Extrém Bike Show 
vetélkedőn. A délutánt pedig szülő - gyermek biciklitúra 
zárta Jankulár Zsolt vezetésével, „Nyeregbe Gyomaendrőd” 
hívták a túrázást kedvelőket. A tombolasorsoláson mindenki 
várta szerencséjét, sokan voltak a Hősök úti iskola udvarán, 
bizakodtak abban, hogy megnyerik a fő díjat, egy kerékpárt. 
Végül a szép bicikli egy kislány birtokába került, aki nagyon 
örült ajándékának.

Köszönjük szépen a szerevezőknek és Ágostonné Farkas 
Mária igazgatónőnek az élménydús, mozgalmas sportnapot!

Együtt eveztünk a folyón!
A 2021. szeptember 11-én rendezett Viharsarok Kupa záróese-

ményét „Evezzünk együtt Kisbálintosok” címmel hirdette meg in-
tézményünk a gyerekek, családtagjaik és a pedagógusok körében. 
A Körös Kajak Sportegyesület és a KSI Gyomaendrőd kötelékeiben 
kajakozó gyermekeken kívül közel 120-an kapcsolódtak aktívan 
ehhez a kezdeményezéshez. Gyomaendrőd az elmúlt évek alatt el-
kötelezte magát a sport iránt, hiszen számos sportegyesület alakult, 
kapott önkormányzati támogatást működéséhez. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy a tokiói olimpia kapcsán minden magyar sportkedve-
lő ember megismerhette városunk nevét. Nagyon büszkék vagyunk 
Tótka Sándor olimpiai bajnokunkra, aki a világ leggyorsabb sprin-
ter kajakosa. Talán az ő eredménye, az ő jelleme és a vele készített 
riportok, beszélgetések is inspirálták a sportprogramunkat - rá, 
egykori „kisbálintos” diákunkra, követendő példaként tekintünk.

A Gyomaendrődi Kis Bálint Iskola - sportos - iskolának vallja 
magát. Az elmúlt tanévben a Kihívás napján nyújtott teljesítmé-
nye alapján elnyerte az ország 5. legsportosabb iskolája címet. A 
2021/2022-es tanévben a nevelőmunkánkban kiemelt fontosságú:

- hogy megerősítjük az iskolai közösségeinket - segítjük az isko-
la és a családok közötti párbeszédet, együttműködést - ehhez sok-
sok közös alkalmat biztosítunk.

- hogy a fenntarthatóság szemléletét szélesítjük, a környezettu-
datosságot a természet szeretetét és védelmét tovább szorgalmazzuk 
- megmutatjuk tanítványainknak lakóhelyünk páratlan természeti 
értékeit és szépségét - hogy felébresztjük gyerekeinkben az egészsé-
ges életmód iránti igényt, megmutatjuk, hogy a sportolás, a mozgás 
következtében egészségesebbek, okosabbak, vidámabbak lehetnek. 
Ezeket a célokat szem előtt tartva szerveztük meg vízi tú-
ránkat, a Hármas Körösön a Csicsergő Vízitúra megálló-  
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A Rózsahegyi Iskola hírei

Őszi túra- őszi zsongás

Szeptember elején újra rózsahegyis gyerekekkel népesült 
be a ridegvárosi játszótér. Őszi zsongás címmel a diákönkor-

mányzat rendezte meg itt a tanévnyitó közös játékát és a 
felsősök  hagyományos akadályversenyét.  A programot aka-
dálypálya, ugrálóvár, önvédelmi eszközök kipróbálása, ügyes-
ségi labdás játékok, kötélhúzás, arcfestés, aszfaltrajz verseny 
és lufi hajtogatás színesítette. A nagyobbak akadályversenye 
a tájékozódóképességet és a csapatok együttműködését, 
ügyességét tesztelte. 

Népmese napja 2021

Benedek Elek 1859. szeptember 30-án született Kisbacon. 
Ezen a napon ünnepeljük a népmese napját. A könyvtárosok, 
óvónők, pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, 
valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon 
megkülönböztetett tisztelettel fordulnak mind a magyar, 
mind más népek meséi felé.

Iskolánkban az alsó tagozatos gyerekek együtt vettek 
részt a negyedik osztályosok által összeállított ünnepi műso-
ron. 

További információk, fotók: www.rozsahegyiiskola.hu

helytől a gyomai szabadstrandig. A 3,6 km hosszú távot csodálatos 
természeti környezetben kajakokkal, kenukkal, sárkányhajókkal jó 
hangulatban, közösen teljesítették a résztvevők. A program sikeres 
megvalósításában Toldi Balázs polgármester, Tandi Gyöngyi, Var-
jú Tamás, Csőke Zsolt, Kovácsné Kozma Diána, Kovács Gábor és 
Jankulár Zsolt nyújtott önzetlen segítséget. Köszönjük, hogy együtt 
eveztek a „KisBálintosok”-kal! Hajrá „KisBálint”! Hajrá Gyoma-
endrőd!
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Tisztelt vásárlóim!
Őszi 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! 

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!

DINYA ILLÉSNÉ szül. BALÁZS ERZSÉ-
BET volt gyomaendrődi lakos 87 esztendős ko-
rában visszaadta lelkét Teremtőjének.

KOVÁCS ANIKÓ volt gyomaendrődi lakos 
48 éves korában az Égi Hazába költözött.

 
LAPATINSZKI MIHÁLYNÉ szül. KULIK 

MARGIT 99 esztendős korában Egyházunk 
szentségeivel megerősítve megtért Teremtőjé-
hez.

TÍMÁR BÉLÁNÉ szül. GELLAI ELEO-
NÓRA volt gyomaendrődi életének 93 eszten-
dejében megtért Teremtőjéhez.

TÍMÁR KÁROLYNÉ szül. HUNYA MAR-
GIT 95 esztendős korában Egyházunk szentsé-
geivel megerősítve megtért Teremtőjéhez.

SÓCZÓ LAJOS SÁNDOR „Ganxta” volt 
gyomaendrődi lakos 50 éves korában az Égi Ha-
zába költözött.

ZANYIK BÉLÁNÉ szül. DÓGI GIZELLA 
KATALIN volt gyomaendrődi lakos 69 éves ko-
rában az Égi Hazába költözött.„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek;

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csendesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.“

(Juhász Gyula)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

† Békesség haló poraikon, 
fogadja be őket az Úr 
az Ő országába. 
Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük!

Sírhelymegváltási lehetőség Endrőd 
katolikus temetőiben!

A Szarvasvégi temető régi gyermek-
parcellájának szabad részein és a Köz-
ponti temető köztemető melletti parcel-
lájában is új sírhely-sorokat létesítettünk. 
A Szarvasvégi temető előnye, hogy belvi-
zes időszakban is lehet koporsós temetést 
végezni magas fekvése miatt, a Központi-
nak pedig az, hogy a sírhelyek a temető 
elején találhatóak. A sírhelyváltásról 
érdeklődni az Endrődi Plébánián lehet 
munkanapokon délelőtt 9-től 12 óráig, 
vagy telefonon a 66/283-940-es számon, 
illetve az endrodi.plebania@gmail.com 
e-mail címen.
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