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Autóbusz menetrend2.

Géza bácsink egyházmegyei 
kitüntetése19.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY, 
KÖSZÖNTÜNK TÉGED!

Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koro-

nájával ékesítetted és szentjeid közé emelted. Add kérünk, hogy 

aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen Egyházad 

védelmezője a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 

által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten 

mindörökkön örökké. Ámen.

Régi endrődi képek4.
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       HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
              2022. július 1-t l visszavonásig

                    TANITÁSI ÉS MUNKANAPOKON
Öregsz l Népház MÁV Szab.tér MÁV Szab.tér Népház Öregsz l

4:45 --- 4:55
4:55 5:05 5:10Mamut 5:20 5:30
5:30 5:40 5:45 6:05 6:10 6:15
6:20 6:30 6:35 6:40 ---- E        6:55 7:00 Kond.úton

6:50 6:55 Nagyl-ra
Szarv.út7:05     7:10 R E        7:30 ---- ---- 7:35 E R     7:55
Nagylról 7:05 7:20 E        7:35 7:40

8:10 E        8:25 8:30 Fürd 9:20 9:25 E        9:40
9:50 E      10:05 10:10Fürd

11:20 11:25 E      11:40
11:50 E      12:05 12:10 13:00 13:05 E      13:20
13:20 E      13:35 13:50 13:55 E R   14:10 14:20 Kond.úton

14:15 14:20 ---- E      14:35
Szarv.út14:25 14:40 E      14:55 15:00Fürd

14:50 E      15:05 15:10 15:25 15:35Fürd E 15:45 R Nagyl-ra
15:50 15:55 E R   16:10 16:20 Kond.úton

Nagylaposról    16:15 R E      16:30 16:35
Szarv.út16:25 16:30         16:40 16:55 17:00Fürd E      17:15

17:20 17:30 17:35
19:15 19:20Fürd 19:30

19:40 19:50 19:55 21:20 21:25 21:35
21:35 21:45

                  TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON
4:45 ---- 4:55

4:55 5:02 5:07 Mamut 5:20 5:30
5:30 5:40 5:45 6:05 6:10 6:20
6:20 6:30 6:35 6:50 ---- E        7:00 7:05 Kond.úton

Szarv.út 7:10 7:20 E        7:35 7:40 7:50 7:55 E        8:10
8:10 E        8:25 8:30  Fürd 9:20 9:25 E        9:40
9:50 E      10:05 10:10Fürd

11:20 11:25 E      11:40
11:50 E      12:05 12:10 13:00 13:05 E      13:20
13:20 E      13:35

14:15 14:20 ---- E      14:35 14:45 Kond.úton
Szarv.út14:50 14:55 E      15:05 15:10 Fürd 15:50 15:55Fürd E      16:10

16:20 E      16:30 16:35 16:55 17:00 17:10
17:20 17:30 17:35 19:15 19:20Fürd 19:40
19:40 19:50 19:55

21:20 21:25 21:35
21:35 21:45

E: LIDL-hez is közlekedik R: Rózsahegyi Iskolához is közlekedik

HELYI AUTÓBUSZ MENETREND

2022. július 13. – 2022. november 05.
2022. július 13-tól  a következ  id pontokban közlekedik a helyi autóbusz járat a 
GYOMAI KÖZTEMET BE 
Dérynét l 9:50
MÁV állomásról 10:05
Szabadság térr l 10:10
Temet b l vissza 11:05

Szombatok:
07.13.
07.27.
08.10.
08.24.
09.07.
09.21.
10.05.
10.19.
11.02.
11.09.
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Zelinka János endrődi apátplébános, községi képviselő a követ-
kező cikket írta a Békés című hetilap számára, mely az újság 1907 
március 3-i számában jelent meg.

A vármegyei közutak végleges megállapítására és kiépítésére 
szükségelt adatok gyűjtésével a kereskedelmi ministerium által 
kiadott rendelet alapján február 8-án s következő napjain fog-
lalkozó bizottság egy nagyszabású tervezetet nyujott be, mely-
nek megvalósulása esetén a kiépített műút-hálózat 777‘6 kmre 
emelkedik, és amely nagyszabású conceptiobói — úgy mond 
az alispáni jelentés — oly áldás fakadna vármegyénk közgaz-
daságára, hogy annak sikeres megvalósulását legmelegebben 
kell óhajtanunk s annak idején áldozatokkal is támogatnunk. 
Teljes tisztelettel hajtjuk meg a zászlót vármegyénk népszerű al-
ispánja előtt s őszinte örömmel és elismeréssel fogadjuk a már 
közeljövőben foganatosítandó müút-hálózat kiépítését, mi által 
sok község közlekedési szervezetében oly gyarapodást s a szom-
széd testületek egybekapcsolásával, gazdasági és kulturális tekin-
tetben oly lendületet nyerne, hogy Békésvármegye utpolitikájával 
a minta vármegyék színvonalára emelkednék. Sajnos azonban, 
mint mindenütt, úgy itt is, beválik az írás szava: nincsen zavarta-
lan öröm az ég alatt, és a legszebb harmóniába is néha elegikus 
hangok vegyülnek… Igaz ugyan, hogy minden óhajnak és kí-
vánságnak eleget tenni nem lehet, de méltányos és egy nagy 
község boldogitását czélzó törekvésnek gátat vetni nem lehet. 
Nem csoda tehát, hogy igen vegyes érzelmekkel fogadta Endrőd 
község közönsége a müutnak tervezetét megállapító bizottság 
javaslatát, mely ismét csak a régi nyomon halad és — ne mond-
jam — mintha következetesen agyon kívánná hallgatni mind 
hangosabban kifejezett abbeli fölterjesztésünket és kérésünket: 
venné már egyszer tekintetbe a vármegye Endrőd érdekeit is, 
és ne zárkózzék el ridegen méltányos, sőt jogos kívánalmai elől. 
Előttünk fekszik a bizottság munkálata, amelyből fájdalommal lát-
juk, hogy mig más községek — nomina sunt odiosa — (magyarul: 
a nevek gyűlöletet okoznak, akkor használták, ha valamely feddő 
nyilatkozat alkalmával nem akarták azokat megnevezni, akiket a 
feddés illet) szinte pazar módon élvezik az útalap és a vármegye 
kegyeit, addig Endrődről mostohán, sőt alig van gondoskodva. 
Avagy szeretetteljes gondoskodása-e a vármegyének, midőn a tör-
vényhatósági utak sorozatába 8. sz. a. fölveszi a gyoma-endrőd-
szarvasi utat, amelyre igen hosszú időre szükség nincs, mert End-
rődöt semmiféle érdek Szarvashoz nem köti és a 20 kilométernyi 
ut fölépítésére szánt összeg sokkal czélszerübben felhasználható 
lenne? Avagy szeretetteljes gondoskodása az is a vármegyének, 
hogy a III-ik, úgy nevezett járási közutak sorozatába 12. sz. a. föl-
vett eudrőd-mezőturi mindössze 8,5 km. 15 év alatt, esetleg azután 
fölépítendő müut akként terveztetik, hogy a költségek viseléséhez 
az állam 1/6, a vármegye is 
1/6, Endrőd pedig 2/3-dal 
járuljon? Mit nyertünk mi 
ellenértékűl az évek hosszú 
során fi zetett nagy útadóból 
mindeddig ? -— összesen 
2, mond kettő kiiométernyi 
kőutat! — Miért érdemeltük 
az eddigi mellőztetést, mi a 
bününk? Miért részesülünk 
mi mostohább elbánásban, 
mint a vármegye más köz-
ségei, melyeknek szinte még 
luxus-utakra is jut ? — Az, 
hogy a vármegye szélén 
vagyunk, — localis szeren-
csétlenség ugyan, de nem 
főbenjáró hiba; vannak más 
községek a megye szélén és 
mégis bőkezűen gondos-
kodik róluk a vármegye. 

Ezen körülmények után most már fölvethetné vala-
ki a kérdést, tulajdonképen mi az, mit Endrőd régóta ké-
relmez, sürget, mihez boldogulását és létföltételét köti? 
Kívánjuk a jelenlegi rozoga és életveszélyes komppal való közleke-
dés megszüntetését és kívánjuk a Körös jobbpartjának a balparttal 
való összekötését egy állandó vashid által, még pedig azért, hogy a 
Kőrösön túli mintegy 15000 hold területű részszel, Endrőd határát 
átszelő vonattal és a szomszéd törvényhatósággal könnyebb és za-
vartalan közlekedésben lehessünk. Ezen czél elérése tekintetéből a 
község több ízben fölterjesztéssel járult a vármegyéhez ; fölkereste 
küldöttségileg a kereskedelmi minisztériumot, ahol biztatásból és 
Ígéretből ugyan eleget, de óhajának megvalósítására szükséges se-
gélyt egyik oldalról sem nyert. Mindezen körülmények mérlegelése 
után, szivemen hordva községünk gazdasági és kulturális érdeke-
it, »Segíts magadon, a jó Isten is megsegit« elvet vallva, Endrőd 
község képviselő-testületéhez egy indítványt terjesztettem, amely-
ben komoly actióra kívántam a község közönségét fölhívni, hogy 
e vitális kérdés sikeres megoldásához elsősorban maga nyújtson 
segédkezet, mert csak igy remélhető, hogy a jelenlegi türhetlen 
állapot megszűnjék, és régóta hőn ápolt óhajunk testet öltsön. Be-
adványom fölolvasása és indítványom megokolása után, oly jele-
net következett be a község tanácstermében, melynek párját hiába 
keressük Endrőd község krónikáiban, mert elementáris erővel tört 
ki a lelkesedés és osztatlan örömmel fogadta a képviselő- testület 
az indítványt olyképpen, hogy egyhangúlag azt a határozatot hozta 
meg, miszerint a körösi vashid fölépítéséhez saját pénztára terhé-
re 80000 koronát ajánl föl és ismételten megkeresi a kereskedelmi 
minisztériumot, a vármegyét és az ármentesitő társulatokat, hogy 
méltányolva a község áldozatkészségét, komoly és szilárd elha-
tározással a több ízben kért segélyt adja meg, vegye a vármegye 
munka-programmjába az állandó vashid felépítését is és részesít-
sen bennünket is azon jóakaratú indulatában, melynek jótétemé-
nyei élvezetében a vármegye más községei minket már régebben 
megelőztek Jelen közleményemet utikai Cato mondásával zárom 
be: »Ceterum censeo — az endrödi rozoga kompnak — delendum 
esse.« (Eredetileg: »Ceterum censeo Carthaginem delendum esse» 
- Úgy gondolom, hogy Karthágónak vesznie kell.) Adja Isten, hogy 
minél előbb!

Zelinka János 
községi képviselő

Forrás: Békés, társadalmi és közgazdászati hetilap, XXXIX. évf. 
9.sz. 7.o.

A kezdeményezés nem maradt eredménytelen. Ha lassan ha-
ladva is, de sikerült megindítani azt a folyamatot, amely 1914-re az 
új vashíd elkészüléséhez vezetett.

Endrődi vashíd
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RÉGI ENDRŐDI KÉPEK
Köszönet érte Liziczai Lászlónak!
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Gyereknap
A tanév utolsó napja vidáman telt iskolánkban. A DÖK napot 

futóversennyel kezdtük, majd az udvaron változatos, felszabadult 
játék következett. A program végén kihirdettük a futóverseny do-
bogósait, s az osztályokat jutalmaztuk.

Mindenki nagyon jól érezte magát.

TE DEUM
Hagyományainkhoz híven Hálaadó szentmisével zártuk le a 

tanévet.
Soczó Géza katolikus diakónus, hitoktató végezte az igeliturgi-

át, Papp Tibor református lelkész és Vatai Gyula evangélikus hit-
oktató megindító gondolatokkal indította útjára a gyerekeket, és 
kívánt hasznos időtöltést, jó pihenést. 

Tanárbúcsúztató 
Nyolcadikosaink versekkel, történetekkel, vidám emlékek fel-

idézésével búcsúztak tanáraiktól. 
Köszönjük ezeket a kedves perceket, műsorukat, az ajándéko-

kat és a megvendégelést!
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Ballagás

„Hányszor kívántam, hogy legyen vége ennek a napnak. 
Bárcsak holnap lenne már!
De ne így állj hozzá, inkább annak örül, amit adnak.
Mert előttünk még annyi minden áll.” (Th e Grenma)

2022. június 18-án elballagtak a nyolcadikosaink. 
Utoljára szólt nekik a csengő, utoljára gyűltek össze osz-
tálytermükben. Czank Gábor atya útravalóul egy tanul-

ságos történettel búcsúzott, hitünk fontosságát emelte 
ki. A hetedikesek búcsúztatása, majd a ballagók ünne-
pi műsora következett. A Szent Gellért-díjat idén Vatai 

Zalán kapta, a közösséget legtöbbet segítő szülők, Vatai 
Maja és Zsadonné Megyeri Zita voltak, tevékenységüket 
oklevéllel ismerték el. 

Tanévzáró

„Szabadságon leszek végre,
holnaptól már nem jövök.
Nem kelteget anya reggel
és az óra sem csörög.” 
Szavalták kisdiákjaink tanévzáró ünnepségünk ele-

jén.
2022. június 20-án ünnepélyesen lezártuk a 2021-

2022-es tanévet. 
Tóth Mirtill GYOMAENDRŐD VÁROS jÓ TANU-

LÓJA, JÓ SPORTOLÓJA díjban részesült. A díjat Toldi 
Balázs polgármester úr adta át ünnepélyes keretek kö-
zött.

Az idei SZENT GELLÉRT KERESZTJE SPORTDÍ-
JAT Kun Roland vehette át. Roland biliárdban ért el ki-
magasló eredményeket.

Kitűnő tanulóink könyvjutalomban részesültek.
Szívből gratulálunk valamennyiőjüknek!
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Június: templombúcsúk időszaka
A júniusi ünnepek számunkra a templomaink közül három 

(Ecsegfalva, Gyoma és Hunya) búcsúünnepét is jelzik. Ecsegfalva 
és Gyoma templomát Jézus Szentséges Szíve tiszteletére szentel-
ték elődeink, Hunya temploma pedig Szent László király oltalma 
alatt áll. A Jézus Szíve tisztelet a 17. századra nyúlik vissza, ami-
kor Jézus a szentéletű szerzetesnővér, Alacoque Mária Margit 
magánkinyilatkoztatásai során kérte a hívektől a Szent Szív külö-
nös tiszteletét, -ahhoz különös jelentőségű ígéreteket fűzve. A Jé-
zus Szíve tisztelet hamar elterjedt Egyházunkban és sok templo-
mot, kápolnát emeltek tiszteletére. 

Templombúcsúink sorát Ecsegfalva nyitotta meg, ahol a búcsút 
rendszerint június hónap első szombatján tartjuk meg. A templom 
1942-ben épült, Jézus Szentséges Szíve tiszteletére. A templom a 
közelmúltban jelentős felújításon esett át: új padozatot és járólap 
burkolatot kapott, a templombelső ki lett meszelve, főoltár meg-
újítva, a berendezési tárgyak szintén felújítva, újrafestve. Az idei 
búcsú főcelebránsa és szónoka Ft. Msgr. Ondavay Tibor pápai 
prelátus, mezőtúri plébános volt. A szentmise elején ünnepélye-
sen megáldotta és megszentelte a közelmúltban teljesen felújított 
templombelsőt.

A következő templombúcsúnk Gyomán volt, ahol a templomot 
1878-ban szintén Jézus Szíve tiszteletére építtette a báró Wodiáner 
család. A gyomai templom egy különösen szép „ékszerdoboza” 
Gyomaendrőd városának, egységes neoromán stílusával, gyönyö-
rű berendezésével, kazettás mennyezetével, ólomüveg ablakaival 
méltán nevezhető a környék egyik legszebb templomának. Az idei 
templombúcsú június 25-én szombaton volt. Főcelebránsa és szó-
noka Ft. Fazakas Gusztáv eleki plébános atya volt, aki tartalmas és 
veretes prédikációjával hívta fel a szép számban összegyűlt hívek 

fi gyelmét a Szent szív irgalmára és szeretetére. Akárcsak Ecsegfal-
ván, itt Gyomán is szentségi körmenet zárta az ünnepi szentmi-
sét, majd a helybeli hívek szeretetvendégségre várták az összegyűlt 
vendégeket, zarándokokat.

Plébániai közösségünk harmadik búcsúja Hunyán volt, ahol 
a templomot Szent László király tiszteletére szentelték. Az előző, 
XIX. század végén épült templom 1999-ben egy villámcsapás kö-
vetkeztében porig égett, a mostani templom 2000-ben, a jubileu-
mi szentévben épült. A templom védőszentje, a „sziklahitű” Szent 
László király méltó utóda volt az államalapító Szent Istvánnak, 
ő is apostola és zászlóvivője volt a magyar kereszténységnek. Ezt 
jelzi az általa alapított Nagyváradi Püspökség is, amelyhez 1920-
ig Gyomaendrőd és környéke is tartozott. Az idei hunyai búcsú 
főcelebránsa és szónoka Hunya szülötte, Ft. Msgr. Szurovecz Vin-
ce pápai káplán, főesperes, békésszentandrási plébános atya volt, 
aki a búcsúi mise keretében megáldotta a közelmúltban belülről 
kimeszelt templomot, felújított templomhomlokzatot és felújított 
tetőzetet.

Mindhárom templombúcsúnkat megtisztelte jelenlété-
vel az espereskerület papsága is, így mindhárom helyen szép, 
koncelebrációs szentmisén vehettek részt a hívek és búcsús zarán-
dokok. Adja Isten, hogy ezek a szép ünnepségeink is járuljanak 
hozzá hitünk megerősödéséhez, hogy ezekben a nehéz időkben is 
tudjunk Istenben bízó, hitünket hitelesen megvalló keresztények-
ként élni! 

Czank Gábor plébános
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Önkormányzati h í r e k
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete június 30-án tartotta 

a nyári szünet előtti, utolsó testületi ülését. Elfogadásra került a 
Képviselő-testületi döntések végrehajtásáról szóló beszámoló, il-
letve megtárgyalásra került huszonnégy napirendi pont is.

Módosításra került a kegyeleti közszolgáltatásról és a közte-
metők rendjéről szóló önkormányzati rendelet, mivel a Zöldpark 
ügyvezetője június 13-án levélben jelezte, hogy díjtétel módosítást 
szeretne kérni. Kérelmében előadta, hogy a megemelkedett villa-
mos energia árak következtében indokolttá vált az önkormányzati 
rendelet mellékletében szereplő hűtőszerkezet napi használati díj-
tételének emelése. Az eddig alkalmazott 2500 Ft/nap helyett, 3000 
Ft/nap összegre.

Tekintettel arra, hogy az érintett díjtétel önkormányzati ren-
deletben kerül meghatározásra, annak módosítása is a Képviselő-
testület hatásköre. 

A Képviselő-testület elfogadta a módosításra tett javaslatot.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya Települési Önkormány-
zati Társulás Társulási Tanácsa 2022. júniusi ülésén tárgyalta a 
gyermekétkeztetési térítési díjak módosítását, meghatározta a 
2022. július 1. napjától fi zetendő intézményi térítési díjakat. (A 
változás az áfa-t is tartalmazza, és összességében kb. mintegy 15%-
ot tesz ki!)
Teljes áru 
térítési díjak

reggeli
Ft

Tízórai
Ft

Ebéd
Ft

Uzsonna
Ft

Vacsora
Ft

Napi
Ft

Bölcsőde 115 20 185 120 - 440
Óvoda - 120 255 95 - 470
Csárdaszállási 
telephely 
óvoda
Beszállító 
étkeztet

- 180 400 170 - 750

Általános 
iskola

125 115 335 140 120 835

Középiskola 195 - 375 - 275 845

A Képviselő-testület a módosított díjtételeket elfogadta, mivel 
a beszállítók magasabb áron tudják biztosítani az alapanyagot a 
világban bekövetkezett változások következményeként. A norma-
emeléssel az előírásoknak megfelelő mennyiségű és minőségű étel 
kerülhet az étlapra a jövőben is.

A Térségi Szociális Központ 2021. őszén lefolytatta a 2022. 
évre vonatkozó „Élelmiszerek beszerzése” tárgyú közbeszerzést. 
A változások azonban mégis indokolttá tették, hogy a beszállító 
partnerek szerződés-módosítás igényt terjesszenek elő az elmúlt 
hónapban. Az élelmiszer árak növekedése miatt a szociális étkez-
tetés, „fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel” szakfeladaton is 
szükséges térítési díjat emelni, mintegy 15%-ban. 

Az idősek tartós bentlakásos intézményi ellátása esetében 
a kedvezően alakuló állami támogatásnak köszönhetően nincs 
szükség az árak emelésére. 

A Képviselő-testület elfogadta a döntési javaslatot és hozzájá-
rult a megjelölt térítési díjak emeléséhez a lehetséges önkormány-
zati kompenzáció megtartása mellett.

2022. évi útfelújítási terv átütemezése
Az idei évben a Képviselő-testület már több alkalommal is tár-

gyalta a 2022-es év út, járda és parkoló építési, felújítási program 

tartalmát. Ezek a munkák kizárólag városi fi nanszírozással készül-
nének, melynek bruttó összege 112.492.404 Ft. Ehhez társul egy 
Belügyminisztériumi forrással támogatott projekt, melynek so-
rán a Selyem út (Városháza-Toronyi út) közötti, mintegy 1060 m 
hosszú szakaszának felújítására is sor kerül. A tervdokumentáció 
elkészült és ennek alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre 
álló forrás mintegy 13 millió forinttal kevesebb, mint a legked-
vezőbb ajánlat. A Városüzemeltetési Osztály megvizsgálta és ja-
vaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a Vásártéri lakótelep óvoda, 
illetve a Fő út 12 szám előtti parkolók kivétele megszüntetné ezt a 
keletkezett hiányt. A tervekből kivett parkolók a következő évben 
kerülhetnének megvalósításra. 

A Képviselő-testület tudomásul vette a döntési javaslatban 
foglaltakat.

Oktatási és nevelési intézmények felújítása
Önkormányzatunk nyári időszakban szokta elvégezni az ön-

kormányzati tulajdonú oktatási és nevelési munkában résztvevő 
ingatlanok felújítási munkálatait, amelyekről a költségvetés terve-
zésénél döntést hozott. A költségvetési rendeletben elhatárolásra 
került a Vásártéri Óvoda udvari térburkolatának és a Tulipános 
Óvoda kerítésének felújítására. A Vásártéri Óvoda és Bölcsőde 
udvarán egy 230 m2 felület újulna meg 4.955.000 Ft összegben, 
míg a Tulipános Óvodánál 28 m hosszú trapézlemez kerítés léte-
sülne a szomszédos ingatlan felől. Erre a felújításra 875.000 Ft lett 
beépítve a költségvetésbe. Azonban mindkét intézmény esetében 
magasabb árajánlat érkezett. A térburkolat 353.626 Ft-tal, míg a 
kerítés 252.684 Ft-tal kerülne magasabb összegbe. 

2022. június 10-én a Selyem úti óvoda Alapítványától szintén 
érkezett egy megkeresés, amely arról tájékoztatja az önkormány-
zatot, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től udvari fejlesztő 
játékok beszerzésére nyert támogatás nem lesz elegendő a benyúj-
tás után bekövetkezett áremelkedések miatt, ezért az óvoda ala-
pítványa 1.285.960 Ft támogatást kér az Önkormányzattól a több-
letköltség fi nanszírozásához. Az elnyert pályázatot az intézmény 
még 500.000 Ft-tal fogja támogatni, hogy az összes betervezett 
fejlesztő játék a helyére kerülhessen.

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola irányából is 
érkezett megkeresés még az ősz folyamán, hogy a lebontott szol-
gálati lakás helyén kerékpártárolót szeretne építeni. Az építésre 
bekért árajánlat szerint a kivitelezési költség bruttó 4.698.733 Ft. 
Sajnos az iskola igénye nevesítve nem került beépítésre a költ-
ségvetésbe, de az „Oktatási vagyon működtetése” megnevezésű 
előirányzat egyébként sem tudná fi nanszírozni az összes kiadást 
(5.830.000 Ft), így azon felül a szabadmaradvány terhére 6.591.000 
Ft-ot szükséges megszavazni. 

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzé-
si bizottság javasolta a Képviselő-testületnek a többletkiadás elfo-
gadását, az intézmények fejlesztése céljából. 

Gyomaendrőd Ipartestület (Fő út 50) felajánlotta Gyomaend-
rőd Város Önkormányzatának a tulajdonukban lévő ingatlant. 

Az Ipartestület tájékoztatást adott arról, hogy számukra az iro-
daház nem szükséges, illetve annak működtetését nem tudja vál-
lalni már, ezért 1 millió Ft vételár fejében a város szociális szolgál-
tatásainak fejlesztésére átruházza azt. Cserébe az a kérésük, hogy 
az ingatlant székhelyként megtarthassa, az ipartestület címtábláját 
kihelyezhesse, illetve évente 1-2 gyűlést megtarthasson benne. 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ingatlan tulajdoná-
ba kerülésével meg tudná oldani azt a problémát, amely a Család 
és Gyermekjóléti Központ évek óta tartó jelzése. Ennek alapján a 
„kirendeltség” épülete már nem biztosít elegendő helyet 
és helyiséget a megnövekedett feladatok ellátásához. Az  
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A S Z T A G
- szabadban tárolt, tartósan összerakott, cséplésre vagy nyomtatásra váró gabona 

(elsősorban búza) -

Közös határszemlén vettek részt a gyomaendrődi gazdakörök 
gazdái június 10-én. Két év kihagyás (covid) után most az Endrődi 
Gazdakör volt a soros a szervezésben. A tapasztalatokról kérdez-
tem Kopcsek Lászlót, az Endrődi Gazdakör elnökét.

Rögtön kezdjük azzal, hogy ebben az aszályos időben milyen fő 
jellemzőket lehet elmondani a határképről?

Kis növésű kalászosokat tekinthettünk meg, melyek kis 

kalásszal, apró szemekkel rendelkeznek. A szalma is nagyon 

vékony szálú lett az óriási vízhiány miatt.

A kukoricák szenvednek az eső hiányától. Már kicsiként 

sodródnak össze a leveleik. 

A napraforgó is alacsony növés mellett már virágzásnak 

indult. Kicsi fejek mutatkoznak.

A gyomaendrődi mezőgazdaságilag hasznosított terület nagy-
sága országosan is kitűnik. A talajtípusok közül talán csak az erdő-
talajok hiányoznak. A kiváló csernozjom mellett jellemző a réti talaj 
és a javított szikes. Milyen tapasztalatok vannak azzal kapcsolat-
ban, hogy hol pusztítóbb az aszály hatása?

Ez a szárasság talajfüggetlen. Annyira nagy a szárazság.

Az agrotechnikai (talajművelés, fajta, vetési idő, növényvéde-
lem) beavatkozások hatása meglátszik-e a kultúrák szárazságtű-
réshez való viszonyában?

A szárazság hiányát jelenleg nem befolyásolják a különbö-

ző talajmunkák. 

Az Alföldre jellemző volt a kevés csapadék ebben a gazdasági 
évben, de a mi településünket nagyon elkerülte az eső. Mi lehet en-
nek az oka?

Jelenleg ennek az okáról nincs tudomásunk.

Sok szó esett az öntözésről. Gyomaendrőd komoly tervekkel 
rendelkezik a hátsági, jó minőségű területek öntözésére. A szemle 
során megfogalmazódtak-e az öntözést előtérbe helyező gondola-
tok?

Igen, csak az öntözés segítene a gazdálkodásban. Cseme-

gekukorica, paradicsom és konzervborsó termesztését is be 

lehetne vezetni.

A szemle során általában jellemző a termésbecslés. Egy-két em-
lítést tudnál- e mondani.

Fél termés várható árpából és búzából is. Ez volt a határ-

szemlén a megállapítás.

A természethez közel, belőle élő emberben a remény hal meg 
utoljára. Milyen gondolatokkal vágnak neki a gazdák a jövőnek? 

Vízhiány miatt nem nagy bizakodás van a gazdák körében 

a jövőt illetően.

Köszönöm a válaszokat! A jövőben jobb természeti környezetet 
kívánok és eredményes munkát!

Gyomaendrőd, 2022. 06. 16. 
Várfi  András agrármérnök

HATÁRSZEMLE 2022

ingatlan energetikai fejlesztésére is lehetőség nyílna egy „TOP 
plusz 3.3 1-21 egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” 
pályázat keretében.

A Képviselő-testület megszavazta az előterjesztést, így a tu-
lajdonjog változás részben ajándékozás 25 millió Ft értékben, 
részben adásvétel címén kerülne bejegyzésre 1 millió Ft értékben.

Változás várható 2022. július 1-től a helyi járat működtetésé-
ben is. A vészhelyzettel összefüggő szabályozás nem tette lehető-
vé a közszolgáltatások díjának módosítását, így évek óta a jegy 
és bérletek ára változatlanul került megfi zettetésre. A Képviselő-
testület azonban az elmúlt időszakban többször is foglalkozott 
a szolgáltatás fi nanszírozásával és több alkalommal is szavazott 
meg veszteségkompenzációt. Jelenleg az üzemanyag árának 
drasztikus emelkedése tette indokolttá, hogy a Képviselő-testü-
let napirendre tűzze ismét. A szolgáltatás változatlan formában 
csak akkor tud működni, ha az önkormányzat extra fi nanszí-
rozást biztosít hozzá. A szolgáltató benyújtotta a jelenlegi piaci 
körülmények közötti működéshez szükséges költségkalkulációt, 
melyből megállapítható, hogy az 1.218.598. Ft veszteséget mutat. 
A szakbizottság kétszer is tárgyalta az előterjesztést és a követke-
ző javaslatot adta a Képviselő-testület számára:

A helyi közösségi közlekedés biztosítása kötelező önkor-
mányzati feladat, így érdemes annak megvizsgálása, hogy a meg-
változott piaci körülmények között hogyan lehetne a leggazda-
ságosabban működtetni azt. A jelenlegi költségeket fi gyelembe 
véve a 2017-ben megkötött szerződés értelmében éves szinten 
27.016.572 Ft-tal kellene megnövelni a támogatás összegét, ami 
a költségvetésben igen nagy terhet jelentene a város számára. 
Ezért célszerű lenne a jelenlegi szerződés felbontása, illetve egy új 
megkötése 2022. december 31. napjáig. A hátralévő időben külső 
szakértő bevonásával megvizsgálni, hogy hogyan lehetne a leg-
optimálisabban működtetni a helyi járatot a településen. Addig 
is az utasszámlálás eredményét fi gyelembe véve, a kihasználatlan 
járatokat megszüntetni, emelni a jegy és bérletek árát, valamint a 
további hiány megfi nanszírozását javasolták 

A szolgáltató is tett javaslatot arra vonatkozóan, hogy melyik 
járatpár a legkevésbé igénybe vett az utasok és a közlekedés szem-
pontjából, illetve a jegy és bérletek árának emelésére is. (Napköz-
ben 2 járatpár közlekedése, míg hétvégén egyáltalán nem indulna 
a helyi járat.)

Július 1. napjától érvényes menetjegy ára:300 Ft, míg a teljes 
áru bérlet 5000 Ft, a kedvezményes bérlet pedig 1500 Ft-ba ke-
rülne.

A Képviselő-testület tudomásul véve a szakbizottság javaslatát 
és megszavazta azt.

Lehóczkiné Timár Irén
Alpolgármester

Önkmormányzati hírek
folytatás a 9. oldalról
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Fényképalbum Endrőd 290 éves
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Rovatvezető: Polányi Éva

Endrődi Bella János
KÖZELEBB AZ EREDETHEZ

(Versek 2008-2021)

Nyár elején kaptam meg Bella János legújabb kötetét. Az 
Endrődről elszármazott, 1956 óta Németországban élő kép-
zőművész – aki a nevében is hordozza szülőföldjét - szokásá-
hoz híven most is képekkel egészítette ki verseskönyvét. Jelzi, 
szoros egységben van művészetében a szó és kép, a magyar 
nyelv, a magyar szó és a képzőművész képi világa. 

Előszó helyett Laudációban méltatja a költő életútját, a leg-
újabb magyar-német nyelvű kötetet Riedel-Orlai Judit. Most 
a bevezetőből olvashatnak részleteket.

A magyarországi Gyomaendrődön született (1935) Bel-
la János nem csak két világot hordoz a szívében: a magyar 
gyökereit és az új német otthonát, hanem két múzsa is meg-
csókolta. Kettős tehetsége révén lett a „Festő, aki költ, és a 
költő, aki fest”. Több mint 6000 verssel és több ezer képpel 
egy gigászi életművet hozott létre. A művészetét nem lehet 
kizárólag számokban mérni – műveit sejteni, érezni és átérez-
ni is kell. Talán ezért is választottam az előszó kifejezés helyett 
az ünnepélyesebbnek hangzó „Laudáció” szót, mert én Bella 
Jánost csak méltatni tudom, analizálni nem.

Az utóbbi években a „költő-festő-műhelyét” egy kollektív 

családi vállalkozássá alakította, amelyben feleségével, Wanda 
leányával és Márkus fiával közösen dolgoznak, mint a köl-
tő legutóbbi, kétnyelvű és sok képpel illusztrált tizenegyedik 
verseskötetében, amely a „Közelebb az Eredethez” címmel je-
lent meg. Bella Wanda leánya absztrakt képekkel gazdagítja, 
Márkus fia pedig édesapja anyanyelvén íródott verseit német-
re fordította. 

Bella talán az egyik legszemélyesebb költő, aki érzéseit és 
gondolatait közvetlenül, sokszor egyszerűen és népies hang-
nemben fejezi ki. Legújabb kiadványa azonban komolyabb 
hangvételű: visszapillantás és egyben összegzés is. 

A múlt-jelen-jövő hármas fogalma, anélkül, hogy az el-
múlás negatív gondolata dominálná és a teremtés és a termé-
szet csodába illő léte, valamint régen festett képeinek emléke 
is kísért. Versei legtöbbjét sztoikus nyugalom járja át, és a köl-
tő mintha felül emelkedve szemlélné a világ dolgait.

Új kötetét egy újévi verssel nyitja, önmagának teszi fel a 
kérdést, hogy merre, hogyan és mikor fogjon hozzá az előtte 
álló rengeteg tennivalónak, és elszántan kíván egyre följebb 
lépegetni, hogy a „magasság élményével” lassan visszatérhes-
sen. Kimondatlanul is sejtjük, hogy az „Eredet”-re gondol.

Bella, aki oly kevéssé akar birtokolni, olyan anyagi-világi 
cifraságok és hiúságok soha nem kísértették, amikről a médiu-
mok nap mint nap beszámolnak. Nem úgy, mint ahogyan az 
a sziporkázó „Nagyszerű”, ami csak a tengerfenéken van. Oly 
becses, hogy csak megnevezni sem lehet és a világ minden 
kincséért sem megvásárolható.

Hihetetlen alkotási vágyának képtelen gátat szabni, ellen-
kezőleg, dologra szólít, hiszen ahogy az Úr is hat napon át a 
Mindenség megteremtésén fáradozott, az embernek is ipar-
kodni kell, hogy öröm legyen a Vasárnap.

Az Idő, a nagy rendező, hol épít, hol rombol és amely 
a dolgokat akkor hagyja megtörténni, amikor annak beérett 
az ideje – bibliai igazság. Bella az alkotómunka misztériumát 
is tematizálja, képeinek öntörvényű születését. Ő, aki mindig 
a SZÉP-re sóvárog, kiegyezik már a varjak képébe öltöztetett 
RÚT-tal is, hiszen azok is az élet részei.

Nem vadregényes tájakra vagy misztikus helyekre, csupán 
a határba visz minket Bella, amit a „Természet Szent Templo-
má”-nak nevez. A fák, a földek, a mező „májusi” színekben 
pompáznak Hölderlin „éteri kékje” Bellánál valós színekké 
vált. Hölderlin csak áhítja a harmóniát, Bella megéli! Hála-
adó imának hatnak az életről, a világ dolgairól írott gondola-
tai.

[…] A költő, aki tudója a silány, semmirevaló dolgoknak, 
áhítja a „Nemes”-t, felismerve az igazi értékeket kérleli Mú-
zsáját, hogy tanítsa meg neki Anyanyelvének legszebb szava-
it, és hogy juttassa el őt a „Felismerés Magaslataira”.

Mint mindannyian, akik már „szépkorukat” élik, sokszor 
értetlenek ifjúkoruk rajongásaival vagy véleményükkel szem-
ben. A mindennel dacoló szellemi forradalmár és áldatlan 
szerelmi életű Ady költészete a fiatal Bellát is megperzselte és 
csodálata máig sem csappant meg, de ma már kevésnek tartja.

Ugyanakkor a festő Grecoval majdnem azonosul, akkor 
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is, ha sosem járt Toledoban. Fejet hajt előtte, mint ahogy egy 
hegedűjáték előtt is, amely rabul ejti érzelmeit, hogy együtt 
sír a hegedűvel.

És a gyermekkor, a felejthetetlen, ami nem csak mesés volt, 
hiszen a kis Bella tragikus képeket hordoz emlékezetében. A 
földbe vájt gödör adott menedéket a lövések és a bombák tüze 
elől. De a másik versében a gyerekek virgoncsága reményt ad 
neki egy békés, jobb világra, ahol előítéletüket feladva kezet 
nyújtanak egymásnak az ellenséges felek. De a remény felcsil-
lan a „Csodatevő” című versében is, hiszen minden kisgyer-
mek egy mesebeli királyfi, aki életünket szebbé varázsolja.

Egy rövid, de annál frappánsabb a „Halálos Tavasz” című 
verse, ami nem sokkal a koronavírus megjelenése után szüle-
tett és mutatja Bella hihetetlen gyors reakciókészségét a napi 
eseményekre. A tragikus képsorokat Zilahy Lajos, egy ma-
gyar író ismert regényének címével zárja le, amelyet a híres 
filmdíva, Karády Katalin főszereplésével filmeztek meg. […]

Végül a címadó verse, a „Közelebb az Eredethez”, ami 
életének, művészi munkásságának összegzése, egyben felvil-
lantja egyszerű, de egyben magasztos gondolatait a boldogító 
Csodáról.

A könyv második része Wanda leánya és Bella János ké-
peit tartalmazza, amelyek, miként korábban fogalmazott „tár-
gyias vagy absztrakt, már nem lényegi kérdés.” Wanda képei 
bizonyítják, hogy milyen sokrétű lehet az absztrakt művészet, 
kifejezetten jó érzékkel hozta létre a különböző színekkel fes-
tett téglalap-, négyszögletű és lekerekített formájú felületekből 
és geometriai elemekből felépített kompozícióit. Színtónusai-
nak kiválasztása excellent, erőteljes, ugyanakkor visszafogott. 
Nagy precizitással vízfestékkel dolgozik, Bella pedig a portréit 
a már tőle megszokott sokrétű módon, akvarell technikával, 
- „Villámszerűen, néhány perc alatt improvizálva” (ahogy el-
árulta) festette. Fejek, arcok, fiktív személyek, férfi, nő, fiatal, 
öreg különböző pozíciókban, amelyekben egyszer a grafikai-, 
másszor a festői elemek dominálnak. A laza ecsetkezelés, a 
túlnyomórészt barátságos, színes kolorit ellensúlyozza az arc-
elemek komolyabb, sötét vonalait.  Bella meglep minket újra 
és újra!!! Kiválóan kiegészítik egymást Bella lányának abszt-
rakt és szigorúan megkomponált képei Édesapja figurális és 
könnyedén megfestett munkáival.

Bella ahogy már korábban is vallotta, „minden versemmel 
és festményemmel meghosszabbítom az életem, mert midőn 
ezekkel foglalkozom, meghalni sincs időm”. Bár utószavában 
már „legvégső verses kötetére” utal, de akinek oly erős belső 
késztetése az alkotás, mint neki, annak írni és festeni kell. […]

Magyarországon és szülőföldjén, Gyomaendrődön szám-
talan olvasói estet tartott Bella az elmúlt évtizedek során és 
mindig szeretetteljes elismerés kapott. Mégis, azt hiszem Bel-
la János, aki magyarabb maradt sok magyarnál és irodalmi 
munkássága gyönyörű magyar nyelvünket még gazdagabbá 
tette, többet érdemel. Bella János költőnek egy kiérdemelt he-
lyet kell kapnia a magyar irodalom költői között, itt az ideje, 
hogy minden irodalomszerető megismerhesse.

Lehetnek hibáid, szoronghatsz, sőt dühös is lehetsz, de ne 
felejtsd el, hogy az életed a világ legnagyobb vállalkozása. Csak 
te állíthatod meg a kudarcot. Olyan sokan értékelnek, csodálnak 
és szeretnek téged. Ne feledd, hogy boldognak lenni nem arról 
szól, hogy viharmentes az ég, balesetmentes út, erőfeszítés nélküli 
munka, csalódások nélküli kapcsolat.

Boldognak lenni azt jelenti, hogy erőt találsz a megbocsátás-
ban, reményt a csatákban, biztonságot a félelemben, szeretetet a 
viszályban. Nem csak a mosolyt kell élvezni, hanem a szomorúsá-
got is. Ez nem csak a siker ünnepléséről szól, hanem a kudarcok-
ból való tanulásról is. Nem csak arról van szó, hogy boldognak 
érzed magad a tapstól, hanem arról is, hogy boldog vagy névte-
lenül. Boldognak lenni nem a sors végzete, hanem teljesítmény 
azoknak, akik tudnak önmagukban utazni.

Boldognak lenni annyi, mint abbahagyni áldozatnak érezni 
magad, és a saját sorsod szerzőjévé válni.” Sivatagokban sétál, de 
képes megtalálni az oázist a lélek mélyén. Minden reggel hálát 
adok Istennek az élet csodájáért. Boldognak lenni nem azt jelenti, 
hogy félsz az érzéseidtől, és tudsz magadról beszélni. Legyen bá-
torságod meghallani a „nem”-et, és bízz a kritikában, még akkor 
is, ha az indokolatlan. A gyerekeid csókolózása, a szüleid ölelése, 
a barátaiddal költői pillanatok, még akkor is, ha bántanak minket.

Boldognak lenni annyi, mint hagyni, hogy a mindannyiunkban 
élő lény szabadon, örömtelien és egyszerűen éljen. Megvan ben-
ned az érettség, hogy azt tudd mondani: „Hibáztam”. Van bátorsá-
god bocsánatot kérni. Van értelme azt mondani, hogy „szükségem 
van rád”. Az a képesség, hogy kimondd, hogy „szeretlek”. Váljon 
az életed a boldogság lehetőségeinek kertjévé... hogy tavasszal az 
öröm szerelmese, télen pedig a bölcsesség szerelmese legyen.

És amikor hibázol, kezdd elölről. Mert csak akkor leszel sze-
relmes az életbe. Rá fogsz jönni, hogy a boldogság nem tökéletes 
életed. De használj könnyeket a tolerancia öntözésére. Használd a 
vereségeidet a türelmed edzésére.

Használd a hibáidat a szobrász derűjével. Használd a fájdal-
mat, hogy ráhangolódj az örömre. Használd az akadályokat, hogy 
kinyisd az intelligencia ablakait. Soha ne add fel ... Mindenekelőtt 
soha ne add fel azokat, akik szeretnek téged. Soha ne add fel a 
boldogságot, mert az élet egy hihetetlen látványosság.

Ferenc pápa szavai
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Kedves Olvasók! Az év igen forró idő-
járású július hónapjában egy, a trópu-
sokról származó, ritkán említett fűszer-
növény eredetéről, érdekes jellemzőiről 
és a gyógyászatban való alkalmazásairól 
szeretnék írni. Remélem, a cikk olvasása 
hasznos időtöltés lesz a kíváncsi Olvasók 
részére.

Szegfűbors (Pimenta offi  cinalis)

A szegfűbors a mirtuszfélék (Pimenta) 
nemzetségébe tartozó, 9-12 méteresre 
megnövő örökzöld fa termésének szárí-
tott magja. Kolumbusz Kristóf 1601-ben 
fedezte fel ezt a növényt, amikor a fűszer-
bors után kutatott. A fűszer felfedezése-
kor a spanyol Pimenta-bors nevet adta a 
növénynek, tévedésére egész életében 
nem jött rá.

Napjainkban a szegfűborsot az ango-
los „pimento” néven említik sok ország-
ban.

A szegfűbors használata Európában a 
XVI.-XVII. század fordulóján terjedt el. A II. 

Világháború alatt 
sok növényt kiir-
tottak.

A Pimenta 
offi  cialis a ba-
bér (Pimenta 
racemosa) közeli 
rokona.

A Pimenta 
offi  cialis igen il-
latos virágjából a 
sötétvörösre érő, 
lédús bogyóter-
més két hosszúlás 
magot tartalmaz. 
A termés szárí-
tásával a borsó 
méretű magok 
megráncosodnak. 
A fűszer fájáról 
évente 50 kg szá-
rított szegfűbors 
nyerhető.

A Karib-szi-
geteken a népi 
gyógyászat év-
százados hagyo-
mányokra tekint 
vissza, melyben a 
fűszerekkel való 
g y ó g y í t á s n a k 
nagy jelentőség 
tula jdonítható. 
A szegfűborsot 
Jamaicában meg-

fázás, gyomorbántalmak és menstruá-
ciós görcsök -, Costa Ricában emésztési 
panaszok és cukorbetegség kezelésénél 
hasznosítják. A guetamalaik az összenyo-
mott szegfűborsot – külsőleg – ízületi- és 
izomfájdalmak csillapítására alkalmazzák.

A fűszer olaja a fűszer minden gyógy-
hatását tartalmazza. Az olaj, az eugenol, 
fokozza az emésztő nedvek termelését, 
külsőleg fájdalom csillapító és érzéstele-
nítő hatású. Európában a szegfűborsot 
emésztés serkentésére, ízületi és izomfáj-
dalmak csillapítására hasznosítják és az 
eugenol több, vény nélküli fájdalom csil-
lapító gyógyszer hatóanyaga.

Fogfájás csillapítására a fűszer olaját 
vattára cseppentve alkalmazzák, emész-
tési panaszoknál a porított szegfűbors 
teájának ivása javasolt.

A szegfűbors alkalmazása ellenjaval-
lott két évesnél fi atalabb gyerekeknél, 
terhes- és szoptató nőknél. Nagyobb 
gyerekek és 65 évesnél idősebb felnőt-
tek csak enyhébb fűszerkészítményeket 
használjanak.

Az illóolaj töményen nem fogyasztha-
tó, mert hányingert, hasmenést és gör-
csöket válthat ki. Külsőleges alkalmazása 
allergia és ekcémás bőrelváltozás esetén 
kontraindikált.

Forrás: Michael Castleman: Gyógynö-
vény enciklopédia

Internetes forrás: www.egesegtukor.
hu Szeghfűbors – Gyógynövény lexikon – 
Egészségtükör.hu

dr. Macsári Judit

Egészségről-betegségről

Szegfűbors (Pimenta offi  cinalis)



VÁROSUNK2022. július-augusztus 15

Lemondott a labdarúgó csapat edzője 

Május utolsó hétvégéjén befejeződtek a bajnokság küzdel-
mei a Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság alsó házában. A 
Gyomaendrődi FC fi atal csapata az alsóházi tabellán a harmadik 
helyet szerezte meg, míg összességében az első osztály kilence-
dik helyén végzett.

A hazai klub vezetői a mérkőzés előtt búcsúztatták el Kovács 
Gyula edzőt, aki családi okokra hivatkozva már hetekkel koráb-
ban bejelentette, hogy a következő szezonban nem tudja ellátni 
az edzői feladatokat a Megyei I. osztályú labdarúgó egyesületnél. 

„Köszönöm a gyomaendrődi vezetőség részéről ezt a két 
évet, nagyon tanulságos volt. További sok sikert kívánok a csa-
patnak a következő szezonra. Jó munkát kívánok az új edzőnek” 
– nyilatkozta Kovács Gyula, csapata, a Gyomaendrődi FC hétvégi 
Jamina elleni mérkőzése után.

A lejátszott utolsó forduló eredménye:     
     
2022. 05. 28.     Gyomaendrődi FC – Jamina SE     1 : 0
                          G.: Pásztor O.
Két jó csapat, igazi háromesélyes mérkőzésére volt kilátás az 

utolsó fordulóban. A Jamina tetemes előnnyel érkezett a ráját-
szásra, de ennek ellenére minden mérkőzésre becsületesen fel-
készültek. A fi atal hazaiak pedig egy jobb helyezés reményében 
vetették magukat a küzdelembe. Jól is kezdtek a házigazdák, hi-
szen még tíz perc sem telt el, egy szemfüles góllal hamar előny-
be kerültek. Ezt követően békés mederben csordogált tovább a 
mérkőzés, egyik csapat sem erőlködött túlságosan. A második 
félidőben bátrabban kezdtek a vendégek, több nagy helyzetet is 
kidolgoztak, de a hazai kapus jó védéseinek köszönhetően ezek-
ből nem született meg az egyenlítő találat. Sportszerű mérkőzé-
sen a vendégek talán joggal érezhették, hogy pontokat hagytak 
Gyomaendrődön. A hazai csapat két vereséget követően győze-
lemmel köszönt el a hazai szurkolóktól és Kovács Gyula edzőtől.  

Az alsóházi bajnokság végeredménye:

Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. Pont

1. Jamina SE 32 16 8 8 69 45 24 56

2. Szeghalmi FC 32 14 3 15 71 83 -12 45

3. Gyomaendrődi FC 32 13 6 13 76 69 7 45

4. Csabacsűdi GYLSE 32 7 6 19 52 83 -31 27

5. Szabadkígyósi SZSC 32 4 10 18 40 85 -45 22

6. Sarkadi Kinizsi LE 32 2 2 28 26 131 -105 8

Magyarázat:
M. – Lejátszott mérkőzések száma
Gy. – Győzelem
D. – Döntetlen
V. – Vereség
LG. – Lőtt gólok
KG. – Kapott gólok
GK. – Gólkülönbség

Lemondott a labdarúgó csapat edzője
Új edző irányítja a labdarúgókat 

Kovács Gyula edző lemondása után mindenki számára egy-
értelművé vált, hogy az új megye egyes szezont már új edzővel 
fogja megkezdeni a Hármas- Körös-parti együttes. Az egyesület 
vezetősége nem sokáig tétlenkedett, hogy megtalálja a labdarú-
gók új edzőjét.  A klub vezetése egy, a megyei I. osztályban már 
tapasztalatot szerző trénert, Tasi Róbertet kérte fel utódnak, aki 
el is vállalta a feladatot és július 12-én áll munkába Gyomaendrő-
dön. Ekkor indul el a nyári felkészülés, amely öt hetesre van ter-
vezve, melynek során négy tesztmérkőzés is beiktatásra kerül. A 
fi atal csapat július 23-án játssza első nyári felkészülési mérkőzé-
sét, erre a napra még keresik a partnert, további két alkalommal, 
július 27-én és augusztus 6-án a Mezőtúr, július 30-án éppen Tasi 
korábbi csapata, a Nagyszénás lesz az ellenfél.

„Láttam a csapat utolsó bajnoki mérkőzését, azt tapasztal-
tam, hogy jó erőben vannak, terhelhetőek, ami mindenképpen 
pozitívum a közelgő alapozásra nézve. Két-három kérdőjel van 
a keretet illetően, remélhetőleg ezek hamar megoldódnak. A je-
lenlegi meglévő állományra stabilan lehet alapozni a következő 
szezont. Azt remélem sikerül együtt tartani ezt a tehetséges gár-
dát, a játékosok fogékonyak lesznek az újra, és a korábbi fejlődési 
pályán tartható továbbra is a csapat.” – ezek voltak az első benyo-
másai a kinevezett új edzőnek.

Fülöp Zoltán
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A Rózsahegyi Iskola hírei

Elballagtak nyolcadikosaink 
Június 18-án 39 végzős diákunktól búcsúztunk az endrődi liget-

ben. A ballagók köszöntése és az ünnepi műsor után okleveleket, 
jutalmakat adtunk át a kiemelkedő teljesítményt elérő tanulóknak. 
Gergely-diák díjat kapott Horváth Nikolett Kitti, Fekécs Zsófi a 
Rebeka, Papp Máté, Putnoki Balázs. Jó tanuló - jó sportoló díjat 
kapott Gombkötő Zsófi a. Gratulálunk nekik, és minden végzősnek 
sikeres középiskolai tanulmányokat kívánunk! (fotó 1)

Nyelvvizsgázók
Nyolcadik osztályos tanulóink közül sikeres C típusú angol 

alapfokú nyelvvizsgát tett Horváth Nikolett Kitti 8. a, Takács Anna 
8. b, Paróczai Lili Veronika 8. b; sikeres A típusú angol alapfokú 
nyelvvizsgát tett Gonda Noémi 8. b; és sikeres középfokú C típusú 
nyelvvizsgát tett Putnoki Balázs 8. a osztályos tanuló. Gratulálunk 
az eredményes nyelvtanulásukhoz! (fotó 2)

Digitális Tudásközpont
Izgalmas és szórakoztató élményben volt része az ötödik évfo-

lyamnak május 27-én délelőtt. A békési Digitális Tudásközpontba 
látogattak el, ahol egy iskolai foglalkozás keretén belül elsajátítot-
ták a Micro:bit programozás alapjait. Megismerkedtek a legújabb 
digitális technológiákkal, az okosotthonok előnyeivel, betekintést 
nyertek a virtuális világba. Élvezetes volt számukra a 3D-s nyom-
tatás és a robotok sokfélesége: a robotfoci, a Rubik-kockát kirakó 
szerkezet, a robotteke. 

Köszönjük a Tudásközpont munkatársainak a hozzáértő ked-
vességüket és a Gyulai Tankerületi Központnak az anyagi támoga-
tást. (fotó 3)

Pályaorientációs party
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs 

partyt szervezett iskolánk hatodik és hetedik évfolyamos tanulói-
nak. A gyerekek egy órában szakmákhoz kapcsolódó szókeresőt, 
puzzle-t  és képes fejtörőt oldottak meg. A második óra ügyességi 
játékokkal telt az udvaron, ahol megtapasztalhatták, hogy mennyi-
re fontos a koncentráció, az együttműködés, vagy éppen az egyen-
súlyérzék egy-egy szakma kapcsán. A játékok közben szakmákhoz 
kapcsolódó kérdéseket tehettek fel a szervezőknek, vagy tanácso-
kat hallgathattak meg a pályaválasztást illetően. A party közös piz-
zázással zárult. Köszönjük a szervezést és a lehetőséget. (fotó 8)

Osztálykirándulások
A tanév végének közeledtével eljött az osztálykirándulások ide-

je. Tanulóink több helyen ismerkedtek az ország nevezetességeivel.
Az első és a második évfolyam Kecskemétre kirándult, ahol a 



VÁROSUNK2022. július-augusztus 17
Népi Iparművészeti Gyűjteményben kézműves foglalkozáson ta-
nulták meg a körmönfonást, majd a Kecskeméti vadasparkban fi -
gyelhették meg a park lakóit. (fotó 4)

Ópusztaszerre kirándultak a harmadik évfolyamosok. Azért vá-
lasztották tanulmányi kirándulásuk helyszínéül a települést, mert 
ebben a tanévben több olvasmánnyal is foglalkoztak, ami a magya-
rok vándorlásáról és a honalapításról szólt. (fotó 5)

A 4. b osztály Bükkszentkeresztre kirándult. Két napot töltöttek 
a hegyek között, ami különleges élményt nyújtott az alföldi gyere-
keknek. (fotó 6)

Izgalmas és változatos nap várt az ötödikesekre Makón. A József 
Attila Múzeumban sokszínű, érdekes tárlatvezetésen vehettek részt, 
ahol megismerkedhettek a kovács-, a bognár- és az asztalosműhely 
rejtelmeivel, és betekintést nyerhettek a hagymatermesztés világába 
is. A nap második részét fürdőzéssel töltötték a Hagymatikumban. 
(fotó 7)

További cikkek és fotók az iskola honlapján találhatók: https://
www.rozsahegyiiskola.hu

Tanévzáró

2022. június 21-én befejeződött a 2021/2022-es tanév. (fotó 1,2) 
Elköszöntünk az iskola nyugdíjba vonuló pedagógusaitól. Elsőként 
Farkas Zoltánné intézményvezetőtől, aki szakmai munkájának el-
ismeréseként június 7-én, Pedagógusnap alkalmából, tankerületi 
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elismerésben részesült a gyulai Vigadóban megrendezett ünnepsé-
gen. A tanévzáró ünnepségen pedig több mint négy évtizeden át 
tartó kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Miniszteri 
Elismerő Oklevelet vehetett át Teleki-Szávai Krisztinától, a Gyulai 
Tankerületi Központ igazgatójától. (fotó 3,4) A díj átadásakor az 
alábbi méltatás hangzott el: Farkas Zoltán Illésné első és egyetlen 
munkahelye a gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, 
ahol 1981-ben kezdte pályafutását matematika-kémia szakos pe-
dagógusként. Pedagógiai munkáját mindig is kimagasló szakmai 
tudás és elhivatottság jellemezte. Határozott, következetes nevelési 
stílusában stabil értékrendje tükröződött. 2003-óta intézményveze-
tőként magas színvonalú vezetői és szakmai felkészültséggel, kiváló 
szervezőkészséggel vezeti az iskolát. Az iskola érdekeit maradék-
talanul szem előtt tartva formálta összetartó, egységes szemléletű 
közösséggé tantestülete tagjait, melynek erejében a mai napig hisz. 
Innovatív gondolkodásmódja, higgadtsága és céltudatossága mind 
hozzájárultak ahhoz, hogy intézményét minőségi szakmai munka, 

gyermekközpontú szemlélet és elfogadó közösség jellemezze. In-
tézményvezető asszony személyisége, szakmai életútja elismerésre 
méltó, mely követendő példaként szolgál a jövő nemzedékének. 

Ebben az évben fejezte be pályafutását Tóthné Hanyecz Erzsé-
bet (fotó 5) és Takácsné Rojik Gizella (fotó 6) is, akik 40 éves ta-
nítói munkájuk elismeréseként átvehették a Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet. 

Tóthné Hanyecz Erzsébet 1993-ban kezdett el a jelenlegi intéz-
ményében tanítóként dolgozni. Az első években napközis feladatot 
látott el, később osztálytanítói feladatkört és osztályfőnökséget is 
kapott. Tanítóként első és legfontosabb feladatának tartotta a gyere-
kek alapkészségeinek fejlesztését, az alapok megtanítását. Ezt nagy 
gondossággal, szakmai igényességgel végezte. Kiemelkedő eredmé-
nyeket ért el az írás tanításában. Módszereit, eszközeit maga válasz-
totta, a tanulók képességeihez igazította. Tanítványait sikeresen ké-
szítette fel vers- és prózamondó versenyekre, iskolai szereplésekre. 

Takácsné Rojik Gizella jelenlegi intézménye az első és egyet-
len, ahol gyakorolta hivatását. Folyamatosan képezte magát, az 
intézményen belüli fejlesztésekben, projektekben is aktívan részt 
vett. Tanítványai eredményesen szerepeltek vers- és prózamondó 
versenyeken, iskolai rendezvényeken. Közel 20 éve vezeti a tanítók 
munkaközösségét. Kollégái tisztelik, szeretik, munkáját elismerik. 

Pályafutása során mindvégig osztályfőnök volt, ebben a szerepkö-
rében is igazi tanítóként viselkedett. Szerette a gyerekeket, sokat 
foglalkozott velük tanórán kívül szervezett programokon, kirándu-
lásokon. 

Jó egészséget, boldog nyugdíjas éveket kívánunk, gratulálunk az 
elismeréshez.

A nyugdíjba vonuló pedagógusok méltatása után tantestüle-
tünk négy tagja tankerületi dicséretben részesült a tanévben vég-
zett kiemelkedő pedagógiai munkájáért: Kocsis-Pésó Irma tanárnő 
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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 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!

(fotó 9), Kopcsekné Fülöp Mária (fotó 10) gyógypedagógus, Timár 
Judit (fotó 11) és Szmola Csaba (fotó 12) pedagógiai asszisztensek.

Az énekkar vidám dallal köszöntötte az elismerésben részesülő-
ket, majd a tanulók jutalmazása következett. Jó tanuló – jó sportoló 
díjat vehetett át Toldi Balázs polgármester úrtól Félix Patrik (fotó 
7) és Nyikos Rajmund (fotó 8) 6. a osztályos tanulók, majd Szedlák 
Réka intézményvezető-helyettes oklevelet és könyvjutalmat adott 
át iskolánk 29 kitűnő tanulójának. Végül az osztálytermekben ve-
hették át a tanulók a bizonyítványaikat az osztályfőnököktől.

A Pro Catechesi-díjak kiosztása 

A katekéták Te Deumán, 2022. június 16-án Kiss-
Rigó László, Szeged-Csanádi püspök atya két hitokta-
tónak adta át az egyházmegye által alapított díjat. A 
Pro Catechesi-díjjal Don Bosco pedagógiájának, élet-
szentségének, egyházhoz való hűségének példáját 
állítja a katekéták elé. A kitüntetést Gyekiczki István 
Győzőné és Soczó Géza vehette át.

Gyekiczki István Győzőné szülőfalujában kezdte az 
óvónői hivatását, majd 1992-ben, Szarvason, a Gya-
korló Óvodában új kihívás várta: a rendszerváltás után 
új, keresztény szellemiségű óvodai csoport indításába 
fogott. Rá négy évre pedig hitoktató tanító diplomát 
szerezett. 2016-ban a Gál Ferenc Főiskola Pedagógi-
ai Kara Szarvason kitüntette a Mesteroktatói címmel. 
Nagy szerepet vállal az új pedagógus nemzedék kine-
velésében is.

Soczó Géza 1995 óta szolgál és hitoktatóként. 

Jelenleg Gyomaendrődön és Hunyán katekéta. 

1999-ben egy éjszaka június 4-én 22 után becsa-

pott a villám a hunyai templomba. Néhány perc 

múlva már égett a tető. Mivel a mennyezet is desz-

ka volt, igy nagyon hamar hatalmas lángok kelet-

keztek. Géza az utolsó pillanatban, hősiesen kime-

nekítette az Oltáriszentséget. 2004-ben felépült az 

új plébánia, azóta táboroztat – a Máriatársulat és 

Karitász tagokkal közösen tervezve és segítségük-

kel.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye vezetősége a jö-
vőben is figyelemmel kívánja kísérni a katekéták mun-
káját, nagyra becsülve azt a szolgálatot, amelyet a 
gyermekek körében az evangélium hirdetéséért tesz-
nek.

Géza bácsink 

egyházmegyei kitüntetése
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Tisztelt vásárlóim!
Nyári ajánlataim: 

• növényvédőszerek (Nevikén, Agrokén), 
gombaölőszerek

• rovarölők, atkaölők (Karate, Zeon, 
Mospilan, Sherpa, stb.)

• műtrágyák, növénytápok, virágcserepek, 
virágládák 

• kertimagok, bio burgonyák, dughagymák, 
Hermes-GBBR

• virághagymák, kardvirágok, dáliák, 
rózsatövek

• takarófóliák, fénystabilfóliák, geotextiliák, 
agroszövetek

• munkavédelmi bakancsok, védőkesztyűk, 
munkaruhák

• kéziszerszámok, szegek, csavarok, ásók, 
lapátok

• festékek, lakkok, ecsetek, vödrök, talicskák

• konyhai eszközök, bográcsok, bográcsáll-
ványok

• kutya-, macskaeledelek

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!

DUSA ISTVÁNNÉ szül.: MA-
JOROS FRANCISKA KATALIN 
71. évében az Égi hazába költözött.

HARSÁNYI LAJOSNÉ szül.: 
ANDORKÓ ANNA 81 éves korá-
ban visszaadta lelkét Teremtőjének.

SZÉCSI FERENC SÁNDOR 
volt gyomaendrődi lakos életének 
54. esztendejében megtért Terem-
tőjéhez.

„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.


