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Teremtő Lélek, szállj reánk,
Ragyogd be lelkünk, tiszta láng;
Ki alkotsz, éltetsz szíveket,
Hozd nékik bő kegyelmedet.

Kit úgy hívunk: Vigasztaló,
Kit ad nekünk az Alkotó;
Te élő forrás, égi láng,
Szent Kenet égből szállj le ránk.

Te hét ajándék kútfeje,
Atyánk kegyelmes jobb keze,
Az Úr erős ígérete,
Sugalmazz ajkak ihlete.

Gyújtsd meg szemünknek fényedet
És szállj szívünkbe, Szeretet;
Ha testünk gyarló s lankadunk,
Légy mindig éber gyámolunk!

Űzd messze tőlünk ellenünk,
Szent békességed add nekünk;
Te járj, Vezér, utunk előtt,
Veszélytől védjen szent erőd!

Add, ismerjük meg az Atyát
Teáltalad, és egy Fiát;
És kettejüknek Lelke, Te,
Örökre légy lelkünk hite.

Legyen dicsőség, ó Atyánk,
Neked, s kitől megváltatánk,
Fiadnak, a Vigasztalót,
Áldván veled, mint egy valót.
Ámen.

A latin szöveget Hrabanus Maurus 
(Manz, 780 körül) - Winkel, 856. február 4. 
) német bencés szerzetes, apát, mainzi érsek 
és tudós írta. Fordította: Fojtényi Kászon Fe-
renc OSB

Pünkösdi szekvencia
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A zarándoklat folytatódik

10 évvel ezelőtt, 2012-ben indult az első gyalogos zarán-
doklat Gyomaendrődről Nagyvárad irányába. Az első, úttörő 
zarándoklatot követően minden évben úrra kelt egy lelkes csa-
pat, hogy részt vehessen Húsvét ötödik vasárnapján a Festum 
Varadinum keretében megrendezett  Szent László zarándokna-
pon.

A kezdeményezés hagyománnyá vált, de a 2020-ban kitört 
világjárvány sok más mellett ideiglenesen ezt is megszakította, 
a Festum Varadinum akkor és a következő évben is elmaradt. A 
zarándoklat mindannyiunknak egy olyan lelki élményt jelentett, 
amiről 2021-ben már nem akartunk lemaradni, így akkor egy 
rendhagyó útra indultunk, és csak Újirázig mentünk. Az akkori út 
nem csak emiatt volt rendkívüli. Februárban az öröklétbe lépett 
Lengyel Antal körösladányi plébános atya, aki addig az első pi-
henő állomást biztosította a körösladányi plébánián. Megrendí-
tő volt megtapasztalni, hogy már nem tűnik fel a kis piros Suzuki 
a gát Körösladányhoz közeli 
szakaszán, hogy abból kiszáll-
va jóakarónk vízzel és teával, 
illetve pár bíztató szóval lásson 
el bennünket. Korábban, mikor 
a plébániára beléptünk, az ér-
kezést bearanyozta kisugárzá-
sa és vendégszeretete. Ekkor 
azonban magunk voltunk, de 
mégis éreztük a szentéletű pap 
közelségét.

Ugyancsak megrendítő 
volt szembesülni azzal, amit 
akkor még csak sejteni lehe-
tett: a zarándoklat megálmo-
dója és főszervezője, a mindig 
mindenhol ott lévő és mindent 
ekézben tartó Dénes Zoltán 
atya hamarosan követni fogja. 
Atya még utolsó erejével is ott 
volt velünk, közöttünk, elindí-
tott, Körösladányban megláto-
gatott, Újirázon fogadott, ahol 
egy szép ünnepséget szerve-
zett a rendhagyó zarándoklat 
lezárására. Egy hét múlva az 

újirázi plébánia is üres lett...
Dr. Szonda István és Prof. Dr. Bartha Elek megfogadták neki, 

hogy folytatják a zarándoklatot.
Az ígérethez híven 2022. május 12-én, csütörtökön újra el-

indultunk, szívünkben hordozva Antal és Zoltán atyákat. A za-
rándoklat 10 éves évfordulója egyszerre jelentette a folytatást és 
az újrakezdést is. A megváltozott körülmények között a Szentlé-
lekre bíztuk magunkat, és menet közben minden a helyére ke-
rült, úgy alakult, ahogy alakulnia kellett. Újabb segítő emberek 
szegélyezték utunkat, és ismét lehetett számítani azokra, akikre 
eddig is számíthattunk mind Körösladányban, Újirázon, Komá-
diban és Biharkeresztesen. Velünk volt az Isten!

A zarándoklat keretében péntek este egy bensőséges alka-
lomra került sor Újirázon. Megérkezésünket követően ünnepi 
szentmisét mutatott be Rákóczi Jenő plébános, majd a temp-
lomkertben megszentelésre került a zarándoklat megindu-
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lásának 10. évfordulója 
alkalmából és Dr. Dénes 
Zoltán lelkivezető emléké-
re állított Zarándokkereszt. 
Ez a kereszt hidat képez 
az elmúlt és a következő 
zarándoklatok között, és 
összeköti mindazokat, akik 
valaha is részt vettek, részt 
fognak venni rajtuk.

Három év után vasár-
nap testileg megfáradva, 
de lélekben feltöltődve lép-
tünk be a nagyváradi szé-
kesegyházba, és vettünk 
részt a Szent László ünnep-
ségen, ahol Veres András 
győri püspök, a szentmise 
szónoka többek között eze-
ket mondotta:

Szent László őszintén vágyott és törekedett az életszentségre. 
Gyakran elhangzik, hiszen igaz az, hogy Szent István országala-
pítóként, Szent László pedig megtartóként vonult be a magyar 
történelembe. Vallotta, hogy csakis a keresztény hit alapjaira le-
het építeni egy államot. Sokat küzdött ezért, és az alattvalóitól is 
azt várta el, hogy minden körülmények közt kövessék Krisztust. 
Ez napjainkban különösen értékelendő, hiszen nap, mint nap ta-

pasztalhatjuk, hogy milyen 
támadásoknak van kitéve 
a kereszténység, komolyan 
aggódhatunk tehát a hitün-
kért – emelte ki a püspök. – 
Ezért az anyák és a nagyma-
mák vallásos szellemben 
kell, hogy neveljék a gyer-
mekeiket és az unokáikat, 
hiszen e tekintetben nagy 
felelősség hárul a családok-
ra. A tét nagy, mivel a lelke 
mélyén mindenki boldog 
akar lenni, egyáltalán nem 
mindegy azonban az, hogy 
ezt az állapotot hogyan 
érjük el: szabadossággal 
vagy az erkölcsi törvények 
betartásával, erényes visel-
kedéssel. Szent László erre 

is fi gyelt, illetve a keresztény lovagok példaképe is volt, ahogyan 
tisztelte a nőket, asszonyokat és a Szűzanyát – hangsúlyozta a 
főpásztor.

Az ünnepélyes körmenetet követően boldogan, a visszatérés 
tudatával hagytuk el Szent László városát. A zarándoklat folyta-
tódik...

Hegedűs Bence
Fotó: Barna Zsuzsa, Kiszely Sándor, Terjék Csabáné
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Borongós, esős időben emlékeztünk a világháborúkban és 
az 1956-os forradalom és szabadságharcban hazájukért meghalt 
hősökre. Az emlékműveknél katonai díszőrség állott, és közösen 
emlékeztünk városunk lakóival a gyomai és endrődi hősökre. A 
rossz idő miatt az ünnepi műsor az egykori endrődi községháza 
termében volt. Ünnepi műsort adott a Gyomaendrődi Zenebará-
tok Kamarakórusa. A felcsendülő katonanóták, az ismert dallamok 
megidézték a világháborúk szomorú eseményeit. A rendezvényen 
ünnepi beszédet mondott Dr. Szonda István néprajzkutató-hely-
történész. A megemlékezés koszorúzással zárult.

Tisztelt Ünneplő Közönség, tisztelt ma is gyászoló családok!

Szinte nincs olyan család, aki ne vesztette volna el szerettét: apját, 
tesvérét, férjét vagy fi át. Kiknek jeltelen sírban fekvő testükhöz nem 
vihetnek virágot, nem térdelhetnek le sírhantjuk mellé könnyeket 
hullatva. Megsárgult fényképek őrzik arcvonásaikat, koszos, féltve 
őrzött leveleik utolsó gondolataikat.

A borzalmaktól átitatott 20. század hajnalán, addig nem látott 
méretű háború kezdődött, a nagyháború, ahogy mai történészeink 
emlegetik. 

Az első, olyan vérontás hosszú századok után, mely nem kímélte 
sem a katonát, sem a védtelen hátországot. Pusztító fegyverújításait 
itt próbálták ki a világ kapzsi fegyvergyártói, és ebben a háborúban 
vesztette életét több mint 10 millió ember. 

Elborzadunk-e soroktól, hogy-hogy tud ember embernek lenni 
farkasa. Olvasunk visszaemlékezéseket: hogy hosszú hetek teltek el a 
lövészárokban, hóban, fagyban, sárban és a katonák csak haza gon-
doltak. Várták mikor lesz vége, mikor fejeződik be a vérengzés. 

Sokan nem tértek vissza, halálukat lövedék, akna vagy a teljes 
kimerülés okozta. Sokan estek fogságba és kényszerítették őket a szi-
bériai kényszermunkára. Sokan onnan sem tértek vissza. 

És szóljak most azokról a hősökről is, akik itthon tartották a 
„frontot”. Azokról az asszonyokról és megfáradt öregemberekről, 
akik éhezve, síró gyermekeinek vígaszt nyújtottak és várták haza a 
férjüket, a gyerekek az édesapjukat, testvérek fi vérüket, az apák a 
fi aikat. 

Hősök Napja, május utolsó vasárnapja. Hazánkban ilyenkor 
mindenhol megemlékezések gyertyái gyúlnak a hősi emlékműveknél. 

De mióta emlékezünk ezen a napon?
Már a háború második évében, 1915. július 19-én, br. Abele 

Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezte gr. Tisza István minisz-
terelnökhöz írott levelében, hogy „Az országgyűlés [...] hozzon egy 
törvényt, amellyel az állam minden községben [...] kőemléket állít, 
amelyre [...] elesett hőseit névszerint bevési...”. 

1916 végén felvetésével Zita királynéhez fordult, aki azt IV. Ká-
roly királyhoz továbbította.

Az 1917:VIII.tc. elrendelte, hogy „Minden község (város) [...] 
méltó emléken örökítse meg mindazoknak nevét, akik lakói közül 
[...] a hazáért életüket áldozzák fel.” 

Még tartott a háború, amikor megkezdődött a ma is látható hősi 
emlékművek felállítása.

ben a Honvédelmi Minisztérium rendeletében a Hősök Emlékün-
nepe néven nemzeti ünneppé nyilvánította május utolsó vasárnapját. 

Az 1925. május 31-től rendszeressé váló Hősök Emlékünnepén 
ünnepi istentiszteletet celebráltak, külön imát mondtak a hősi ha-
lottakért. A városi tanácsok és a községi elöljáróságok ünnepségein 
megkoszorúzták a hősi emlékműveket.

1942. április 25-én a honvédelmi miniszter rendelte el a II. vi-
lágháború hősi halottai nevének felvésését az I .világháborús hősi 
emlékművekre, ill. hogy emléküknek is adózzanak az ünnepségeken. 
1946-tól elmaradtak a hivatalos megemlékezések.

1989. május 29-én rendeztek először hivatalos megemlékezést.

A hősök neveit őrzik az emlékművek, keménygránitba vésve, 
hogy örökké hirdessék az utókornak: Voltak még olyan magyar em-

berek, akik életüket áldozták hazájukért! Álljanak példaként az utó-
kor előtt, hogy a legdrágábbat adták - az életüket - azért, hogy mi, 
az utókor ne szolgaságban, idegen hatalmak elnyomása alatt éljünk.

Mert drága a szabadság, melyet akkor érzünk igazán, ha elveszít-
jük! Hőseink, a világháborúkban és minden más módon a hazáért 
életüket áldozók ragyogjanak csillagként az égen és soha ne feledjük 
őket.

Tisztelt Ünneplő közönség!
Hajtsuk most fejet hőseink előtt, de ne csak ezen a napon. Ha 

sétálunk Gyomán, a Hősök úti hársfák alatt, gondoljunk arra, hogy 
a fák egy-egy elesett hőst szimbolizálnak. S ha itt a játszótéren játszó 
gyermekünk kezét megfogjuk és elsétálunk hősi emlékműveinkhez, 
mondjuk el nekik, hogy az itt felvésett nevek, azok az emberek - kik 
lehet, hogy dédszüleik, vagy ükszüleik - életüket adták a haza sza-
badságáért.

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!

Hősök Napja 2022
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A Körösmenti Táncegyüttes 
gálaműsora Gyomaendrődön

2022. május 20-án vette kezdetét a Körösmenti Táncegyüt-
tes 2 napos ünnepi rendezvénysorozata, mivel az együttes a 
fennállásának 55. évfordulóját ünnepelte a Kállai Ferenc Mű-
velődési Központban. 

A jubileumi nyitó ünnepség egy kiállítással kezdődött pén-
tek délután, melynek keretében népi viseletet és az együttes 
történetét idézték fel. 

A kétnapos rendezvényt megnyitotta Csasztvan András, 
a Szarvasi Cervinus Teátrum igazgatója, a kezdetekről pedig 
Beinschróth Károly emlékezett meg. 

Szombaton emléktáblát avattak, majd elkezdődött a 7 hó-
napos felkészülés után egy fergeteges bemutató, amelyben a 
Körösmenti Táncegyüttes több generációja is fellépett. 

Az ünnepi műsor teltházas nézőtér előtt zajlott. Szűnni 
nem akaró tapsviharral köszönték meg a hangulatot a meg-
hívott vendégek és nézők. 

Köszönet a zenét szolgáltató Suttyomba együttesnek, 
nem utolsó sorban Weigert Lászlónak, Weigertné Gubucz 
Editnek, illetve mindenkinek, aki a jubileumi műsor szervezé-
sében és megvalósításában részt vett.

Lehóczkiné Timár Irén
Alpolgármester

Fotók: Weigertné Gubucz Edit 
FB oldaláról
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Látogatás a Munkácsy Hihály Múzeumba

Május 11-én a Lázár Ervin program keretein belül a 3. osztályo-
sokkal ellátogattunk Békéscsabára, a Munkácsy Mihály Múzeum-
ba. Megtekintettük a természettudományi, régészeti gyűjteménye-
ket és részt vettünk egy kézműves foglalkozáson is, ahol különleges 
festékekkel festettek a gyerekek. Sok érdekes élménnyel gazdagod-
va tértünk haza.

Mit nekünk NAT? Irány a természet!

Az új Nemzeti Alaptanterv (2020) szerint első és második évfo-
lyamon nincs szükség a környezetismeret órákra. Az előírás szerint 
a magyar irodalom órák tananyagai közé kell beszorítani a kör-
nyezeti nevelést. Egész évben nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy 
ezt lehetőség szerint megvalósítsam. Hiszen az olvasás, az olvasóvá 
nevelés, a szövegértés megalapozása is nagyon fontos ebben az idő-

szakban. Viszont az sem maradhat el, hogy egy kisiskolás megis-
merje a közvetlen környezetének állat- és növényvilágát. Május kö-
zepén a második osztályosaimmal ellátogattunk Szarvasra a Körös 
Völgyi Állatparkba. Egyetlen délután alatt rengeteg látnivalót tud-
hattak magukénak a gyerekek, gyarapítva tudásukat. Élményekkel 
gazdagon tértünk haza.

Május 24-én Poroszlóra kirándultunk. A Füzesi Sajtműhelyben 
bepillantást nyertünk a sajtkészítés tudományába. Utána a Tisza-
tavi Ökocentrumban töltöttük a délutánt, ahol a vízpart élővilágá-
val ismerkedhettek meg a gyermekek. Ezt a napot is tartalmasan 
töltöttük el. Élményekben gazdagon tértünk haza.

Mészárosné Kiss Katalin
Bendegúz Anyanyelvi verseny

2022 márciusában rendeztük meg a Bendegúz Anyanyelvi 
verseny iskolai fordulóját, melyen szép számmal vettek részt ta-
nulóink. A megyei döntőbe jutott Tóth Mirtill, Kis Virág Anna, 
Felker-Csalah Zalán 2. osztályos, Papp Kincső 4. osztályos, Tóth 
Eszter Dóra, Gubucz Liliána, Nagy Emília 6. osztályos tanulóink. 
Tóth Mirtill és Papp Kincső áprilisban megyei első helyezettként 
továbbjutott az országos döntőbe. A megmérettetésen Tóth Mirtill 
2. osztályos tanuló hibátlan feladatmegoldással országos első he-
lyezést ért el. Felkészítő pedagógusa Mészárosné Kiss Katalin Mir-
till osztályfőnöke.

Gratulálunk Mirtill! Büszkék vagyunk Rád!
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2022. május 4-én isko-
lánk első és harmadik osz-
tályos tanulói tanulmányi 
kiránduláson vettek részt 
Csongrád - Bokros Vad-
nyugati Városban.

A gyerekek betekintést 
nyerhettek a vadnyugati 
élet rejtelmeibe. Arany-
mosás, mocsárjárás, rodeó 
bikázás és sok más érdekes 
program színesítette a na-
pot. Tartalmas és egyben 
izgalmas órákat töltöttünk 
együtt.

Osztálykirándulás

Iskolánk 4.osztályos tanulói május 20-án és 21-én osztályki-
ránduláson vettek részt a Nyíregyházi Állatparkban. A 35 hek-
táron több, mint 500 állatfaj mintegy 5000 egyede él földrészek 
szerint felosztva. A gyerekek bejárták az egész bolygót, megfi gyel-
hették a kontinensek jellegzetes élővilágát. A kirándulás csúcs-
pontja a tengeri kreatúrákból hemzsegő akvárium, a szórakozás 
fénypontja pedig a fóka show volt. A fakultatív foglalkozás kerete-
in belül betekinthettek a gyűrűsfarkú makik életébe. Fáradtan, de 
élményekben gazdagon érkeztünk haza.
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Jézus Szentséges Szívének ünnepe
A XVII. század máso-

dik felében élt Franciaor-
szág egy kis városkájában 
Alacoque Mária Margit zár-
daszűz, a Szűz Mária láto-
gatásáról elnevezett „Sarlós 
Boldogasszony” szaléziánus 
kolostorban. 1675: látomá-
sok Jézus Szívéről: 

 „Szent János evangé-
lista napján, miután Isteni 
Üdvömet magamhoz vet-
tem, olyan féle kegyelem-
ben részesültem, aminőben 
nézetem szerint az Utolsó 
Vacsora alkalmával a sze-
retett apostol részesült. Lát-
tam Jézus Szentséges Szívét, 
mintegy tűzlángokból való 
trónuson mindenféle sugara-
kat lövellve s fényesebb volt a 
napnál, mit átlátszó kristály. 
Látható volt a sebhely is, 
melyet a keresztfán kapott. 
Töviskoszorú környékezte a 
Szentséges Szívet, fölül meg 
kereszt volt beletűzve.

Jézus kérései:
-A szent Szív ünnepe: 

Úrnap nyolcada utáni pén-
teken

-a kilenc első péntek 
megtartása

-a Szent Szív képének 
tisztelete: 15 ígéret  

„Megáldom azokat a 
házakat, ahol szívem képét 
kifüggesztik és tisztelik”

Colombiére atya, Margit nővér gyóntatója sokat fáradozik az 
ügyért, így a Szentszék is hamarosan elismeri a látomások eredeti-
ségét, és elrendeli Jézus Szíve ünnepét, s a szent Szív tiszteletéhez 
különleges búcsúkat engedélyez.

Hamar elterjed a Szent Szív kultusza, igen közkedveltté válik. 
Ha Jézus erényeit vagy tulajdonságait akarnánk követni, esélyünk 
sem lenne, hisz bűnre hajló természetünk ezt legjobb igyekezetünk 
ellenére sem tenné lehetővé.

Azonban mégis van egy olyan segédeszközünk, mellyel Jézus 
nyomdokaiba léphetünk: a Jézus Szíve litánia. Ebben az Anya-
szentegyház olyan invokációkat, megszólításokat sorol fel, melyek 
segíthetnek bennünket a tökéletesedés útján. „Alázatos szívű Jézus, 
alakítsd szívünket a Te szíved szerint!” – kérjük minden litániában, 
gyakran talán anélkül, hogy átelmélkednénk a litánia szavait. Néz-
zünk meg ezek közül néhányat.

„Jézus Szíve, az örök Atyának Szíve”
Alois Kothgasser salzburgi érsek írja egyik elmélkedésében, 

hogy ősidők óta Jézus irgalmas szíve késztette megbocsátásra a 
mennyei Atya igazságos haragját: A Fiúisten jár közben a pusz-
tulást érdemlő engedetlen ősszülőkért, Ninive népéért, Lótért és 
családjáért, azért a 8 emberért, aki megmenekül a Vízözön idején. 
Mindezek fényében érthető, hogy hogy a litánia szövege miért 
egyesíti Jézus Szívét az örök Atya szívével.

„Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye”
Az emberi ábrázolás szinte mindig a szív alakjával ábrázolta a 

szeretetet. Ezt látjuk a gyermekek rajzain vagy a parkok padjaira, 

fák törzsére vésve. Mert úgy 
tartjuk, hogy a szeretet lakó-
helye a szív.

S az igazi, tiszta, érdek 
nélküli szeretet Jézus szívé-
ben ölt alakot leginkább.

Ezek mennyire hiányoz-
nak belőlünk… Feltételes 
a szeretetünk: csak azokat 
szeretjük, akik minket is 
viszont szeretnek… Nem 
tudunk megbocsátani, ha-
ragtartók vagyunk… Nincs 
irgalom, szociális érzék 
bennünk. „Rajtam ugyan ki 
segít?”…

Kis Szent Teréz: „A 
könyvek engem már nem 
érdekelnek. Csak egy könyv 
érdekel: az Evangélium. Eb-
ben benne van, hogy mit kell 
tennem.” Ha Jézustól komo-
lyan kérjük, hogy alakítson 
minket Szent Szíve szerint, 
akkor nekünk is naponta ott 
kell, hogy legyen a kezünk-
ben az evangéliumos könyv, 
amelyből megtanulhatjuk 
Jézus követését.

„Jézus Szíve, az igazsá-
gosság és szeretet tárháza”

A litánia szövege olyan 
tárháznak, azaz kincstárnak 
nevezi Jézus Szentséges Szí-
vét, amelyből ki-ki annyit 
vehet, meríthet a szeretet-

ből, amennyire szüksége van.
Bramante volt a Szt. Péter Bazilika építészmestere. Mikor a ba-

zilika fölépült, az utolsó simítás is elkészült, egy levéllel elküldte 8 
éves kisfi át II. Gyula pápához, melyben közölte a hírt vele: a Szent 
Péter Bazilika elkészült. A jó hírt a pápa meg akarta hálálni a kis 
postásnak, ezért kinyitott egy ládikát, mely tele volt aranypénzzel, 
s azt mondta neki: „Markolj bele, s amennyi a kezedbe fér, mind a 
tiéd lehet!” A kisfi ú egy darabig nézte a csillogó pénzérméket, majd 
a gyermek őszinteségével azt mondta: „Szentatya, markolj bele te, 
mert neked nagyobb a kezed!”

Jézus ugyanilyen pénzes ládikát nyújt elénk Szent Szíve által, 
amelyből megtanulhatjuk az irgalmasságot, a szeretetet, a megér-
tést… csak kérnünk kell tőle.

„Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív!”
Már 1675-ben, a látomások idején Jézus panaszkodik Alacoque 

Margitnak, hogy a sok szeretetért és a megváltásért cserébe teremt-
ményei részéről csak szidalmat és közönyt kap.

S mennyivel inkább így van ez ma: az emberek jó része hátat 
fordított az Istennek, Egyháznak, imádságnak. Legtöbben Isten 
nevét csak káromlások alkalmával használják. Pedig Jézus minden 
dicséretre a legméltóbb! A litániának ez az invokációja sarkalljon 
bennünket arra, hogy engeszteljük a legszentebb Szívet.

Nem könnyű erényeket hoznak elénk a Jézus Szíve litánia meg-
szólításai. De naponta kérnünk kell tőle a kegyelmet, hogy segítsen 
bennünket haladni a tökéletesség útján az üdvösség felé.

 Czank Gábor
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Önkormányzati h í r e k
2022. május 26-án 14 órától ülésezett városunkban a Képviselő-

testület, ahol az alábbi előterjesztésekben született döntés.
A 2022. évi költségvetés módosítása
A költségvetési rendelet módosítását az alábbiak indokolták:
-Pályázat útján nyert, különböző alapokból és egyéb szervezetek-

től kapott pénzbeli támogatások
-Intézményi hatáskörben történt átcsoportosítások
A fent leírt hatásként a költségvetés főösszege 743.616 E Ft-tal 

változott. 
A szociális jellegű állami támogatások között szerepel 31.189 E Ft 

összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Közpon-
tot és a Család-és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jelentke-
zik kiadásként.

A Százszorszép óvoda fejlesztésére kapott 135.925 E Ft és a Kállai 
Ferenc Művelődési Központ energetikai fejlesztésére kapott 112.061 
E Ft pályázati összegek szintén beépítésre kerültek a költségvetésbe.

Átcsoportosításra került a Mobilbusz Közlekedési Kft . részére 
350.000 Ft többlettámogatás, valamint a Képviselő-testület döntése 
alapján a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofi t Kft  részére 1.322 E Ft 
ebrendészeti feladatok ellátásával kapcsolatos többletköltség, va-
lamint szintén a Zöldpark Kft  részére 1.977 E Ft gyepmesteri telep 
és az állati hulladéktelep üzemeltetéséhez. 750.000 Ft a Varga Lajos 
Sportcsarnok működéséhez kiegészítő támogatás. A Sajt- és Túró-
fesztiválra megelőlegezett 11.430 E Ft beépítésre került. Átcsopor-
tosításra került 3.000 E Ft ingatlanvásárlásra, illetve Testületi dön-
tésnek megfelelően 41.500 E Ft is útfelújítás, járdajavítás, parkoló 
építéshez.

Gyomaendrőd Város esetében az április 3-i választás 7.835 E Ft, 
illetve az őszi népszámlálásra 11. 650 E Ft beépítésre kerültek a költ-
ségvetésbe. 

A Sajt- és Túrófesztivál saját intézményi bevétele 2.323 E Ft volt, 
amely a Kállai Ferenc Művelődési Központ bevételei között megter-
vezésre került.

Ezen kívül az intézményeknél saját hatáskörben történik a köz-
foglalkoztatási program hatósági szerződésének a megkötése a Kor-
mányhivatallal, melynek alapján a támogatás is az intézmények költ-
ségvetésében jelentkezik. A tartalékok közé beépítésre került a 2021. 
évi maradvány összege. A szabad maradvány 91.689 E Ft, a feladattal 
terhelt maradvány összege 49. 250 E Ft. 

A Képviselő-testület megtárgyalta és módosítások nélkül elfo-
gadta az előterjesztést.

Rendőrségi beszámoló a város 2021. évi közbiztonságának 
helyzetéről

A Képviselő-testület 2022. évi május havi ülésére tervezett prog-
ramjában szerepel a rendőrségi beszámoló bekérése a város közbiz-
tonságáról. Paraizs Tamás a Rendőrőrs parancsnoka határidőre elké-
szítette és kérte annak megvitatását a Képviselő-testülettől.

A beszámolóból megtudhattuk, hogy a Szarvasi Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén 2021. évben összesen 403 bűncselekmény 
lett regisztrálva, ami az előző évhez képest 19,5%-os emelkedést 
mutat. Ebből Gyomaendrőd Város területén 101 bűncselekményt 
regisztráltak, ami az előző évhez képest 12,2 %-os csökkenést mutat.

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 26 volt, ami 
az összes bűncselekmény számának a 25,7%-át teszi ki. A kiemel-
ten kezelt bűncselekmény (emberölés, rablás, stb.) a város területén 
2021.-ben nem történt. A vagyon elleni bűncselekmények közül a 
meghatározó továbbra is a lopás, amely növekedést mutat, illetve 
nőtt a lakásbetörések száma is 3-ról 6 esetre. Sajnálatos módon nö-
vekedést mutat a testi sértések elkövetése is, melyből a súlyos testi 
sértés miatt 4 esetben is el kellett járni. Garázdaság miatt 6 esetben, 
míg rongálás miatt 2 esetben folytattak eljárást. Kiskorú veszélyezte-
tése, illetve jármű önkényes elvétele miatt 2-2 esetben folyt vizsgálat. 
A kábítószerrel való visszaélés miatt városunkban az elmúlt évben 
(terjesztői magatartás) nem indult egy eljárás sem, illetve ugyanez 
vonatkozik az orgazdaság bűncselekményére is. 

A nyomozás eredményességének mutatója 2021-ben 68,6%, míg 
ez az érték 2020-ban 80,8%-ot ért el. 

Gyomaendrőd közigazgatási területén 2021-ben 16 személysé-
rüléses közlekedési baleset volt, ami az előző évhez képest 3 esettel 

növekedett. A személyi sérüléses balesetek esetében halálos kime-
netelű nem, viszont 5 súlyos, valamint 11 könnyebb sérüléssel járó 
baleset történt. A helyszínek tekintetében gócpont nem volt megál-
lapítható, de a legveszélyesebb útszakasznak a 46-os számú és a 443-
as főútvonal nevezhető meg. Gyorshajtásért 183 esetben lett eljárás 
kezdeményezve, amely szintén növekedést mutat az elmúlt évekhez 
viszonyítva. 

A járőrök azokon a frekventált helyeken próbáltak leginkább 
jelen lenni, ami közbiztonsági szempontból indokolt volt. 2021-
ben 5503 fő, 40.934 órában teljesített szolgálatot ezeken a helyeken. 
(LIDL, SPAR, vasútállomás, piac, buszpályaudvar, stb.) Több esetben 
is volt közrendvédelmi fokozott közúti ellenőrzés, melyekben más 
települések körzeti megbízottjai vettek részt.

A 2021-ben a koronavírus járvány miatt elrendelt különleges jog-
rend miatt a rendőrség dolga megszaporodott, mivel úgy a kijárási 
korlátozást, mint a kijárási tilalmat ellenőrizniük kellett. Az értékelt 
időszakban az állomány feltöltöttsége 84%-os volt, ami azt jelenti, 
hogy 2969 lakosra jutott egy fő körzeti megbízott. 

Tovább folytatódott az „Iskola rendőre” program is, amely bizto-
sította a folyamatos kapcsolattartás az oktatási intézményekkel.

A Képviselő-testület a beszámolót megismerte bizottsági ülésen 
megvitatta, az ott feltett kérdésekre megkapta a választ is Őrspa-
rancsnok úrtól.

Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkor-
mányzati Tűzoltóság 2021. évi tevékenységéről. 

Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok is elkészítette a beszámolót a 
2021-es év tevékenységeiről. 

A beszámolóból megtudhattuk, hogy a tűzoltóság köztestületi 
formában működik, 11 főállású és 6 önkéntes vonulós létszámmal. 
Az elmúlt évben 82 db műszaki mentéshez, 34 db tűzesethez, illetve 
13 esetben téves riasztáshoz vonultak ki. A napi szolgálatot 2 fő látja 
el, illetve 2 db. Mercedes gépjárműfecskendőt tartanak készenlétben, 
amelyek megfelelnek a műszaki előírásoknak. A Köztestületnek az 
állami támogatás terhére a 2021 év működése során 50.624.893 Ft 
kiadása merült fel, mely támogatás bérköltsége 37.286.130 Ft-ot, a 
munkaadót terhelő járulékokra 5.634.000 Ft-ot, egyéb kiadásokra 
7.704.763 Ft-ot fordított. Az állami normatíva mellett a város költ-
ségvetéséből is támogatást kaptak, így a biztonságos működés meg-
valósulhatott. A helyi tűzoltóság alapvető rendeltetése az elsődleges 
műveleti körzetben élő lakosság élet- és vagyonbiztosítása, a nemzet-
gazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésé-
nek védelme, amely elősegíti a vészhelyzetek megelőzését.

A képviselő-testület megismerte és egyhangúan elfogadta a be-
számolót.

Gyomaendrőd Család és Gyermekjóléti Központ beszámolója

Pál Jánosné az intézmény vezetője is elkészítette a májusi testületi 
ülésre a 2021. év beszámolóját, melyből megismerhettük a jelenlegi 
intézmény létrejöttének idejét, feladatát, célját. A 2016-ban kialakí-
tott változások azt a célt szolgálták, hogy ne történhessenek gyer-
mek-tragédiák a szociális ellátó és a jelzőrendszer hiányossága miatt. 

A feladatok meghatározását, a tevékenységek végzését jogszabá-
lyok tartalmazzák és az ahhoz tartozó protokoll útmutatók pontosít-
ják, melyek betartása kötelező. 

A Család–és gyermekjóléti Központ ellátási területe: Gyomaend-
rőd, Csárdaszállás, Hunya, illetve Ecsegfalva és Dévaványa. 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége szolgáltatás 
jellegű és az igénybe vevők köre is kétféle, akik lehetnek kiskorúa-
kat nevelő családok, de akár kiskorú nélküli háztartások is. Kiskorú 
gyermeket nevelő családok esetén a kötelező igénybevételt a gyámhi-
vatal, mint hatóság rendelheti el. Az elmúlt évben a Család-és Gyer-
mekjóléti Szolgálathoz 71 jelzés érkezett kiskorú gyermek vonatko-
zásában. Az elmúlt négy évben ez a szám jelentős csökkenést mutat. 
Míg 2018-ban összesen 125 megkeresés volt, addig ez a szám 2021-re 
71-re csökkent. A jelzőrendszeren belül szinte minden területen je-
lentős a csökkenés. Ennek feltételezhető oka a Covid hullám a leg-
aktívabb (köznevelési intézmények, védőnők) működését erőteljesen 
befolyásolta. A bemutatott statisztikai adatok szerint látható, hogy 
egy átalakuló klienskörrel kell szembe nézniük, mára növekedést 
mutat a diplomás családok száma is. 

A Család-és Gyermekjóléti Központ ellátási területe 
Gyomaendrőd Járás egész területére terjed ki. Feladata a  
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A S Z T A G
- szabadban tárolt, tartósan összerakott, cséplésre vagy nyomtatásra váró gabona 

(elsősorban búza) -

Zöld futószalag

A címben szereplő kifejezés egy speciális takarmányozástani 
meghatározás. A „Vácimezőben” jártam középiskolába és akkor még a 
tanterv része volt. Azt jelentette, hogy a szarvasmarhák, főleg a tejelő 
állományok egy tavasztól őszig tartó igényeiknek megfelelő takarmá-
nyozásban részesüljenek.

A keverék egyik eleme egy kalászos növény, például rozs vagy búza 
volt, míg a másik egy kétszikű, ami legtöbbször egy pillangós bükköny 
vagy egy repce lehetett. Az állattartásra jellemző monodietikus takar-
mányozástan már csak említi az előzményekben foglaltakat. A mai te-
jelőtehén tartás lényege, hogy egész éven át, széna, szilázs és szenázs 
takarmányon éljen az állat megfelelő tápanyag kiegészítőkkel. A zöld-
futószalagról jutott eszembe egy kifejezés a biodiverzitás. Aki az el-
múlt években valamilyen Eu-s végzettséget szerzett, találkozott ezzel 
a szakkifejezéssel. Biológiai sokszínűséget vagy sokfajúságot jelent. Ez 
benne volt a zöldfutószalagban, hiszen a virágzó bükkönyök vagy a 
repce is biztosította az állatvilág sokszínűségét. A takarmányok válto-
zatossága pedig jó minőségű élelmiszert teremtett. A futószalag lé-
nyege abban állt, hogy az egymást követő étrendek átmenettel csat-
lakoztak. Az elöregedő állomány a szénába került.

Piros futószalag

Nem kívántam a két témát egy cikkbe formázni, nehogy érzékeny 
olvasóim, arra hivatkozzanak, hogy milyen alapon vonok párhuzamot 
a növény és álltvilág között. Egy hivatkozásom van, Isten, aki a maga 
szempontjai szerint alkotott bennünket. 

A következőkben arra fókuszálnék, hogy mi ezt a teremtett világot 
hogyan használjuk ki. Magyarország éghajlata a kiváló ízeket és ter-
mékeket termeli. Köztudott, hogy éghajlatunk kiváló minőségű élel-
miszerek termelését teszi lehetővé.

A hipermarketek polcán mit látunk? A magyar termék mellet az 
egyértelmű felirat, míg a más termék esetén a lásd a csomagoláson. 
Nem vagyok föltétlenül ezen termékek ellen, de az egyenrangú tá-
jékoztatás híve vagyok. A vásárlót sok szempont vezérli, ár, minőség 
vagy hazai termék.

Nekem ez utóbbiról jutott eszembe néhány gondolat. Nem min-
den gyümölcsünk érik ugyan pirosra, de általában ez a legjellemzőbb. 
A mezőgazdasági tárca már sok marketing tevékenységet megoldott, 
a gyümölcsfronton is érhetne el sikert. Nagyon jó a bormarketing, a 
pálinkák terén is sikeresek vagyunk, jó lenne, ha a hazai gyümölcsfo-
gyasztás is egy jó népszerűsítésnek köszönhetően növekedne. Most 
a szamócaszüret (földieper) elején vagyunk, más az íz, illat és a za-
matanyagok. Követi a cseresznye, melynek első fürtjeit régen csok-
rozva árulták, de a Münchenbergi fajtát sok követi, míg a kiváló 
Germersdorfi ig élérünk. Közben az első meggyeket is kóstolhatjuk a 
Meteorral kezdve egészen július közepéig. Csipkedhetjük a málnát és 
jön a többi bogyósgyümölcs. Ehetünk őszibarackot már júniusban, de 
szeptemberig kitart. A legmagyarabb gyümölcs a kajszi, mely sok hé-
ten át fogyasztható. A legkoraibb körte az árpával érő és még sok-sok 
fajtája van. Almával először augusztusban találkozunk. Ne felejtsünk 
ki egy fontos gyümölcsöt, mely tulajdonképpen a tökfélék családjába 
tartozó zöldség: a dinnye. Több héten át áll rendelkezésünkre sárga 
és görög formában. A szőlő egy hosszú időn át fogyasztható gyümöl-
csünk.

A téli gyümölcsfogyasztásunkat kielégíthetik a jól tárolható ma-
gyar körték és almák.

Bőséges tehát a kínálat. Fogyasszunk magyar gyümölcsöt!
Gyomaendrőd, 2022. 05. 28.

Várfi  András agrármérnök

Zöld futószalag 

védelembe vétel utáni gondozás ellátása, súlyos, megoldhatatlannak 
tűnő problémák esetén az ideiglenes hatályú elhelyezés kezdemé-
nyezése, illetve súlyos, de veszélyeztető körülmény hiánya esetén a 
nevelésbe vétel elrendelése. 

Az intézmény speciális szolgáltatása: szociális diagnózis, pszi-
chológiai és jogi tanácsadás, készenléti ügyelet, kapcsolattartási 
szolgáltatás, utcai, lakótelepi és kórházi szociális munka, óvodai és 
iskolai szociális segítő tevékenység. 

A Képviselő-testület megismerte és elfogadta az intézményi be-
számolóját.

Beszámolót ismerhettek meg a képviselők a 2022. évi önkor-
mányzati és intézményei első negyedéves gazdálkodásáról. 

Mivel mindegyik szakbizottság tárgyalta az előterjesztést, az 
a közös megállapítás került a Képviselők elé, hogy az elkövetkező 
kilenc hónapban mind az önkormányzat mind az intézményei ré-
széről fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges annak ér-
dekében, hogy likvidálási és fi nanszírozási problémák ne jelentkez-
zenek a gazdálkodás során. 

A Képviselő-testület a döntési javaslattal egyetértve elfogadta és 
megszavazta az előterjesztést.

2022. évi nyári napközi megszervezése

A nyári napközis ellátást az elmúlt évekhez hasonlóan is meg kí-
vánjuk szervezni a „Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány” közre-
működésével. Ehhez a feladathoz az önkormányzatok nem kapnak 
állami fi nanszírozást, ez önként vállalt és a 2022. évi költségveté-
sébe beépítésre kerülő költséget jelent a dolgozó családok megse-
gítése érdekében. Városunkban is valószínű bőséges lesz a kínálat, 
hisz az előrejelzések szerint vállalkozások, intézmények, iskolák is 
szerveznek nyári tábort, ezért az idei évben, öt hétre lett tervezve a 
megvalósítás. 

A nyári napközis ellátást 2022. július 4. napjától 2022. augusz-
tus 5. napjáig határoztuk meg. Heti maximum létszám 18 fő. A 
szülők által fi zetett díj heti 9.000 Ft, mely tartalmazza az étkezést, 
a programok, belépők díjait. Az Önkormányzat a nyári tábor meg-
szervezéséhez 585.000 Ft-tal járul hozzá. (18 gyermek/5 hét X 6.500 
Ft=585.000 Ft)

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és annak el-
fogadása mellett döntött.

Garázs ingatlan értékesítés nyílt eljárásban

Gyomaendrőd Város tulajdonát képezi a Vásártéri lakótelep 1/1 
szám alatt lévő 2901/B/2 hrsz. alatt található 27 m2 területű garázs, 
amely az önkormányzati szolgálati lakáshoz tartozik. A garázs a 
szolgálati lakással együtt az önkormányzat törzsvagyonát képezi, 
amely forgalomképtelen és használaton kívüli. 

Az ingatlanról értékbecslés készült, mely szerint annak forgalmi 
értéke szerinti kikiáltási ára 1 millió Ft nyílt árverés keretében.

A Képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodással árverésre kínálja 
az átminősített ingatlant. 

Az árverés helye: Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal 
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124)

Ideje: 2022. június 17. 10.00 órakor
Licitlépcső: 100.000 Ft

Lehóczkiné Timár Irén 
Alpolgármester

Önkmormányzati hírek
folytatás a 9. oldalról
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 Endrődiek Baráti Körének

budapesti találkozója

A májusi számban már hírt adtunk a Baráti Kör bu-
dapesti találkozójáról.

Az előző számba helyhiány miatt már nem fért 
több fénykép. A cikkről lemaradt fényképeket most 
pótoljuk.
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Rovatvezető: Polányi Éva

Benedek Elek: Pünkösdi harangok
Olyan szépen cseng a harang,
Mintha nem is harang volna,
hanem ezer harangvirág
Imádságos szava szólna.

Piros pünkösd vasárnapján
Piros rózsa nyíl a kertben,
Kis szívünkben tiszta öröm
Imádsága énekeljen.

Piros pünkösd vasárnapján
Szálljon reánk a szentlélek,
S térde hullva mondjunk hálát
A mindenség Istenének.

Dsida Jenő - Pünkösdi várakozás
Kész a világ,

Pünkösdi harangok

Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke.
Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...
És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja.

Reményik Sándor: Pünkösdi szomorúság

A Lélek ünnepén 
A Lelket lesem én.

A Lelket, amely több, mint költemény. 
A Lelket, amely sosem volt enyém. 
A Lelket, amely sosem lesz enyém. 
A Lélek ünnepén
Szomorún zendül egyetlen igém: 
„Hogy születhetik újjá, aki vén?”…

Túrmezei Erzsébet - Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!
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Pilinszky János: Pünkösd egy új templom falai között

Szép ünnep volt Pünkösd-
vasárnap a Vecsés-Andrássy-
telep híveinek. A templom 
építkezése 1949–56 között 
szünetelt s csak a hívek rend-
kívüli áldozata tette lehetővé, 
hogy a falak fölépüljenek, s 
a templom tető alá kerüljön. 
Végeérhetetlenül lehetne so-
rolnunk e nagyszerű áldoza-
tosság példáit, de elég talán 
csak egyet említenünk. Az 
egyik hívő felajánlásának 
hiányzó összegét a Vörös-
keresztnek nyújtott véradás 
díjából pótolta. Tette jelké-

pes erővel világítja meg a telep valamennyi adományozójá-
nak templomépítő hitét. Az ünnepélyes szentmisét Várkonyi 
Imre prépost, az Actio Catholica országos igazgatója mutatta 
be nagy papi segédlettel. Mise közben ő mondotta a szent-
beszédet is. Az ünnepélyes szentmisén a segédkezők között 
jelen volt dr. Radó Polikárp akadémiai tanár is. A fényes asz-
szisztencia kíséretében érkező főpapot a templom kapujában 
virágcsokros kislányok és a vecsési egyházközség világi elnö-
ke köszöntötte. Az üdvözlések elhangzása után a celebráns a 
hatalmas templomhajót zsúfolásig megtöltő hívek sorfala közt 
vonult az oltárhoz és kezdetét vette az ünnepélyes szentmise.

Az országos igazgató szentbeszédében azt emelte ki, hogy 
a Szentlélek Úristen eljövetele vihar és tűz. Vihar, amely el-
seper minden értéktelent, minden kétséget, minden sötétséget 
az emberből, s amely világosságot gyújt az emberi lélekben. 
Felnyitja az emberi szemet, hogy ne csak alkotni tudjon, ha-
nem valóban boldog legyen és az Isten útján tudjon járni. 
Szent Pál a galatabeliekhez írt levelében leírja, hogy az embe-
ri lélek a Szentlélek vihara és tüze nélkül csak mire képes. Azt 
mondja az apostol: „Lélek szerint éljetek, akkor nem fogjátok 
teljesíteni a test kívánságait. A test a lélek ellen tusakodik, a 
lélek pedig a test ellen…”

Tűz a Szentlélek Isten eljövetele. Az isteni szeretet az 
ember lelkét feltüzesíti, hogy ne csak szájjal, de tettekkel is 
szeresse az Istent. Erre kell a Szentlélek tüze és ezt kapták az 
apostolok Pünkösd ünnepén. Azóta jár körül és tüzesíti a mi 
lelkünket is a nagy parancsban: a felebaráti szeretetben.

A vecsési templom valóban a vecsésieké, s minden téglája 
valóságosan őrzi az építők keze nyomát. Falai még csupaszon 
állnak, de már ezeket a csupasz falakat is a szeretet, az oda-
adás láthatatlan, megható freskói népesítik be. És nem zavaró 
a sarokban álló hatalmas vaskályha, sem a burkolat nélküli 
mennyezet. Aki itt térdepelhet, nem azt látja, hogy félig kész 
templomban van, hanem valamiképp az alkotó szeretet mű-
helyében érzi magát.

Az új vecsési templomot a hit és a szeretet emelte s ennek 
a hitnek és szeretetnek a jelenléte a templomlátogató legszebb 
és legmaradandóbb élménye.

(Új Ember, 1959. május 24.) Fotók: Polányi Éva
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A tavasz és nyár folyamán a kertünk-
ben megérő, termő gyógy- és fűszernövé-
nyek tartósítására többféle eljárás ismert. 
A gyógynövények hatóanyagait kivonhat-
juk alkoholban; az így kapott töményebb 
alkoholos oldat neve a tinktúra, a borban 
készült kivonat gyógyborként ismert. A 
gyógy- és fűszernövényeket tartósíthatjuk 
olajban vagy ecetben történő áztatással is. 
A gyógybor önmagában fogyasztásra is 
alkalmas, a gyógyecettel salátákat ízesíthe-
tünk, az olajos készítményeket húsok páco-
lásához, sütéshez vagy kozmetikai célzattal 
is felhasználhatjuk.

A gyógybor, gyógyolaj vagy fűszerecet 
készítési módja, hogy üvegbe tett gyógy-
növényre bort, olajat vagy ecetet öntünk, 
sötét, hűvös helyen, időnként összerázo-
gatva várjuk hogy a növények hatóanyagai 
kiázzanak és egyedi ízt és hatást adjanak a 
gyógykészítménynek. 

A borokat az ókorban kezdték hasz-
nálni gyógyszer-alapanyagként. Az ókori 
görögök és rómaiak a borokhoz gyógy- és 
fűszernövényeket adtak a gyógyhatás foko-
zása érdekében. A római Plinius a Historia 
Naturalis című művében több mint 60 féle 
gyógyborról tesz említést. Napjainkban a 
gyógyborok használata kiszorult a gyógy-
szerrendelési szokásokból, de házilag ér-
demes lehet időt fordítani előállításukra. 
A gyógyborok ajándékként is adhatók és 
betegségek kezelésére, megelőzésére is al-
kalmasak lehetnek. 

Az ókori Rómában gyakran ánizst, mir-
tuszt, koriandert és mentát áztattak borba. 

A középkorban is elterjedt a gyógybo-
rok használata, sok szerzetesrend foglalko-
zott szőlő- és gyógynövény termesztéssel, 
gyógynövényes receptek, gyógyborok elő-
állításával. 

A Magyar Gyógyszerkönyv 1909-es 
kiadásában szerepel chinabor, pepszines- 
és antimonos bor. Egy későbbi kiadás a 
gyógynövényes borokról így ír: 

„A gyógyszeres borokat növényi dro-
gokból fehérborban (vinum album) való 
áztatással, illetőleg egyéb gyógyszerekből 
oldással oly módon készítjük, hogy a kész 
gyógyszeres bor 13 v/v% alkoholt tartal-
mazzon.”

A borhoz ízében, illatában, hatásában 
harmonizáló gyógynövényt válasszunk. A 
gyógyborok készítésénél a gyógynövénye-
ket legalább 5-8 napig áztatni kell hideg 
borban, közben érdemes kóstolni a ter-
méket. Az erősebb ízű gyógynövények na-

gyobb adagban vagy 
hosszabb áztatás 
után kellemetlen ízt 
adhatnak a bornak. 

A gyümölcsös 
jellegű ízek hama-
rabb, a kesernyés 
ízek később kerülnek 
át a borba. A meg-
felelő zamat elérése 
után szedjük ki a nö-
vényeket, ülepítsük 
és szűrjük át a bort, 
hogy ne maradjanak 
benne apró, növényi 
részek és palackozás-
ra alkalmas legyen. 

Ezerjófű vörös-
borban, egy korabeli Füveskönyv receptje 
alapján:

5 dkg szárított ezerjófüvet 1 liter félédes 
vörösborban vagy házi meggyborban áz-
tatunk egy hétig. Szűrés után, naponta 1-2 
evőkanálnyit fogyaszthatunk belőle főétke-
zés előtt. Étvágyfokozó hatású.

Kamillás gyógybor: 
1 liter édes fehérborba (almabor is 

megfelelő) 2 evőkanálnyi kamillavirágot 
áztatunk egy éjszakára, reggel átszűrjük a 
gyógybort. 

Kiváló hatású légzési-, emésztési és reu-
matikus eredetű panaszok kezelésében.

Gyógyhatású gyümölcsök áztatásával 
is készülhet gyógybor. A vörösáfonyából 
készült bor bélfertőzés ellenszereként, a 
feketeáfonyás gyógybor használata hasme-
nésben szenvedőknek ajánlott. 

A gyógyolaj készítéséhez használha-
tunk napraforgó-, repce-, oliva-, mogyo-
ró- vagy rizsolajat is. A készítéshez használt 
gyógynövények minél kisebb víztartalmú-
ak legyenek. A 3 hét érlelést a szűrés követi, 
majd sötét, hűvös helyen tároljuk a kapott 
készítményt. 

Bazsalikomos olivaolaj készítése:
Egy kis csokor megmosott bazsalikom-

ra öntsünk 2,5 dl hidegen sajtolt olivaolajat. 
3 heti érlelés után szűrjük le a gyógyolajat. 

Fokhagymás olaj:
Hasonlóan készül a fokhagymás olaj, 

ekkor 3 db megtisztított fokhagyma ge-
rezdre 2,5 dl olivaolajat öntünk, majd 3 hét 
érlelés után leszűrjük az olajat.

A fűszerecet készítéshez friss és szárí-
tott fűszerek is alkalmasak. Alapja a 6 %-os 

alma- vagy borecet, így a boltban kapha-
tó 10 %-os ecetet még hígítanunk kell. A 
megmosott, de még nem nedves növénye-
ket egy üvegbe tesszük, ráöntjük az ecetet 
és ledugózva 2 hétig érleljük. Gázképződés 
esetén néha nyissuk ki az üveget, majd zár-
juk vissza. 

Virágecetet is készíthetünk, pl. sarkan-
tyúka, körömvirág vagy levendulavirág fel-
használásával. 

A kakukkfüves gyógyecet sok magné-
ziumot és vasat tartalmaz, fertőtlenítő, hu-
rutoldó hatású. A zsályaecet torokfájás és 
fogínygyulladás esetén jó öblögetőszer, fer-
tőtlenítő- és vérzéscsillapító tulajdonságú. 
Az oregánós gyógyecet gyulladáscsökken-
tő, fertőtlenítő hatású, külsőleg és belsőleg 
egyaránt alkalmazható: megfázás esetén 
is jótékony, körömgomba fennállásakor 
ecsetelőként használatos. A rozmaringos 
fűszerecet fogyasztása alacsony vérnyomás 
esetén ajánlott. 

A lestyán, tárkony, borsikafű, izsóp ke-
verékének ecetes kivonata étvágygerjesztő, 
emésztést javító hatású, az epekő oldásában 
is segíthet. 

A menta, majoranna, metélőhagyma, 
kapor keveréke ecetben áztatva szélhajtó-és 
gyomorerősítő hatású.

Érdemes házilag előállítani gyógybort, 
fűszerolajat vagy fűszerecetet, mert így 
egyszerű, természetes úton, változatos és 
előnyös gyógyhatású készítményekhez jut-
hatunk. 

Forrás: 
Fűszer-és gyógynövények konyhában, 

teraszon, kertben  

dr. Macsári Judit

Egészségről-betegségről

Gyógy- és fűszernövények tartósítására alkalmazott házi eljárások

Gyógyolajok, gyógyborok
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Május első hétvégéjén már a rájátszás második körét kezd-
ték a csapatok a Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság alsó 
házában. A Gyomaendrődi FC fi atal csapata folytatta a jó sze-
replést, két egymást követő mérkőzését is megnyerte. Majd jött 
egy váratlan vereség Szabadkígyóson, amit egy újabb követett 
a Szeghalom otthonában is. Ezzel a két csapat helyet is cserélt a 
tabellán, de az utolsó fordulóban van még lehetőség a javításra. 

A lejátszott mérkőzések eredményei:     

2022. 05. 01.     Csabacsűdi GYLSE - Gyomaendrődi FC     0 : 2
                          G.: Egri K., Piss P.
A hazaiak sikerrel vették a közvetlen riválisokkal az elmúlt 

heti derbijeiket, de most a náluk is egy szinttel jobban teljesí-
tő szomszédvári csata következett. A vendég fi atalok veretlenül 
veszik az akadályokat a rájátszás során, Csabacsűdön is vidám 
majálist terveztek. Hazai kapufa vezette be a mérkőzést, a félidő 
első felében aktívabbak is voltak. Azt követően fordult a kocka, a 
vendégek gyors kontrákat vezettek és a hajrában ebből egyet ér-
tékesíteni is tudtak. Szünet után a hazai együttes átvette a játék 
irányítását, kapujuk elé szorította a vendégeket, de ebben az idő-
ben egy szögletet követően ismét a gyomaendrődi gárda tudta 
növelni az előnyét. A folytatásban a helyi csatárok előtt számta-
lan lehetőség adódott, de a kapu előtt rendre rossz döntéseket 
hoztak, emiatt pont nélkül maradtak. Küzdelmes, kiegyenlített 
mérkőzésen a hazaiaknak támadásban semmi nem jött össze, 
míg a vendégek igen hatékonyan használták ki az adódó kevés 
lehetőséget és értékes győzelemmel távoztak Csabacsűdről.

2022. 05. 07.     Gyomaendrődi FC – Sarkadi Kinizsi LE     4 : 1
                          G.: Hanea M., Barna V. (2), Egri K.
A házigazdák alapcélja a rájátszásban kiharcolt veretlenség 

további megőrzése volt, a pontvesztést bizonyára kudarcként 
élték volna meg, de a Kinizsi gárdája a reménytelen helyzetük 
ellenére hétről-hétre nem adja magát könnyen. A vendéglátók 
hamar vezetést szereztek egy szép lövést követően, ettől meg is 
nyugodtak. A vendégek próbálták labdatartással lassítani a ha-
zaiakat, de sok hibával játszottak, ennek következtében a félidő 
utolsó negyedórájában újabb két gólt kaptak és tetemes lett a 
hátrányuk. A második játékrészt álmosan kezdte a Gyomaend-
rőd, bár sikerült növelni az előnyüket, de ebben az etapban a sok 
kihagyott helyzet volt a jellemző. Minderre a félidő legvégén a 
Sarkadnak is volt válasza, egy szerencsés lövéssel szépíteni tud-
tak. A hazai fi atalok nehezen vették fel a mérkőzés ritmusát, sok 
hibával játszottak, sok helyzetet hagytak ki, de a győzelmük tel-
jesen megérdemelt volt, a mezőnyben szépen adogató, de a ka-
pura veszélytelen Kinizsivel szemben.

2022. 05. 14.     Szabadkígyósi SZSC - Gyomaendrődi FC     2 : 1
                          G.: Hanea M.                
Az év során rendre nagyokat csatázott egymással a két csa-

pat, váltakozó sikerekkel tették mindezt. A vendégek most jobb 
passzban voltak, de a kígyósiak sokszor kiszámíthatatlan telje-
sítményre képesek. A körös parti egyesület kapott hamarabb 
lábra és egy hazai védelmi megingást kihasználva a vezetést is 
megszerezték. A gól felrázta a vendéglátókat, megérkeztek ők is 
a mérkőzésbe és a félidő közepén egy szabadrúgás kombináci-
óból ki is egyenlítettek. Majd a szünet előtt egy vendég védelmi 

Folytatódott a rájátszás
megingást kihasználva a vezetést is megszerezték. A második 
félidőben inkább a küzdelem dominált, a vendégek próbáltak 
egyenlíteni, de erre a kígyósiak nem adtak lehetőséget így gól 
nélkül zárult a második félidő. A forduló meglepetését hozta a 
párharc, amelynek eredménye már az első félidőben eldőlt. A 
Szabadkígyós megszerezte első tavaszi győzelmét, a Gyomaend-
rőd pedig elszenvedte a rájátszásban az első vereségét.

2022. 05. 21.     Szeghalmi FC - Gyomaendrődi FC     3 : 1
                          G.: Hanea M.                
Az alsóházi rájátszás második helyének megszerzése volt a 

tétje a találkozónak. Az utóbbi hetekben a hazaiak voltak jobb 
formában, de a vendég fi atalok bármikor képesek a meglepe-
tésre. A széllel erősen támogatott sárréti együttes a helyzetei 
alapján már az első félidőben lezárhatta volna a mérkőzést, de 
mindössze egy találatot értek el, így nyitott maradt a mérkőzés. 
Szünet után fordult a kocka, átvette az irányítást a gyomaendrődi 
csapat, és fél óra elteltével egy kontrából az egyenlítés is össze-
jött. A levegőben lógott a fordítás, de ekkor a hazaiak újra ma-
gukhoz ragadták az irányítást és az utolsó tíz percben két perc 
alatt lőtt két góllal bebiztosították a győzelmüket. A helyzetki-
használásban mindkét csapat sokat hibázott, de kis szerencsével 
a hazaiak mégis megszerezték az utolsó hazai bajnokin a győ-
zelmet, a mindössze egy cserével felálló vendégekkel szemben. 
Ezzel bekövetkezett a helycsere a tabellán is.

Fülöp Zoltán

Magyar katonák 
Kiknek mély álma még a jeltelen 
Sir mélyén is a drága hont vigyázza: 
Holt hőseink ti, magyar katonák, 
Most ünnepel egy nemzet büszke gyásza. 

Felétek hódol zászlók erdeje, 
Néktek tiszteleg az élő nemzedék, 
Tinéktek nyílik mindenik virág, 
Tirátok szórja fényét most az ég. 

Néktek szent ősök hagyták örökül 
A büszke kardot s a zöldelő babért 
S hogy szent juss, édes áldozat legyen 
Vérrel áldozni és halni a honért. 

Ti a halálnak jégszemébe is 
Kevély ősdaccal, dalolva néztetek 
S oly könnyen, mintha virág volna csak, 
Áldoztátok fel szép ifj ú éltetek. 

Holt hőseink ti, magyar katonák, 
Tinéktek hódol most zászló és a kard, 
Ó, fogadjátok el e hódolást 
S a sir mélyén is védjétek a magyart... 

Turchányi István
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A Rózsahegyi Iskola hírei

XXIV. Rózsahegyi Napok
Két év kihagyás után ismét nagy örömmel és lelkesedéssel fog-

tunk hozzá a Rózsahegyi Napok megszervezéséhez.
A gyerekek több héten át ismerkedtek Rózsahegyi Kálmán éle-

tével, pályafutásával. Segítségükre volt az iskolában található állan-
dó kiállítás, Márton Gábor Rózsahegyiről szóló életrajzi könyve, 
az iskola jubileumi könyve és a pedagógusok. A legfelkészültebbek 
egy játékos, kreatív vetélkedőn adhattak számot tudásukról. Min-
den tanuló készített egy portrét a névadóról, valamint a rajz szak-
körösök illusztrációkat azokról a színpadi művekről, amelyekben 
szerepelt. 

A rendezvény május 13-án a megnyitóval kezdődött. Ezen a 
kellemes májusi reggelen Szedlák Réka intézményvezető-helyettes 
köszöntötte az iskola tanulóit, dolgozóit és a vendégeket.

Ünnepi köszöntőt mondott Giricz László, egykori endrődi 
diák, a „Gyomaendrődért emlékplakett” tulajdonosa, aki kezde-
tektől fogva részt vett a Rózsahegyi Napok rendezvényein. Hely-
történeti, vallástörténeti, történelmi témájú előadásait nagy érdek-
lődéssel fogadták a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Tisztelettel, 
szeretettel emlékezett egykori iskolájára, egykori tanítóira, ennek 
szellemében köszöntötte a rendezvény résztvevőit. 

Az iskola tanulói irodalmi összeállítással idézték fel Rózsahegyi 
Kálmán életét, színészi pályafutását, ezt követően endrődi népda-
lokat adott elő Nagy Ildikó énektanár és az ének szakkörös gyere-
kek.

Rózsahegyi-díjat kapott Farkas Zoltánné leköszönő intézmény-
vezető és Takácsné Rojik Gizella tanító. A Szent Imre emlékérmet 
Sztvorecz Gréta 7. b osztályos tanuló kapta kitűnő tanulmányi 
eredménye és a Fit Kid sportágban elért hazai és nemzetközi sike-
rei elismeréseként. )

A Szent Imre Iskola egykori diákjainak képviseletében Fülöp 
Imréné és Szmola Mátyásné az együttműködésük 20. évfordulója 
alkalmából jubileumi emlékérmet adományozott a tantestület ré-
szére a „Tisztelet és elismerés” jeleként. 

Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület nevében Tímár Imre és 
Dr. Varjú László megköszönte az együttműködést és egy szép táj-
képet adott át a leköszönő intézményvezetőnek, amelyen az iskola 
látható madártávlatból. A képet E. Szabó Zoltán endrődi születésű 
festő készítette. 

A Megnyitón vehették át jutalmukat a legjobb portrékat készítő 
gyerekek, valamint a vetélkedő 1-3. helyen végzett csapatai. 

Végül Fekécs Zsófi a és Putnoki Balázs 8. osztályos 
tanulók elhelyezték az iskola bejáratánál álló Rózsa-
hegyi szobor talapzatán a megemlékezés koszorúját,  
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az ünnepség résztvevői fejet hajtottak a névadó emléke előtt.
A rendhagyó órák előadói ezúttal is érdekes és látványos elő-

adásokkal, foglalkozásokkal örvendeztették meg a hallgatóságot:
dr. Szilágyiné Németh Eszter nyugalmazott könyvtárvezető 

endrődi népdalokat és népballadákat hozott nekünk, melyeket erre 
az alkalomra válogatott össze.

Vaszkó András meteorológus, iskolánk egykori tanulója, az idő-
járás-előrejelzés rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot.

Dr. Szonda István néprajzkutató Gyomaendrőd értékeit tárta 
elénk, és ezen értékekhez kapcsolódó foglalkozásokkal is készült az 
érdeklődő gyerekek részére.

Timár Imre, egykori sakkszakosztály vezető szimultán sakkpar-
tit játszott a sakkot kedvelő tanulóinkkal.

Jankulár Zsolt természetvédő a Hármas-Körös élővilágával is-
mertette meg az érdeklődőket.

Tóth Tamás, a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi 
területfelügyelője, az otthoni természetvédelemről beszélgetett a 
gyerekekkel.

Az ökotudatos digitális közösségi alkotóműhely Robokaland 
foglalkozásán a műszaki terület és a robotika iránt érdeklődők vet-
tek részt.

Az alsó tagozatosoknak is színes volt a paletta: a planetárium 
mellett légvár és buborékshow, valamint ügyességi és játékos fog-
lalkozások színesítették a délelőttjüket.

Az utazó planetárium előadását kicsik és nagyok egyaránt meg-
látogatták.

Péntek este nagy izgalommal vártuk a tábortüzet, ami a Rideg-
városi játszótéren szokott lenni. Igazi majális, gyereknapi hangulat 
volt, ahol kicsik és nagyok jól érezték magukat és gyönyörködtek a 
hatalmas tűz fényeiben.

A programsorozat a tanulók gálaműsorával zárult szombaton 
délután. Két év kihagyás után nagyon izgultunk, hogy minden 
rendben legyen, hiszen hatalmas munka előzte meg a rendezvényt. 
Nagyon sok vendég jött el, hogy megnézze azt a 18 műsorszámot, 
amivel 250 tanuló készült erre az alkalomra. Felemelő élmény volt 
az utolsó szám, a közös éneklés, amelybe a pedagógusok is bekap-
csolódtak. A Gálát és a rendezvénysorozatot Szedlák Réka az alábbi 
gondolattal zárta: szeretni és szeretve lenni a legfontosabb dolog 
az ember életében, tegyünk meg mindent azért, hogy szeretetben 

éljünk. 
A Rózsahegyi Napokról további fotók az iskola honlapján talál-

hatók: https://www.rozsahegyiiskola.hu

Tanulmányi versenyek
Hosszú évek óta részt veszünk a TIT Körösök Vidéke Egyesület 

által meghirdetett levelezős történelemversenyen. Az öt forduló fel-
adatainak megoldása alapján évfolyamonként a legjobbakat meg-
hívják a megyei döntőbe. Ebben az évben május 3-án 4 tanuló kép-
viselte iskolánkat: Nyikos Rajmund a 6. osztályosok között 3., Félix 
Patrik 13. lett. A 8. osztályosok között Putnoki Balázs a 8., Papp 
Máté a 9. helyen végzett a népes mezőnyben. Gratulálunk minden 
versenyzőnek és felkészítőjüknek, Molnár Tündének. 

2022 márciusában írta ki a medgyesegyházi Schéner Mihály 
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Általános Iskola a 3. Schéner Mihály Képzőművészeti Versenyt, 
amelyre az országból 100 alkotás érkezett. A zsűri kiválogatta a 
legjobbnak ítélt munkákat, és évfolyamonként 9 tanulót hívott be 
a helybeni alkotásra. Iskolánkból Alt Réka 5. b osztályos tanuló 
került a 9 meghívott tanuló közé az 5-6. osztályos korcsoportból, 
így megkapta annak a lehetőséget, hogy festészeti tudását élőben is 
megmutathassa. A versenyen tárgyjutalomban részesült. Gratulá-
lunk Rékának és felkészítő tanárának, Kocsis-Pésó Irmának. 

Véget ért a Határ Győző Városi Könyvtár által megrendezett 
ötfordulós SZÖVEGELŐ játék, melyen idén is iskolánk számos 
tanulója vett részt. Az oklevelek és díjak átadására május 19-én 
került sor a könyvtárban. Meglepetés program keretében egy bű-
vészbemutatóval is kedveskedtek azoknak a gyermekeknek, akik 
beküldték a fordulók helyes megoldásait. Az eredmények az iskola 
honlapján megtekinthetőek.

Sportsiker
Május első felében zajlottak a FODISZ által szervezett mezeifutó 

diákolimpiák megyei és országos döntői. A III. korcsoportos lá-
nyok között 1. helyezett, DIÁKOLIMPIAI BAJNOK: Gellai Elvira! 
Gratulálunk Elvirának és testnevelő tanárának, Nagy Sándornak.  

Zánkai Erzsébet-táborok
Április-május 

folyamán 3 napos 
osztálykirándu-
lásokon vehettek 
részt iskolánk 6., 
7. és 8. osztályos 
tanulói a zánkai 
Erzsébet-tábor-
ban. Sokféle in-
gyenes előadást, 
játékot kínáltak 
a szervezők. A 
programok kö-
zött szerepelt ku-
tyás bemutató, 
geotúra, vicces 
fi zikai, kémiai 
kísérletek, tram-
bulinozás, közép-
kori csatajátékok, 
k i n c s k e r e s é s , 
koncert és disco 
is. A kellemes ta-
vaszi napsütésben 
a legtöbb osztály 
felfedezte a Bala-
ton-partot, a sze-
rencsésebbek még 
fürödhettek is a 
tóban. Jó hangu-

latban, gyorsan eltelt a három nap, a gyerekek és a pedagógusok is 
fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértek haza. 

Színfolt Mazsorett Táncegyesület 

országos versenyeredményei

Május 21-22-én, Szegeden rendezte meg a Magyar Mazsorett Baj-
nokságot a Móra Múzeum előtti téren a Magyar Majorette Szövetség és 
az Orosházi Mazsorett Táncegyüttes. 

A következő eredmények születtek:
Szilágyi Zsófi  botos szólója: arany minősítés
Czinczár Noémi - Izsó Éva botos tradicionális párosa: arany mi-

nősítés. Mix mini: harmadik hely, Zászlós mini formáció: negyedik 
hely!

Egy hét múlva ismét versenyre utazott a Színfolt. Május 29- én, Kis-
kunfélegyházán a Kecskemét Dance Universum szervezésében első 
alkalommal versenyeztek a gyomaendrődi mazsorettek. A hosszúra 
nyúlt versenyzés mindent kárpótolt, hiszen ragyogó eredményekkel 
tért haza a kiscsapat!

Izsó Éva pompon szólója: első hely, Fejérvári induló mini formá-
ció: első hely, Izsó Éva – Czinczár Noémi botos párosa: második hely, 
Szilágyi Zsófi  botos szólója: második hely, Zászló mini formáció: 
harmadik hely, Czinczár Noémi botos szólója: negyedik hely. Valamint 
három különdíjat is kaptak a Színfolt táncosai! Izsó Éva pedig a legte-
hetségesebb táncos elismerést is kivívta a bírálóbizottságnál.

Hálás vagyok a lányoknak! Köszönöm a szülők a folyamatos segítsé-
gét! Hajrá Gyomaendrőd! Hajrá Színfolt!

Hunya Jolán

Zsófi , Noémi, Évi

Színfolt Mazsorett Táncegyesület
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Területi Versmondó Verseny

2022. május 2-án 
rendezték meg a XXVII. 
Területi Versmondó Ver-
senyt Vésztőn. Iskolánk 
két korcsoportban indí-
tott versenyzőket. Ötödik 
évfolyamon Kovács Petra 
harmadik helyezett lett, 
Szilágyi Zsófi  eredménye-
sen szerepelt. Felkészítő 
tanáruk Tóthné Kele Ág-
nes. Nyolcadikos tanuló-
ink közül Vaszkán Milán 
első helyezést ért el, Ki-
szely Kitti negyedik lett. 
Felkészítő tanáruk Hunya 
Jolán.

Megyei atlétika 
többpróba verseny

Iskolánk legkivá-
lóbb atlétái a körzeti 
forduló után megyei at-
létika többpróba ver-
senyen vettek részt, és 
derekasan helyt álltak.
II. korcsoport, fi úk: Csa-
patverseny: bronzér-
mes lett a fi ú csapatunk: 
Csernyeczki Balázs, Csipai 
Csongor, Szúnyog Hunor, 
Cs. Nagy Arszenyij, Var-
jú Zente, Várkonyi Ádám
Egyéni összetett: 5. hely: 
Csipai Csongor. Ezenkí-
vül magas színvonalú ver-
senyzést láthattunk Furka 
Dorka, Soczó Gergő, Varjú 
Zille és Csernyeczki Laura 
részéről.

Országos verseny-
eredmény

Május 21-én a Károli 
Gáspár Egyetemen ren-
dezték meg a XXV. Simo-
nyi Zsigmond helyesírási 
verseny Kárpát-medencei 
döntőjét. Erre az esemény-
re a megyei első helyezett 
versenyzők jutottak be. A 
Gyomaendrődi Kis Bá-
lint Általános Iskolából Varjú Zétény 8. a osztályos tanuló képviselte 
nemcsak iskolánkat, hanem Békés megyét is. Az eredményhirdetéskor 
kiderült, hogy Zétény az előkelő hatodik helyezett lett ezen a nehéz 
megmérettetésen. Ragyogó eredményének nagyon örülünk és szívből 
gratulálunk! Felkészítője: magyartanára: Hunya Jolán.

Természettudományos délután

Május 23-án - a környezetvédelem jegyében - természettudomá-
nyos délutánt rendeztünk iskolánkban.

Az osztályoknak előzetes feladatokat kellett megoldani: egy kereszt-
rejtvényt fejtettek meg és egy környezetvédelmi tesztet töltöttek ki. A 
helyes megoldásokért csoki jutalomban részesültek. A tanulók egy ki-
állítás keretében közelebbről megismerkedhettek a biológia szertárral, 
a környezetünkben lévő ásványokkal, illetve tájékozódhattak arról is, 
hogy milyen veszélyekre hívják fel a fi gyelmünket a vegyszereken, mo-
sóporos dobozokon, gyufákon lévő piktogramok. A délutánon először 
Ignácz Csenge 8.b osztályos tanuló remek előadását hallgatták meg a 
jelen lévők, a környezetvédelemről, a takarékos víz és elektromos áram 

használatról. Ezt követően látványos fi zikai és kémiai kísérletek követ-
keztek. A délután zárásaként négy, héliummal töltött, lufi  került kisor-
solásra. A tartalmas, színvonalas programok valódi élményt jelentettek 
a tanulók és pedagógusok számára egyaránt. A délután megszervezését 
köszönjük Szurovecz Zoltánné, Gálné Juhos Éva, Uhrin Attiláné, Bela 
Tibor és Lakatos Tibor pedagógusoknak.

Kihívás Napja

Intézményünk 2022.05.25-én ismét csatlakozott a Kihívás Napja 
nevű országos programhoz. Diákjaink már a reggelt is aktívan kezdték, 
kicsik és nagyok közösen készültek fel az előttük álló sportos kihívá-
sokra. A zenés bemelegítést követően a szünetekben különböző moz-
gásformákat próbálhattak ki. Az ugrókötelezés mellett megismerked-
tek a labdás sportokkal, valamint egy lovas kocsival rövid utat tettek 
meg városunkban. Délután akadálypályákon tették próbára ügyessé-
güket: az udvart biciklis, rollerező és gördeszkás diákok lepték el. A 
legkitartóbb diákok részt vehettek az esti városi kerékpározáson is.
Iskolánk a tanintézmények közötti versenyben a 7. helyen végzett.

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Atlétika versenyen

Vésztőn, versmondókkal

Varjú Zétény országos helyesírási verseny 6. helyezettje

Természettudományi délután
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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!

 HAJDÚ ZOLTÁNNÉ CZIKKELY 
IRÉN volt gyomaendrődi lakos, életé-
nek 75. esztendejében megtért Teremtőjé-
hez.

HANGYA MIKLÓSNÉ GELLAI JO-
LÁN volt gyomaendrődi lakos életének 91. 
esztendejében visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek.

TÍMÁR JÓZSEFNÉ NÉMETH MÁ-
RIA MAGDOLNA volt gyomaendrődi 
lakos, 76 éves korában az Égi hazába köl-
tözött.

TÓTH JÓZSEFNÉ KORCSOK GI-
ZELLA volt gyomaendrődi lakos 77 éves 
korában az Égi hazába költözött.

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek;
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csendesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.“

(Juhász Gyula)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

Sírhelymegváltási lehetőség Endrőd 
katolikus temetőiben!

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

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!


