
A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

XXIX. évfolyam 5. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző online folyóirat * 2022. május

Budapesten tartott találkozót az 
Endrődiek Baráti Köre17.

A tartalomból:
XXIII. Sajt- és Túrófesztivál2.

A Tánc világnapján19.

Egy anya nélküli világ embertelen 
világ lenne, mert az anyák tanúskod-
hatnak mindig, még a legnehezebb 
pillanatokban is, a gyengédségről, 
az odaadottságról, az erkölcsi erő-
ről”. Az anyák egyúttal közvetítik 
a vallási élet legmélyebb értelmét: 
az imádságban, a vallásos lelkület 
legelemibb gesztusaiban, amiket a 
gyermek elsajátít, bele van írva a hit 
értéke az emberi létezésbe. Ez egy 
üzenet, amit a hívő anyák képesek 
átadni, bármi magyarázkodás nél-
kül is. Az majd később jön, de a hit 
sarja már itt van ezekben a legelső, 
értékes pillanatokban. Anyák nél-
kül nemcsak, hogy újabb hívők nem 
lennének, hanem maga a hit veszte-
né el egyszerű és mélységes mele-
gét. Az egyház anya, a mi anyánk! 

Nem vagyunk árvák! Van anyánk! 
A Szűzanya, az Egyház anyja a mi 
mamánk! Nem vagyunk árvák! Az 
egyház gyermekei vagyunk, a Szűz-
anya gyermekei vagyunk, anyáink 
gyermekei vagyunk.
Kedves anyák, köszönet, köszönet 
azért, hogy a családban vagytok, és 
amit ezzel az egyháznak és a világ-
nak adtatok. Neked, szeretett egy-
ház, köszönet, hogy anya vagy! Ne-
ked, Mária, Isten Anyja, köszönet, 
hogy megmutatod nekünk Jézust. 

Ferenc pápa

Anyák napján szeretettel köszönt-
jük az édesanyákat, nagymamákat, 
dédiket, a leendő édesanyákat és 
mindazokat, akik anyai szívvel sze-
retnek.

Az anyák csendes vértanúsága 
életet ad a világnak
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XXIII. Sajt- és Túrófesztivál Gyomaendrődön
Gyomaendrődön XXIII. alkalommal, április utolsó hétvé-

géjén (4. 29-től 5. 1-ig) került megrendezésre a Nemzetközi 
Sajt- és Túrófesztivál, melynek fő szervezője volt a Kállai Ferenc 
Kulturális Központ, valamint Ugor Emese rendezvényszervező. 
A háromnapos színvonalas eseménynek gasztronómiai célján 
túl, feladata a település turisztikai adottságainak bemutatása. A 
fesztiválon felvonultak elsősorban a hazai, és a határon túli tejes 
termékek képviselői. Szinte állandó kiállítóként érkeztek Békés 
megye több településéről a sajtkészítő mesterek. (A teljesség 
igénye nélkül: Baracska, Bihardiószeg, Békés, Budapest, Debre-
cen, Diósd, Eger, Jászberény, Körösladány, Mád, Ostoros, össze-
sen 23 településről.) Az árusok kóstolással népszerűsítették ter-
mékeiket, melyeket meg lehetett vásárolni is a látogatóknak. A 
sajtversenyen megmérethették termékeik minőségét a készítők, 
a neves szakácsokból és sajtkészítő mesterekből álló zsűri előtt. 
(Összesen 7 asztalnál 29 bíra vett részt a munkában.) Az idei év-
ben 129 féle sajtot és túrót minősítettek bronz (13 db), ezüst (12 
db) és arany (16 db) fokozattal. A szakmai programok fővédnöke 
prof. dr. Gyuricza Csaba egyetemi tanár, az MTA doktora volt. Az 
idei évben ugyan kevesebben, de jelen voltak a borvidékeink 
pincészetének borászai is, a fi nom sajtok mellé kínálva kiváló 
boraikat. A Sajtkonferencia ismét sok érdeklődőt vonzott, mely-
nek magas szintű szervezése, éppen úgy, mint a sajtverseny le-
bonyolítása dr. Kovács Gyöngyi nevéhez fűződik, aki évek óta 
segíti és szervezi a fesztivál szakmai részének megvalósítását. 

A Határ Győző Városi Könyvtár most is megszervezte a nép-
szerű „Torta és Süteménysütő versenyt és Kiállítást”, amely az idei 
évben a Kner emlékévhez kapcsolódva, a „Kner Piroska Torta és 
Süteménysütő versenyként” vált ismertté és elismertté a sok-sok 
érdeklődő és sütni szerető hölgyek és urak örömére. A szombat 
délutánra tervezett kiállításra, díjkiosztásra és sorsolásra zsúfolá-
sig megtelt a könyvtár, mely ötlet Dinyáné Bánfi  Ibolya, a könyv-
tár vezetőjének nevéhez fűződik.

A szakmaiság mellett színvonalas gyerek és felnőtt progra-
mok gondoskodtak a jó hangulatról több helyszínen is. 

Péntek délután felléptek a helyi civil- és sportegyesületeink: 
Gyomaendrőd Judo Klub, volt Mamin baba bemutató, műsort 
adott a Rumba tánccsoport Egyesület, a Körösmenti Táncegyüt-
tes, KörösFit DSE, Színfolt Mazsorett táncegyüttes, Mátrix Fitness 
Se, valamint Zumba-Tünde és barátai. Szombaton a hivatalos 
megnyitón gyönyörködhettünk a Zenebarátok Kamarakórus 
műsorában is.

Az Erzsébet Liget adott otthont a „Kölyökszigetnek”, ahol az 
apróságok is megtalálhatták programjaikat. Volt ott körhinta, lo-
vaglás, ugráló vár, népi kézművesség, és játszóház a rendezvény 
mindhárom napján, míg a DOTTO kisvonat szombat délután 
szállította a gyerekeket és felnőtteket egyaránt városunk Fő ut-
cáján. A szállodák és szállások nagy része teltházzal működött 
a három napos rendezvény alatt, melynek kedvezett az idei év-
ben a kellemes időjárás is. Esténként koncertek vonzották a zene 
iránt érdeklődő fi atalokat és idősebbeket. Péntek este a fáklyás 
felvonulást követően lépett színpadra a FISH zenekar, majd 
szombat este Zenevonat szuperkoncert volt az LGT sztárjaival. 
A Follow The Flow Együttes műsorát követően hajnalig utcabá-
lon szórakozhattak a táncolni vágyók. A vasárnap is színvonalas 
programokkal telt. Ebben a munkában is sokat segített Tímár 
Attila mesterszakács, akinek javaslatai, ötletei nélkül nehezen 
lehetne elképzelni egy-egy városi gasztronómiai eseményt. El-
készült és nagyon gyorsan gazdára talált az a 2022 db túrógom-

bóc, amelyet sok szorgos kéz készített a szakácsok és cukrászok 
irányításával. Este a Honeybeast Együttes koncerttel fejeződött 
be a három napos, egyre népszerűbb gasztronómiai és turiszti-
kai fesztivál. 

Gyomaendrőd Város rendezvényét megtisztelte Dankó Béla 
Országgyűlési Képviselő, Domokos László az Állami Számve-
vőszék elnöke, prof. dr. Gyuricza Csaba a Magyar Agrár-és Élet-
tudományi Egyetem rektora, dr. Smíri Sándor a Járási Hivatal 
megbízott vezetője, Kozsuch Kornél a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarától, valamint a környező települések polgármesterei, 
vezetői, Davidovics László a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igaz-
gatója és vezetői.

Köszönjük minden szervezőnek, technikai dolgozónak, a 
Bethlen Gábor Szakiskola, a Gödöllői székhelyű MATE diákja-
inak, segítőinek az áldozatos és nagyon fáradtságos munkát, 
és nem utolsó sorban köszönjük Tóth Zoltán videó felvételeit a 
fesztiválról. Szmolnik Zoltán és Szabó József fotósoknak, hogy 
minden eseményt meglátva és a lényeget megragadva, három 
napon át szinte pihenés nélkül készítették, osztották meg a kö-
zösségi oldalakon csodálatos fotóikat a látogatók legnagyobb 
megelégedésére! 

Lehóczkiné Timár Irén
Alpolgármester

Köszönet a fotókért 
Davidovics Lászlónak és Szabó Józsefnek 



VÁROSUNK2022. május 3



VÁROSUNK 2022. május4

Az előző két cikkben már bemutatásra került, hogy az első 
világháború időszakában, illetve az 1920-as években hogyan és 
ilyen intézményesült formában valósult meg első világháborús 
hadigondozottak támogatása Magyarországon. Továbbá megem-
lítésre került az is, hogy az országot milyen új kihívások elé állí-
tották, elsősorban anyagilag az első világháború ideje alatt, illetve 
az azt követő években a hadigondozottak ellátsa. Találkozhatunk 
hasonlóságokkal a helyi és az országos eseményekkel kapcsolat-
ban, azonban mélyebb betekintést a helyi viszonyok segítségével 
kaphatunk arra vonatkozóan, hogy milyen kérelmekkel fordul-
tak a családok a támogatásért. A hadigondozás, hogy milyen 
mértékben lehetett jelen a településeken a két község társadal-
mi korcsoport összetételéből, a nemek szerinti megoszlás, illetve 
az özvegyek számának alakulása mutathat rá. A két községben 
az 1920-as népszámlálási adatok alapján a 19 év alattiak aránya 
a társadalmon belül Gyomán 40,1%, Endrődön 48,5%, ezek az 
arányok a hadigondozott gyermekek számában lehet jelentős. 
A nemek arányában is változás történt 1920-ra az 1910-es nép-
számlálási adatokhoz képest, az adatok alapján mindkét telepü-
lésen 48-52% lett a férfi -női arány. Az özvegyek számában a két 
település életeben jelentős növekedés mutatkozik 1910 és 1920 
között, Gyomán 660 főről 825 főre, addig Endrődön 620 főről 
853 főre változik, amelynek növekedése befolyással van a megje-
lenő hadiözvegyek száma.

A hadisérültek ellátására szolgáló kórházakat a háború meg-
kezdése után nem sokkal megalapították Gyomán és Endrődön 
egyaránt. A harcokban megsérültek számára a világháború ki-
robbanását követően szinte azonnal, de a háború ideje alatt folya-
matosan hirdettek meg gyűjtéseket, mely adományon mértékébe 
változó volt a két településen, de a háború végéhez közeledve 
ezek mértéke csökkent. A csökkenés hátterében elsősorban az 
állhatott, hogy mind két község lakóinak anyagi helyzete, első-
sorban gazdasági okokból, már nem tette lehetővé komolyabb 
adományok és támogatást biztosítását. A csekély anyagi támoga-
tás lehetőségének mértékét ellensúlyozta az, hogy a családok és a 
közösség lakói kisegítették. Az itthon maradt lakosság a harcok-
ban résztvevő férfi ak hiányát azzal csillapították, hogy a külön-
böző mezőgazdasági munkákban kisegítették egymást, melyről 
beszámolnak a korabeli jelentések is a falu életéből.

A támogatás megítélése minden esetben a család szociális 
helyzetének felmérésével veszi kezdetét, melyben felmérésre ke-
rült, hogy a kérvényt benyújtó család milyen házban lakott, illetve 
mekkora földterülettel és milyen természeti javakkal (elősorban 
háziállatok száma, gabona nagysága, liszt vagy burgonya) ren-
delkezett. A kitöltött és benyújtott kérvény után került megálla-
pításra, hogy a kérelmező részesült e támogatásban, ha igen az 
mekkora mértékű lehetett. Jogi keretek szabályozták ezeknek a 
támogatásoknak mértékét, melyre különböző hatással bírtak az 
egyes események és gazdasági mutatók. Minden esetben cél volt, 
hogy a támogatások által javítsanak a család nehéz anyagi hely-
zetén. Az első világháború hadigondozottjainak támogatása a vi-
lágháborút követő időszak után is tovább folytatódott, az állam 
és a települések is igyekeztek segíteni a háborúból hazatért kato-
nák visszaintegrálását a társadalomban. Ennek egyik bizonyíté-
ka, hogy a háborút követően a két község területén összeírásra 
került a háborút megelőző időszak kisiparosainak száma, illetve 
az, hogy mennyi anyagi támogatás szükséges számukra, hogy 
megnyithassák újra műhelyüket. Ennek a megvalósulása abban 

a tekintetben fontos, hogy a háború után a frontról hazatérő ka-
tonákat lehetőséget kapjanak iparuk újraindítását. A hadigondo-
zási kérelmek a világháborút követően is fokozatosan érkeztek be 
egyes állami szervekhez. A támogatások mértékének meghatá-
rozása céljából fokozatosan fi gyelemmel kísérték, miként alakult 
a hadigondozásban résztvevők száma, ezekben a folyamatosan 
elkészített állománylisták lehetnek segítségünkre. 

Az 1925-ben készített állományfelmérésének adatai alapján 
megtudhatjuk, hogy pontosan hányan részesültek hadigondo-
zásban. Ezen adatok alapján 1925-ben Gyomán 267 fő (ha-
dirokkant 143 fő, hadiözvegy 120 fő, felmenői 4 fő) fő, addig 
Endrődön 316 fő (164 fő hadirokkant, hadiözvegy 143 fő, 9 fő 
felmenői) részesült hadirokkant vagy hadiözvegyi gondozásban. 
A hadigondozás fontos részét képezi a gyermekek segélyezése, 
az 1925-ös adatok alapján Gyomán 413 fő, míg Endrődön 677 fő 
gyermek részesült hadigondozásban, ezen belül Gyomán 68 főre, 
míg Endrődön 96 főre tehető a szülőtlen árvának száma. Ezen 
gyermekek ellátása a község életében meghatározó tényezőnek 
számított a jövőben. Az állományfelmérésekkel egyidőben törté-
nik meg, hogy az egyes támogatásokat az embereknek odaítélték 
vagy megvonták tőlük azt. A megvonással kapcsolatban számos 
kérvény érkezett be a községekbe és a különböző minisztériu-
mokhoz, melynek célja az volt, hogy továbbiakban is folyósítsák 
a támogatást az adott személy vagy személyek számára. 

A hadigondozottak ellátása és támogatása meghatározó té-
nyezővé vált, illetve új kihívások elé állította Gyoma és Endrőd 
község. Ehhez kapcsolódóan a világháború kitörését követően 
már találkozhatunk kérvényekkel, melyeket a háború ideje alatt, 
illetve azt követően is folyamatosan nyújtottak be a különböző 
adminisztratív szervekhez. A dokumentumok segítségével képet 
kaphatunk arról, valójában hányan és milyen mértékben része-
sültek hadigondozási támogatásban, mely többségében a csalá-
dok többségének anyagi támogatásban valósult meg.

A kutatás az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
ÚNKP-21-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjá-
nak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alapból finanszírozott 
szakmai támogatásával készült.”

Dávid Benjámin

Felhasznált Források:
MNL BéML: IV. B. 413.b. Gyomai járás Főszolgabírájának iratai 

1914–1919. 4–13. doboz
MNL BéML: V. B. 317.b. Gyoma nagyközség irati: Hadigondo-

zós iratok 1924-1949. 94 doboz
MNL BéML: IV. 407.b. Békés vármegye alispánjának iratai: 

Hadirokkantak, hadiárvák, hadiözvegyek statisztikája. 1542–1543 
doboz

Felhasznált szakirodalom: 
Cserhalmi Péter: Az első világháborús magyar hadirokkantak 

állami ellátásának jogi szabályozása az 1933-as „rokkant törvény” 
megszületéséig. In Sic Itur Ad Astra. 67. sz. 2018. 171–191.

Szilágyiné Heinrich Andrea: a hadigondozás törvényi szabályo-
zásának változásai Magyarországon. In Publicationes Universitatis 
Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXV., 2017. 
30–54.

Sztanó Zsuzsanna– Mihók Sándor: Hadigondozás Magyaror-
szágon az első világháborút követően. In Honvédségi szemle. 142. 
évf. 3. sz. 2014. 132–139.

Az első világháború és hadigondozás – 3. rész
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Civil sarok
Sokan nem is sejtik, hogy Borsi Vince, a Táncsics gimná-

zium egykori népszerű testnevelő tanára nem Orosházán 
látta meg Isten szép világát. 1952-ben költözött családjával 
városunkba.

Borsi Vince 1938-ban született Endrődön. Édesapja a község 
aljegyzője, később jegyzője volt, édesanyja pedig tanítónőként 
dolgozott. Főhősünk hét éves volt, mikor a háború véget ért.

Számukra szerencsétlenül alakult a felszabadulás, mert az 
utolsó napok egyikén német gyújtóbomba találat következté-
ben leégett a házuk – Endrődön egyedüliként. Szovjet tankok 
bújtak a vadgesztenyék lombja fedezékébe, de meglátták őket 
és a légitámadás után a tankokkal együtt pusztult a szülői ház 
is. A nélkülözés, az élelmiszerhiány ellenére szép emlékként él 
benne a ’45 utáni időszak.

– A kertünk vége a Körös holtága partjára ért, mi pedig ko-
runknak megfelelően önfeledten játszottunk, fürödtünk pe-
cáztunk. Télen levittük a jégre a szánkót és befogtuk elé egyik 
állandó játszótársunkat – a kutyát. Nem törődtünk a bajokkal. 

Emlékszem egyszer még tutajt is csináltunk és tutajoztunk a 
holtágon. Ezzel két probléma volt. Egyrészt nemigen tudtunk 
úszni, másrészt a tutajt a leszerelt tyúkólajtó szolgáltatta. Édes-
anyámék egyiknek sem örültek, mikor megtudták. Máskor, télen 
az épp csak befagyott holtágon a bátyám alatt beszakadt a jég. 
Kimászott, de a házba nem akart felmenni, mert azonnal lebu-
kott volna. Én mentem be és a kabátom alatt csempésztem ki 
neki száraz ruhát. Persze azért kiderült ez is. A háborúból ottma-
radt lőszereket szedtük össze, kiszedtük belőle a magot, a lőport 
pedig meggyújtottuk. Az egy-két ilyen esettől eltekintve nem 
voltam rossz gyerek. Persze más is volt akkoriban a gyerekek 
mentalitása, a szülői, pedagógusi tekintélyhez való viszonya – 
kezdi a gyermekkor felelevenítését Borsi Vince.

Családjukban édesanyja képviselte a szigort, bár – mint 
mondja – ő sem vitte túlzásba. Azért előfordult, hogy a sarokba 
állva kellett hosszasabban elgondolkodniuk valamely csínytevé-
sen. Mindenben benne volt, de nem volt hangadó, vagy vezér 
típus. Az iskolában is megállta a helyét. Édesapját oda helyezték, 
ahol szükség volt rá. Így került a család előbb Gerendásra, majd 
már B-listásként Orosházára. Az általánost már itt fejezte be.

– A Táncsics gimnázium első fele és a tornaterem akkor ké-
szült el, oda mentem továbbtanulni. Itt jött az életembe a sport. 
A gimi híres tanára, Glózik Pál vitt bele. Atletizáltam, kosaraztam. 
A tanulás itt már nem az első helyen volt. A gimnáziumban sem 
feszegettem a határokat, de az akkor divatba jött gumitalpú ci-
pőnek köszönhetően egy igazgatói intőt azért összeszedtem. 
Nem nekem volt ilyen, hanem az akkor kezdő tanárnak, Keller 
Józsefnek. Cigiztünk a wc-ben, Keller tanár úr pedig a gumitalpú 
cipőjében hang nélkül megérkezett. In fl agranti volt, másnap pe-
dig megkaptam az igazgatóit. Meg kell jegyeznem, hogy csak itt-
ott kipróbáltam, sosem lettem dohányos – meséli mosolyogva.

Az érettségi után jogi egyetemre szeretett volna menni, de a 
származása nem volt megfelelő az akkori rendszer számára. Mint 
úgynevezett „egyéb származásút” nem vették fel. Ipari tanulónak 
állt. Később az országos tanárhiány miatt elindított, gyorsított ta-
nítóképzőn fordult az iskola felé, majd elvégezte a Testnevelési 
Egyetemet, de ez már nem tartozik a gyerekkorhoz, ez már egy 
másik történet…

Csányi József
www.oroscafe.hu

közreadtuk a szerző engedélyével

Régi csibészek...

Borsi Vince

A nehézségek ellenére szép és tartalmas gyermekkorra emlékszik vissza 
(Fotó: CSJ.)

Vince édesapjával és bátyjával

A fára mászást nem is említette
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Iskolánk mozgalmas, programokkal teli hónapot zárt április-

ban. Művészetben, sportban és lelkiekben gazdag események kö-
vették egymást. 

Iskolakóstolgatóra hívtuk és vártuk a leendő elsős gyerme-
keket és szüleiket április 8-án. A negyedikesek jelenete, a néptán-
cosok és a tornászaink produkciója után bemutatkozott Szabóné 
Vaszkó Éva tanító néni, aki a leendő első osztályosokkal ismerke-
dett. Jó hangulatban telt a délután, a vidám együttlétet kis megven-
dégelés zárta.

2022. április 8-án Gyomaendrődön rendezték meg a II. Békés 
Megyei Klasszikus Gitárversenyt.

Majoros Réka, iskolánk tanulója 1. helyezést ért el. Gratulá-
lunk!

Húsvéti készületet jelentett – a tavaszi szünet előtt, április 13-
án – lelki napunk. Délelőtt szentmisére gyülekezett egész isko-
lánk, a Szent Imre Katolikus Templomban. Czank Gábor atya ce-
lebrálásával és ministránsaink szolgálatával lelki útravalót kaptunk 
egyházunk nagy ünnepére, a húsvétra. A nap többi programja 
már iskolánkban zajlott, ahol az osztályok különböző módon szer-
vezték meg a délelőttöt. Másodikosaink ellátogattak a Szent Antal 
Kenyérsütő házba, ahol Barna Zsuzsanna vezetésével fi nomságo-
kat, kalácskát, madárkát sütöttek, sokat hallhattak Szent Antal kul-
tuszáról Dr. Szonda Istvántól. A Tájházban tett látogatásukat is ő 
segítette, s vezetésével ismerkedhettek népi kultúránkkal, endrődi 
hagyományainkkal, régi elfeledett tárgyakkal. Más osztályokban a 
közös játéké volt a főszerep. Az ötödikesek Séllei Annamária irá-
nyításával a tiszteletről beszélgettek. Tartalmasan, játékosan telt el 
az idő, s ezt követően mehetett mindenki tavaszi szünetre.
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2022. április 23-án rendezték meg a VIII. Országos Néptáncversenyt, 
melyen iskolánk táncosai is szerepeltek. Három korcsoportban képviselték 
városunkat, mindegyik csoport kétszer lépett színpadra.

A fellépésre szívvel-lélekkel készültek a gyerekek. Ahogy felvették a gyö-
nyörű viseletet, a testtartásuk is megváltozott, büszkén lépkedtek, s léptek 
színpadra.  Élő zenére nagy átéléssel táncoltak, nagyon megható volt látni 
őket a színpadon!

Köszönjük néptáncpedagógusaik - Kiszely-Nagy Erika és Kovács Sándor 
- áldozatos munkáját!

A táncosoknak szívből gratulálunk!
„ ...fel sem fogják, mekkora lehetőséget rejteget a táncoktatás, a néptánc 

a többnyire virtuális világban élő gyerekeknek. Íme néhány jótékony hatás a 
sok közül: a tánc pozitív személyiség- és önbizalom-fejlesztő, sokoldalú te-
vékenység. Ezalatt egyszerre több mindenre fi gyelni kell, a zene, a ritmus és 
a társak függvényében. Figyelni kell a testtartásra, az ütemtartásra, a zenére, 
a társakhoz való alkalmazkodásra, a szép, esztétikus gyakorlat végrehajtás-
ra, a terjedelemre, arra, hogy a térnek melyik felét tölti be a mozgás, ennyi 
mindenre egyszerre. Mindez segíti a gyereket, hogy megismerje önmagát, 
motorikus képességeit, tehetségét vagy hiányosságait ebben a komplex tevé-
kenységben. A táncokon keresztül ismerik meg a hagyományaikat, a táncok 
lépésanyagát, énekeit, jellegzetességeit, stílusát. A ritmusos játékos mozgás a 
gyermek életszükséglete bizonyos korig. Egy mód az önkifejezésre, a kreativi-

tásra, arra, hogy megnyilvánuljon, bárhol kinyilvánítsa gondolatait. A társas 
kapcsolatok nagyszerű kialakítója, együttműködésre, alkalmazkodásra, a má-
sik személy elfogadására, egy közösséggel való összetartozásra ösztönöz. És 
mindezt észrevétlenül teszi, kellemes zenére, felszabadultan, gátlások nélkül, 
civilizált körülmények között.” (Bogdán Emese)

2022. 04. 23-án rendezte meg a New Top Fitkid SE az I. Alföld Kupát 
Szolnokon.

Tornászlányaink eredményesen szerepeltek.
Bujdosó Cintia a Kiskutyák csapatban aranyérmes lett.
Feke Miléna és Nádasdi Alexandra ezüstérmes lett a POCO LOCO csa-

patban.
Bronzérmet szereztek a Szülinapi buli csapat tagjai, köztük Bujdosó Gré-

ta, Hoff man Hanna, és Tóth Kamilla.
Köszönjük Gergely Orsolya edző áldozatos munkáját!
A lányoknak szívből gratulálunk!

Áprilisi eredmények – 2. osztály
Bendegúz Anyanyelvi Verseny megyei fordulójába jutott: Kis Virág Anna, 

Felker-Csalah Zalán
Tóth Mirtill
Tóth Mirtill az országos döntőbe jutott a megyei forduló első helyezettje-

ként. A döntő április 23-án lezajlott, eredmény még nincs.
Domaszék – Régiós judoversenyen Fülöp Nikolett aranyérmet nyert.
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Mitől boldog az Úti Boldogasszony?
Aldrich világhírű regényének („És lámpást adott kezem-

be az Úr”) főhőse egy asszony, akinek a sorsát a vad préri 
viszontagságain keresztül vezeti az író a hősnő kora gye-
rekkorától késő öregségéig. Csodálatos, hogy ez az asszony 
minden viszontagság hajsza és szenvedés ellenére boldognak 
érzi magát. Az embereknek is olyan jól esik közelében lenni. 
Mi tagadás, az olvasó is csak tisztulni tud tőle. Ez az asszony 
titkot hordoz a titkot távolról sejti a cím közelebbről a könyv 
mottója:

Mert hosszú volt és meredek az út,
és sötét bozótos erdőn vitt keresztül; 
Ím dalt fakasztott ajkamon,
és lámpást adott kezembe az Úr!

Titkot hordozott ez az asszony, a vad préri megszelídíté-
sének titkát. Nem beszélt róla, csak élte a titkot, sugározta 
a titkot. Ez a titok volt a lámpás, amit kezébe adott az Úr: a 
hit! A hit az elvadult ember világának dalos ajakkal és lám-
pás szívvel való meghódításában. A hit a modern barbárság 
megszelídítésében: a hit egy új, tisztább élet megszületésé-
ben. Hitte, hogy megszületik, hiszen rajta áll, ő az új élet ki-
szemelt anyja. Nem beszél erről. Hiszen az új élet születése 
mindig szent titok. Asszony-titok, amiről, ha hűségesen őrzi, 
csak boldogabb lehet az asszony és boldogabb lehet a világ.

Ez jut eszembe, valahányszor arról elmélkedem, hogy mi-
től is boldog az Úti Boldogasszony. 

- Az angyali köszöntés után ezt olvassuk az Isten köny-
vében a Szentírásban: „Útra kelvén pedig Mária ama napok-
ban, sietve ment a hegyek közé Júda városába. És bement 
Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.” Egyszerűen 
csak „köszöntötte” Erzsébetet. Nem beszélt semmit a titok-
ról. Hiszen az csak az ő titka, más meg sem értené. Mégis a 
hűségesen hordozott titok csodalámpásaként világít és mele-
gít. A Szentlélek árasztja maga körül! Isten maga tanúskodik 
erről a Szentírásban: „És lőn, hogy amint meghallotta Erzsé-
bet Mária köszöntését, repesett méhében a magzat és betelt 
Erzsébet Szentlélekkel. És nagy szóval felkiáltott: Áldottabb 
vagy te minden asszonynál és áldott a te méhednek gyümöl-
cse! De hogyan jutok én ahhoz, hogy az én Uramnak anyja 
jön hozzám? Boldog vagy te, aki hittél, mert be fog teljesedni, 
amiket mondott neked az Úr.” 

Boldog, mert hitt! Elhitte, hogy vele van az Isten. Az an-
gyal szavát komolyan vette. Nem latolgatta, nem mérlegelte, 
hanem úgy ahogy elhangzott, hitte: „Az Úr van teveled!” Ve-
led az Isten, akkor ki árthat neked? Ki ronthatja meg utadat 
a sötét, bozótos erdőn, hol hosszú és meredek az út a „he-
gyekben”, mint az Isten szava mondja. Férfi ak remeghetnek. 
Az irgalmas szamaritánus példa beszédéből tudjuk, hogy a 
gyilkosok és rablók garázdálkodnak a júdeai utakon. Ez a le-
ányasszony nem fél – egyedül! Mert titkot hordoz: vele van 

az Úr, övé az Élet!
Hiszed e te, hogy veled van az Úr? Lámpás-e a szíved, 

vagy pusztító zsarátnok? – Mert ne tagadd, nálad is bekopog 
az Isten angyala. Neked is mondja: az Úr van teveled! Most is 
mondja, ma is minden szentmisében, többször is: az Úr van 
veletek és teveled is! Nem hallod, vagy nem érted? Ha igen, 
akkor hol a hited, hol van a visszhangja lelkedben? Bármi 
hosszú és meredek az út- – ím dalt fakasztott ajkamon, és 
lámpást adott kezembe az Úr! Mindig, mindenütt, örökké! 
Miért félsz tehát és miért aggodalmaskodol?

Szívet gyújtogató májusi estéken úgy szeretnék Máriá-
nak, a Szentírás Asszonyának sekrestyése lenni. Eloltogatnék 
minden gyertyát, magasban és másokban, ami kormos, ser-
ceg, füstöl, vérszagú. És meggyújtanék minden gyertyát, ami 
ég felé lobog, hangtalanul, mézillatos, tiszta viaszlánggal s 
nem fél attól, hogy elég.

A Szűzanya kezében mindig ég a lámpás. Ettől boldog az 
Úti Boldogasszony! De el ne felejtsd: Neked is lámpást adott 
kezedbe az Úr.

Titkod van: veled az Isten!
Kerekes Károly: Májusi mozaikok
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Önkormányzati h í r e k
2022. április 28-án ismét ülésezett a Képviselő-testület és 25 na-

pirendi pontban született döntés.
Beszámolót olvashattunk az előző hónapok döntéseinek végre-

hajtásáról, illetve több intézmény is elkészítette és bemutatta az első 
negyedév gazdálkodását, üzleti tervét, valamint megismerhették a 
képviselők az Állami Számvevőszék vizsgálat eredményeit is, amely 
több önkormányzati intézményt érintett. Az elvégzett vizsgálatok 
nem tártak fel olyan jellegű kifogást, amely büntetőjogi felelősséget 
vonhat maga után.

Önkormányzatunk 1.000.000 Ft összegű támogatásban részesült 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től a „Magyar-magyar közösségi 
kapcsolatok támogatása” – „Gyomaendrőd-Nagyenyed a közösségi 
kapcsolatok fejlesztéséért” céljából. Az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatát ezért ki kellett egészíteni, mivel a kormány-
zati funkciókódot az nem tartalmazta. A Képviselő-testület jóvá-
hagyta a módosítást.

Megismerte a Képviselő-testület a Békés-Medical Egészségügyi 
Szolgáltató Kft . beszámolóját is, melyből megtudhattuk, hogy 2014. 
óta látja el városunkban az ügyeleti tevékenységet. A beszámoló utal 
arra a humán erőforrás hiányra, mely nagyban nehezíti a minőségi 
munka feltételeit is, mivel a kialakult helyzet nagyobb megterhelést 
zúdít az ott dolgozókra. A nehézségek ellenére a szakmai protokollt 
szigorú szabályrendszerrel próbálják fenntartani és talán ennek tud-
ható be, hogy az országos átlag alatti a panaszbejelentések száma. 
A 2021. évi betegforgalom alapján Gyomaendrőd központi orvosi 
ügyeleten és Mezőberény ügyeletét 878 fő vette igénybe összességé-
ben, amelyből 206 fő Gyomaendrőd lakosságát teszi ki. Megállapít-
ható, hogy a 2020. évi betegforgalom számát tekintve a Gyomaend-
rőd és Mezőberény alközpont betegforgalma a felére csökkent, mely 
csökkenés feltehetően a Covid-19 járványnak tudható be. A beszá-
molóban megemlítésre került, hogy sok esetben a lakosság nincs 
tisztában azzal, hogy az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül 
bekövetkező sürgős esetekben az alapellátás folyamatos igénybevé-
telét biztosítja. A beszámoló szerint a fő probléma az, hogy az sok 
esetben olyan pacientúra keresi fel, akiknek a problémája nem az 
ellátandó esetkörbe tartozik, illetve nehézségként említi azt a tényt 
is, hogy a helyben praktizáló háziorvosok többsége nem kíván részt 
venni az ügyeleti ellátásban, így ebből adódóan gyakran jelentős tá-
volságról érkezik az ügyeletet ellátó orvos. A kialakult járványhely-
zet ezt még nehezítette, de ennek ellenére a legjobb szakmai tudás 
szerint próbálták ellátni a hozzájuk forduló pacienseket.

Elkészítette beszámolóját a „Humán Szolgáltató Központ Kon-
doros” is, a 2021 évben végzett házi segítségnyújtás szolgáltatásról, 
mivel a szerződési megállapodás kötelezi erre a feladatra. 2021. janu-
ár 1. napján 287 fő szociálisan rászoruló személy rendelkezett a házi 
segítségnyújtás alapszolgáltatásra megállapodással. Az év folyamán 
35 fő igényelte az ellátást még, de 46 fő ellátása viszont megszűnt. A 
megszűnés oka az elhalálozás, vagy bentlakásos intézménybe költö-
zés volt, illetve mindössze 9 fő saját kérésére szüntette meg az ellá-
tást, így december 31. napján már 274 fő részére igényeltek személyi 
gondozást és 2 fő részére szociális segítséget városunkban. A csa-
ládok életvitele megváltozott az utóbbi években, a többgenerációs 
családmodell szinte nem is létezik, így a megöregedett, egyedül élő 
idősek száma növekvő tendenciát mutat. A feladat ellátásában 33 fő 
gyomaendrődi gondozó vesz részt, akik közül 22 fő szakképzett. A 
Képviselő-testület elfogadta a benyújtott beszámolót.

A Baptista Szeretetszolgálat is benyújtotta beszámolóját, mivel 
2020 óta városunkban is biztosítják a pszichiátriai és szenvedélybe-
tegek ellátását. Támogatásuk fő célja, hogy az ellátást igénybe vevők 
kiutat találjanak problémáik megoldására. Az intézmény célja pedig 
az, hogy segítse a szenvedélybetegséggel küzdő paciensek rehabilitá-
cióját, valamint a társadalomba való visszailleszkedés folyamatát, az 
egészségügyi és szociális ártalmakat. Az intézmény személyi feltét-
elei biztosítottak, 1 vezető és 3 szociális munkatárs látja el a felada-
tot, illetve bevonásra került a közfoglalkoztatás lehetősége is. Ebben 
a formában két fő került alkalmazásra változó időtartamban, olyan 
feladatok elvégzésében segítenek, amelyek szakképesítést nem igé-
nyelnek. A tárgyi feltételek is adottak, lehetőséget biztosítanak az el-
látottak részére kiscsoportos és egyéni foglalkozásra, étkezésre, tisz-

tálkodásra, a ruhaneműk tisztázására is. Az intézmény nyitvatartása 
az elmúlt évben folyamatos volt, hétvégén és ünnepnapokon is 
tudott ellátottakat fogadni. A megállapodással rendelkező szenve-
délybeteg ellátottak száma december 31-én: 53 fő volt, év közben 17 
fő bontotta fel a megállapodást, ez éves szinten 70 ellátottat jelent, 
míg a pszichiátriai betegek nappali ellátását 52 fő vette igénybe. Év 
közben ebben az ellátási formában is 19 fő bontotta fel a szerződést, 
ami éves szinten 71 fő gondozottat jelentett. A megszűnt jogviszony 
oka: távolmaradás miatt 25 fő, közös megegyezés 8 fő, 3 személy 
pedig elhalálozott. A Képviselő-testület megismerte és elfogadta a 
beszámolót.

Beszámoló készült a 2021. évi belső ellenőrzésről, melynek célja, 
hogy átfogó képet nyújtson az ellenőrzés alá vont cégek és intézmé-
nyek tevékenységéről, az esetleges intézkedési tervről azok végrehaj-
tásáról, valamint nyomon követéséről. A 2021. évre szóló megbízás 
13 ellenőrzési feladatot tartalmazott, amelyből kettő nem valósult 
meg. A meglévő keret terhére történt két célellenőrzés. (Gyepmes-
teri Telep szakmai szempontból történt vizsgálata, valamint Hunya 
Község Óvoda utca 10 szám alatti lakatlan ingatlan tetőfelújításá-
nak teljes körű ellenőrzése.) Szűcsné Horváth Margit belső ellenőr 
vizsgálatának összefoglalójában olvasható, hogy a működés szem-
pontjából magas kockázatot jelentő intézkedésre sor nem került. 
Az ellenőrzések befejezésével a feltárt hiányosságok, vagy pozitív 
megállapítások átbeszélése az érintett vezetőkkel megtörtént, azok 
a javaslatokat írásban megválaszolták, a megállapítások, javaslatok 
egy kivételével elfogadásra kerültek. A 2021. évi belső ellenőrzés 
büntető, szabálysértési-, kártérítési javaslattal nem élt, mivel az el-
lenőrzés során erre utaló gyanú nem merült fel. A Képviselő-testület 
elfogadta a belső ellenőrzésről szóló beszámolót.

Olvashatta a Képviselő-testület a Gyomaendrődi Liget Fürdő 
Nonprofi t Kft . beszámolóját is, és a 2022. évre szóló üzleti tervét. 

A Kft . adózott eredménye -4.682 forint, Az eszközök és források 
egyező végösszege 72.559. forint, így a 2013. évben 15 millió forin-
tos tartozását, melyet 5 évre, 5 egyenlő részletben kívánt visszafi zet-
ni, nem tudja teljesíteni. Jelenleg a fennálló tartozás 9 millió forint, 
ebből 3 millió forint rövid lejáratú, míg a maradék 6 millió forint 
hosszú lejáratú és a tartozást legkésőbb 2024. 11. hó végéig kell tel-
jesíteni. A társaság a munkaügyi központtól 10.033 ezer forint tá-
mogatásban részesült a bér és járulékok költségeinek megfi zetésére, 
míg a Gyomaendrőd Város Önkormányzatától az egyéb költségek 
ellentételezésére 35.763 ezer forintot kapott. 

A Liget Fürdő Kft . 2022. évben 6.313. ezer Ft veszteséggel szá-
mol. Az üzleti terv megállapítja továbbá, hogy a költségek raciona-
lizálása mellett szükség lesz az árak növelésére ahhoz, hogy ne szo-
ruljon a Fürdő további támogatásra. 

A Képviselő-testület a beszámolót és a 2022. évi üzleti tervet el-
fogadta.

Megszavazta a képviselő-testület a szúnyoggyérítéshez szüksé-
ges többletforrás biztosítását 

Gyomaendrőd Önkormányzata 2022. év márciusában közbe-
szerzési eljárást folytatott le szúnyoggyérítési feladat ellátására. A 
közbeszerzésben tett legalacsonyabb árajánlat is meghaladta azon-
ban a feladatra elkülönített forrás összegét. Ahhoz, hogy a Képvi-
selő-testület eredményt tudjon hirdetni, szükséges a hiányzó ösz-
szeg kijelölése. Az elkülönített 15.309.000 forint mellé 2.154.000 
Ft kiegészítésre lesz szükség, hogy a szúnyoggyérítési, rágcsálóir-
tás, növényvédelem feladta megvalósulhasson. A Képviselő-testü-
let elfogadta az előterjesztésben megjelölt összeget, mely keret így 
17.483.000 forintra módosul. 

A Paceta Hungary Kft . Z-BOX csomag automatát kíván elhe-
lyezni Gyomaendrődön. A társaság csomagszállító szolgáltatást vé-
gez ügyfelei részére. A Paceta közel 28.000 web áruház termékeinek 
biztonságos csomagküldését végzi a csomag automatákba. A társa-
ság képviselője a gyomai és endrődi városrészen egyaránt automatát 
kíván elhelyezni, melyhez kéri az önkormányzatunk hozzájárulását. 
Az endrődi településrészen a Hősök tere 8 szám előtti, míg a gyomai 
városrészen az OTP Áchim András utca felőli bejáratát jelölte meg a 
csomagautomata elhelyezésére. A két helyszínen az összesen elfog-
lalt 3,35 m2 bérleti díja havonta 5000 Ft+Áfa összeget jelent.

A településen a szolgáltatások színvonalának javítása érdekében 
a Képviselő-testület elfogadta és megszavazta a határozati javaslat-
ban foglaltakat.

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

(elsősorban búza) -

A tavaszi vetésterületet az eredetileg tervezett 15 millió hek-
tárról 7 millióra csökkenti Ukrajna – mondta el kedden a me-
zőgazdasági miniszter. Ezen belül a kukorica termésterülete a 
tavalyi 5,4 millió hektárról 3-3,4 millióra csökkenhet elmondása 
szerint. Roman Lescsenko azt is elmondta, hogy a télen vetett 6,5 
millió hektárnyi búzából a mostani számításaik szerint 4 milliót 
tudnak majd learatni.

Ukrajna jelentős gabonaexportőr, a piacon már most van-
nak olyan félelmek, hogy a jelenleg is dúló háború jelenentősen 
csökkenti majd a kínálatot a 2022/23-as szezonban. Lescsenko 
kiemelte, hogy jelentős készleteik vannak kukoricából, azonban 
egyelőre nehéz megmondani, hogyan tudják majd a kivitelt biz-
tosítani a jövőben.

2021-ben Ukrajna rekordmennyiségű, 84 millió tonnányi ga-
bonát aratott le, ebből a tervek szerint 65 millió tonnát szántak 
kivitelre. A háború kezdete óta az ukrán kormány már korlátozta 
bizonyos mezőgazdasági termékek kivitelét, Lescsenko most azt 
mondta, hogy a kormány mérlegeli, hogy enyhítsen a kukorica 
és az étolaj kiviteli szabályain, mivel azokból jelentős készletük 
van.

Címlapkép: Getty Images forrás: portfolio.hu

Békét, békét és békét!!!

Imádság a békéért
Istenem, Te vagy az élet és a 

békesség forrása. Áldott legyen 
a neved mindörökké. Tudjuk, 
hogy Te fordítasz bennünket a 
békesség felé most a háború ide-
jén. Azért imádkozunk, hogy 
akik egymás ellenségei, beszél-
jenek egymással; azok, akik egy-
más számára idegenekké váltak, 
barátsággal nyújtsák a kezüket 
egymásnak; hogy a nemzetek ke-
ressék a BÉKESSÉG útját.

Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk ta-
núságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk: megértést, 
mely véget vet a viszálykodásnak,

irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsátást, mely 
legyőzi bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy A SZERE-
TET törvénye szerint éljenek. Amen

Mir • Paz • Pace • Pokój • Friede • Peace • Béke • Paz • 
Amani • Shalom
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Fényképalbum Endrőd 290 éves

Járványkórház

Vida ház
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Rovatvezető: Polányi Éva

AFFRETTANDO

Szederborba költözők az éjjelek,
a bőr alatt cirógató a homok,
a torony elkacsint egy-két fényjelet,
és könnyű leszek, ha álmot oldozok.

A pára még nehéz. Rám ég, szinte fáj,
izzadón ölel, de mégsem ül tüdőmre,
éberré riaszt egy rebbenő sirály: 
épp csak érint erőtlenül a csőre.

A bújó Hold nyújtózik, pislog egyet,
úgy tekint le az alvó városokra,
vihart csitítgat, felhőket egyenget,
mielőtt a fénye még rácsorogna

a hullámokkal játszó víztetőre, 
ahonnan majd később hídként felremeg,
fűszál-rondó bizsergetőn a bőrre
cirógatózik: szél rezzentette meg.

S mintha lidérc ringatná: csobban egyet
a nádas óvó rejtekén a csónak
vidáman, mert ma újra integethet
a visszajáró fejlámpás futónak.

A lány megáll, csak röpke pillanatra,
hogy a Holdból kortyoljon egy parányit,
majd a ritmust sietve visszarakja, 
mielőtt álmaira bárki rányit,

s fut tovább. Az est óvón átkarolja,
vezeti át, messze, már a híd alatt,
de ott, mintha a víz aranyba folyna: 
nyújtózkodni kezd a tiszta pirkadat.

DECRESCENDO

Kerestem folyóknak tükrébe rejtve,
mint vízre cseppent napsugárnyi láva,
de visszacsorgott mindig éjjelente
a torkolatok gyűjtőpoharába.

Macskakövek mázolt mozaikja közt
alakokat képzeltem el magamnak,
végül a valóság visszatükröződött
mintázatában is továbbszaladtak.

kötött-szabad

Vesztergom Andrea és Jóbi Annamária versei

Hittem, hogy ágakba, elhullott törekbe,
vagy belebújt a fűzfa-hajfonásba,
építkezik megmaradt kövekre
a képzelet domború képalkotása.

A sziklák szeszélyes képlékenyének
redőiben, a csúszós csipketüskén,
a csúcsok keresztjén szirének élnek
és hullámzik a lélegző ezüstfény.

Mikor veszélyes csúcsokat hódítok
ismeretlen zsigeri izgalomban,
s az idő végtelen spirálnyi titok,
arca tisztán a ködből majd kilobban.

Végül az emberek között kerestem
rokon-vonásait, a sűrű nyárban,
de nem volt ott a templomesti csendben.
Már nem kerestem. S ekkor megtaláltam.

AZ ÁLOMFOGÓ

Álomfogó lebben a kilincsen,
az árnyak teste elnyúlt, úgy merül
az alkonyra szederszínt terítsen
az éj, s lélegzik lustán, emberül.

Fény most ne legyen. Elég a bája:
játsszon a sötét, amint itt leül,
ne olvasszuk el, mert hátha fájna,
s a hiánya húzna kellemetlenül.

A hold még kifl i. Pár nap és kalács,
s a láthatatlan felhő ráharap,
fodros testének szinte csak falás,
csalóka hold, de mindig vártalak.

Az árnyak még egyre kergetőznek,
szórakoztatóan szürreális,

lehetnek erdők, szép szemű őzek
és városok: Orléans vagy Párizs,

a Szajna partján mindig él az éj,
fruskák nevetnek, talán úgy öten,
hangjukból felfakad a szenvedély,
amint a vízbe kiáltják: zsötem,

s kacagva billegnek tovább várván
a folyó vajon mit felel nekik,
mert szívükben, mint amolyan zárvány
mindnek egy-egy titkos arc rejtezik.

A szél átkarol. Furcsa lendület,
mellyel a szürreálból átemel,
de meghagy minden villanást, tüzet,
és végre most mosollyal alszom el...

Esti akvarell 

(Nemes Nagy Ágnes emlékére

 Csalán. Belőle nem maradt,
 s a csend se csíp a part alatt.

 Tanultam azt a téli fát,
 amely ma nyárba érik át,

 és benne új alakra lel:
 a teste esti akvarell,

 megáldom azt, mit kóbor áld:
 az alkonyatnak óborát,

 a kőmedence most kerek,
 de mintha szürke rost-erek

 repedve fojtanák meg itt 
a szót... ma megtalált megint,

Könyvbemutató az OMart Könyvesbolt és Műhelyben 2022. április 16-án
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 kerestem őt, ki meghatott,
 és felfedeztem Ekhnatont. 

... a külső megszokásaink és a belső 
konokságaink okozzák a legszebb 
dolgok halálát...
vadhús

egy ember fekszik bennem
nem mozdul
hallom ahogy hazudik
hallom ahogy szuszog
a napokat számolja
húz egy strigulát a falra
legyint ha nevetek
fogja a bokámat
magammal húzom ha lépek
leránt ha hiszek
reméli bevégzem
s mint az ekg papírján a tű
belém karcolja a dobbanást
sürget és gyaláz
ő bennem az idő
ami kattogva jár
késik de vádol
gúnyol és nem remél
megálmodja az életem
lassan a végére ér

bújni

bújni 
földkabátkát venni
veszni
szárnyakat lenyesni
két út
mélyhatárba vájva
légző
levetett ruhája
lassan
nem roppan az erdő

bútól
felrémlik a lejtő
egy szív
vérzik a gerincen
másik
odalenn a völgyben
böjtöl
köldökzsinór vágva
füstcsík
burkolja magába
nincs szó
csendélet a szájban
mormol
haldoklik a gyászban
felnyit
mellkasában vézna
szív üt
dobban visszasírva 
omlik
hite folyva vissza
látja
felfénylik az útja

vadgesztenye 

vadgesztenye szívemben
tenyerének íve
vadgesztenye szívemben
hordozom reményem
vadgesztenye szívemben
hanga rezdülése
vadgesztenyém szúr ám
ne lépj közelébe
vadgesztenye szívem
engem szúr legjobban
minden egyes lüktetése
sebet ejt ha dobban
vadgesztenye ősz van
eső ködöl rája
vadgesztenye megázik
lehullik ruhája

vadgesztenye gombóc
elgurul a földön
szalad szalad nincstelen
nincs ki elöl szökjön

Hol vagyunk?

Hol vagyunk?
Fehér jegyzetekben.
Hol vagyunk?
Kertek illatában.
Hol vagyunk?
Illanó imákban.
Hol vagyunk?
Beivódtunk a mába.
Hol vagyunk?
Hangtalan vitákban.
Hol vagyunk?
Konok fejekben.
Hol vagyunk?
Egy lélegzetedben.
S hol vagyok?
Kifújva fellegekben...

TAK-TAK-TAK

ez nem vers csak mondatok
fokozottan hátrányos józanok
ölelnek álmokat
egy sárdarab
ripacsként gúnyol a pirkadat
azokért amelyek elmarad
tak-tak- tak...
elnyelődik az órahang
néma csend és langymeleg
ásítozik az életed
lassul a morózus pillanat
raboskodik a vészharang
vetített képeken szenderegsz
elfogy a kint a fönt a bent

egy kevés

mindig egy kevés hiányzik
a kakaóról a vastag föle
föléd és fölém a takaró térköre
a múlt fekete térköve a térről
a cipőkopogás 
a pillanatnyi zajok öröme
a légvétel kitágulása
dobbanás a fül alatt
egy kimondott szó hiányzik 
már csak
amit hallgatnak a falak
mindig a kevés hiányzik
hogy teljes legyen a rész
hogy megíródjon egy csoda
az a kevés ami ’vész
ami miatt a gyávaság
úgy kúszik mint a nap
és perceink végtelensége
kopik az ég alatt
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800 éves ének rejtőzhet a magyar Himnuszban? 
Mi a rokon vonás Kölcsey Ferenc Himnusza 

és az Ómagyar Mária-siralom megzenésítése között?

Kölcsey Ferenc: Himnusz és az Ómagyar Mária-siralom c. 
vers között ritmikai rokonság rejtőzik, mindkettőt időmérté-
kes ritmus szerint kell megzenésíteni:

– ᴗ | – ᴗ | – ᴗ | – ǁ – ᴗ | – ᴗ | – – 
ᴗ – | ᴗ – | ᴗ – | – ǁ ᴗ – | ᴗ – | – –
Az Ómagyar Mária-siralom ritmusa legalább annyira bo-

nyolult, mint Erkel Ferenc zenéje a Himnuszban, kórusmű 
– tudtuk meg az OMCE központi igazgatójától, Varga Lász-
ló atyától, akitől a közeljövőben várható egyházzenei ihletett 
dallam Mező Tibor szövegkönyve alapján. 

Mező Tiborral, az Ómagyar Mária-siralom szövegk önyve c. 
kötet szerzőjével készített interjút most közre adjuk, aki a ver-
set népszerűsíti előadásaiban, kiemelve a boldogság és gyász 
szerepét az Ómagyar Mária-siralomban. Kérdez: Rostás Gab-
riella.

A régebbi magyar témájú latin költemények között talá-
lunk olyat, amelynek a történelmi színtere a tatárjárás?

A tatárjárás önvizsgálatra sarkallta IV. Béla királyt (1206-
1270), aki egy lírai művel lepett meg bennünket: Sirató ének Ma-
gyarországnak a tatárok által történt feldúlásáról címmel. A latin 
nyelvű költemény öt soros, 62 versszakát Hegedűs István tette 
közzé az Irodalomtörténet c. folyóiratban 1913-ban. Ez a legré-
gibb magyar tárgyú latin költemény, amelynek a tatárjárás a törté-
nelmi színtere. A szerzőjét nem nevezték meg, azonban IV. Béla 
király lehet a szerzője a tartalmi jegyek számbavétele alapján. Aki-
nek a problémája az, ami, az a személy kötődik a dologhoz.

A legkorábbi ismert magyar vers az Ómagyar Mária-si-
ralom. Lehetséges, hogy a tatárjárás a történelmi színtere az 
Ómagyar Mária-siralomnak is?

Az Ómagyar Mária-siralom egy XII. századi latin nyelvű 
versre épült. Értelmezésem szerint a magyar változat a hozzá-
toldás miatt lett újszerű. A latinból hiányzik Jézus Krisztus feltá-
madásának a példázata, ami megvan a magyarban. Az Ómagyar 
Mária-siralom szövegkönyve c. kötetemben erre fény derült. Ezzel 
a vers második jelentésrétegére terelődik a fi gyelem: Mária élet-
áldozatának kimondására, amiről példát vehetnek a remeték. Az 
Ómagyar Mária-siralom megszületésével a tatárjárás okozta trau-
ma feldolgozására egy keresztény megoldás jött létre.

Ön az Ómagyar Mária-siralom szövegkönyve c. kötetében 
használta a ,,magyar reneszánsz” kifejezést, a XIII. századi 
események indokolják ennek a fogalomnak a használatát?

Az Ómagyar Mária-siralom kifejező esz-
közei olyan bőségesek, hogy ennek hátteré-
ben haladó társadalmi folyamatok állhattak. 
IV. Béla közigazgatási reformja az írásbeliség 
fejlődését segítette elő 1236-1267 között, bár 
a király a rendelkezés visszavonására kény-
szerült. Az ország ,,újjáépítése” láthatóan bé-
kés, kulturális siker. Tehát olyan értelemben 
használom a ,,magyar reneszánsz” kifejezést, 
ahogy beszélünk pl. ,,Karoling reneszánsz-
ról”. Létrejön az első magyar nyelvű vers, az 
Ómagyar Mária-siralom. Az istenkeresők a 
társadalomból kivonulnak, és a természethez 
nyúlnak inspirációért.

Ön az Ómagyar Mária-siralom szövegé-
nek újszerű értelmezésével próbálkozott. 
Miért gondolja, hogy meg kell zenésíteni a 
művet?

Kölcsey Ferenc Himnuszához nem fér-
het zenei kétség Erkel Ferenc jóvoltából. A 
vers ritmusa a nyelv zenéje. Az időmértékes 
ritmus kimutatása, és az első ismert magyar 
vers üzenetének eljuttatása az emberekhez 
magas értékű képesség kell legyen.

Egyet ért azzal, hogy az Ómagyar Má-
ria-siralom témája a Máriának fájdalma 
gyermeke elvesztése miatt?

Amikor az Ómagyar Mária-siralmat idé-

zik, gyakran hivatkoznak arra, hogy a mű témája Mária fájdalma a 
gyermekének szenvedése, elvesztése láttán, ami a latin változatra 
feltétlenül igaz.  Így a téma az emberben felkelti a bánat, a szo-
morúság, a gyász hangulatát. A cél azonban, hogy felmutassam 
emellett a magyar szövegnek a boldogság értelmét is.

Miből gondolja, hogy a boldogság fogalma ott van az Óma-
gyar Mária-siralomban? 

A boldogság a magyar szövegben szó szerint nincs ugyan ben-
ne, de látjuk, hogy a latin eredetiben többször is elhangzik a bol-
dogság szó, pl. ,, Mely anya, mely asszony | oly boldog…”

Meg kell mutatnunk, hogy ebben a szövegben valóban ott van 
a téma: nem csak a gyász, hanem a boldogság is. A lírai helyzet 
egy szembesítés: az összetett állítmány három szava tudósít egy 
korábbi boldog korról – vö. Valék siralm tudatlan. A boldog korral 
szembesített jelenidő ábrázolása három szinonim igével történik, 
a fogyatkozás értelemben – vö. süppede͜ik; aszok; epedök. A jövő 
időben Jézus feltámad, ezért Mária felszólítja a világot, hogy az 
emberek váljanak istenfélővé – vö. Maradjon úradom, | kit vilag 
féljen!

És ki ne gondolt volna rá, hogy a ,,Világ világa, virágnak virá-
ga” a magyar irodalmunknak első verses örökbecsű sora. Mert a 
gyászhoz a boldogság felől közelít a szerző. 

Ismerjük az Ómagyar Mária-siralom XX. századi költő-taní-
tóját, Áprily Lajost. És ismerjük azt a boldogságversét, hogy ,,A 
nap tüze, látod, | a fürge diákot | a hegyre kicsalta: | a csúcsra 
kiállt” (Március c.). Tehát a ’nap tüze’, a ’nap melege’, a ’nap 
világa’ – ez  a ’világ világa’. 

A ’virágnak virága’, ahogy Áprilynél olvassuk: ’virágját bont-
ja a som’. A ’somnak a virága’, a ’virágnak a kelyhe’, a ’fának a 
gyümölcse’ – ez a ’virágnak virága’. Így könnyít nekünk a költői 
képzelet, hogy elgondoljuk, mennyire fontos számunkra a fának a 
gyümölcse. 

Amit elkövetnek Jézussal szemben, kövessék el Máriával 
szemben is. Más szóval Istennek ez a középpontba állítása az ér-
dem, akiért az életünket áldozzuk, mint ahogy Mária is az életét 
áldozandó. A boldogság elrugaszkodási pont a valósággal való 
szembenézésre, a tényleges gyászhoz. Az életünkben mi az iga-
zán fontos? Szeretnénk eljutni a mennyországba, szeretnénk üd-
vözülni, de hogyan? Ez volt a szerzetes rendek alapvető kérdése a 
viszállyal terhes tatárjárásban. Üdvözülni, de hogyan? Mária meg-
mutatta ezt a hogyan-t, és az ő tapasztalatát a szerzetesek magukra 
vonatkoztathatták.
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Kellemes tavaszi időben folytatódnak a rájátszás küzdel-
mei a Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság alsó házában. A 
Gyomaendrődi FC fi atal csapata igen jól teljesít az eddig eltelt 
időszakban, hiszen a mérkőzések felének lejátszása után még 
veretlenek.

A lejátszott mérkőzések eredményei:     

2022. 03. 27.     Gyomaendrődi FC – Csabacsűdi GYLSE     3 : 3
                             G.: Barna V., Piss P., Hunya K. 
A rájátszás első fordulójában, hazai környezetben a 

gyomaendrődi csapat kilátásai mutatkoztak kedvezőbbnek. A 
vendégek viszont sokat fejlődtek a kezdetek óta és a szomszé-
dos települések riválisai ellen mindig különös gonddal készül-
tek, ezzel többször is meglepetést okoztak a bajnokság során. 
Az első félidőben a hazai fi atalok kissé bátortalannak és ötlet-
telennek tűntek. A félidő közepén szerzett vezetés sem dobta 
fel őket. Ellenben a vendégek nem illetődtek meg és a kontrá-
ik nagyon éltek. A hazai vezetést követően, öt percen belül két 
találatot is jegyezve megfordították a mérkőzés állását. A félidő 
utolsó percében azonban csak sikerült a hazaiaknak ismét gólt 
szerezni, így egállal mentek szünetre a csapatok. A második fél-
időre egy sokkal aktívabb Gyomaendrőd érkezett a pályára, és 
húsz percnyi játék után ismét megszerezték a vezetést. A hiba 
azonban továbbra is benne volt a játékukban, amit a vendégek 
rövidesen ismét góllal büntették. Az utolsó negyedórára aztán 
felpörgött a hazaiak játéka, nyomasztó fölénybe is kerültek, de 
a győzelmet már nem sikerült megszerezni. A Csabacsűd nem 
érdemtelenül szerzett nagyon értékes pontot, a csak a mérkőzés 
végére magára találó hazaiakkal szemben. A játék képe alapján 
mindkét csapat győzelmet szalasztott el, de egyik sem érdemelt 
volna vereséget.   

2022. 04. 02.     Sarkadi KLE - Gyomaendrődi FC     0 : 4
                            G.: Barna V.(2), Hunya K. Sebők M.

Az őszi sikertelenség hatására a télen jelentős átszervezésen 
és fi atalításon esett át a hazai csapat. Számukra az alsóházi ráját-
szás alkalmas lehet a további rutinszerzésre, amely a későbbiek-
ben még a hasznukra válhat. A vendég gyomaendrődi fi atalok 
már az első percben megszerezték a vezetést, és a félidő további 
részében is irányították a játékot. Több lehetőséget is kialakítot-
tak, míg a tartalékos házigazdák csak keresték a megszokott sta-
bil játékukat. A félidő utolsó perceiben újabb két gólt szereztek 
a vendégek, amivel szinte el is döntötték a mérkőzés végkime-
netelét. A szünet után is a Gyomaendrőd dominált, többnyire 
védekezésre kényszerítették a Kinizsit, akik csak ritkán tudtak 
kijönni a szorításból, a kapura akkor sem jelentettek veszélyt. 
A félidő közepén szerzett újabb vendég gól végképp lezárta a 
mérkőzést, az akkor már egy kiállítást követően létszámhátrány-
ba is kerülő hazai csapattal szemben. A sérülések, betegségek 
és eltiltás miatt sújtott hazai csapat még be is aludt a mérkőzés 
elején, így teljesen megérdemelt vendég győzelem született. 

2022. 04. 09.     Gyomaendrődi FC – Szabadkígyósi SZSC     3 : 2

                          G.: Pásztor O., Hanea M., Barna V.
Az idény nyitányán hasonló párosításban a Kígyósiaknak si-

került meglepni a hazaiakat, akiket fűtötte a visszavágás lehe-
tősége. Ennek megfelelően indult a mérkőzés, a lendületesebb 
hazai gárda helyzeteket dolgozott ki a vendég védelem asszisz-
tálása mellett. Meg is lett az eredménye a fölénynek, a félidő kö-
zepén szerzett két gól megnyugtató előnynek tűnt a szünetre. 
A második félidőre egy sokkal agresszívebb Kígyóst lehetett a 
pályán látni, ráadásul a hazaiak közül egy védő még a kiállítás 
sorsára is jutott. Mindez feltüzelte a vendégeket és a félidő má-
sodik felében szerzett két góllal egalizálták az eredményt. Az 
utolsó percekben a szórványos hazai kontrák mégis meghozták 
az eredményt, egy szerencsés körülmények között esett góllal 
sikerült megszerezni a győzelmet a parázs körülmények között 
véget ért mérkőzésen. Két ellentétes félidőt követően, a hazaiak 
a szerencsének is köszönhetően visszavágtak a szezonnyitón el-
szenvedett vereségért.

2022. 04. 16.     Gyomaendrődi FC – Szeghalmi FC     6 : 1
                             G.: Hanea M., Sebők M., Barna V. (3), Dávid J. 
A rájátszásban mindkét csapat veretlenül menetelt a fordu-

lóig, a pontszámok és a képességek tekintetében is közel állt 
egymáshoz a két gárda. Az első félórában kiegyenlített játék 
folyt a pályán, majd ezt követően a hazaiak két perc alatt szer-
zett két góllal romba döntötték a vendégek kontráikon alapuló 
játékukat. Ez meg is fogta a sárréti csapatot, ennek lett a további 
hozománya, a szünet előtt esett újabb gyomaendrődi dupla. A 
második félidőre teljesen hiteltelenné váltak a vendégek, így az 
történt a pályán, amit a hazaiak akartak. Két újabb hazai gól már 
a kiütést vetítette előre, de a látogatók a mérkőzés utolsó negye-
dére megemberelték magukat és a szépítést mégis összehozták 
a hajrában. Nagyszerű első félidőt követően a minden csapatré-
szében jobb hazaiak megérdemelten tartották otthon a három 
pontot. Az eddig még pontot sem vesztő Szeghalom hatalmas 
pofonba szaladt bele.  

2022. 04. 23.     Jamina SE - Gyomaendrődi FC     2 : 2
                             G.: Barna V., Sebők M.                
Az erzsébethelyi együttes tekintélyes pontelőnnyel kezdte 

meg a rájátszást, nem is olyan élesek az utóbbi hetekben, ennek 
a következménye lehet a legutóbbi pontvesztésük is. A Körös 
parti fi atalok viszont jó formában vannak, az alsóházban még 
veretlenül teljesítenek. Jelentős hazai mezőnyfölénnyel indult 
a mérkőzés, de csak a félidő végén érett góllá a nagy fölény. A 
második félidő első perceiben a vendégek kihasználták a ha-
zai védelem rendezett lenségét és egalizálták az eredményt. 
Ezt követően kiegyenlítődött a játék, de a hazaiak hamarosan 
ismét vezetést szereztek. Az ekkor már hatékonyan kontrázó 
gyomaendrődi fi ataloknak erre is volt válaszuk, és kiegyenlí-
tették az állást. A matiné időben, délelőtt 10 óra, kezdődő mér-
kőzés első félidejében a vendégek, mintha még álmosak lettek 
volna, nagyon pontatlanul játszottak. A második félidőre aztán 
rendezték a soraikat és kiegyenlítették a játékot és az eredményt 
is. Igazságos döntetlen született a Bessenyei utcai sporttelepen.      

Fülöp Zoltán

Folytatódik a rájátszás
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A Rózsahegyi Iskola hírei

Iskolavacsora

25. jótékonysági vacsoráját rendezte meg iskolánk szü-
lői közössége április 9-én. Idén a piros szín volt a téma. A rajz 
szakkörösök ennek jegyében díszítették fel a Hídfő éttermet 
Kocsis-Pésó Irma tanárnő irányításával. A Fire Fantasy tűz-
zsonglőr csoport színvonalas lézershowja után több mint 150 
vendég szórakozott a 90-es évek slágereire. A jó hangulatú 
estét tombolahúzás is színesítette. Köszönjük mindazoknak, 
akik adományaikkal, munkájukkal, részvételükkel támogat-
ták a rendezvényünket. A vacsora bevételéből változatos, 
élménydús programokat vásárolunk iskolánk tanulóinak a ju-
bileumi Rózsahegyi Napokra. 

Bűvösvölgyi kirándulás

Március 30-án a hetedik évfolyam a debreceni Bűvösvölgy 
Médiaértés Oktató Központba kirándult Dinya Anna és Far-
kasné Lovas Ágnes tanárnőkkel. Izgalmas, jó hangulatú napot 

tölthettek el itt: fi lmet forgattak, reklámfi lmet és újságot ké-
szítettek, rádióadást rögzítettek. A gyerekek számára hatalmas 
élményt jelentett, hogy az elkészített munkákat visszanézhet-
ték, és haza is vihették. 

Észkaszinó

Április első tanítási napján rendeztük meg a Diákönkor-
mányzat hagyományos versenyét, az Észkaszinót. Az Észkaszi-
nó a tanulók kreatív gondolkodásának, leleményességének és 
a bátor kockázatvállalásának próbája. A 3-8. évfolyamok min-
den osztályát megmozgató versenyben 7 akadályon keresztül 
haladtak végig a csapatok. Aki ügyesen gondolkozott, és mert 
is kockáztatni, az plusz pontokat is szerezhetett csapatának!

Területi mesemondó verseny

Az iskolai mesemondó verseny legügyesebbjei április 13-
án, Füzesgyarmaton vehettek részt a „Sárrét kis mesemondója” 
területi mesemondó versenyen. A megmérettetés a következő 
eredménnyel zárult: Harkai Márton 1. évfolyamon 5. helyen, 
Hornok Dalma 2. évfolyamon 7. helyen, Csajbók Regina Jessica 
3. évfolyamon 3. helyen és Bálint Virág Zsófi a a 4. évfolyamon 
9. helyen végzett. Büszkék vagyunk tehetséges tanulóinkra, és 
köszönjük a felkészítést tanítóiknak. 

Az „Új Zrínyi-ászok”

27 diákunk jelentkezett a Zrínyi Ilona Országos Matemati-
kaversenyre. Örömteli, hogy nyolc tanulónk is évfolyamának 
első harmadában végzett a megyei fordulón. A legjobb ered-
ményt Papp Máté 8. osztályos diákunk érte el, aki 15. helye-
zettként az ünnepélyes díjátadó részese lehetett. Gratulálunk 
Máténak és felkészítő tanárának, Vaszkó Andrásnak is! A to-
vábbi eredmények a honlapunkon megtekinthetők. 
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Budapesten tartott találkozót 
az Endrődiek Baráti Köre

2022. április 9-én, egy szombati napon a Benczúr Ház étter-
mében tartottunk összejövetelt.

Korábban is megszokott volt, hogy évente legalább egyszer 
Budapesten is találkoztunk,

hogy azokkal a régi tagjainkkal se szakadjon meg a kapcso-
lat, akiknek az Endrődre való utazás nagy nehézséget jelent.

Gyomaendrődről külön busz ment a találkozóra.

Tímár Imre elnök és dr. Varjú László titkár tájékoztatást adtak 
a Baráti Kör elmúlt évi rendezvényeiről és az előttünk álló fel-
adatokról, majd Fülöp Imréné Katóka beszélt az Endrődiek Baráti 
Köre Egyesület Története című könyv elkészítéséről.

Felelevenítettük, ahogyan az ötvenes években a baráti kört 
megalakították a Budapestre került endrődiek. 

Nagyon sokat köszönhetünk Pelyva Máténak, Kovács Klári-
kának, és másoknak, valamint a Gyetvai fi véreknek, hiszen az ő 
Zoltán utcai vendéglőjükbe rendszeresen jártak endrődiek. Ak-
kor még nem szervezett keretek között működött ez a baráti tár-
saság, de segítették egymást, ahol csak lehetett, beszélgettek, 
jól érezték magukat.

Közben megérkezett Kunkovács László, Kossuth Díjas etno-
gráfus, Gyomaendrőd díszpolgára, akit köszöntöttünk 80. szüle-
tésnapja alkalmából. Hozott néhány könyvet is a legújabbakból, 
melyeket nagyon kedvezményes áron lehetett megvenni és de-
dikálta is azokat.

Giricz Laci barátunk készített egy kisfi lmet is Kunkovács Laca 
Endrődön készült fényképeiből, és levetítette nekünk.

Csodálatos volt a képeket nézegetve emlékezni a régmúlt 
időkre.

A fi nom ebéd után a beszélgetés folytatódott és elfogyasz-
tottuk azt a sok süteményt, amivel az asszonyok kedveskedtek 
a társaságnak.

Délután 3 óra körül vetettünk véget a rendezvénynek. Min-
denki jó érzéssel, élményekkel telve utazott haza.

Uhrin Gábor
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Zöld programok, Fenntarthatósági Témahét 

a KisBálintban

Iskolánk 2008 óta Ökoiskola, 2014-től Örökös Ökoiskola. Pe-
dagógiai munkánk egyik alappillére a környezeti nevelés, a ter-
mészetszeretet, a természettudományos gondolkodás kialakí-
tása. A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés érdekében 
arra törekszünk, hogy már kisiskolás korban formáljuk tanítvá-
nyaink környezettudatos szemléletmódját, magatartását, felhív-
juk fi gyelmüket arra, hogy kis odafi gyeléssel ők is sokat tehet-
nek Földünk védelméért. A Fenntarthatósági Témahéten kreatív 
„újrahasznosított” tárgyakat, játékokat készítettünk, tanóráinkon 
bővítettük diákjaink környezetvédelemmel kapcsolatos isme-
reteit, fi gyelemfelhívó plakátokat rajzoltunk, az önkormányzat 
kertészetétől ajándékozott virágokkal díszítettük udvarunkat. 
Bízunk abban, hogy munkálkodásunk eredményeként diákjaink 
a környezetünket óvó, kreatívan gondolkodó, felelősen cselekvő 
felnőttekké válnak.

Idegen nyelvi délután

Csütörtökön délután két év kihagyás után ismét meg-
rendezésre került iskolánkban a nagy népszerűségnek ör-

vendő Idegen nyelvi délután, melyen az angol, illetve né-
met nyelvet tanuló alsó tagozatos diákjaink vettek részt. A 
4 évfolyamon 9 zenés, táncos produkcióval léptek a közön-
ség elé a gyerekek. A hangulat a tetőfokára hágott, szin-
te felrobbantottuk az aulát! A fergeteges légkörről a fülbe-
mászó dallamok és lelkes, ügyes tanulóink gondoskodtak.
Felkészítő pedagógusok: Gritta Diána, Szilágyi Mónika, Pecznik 
Réka és Izsó Gabriella.

Színházlátogatás a Lázár Ervin Program keretében

A 7. évfolyamosok már izgatottan várták, hogy mikor men-
nek már ők is végre a program keretében színházba, hiszen a 
többi évfolyam tanulói már az előző hónapokban élvezhették 
a különböző kirándulásokat. A várva várt színházlátogatásra 
2022. április 26-án délelőtt került sor, melynek során Szarvasra 
a Cervinus Teátrumba látogattunk. A hetedikes tanulók a Csoda-
szarvas című musicalt tekinthették meg. Köszönjük, hogy ilyen 
színvonalas élményben lehetett részünk!

Nyitott kapuk: Nyílt hét és Suliváró

Az elmúlt hét igazán mozgalmas volt intézményünkben, 
ugyanis hosszú idő után az iskola ajtaja újra kinyílhatott az ér-
deklődők előtt: 2022. április 4-7. között rendeztük meg nyílt 
napjainkat. A szülők megtekinthették az órákat az alsó és felső 
tagozaton egyaránt, kérdéseikre választ kaphattak pedagógusa-
inktól. Külön szeretettel vártuk a leendő első osztályos diákokat 
és szüleiket, számukra is lehetőséget teremtettünk a tanórák 
megtekintésére, intézményünk megismerésére. Április 8-án, 
pénteken tartottuk meg az idei tanév utolsó Suliváró foglalko-
zását. A délelőtt folyamán az ovisok az óvó nénik kíséretében 
igazi „kisbálintos diákká” változhattak. Irénke nénivel betekintést 
nyertek a számok világába, míg Erika nénivel a betűk országába 
utaztak el. Ezen kívül kézműves foglalkozáson vettek részt, vala-
mint megismerkedtek a Mozgáskotta eszközkészlet segítségével 
összeállított mozgásos, fejlesztő feladatokkal. A foglalkozások 
közötti szünetben nagy örömmel játszottak együtt az egykori 
ovis társak, barátok. A délelőtt végén kicsik-nagyok együtt ebé-
deltek iskolánk ebédlőjében.

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Idegen nyelvű délután

Zöld program

Igazgatőnő és a leendő tanító nénik
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A Tánc Világnapján!
A Színfolt Mazsorett Táncegyesület mindkét korosztálya a 

Nemzetközi Sajt – és Túrófesztiválon, a „Gyomaendrőd szeretlek” 
című műsorban a fesztivál színpadán adott hangulatos, jól sikerült 
műsort. Köszönjük a meghívást, köszönjük a szülők és polgármes-
ter úr támogatását!

Hunya Jolán
Színfolt vezetője

Mini mazsik pompon koreográfi a részlete

Utánpótlás csoportHanna, kicsi mazsorett

Czinczár Noémi

Színfolt
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Tisztelt vásárlóim!
Tavaszi 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!

BAKTAI SÁNDOR volt 
gyomaendrődi lakos 64. éves korá-
ban megtért Teremtőjéhez.

LÖVEI MARGIT volt 
gyomaendrődi lakos életének 90. esz-
tendejében visszaadta lelkét Terem-
tőjének.

 
TÍMÁR KÁROLY volt 

gyomaendrődi lakos életének 95. esz-
tendejében 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!

BARNA TOJÓTYÚK 

750 FT/db 
egyéves, jól 
tojó, 15 db-tól 
ingyen szállítással 
megrendelhető.

Tel.: 30/8602627


