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KERESZT- ÉS El\tILÉKMŰÁL:.I~ÍT_Á.S

AZ ÖREGS-ZŐ-LŐBEN

t'/ek őt folyil( varosunkban egyfaJta erték!nentö - reg:ilK hozzá
- értékeket teremtő rnozgalon1.

A \"oIt SZtXlI Imre bktlb fdúd10rt
ker~sztj.: '

Otévi keresés, gyujtögetés:, szorgalmas n1unka ~redmtny0t ün~

nepel hetJtLlc ma) szeptember-25-én..
ltZ öregszölöi.:.körzet rnínd·a het iskolájanál kialakult ~gy-egr

1cis "felnlekhe1y~~: -az Emlékos:zlopon ti felújitott kereszttel, 2Z iskoL1

elnJéktáblájávaL
lOOG-ban Polyákhahuűn az iskola helyen ln~gtalá!t ct111J-kosz

lopra helyeztek felújított keresztet és az i.skol~ ~rn.Jékt:Sblájjt: B;:~

logh Péler~ Szakálo$ Tibor és neje, Tin1ár lvEkló5.
2007-b~nDécspáskutnon öröki.ten~k l11cg 0.7.. iskola hdyr:t Errl

lékoszlo-pnl helyezett -e.1niéktáblával és feIuJüott keresztd. Iványi

IvlikJös t B310gb P-éter~ V'asz-kó Zohán~

200S-Dan az ugariakat fogta össze AJtné Saiamon 'T'tfc'Z ny. ta
nítónő. !v1egjelöJték az iskola Em!ekhelyét: Elnlékoszloprü heiyezeu
t'lnléktáblávaL Bradák György. Giricz László1 J\lajoros lrnre.

2009-ben a Kápolnás Iskola kapott ernléktáblát. {v1ellettt ;.l ke
reszte.t n1ár 200B··ban felújították Szakálos Tibor, Tirr~ár l\·nklós.

2009-ben a.lakít-ották ki ~-z 1. Szölőskerti Iskola t'lniékhcly2L A
keresztet emlékos.zl-opra állították az iskola en11ektablájit is Lihe

lyezték. Balogh Pétert Szakilos Tíbor~ \Taszkó Zoltán. BarjiJ, lJrrft:.
Th~lár István. .

lOlO-ben a Csáki Iskola e1111ékheIyét nlakítottuk ki Poró(-z-~~l

Zoltán segítségev-eL Pesó Béline és Jaku$ Ilnre keresztk-er~5és~tDr.
Szonda István a Szak~Jo$ család ajándék keresztJével oldotta 1l1eg.
rt Sza-kálos család aaon1anyát kÖ$zönjük~ A. keresztet az iskoln en~l

IékoszJopira. helyezték-az emléktáblával e~;ütL
20 l O-ben a Szent Imre Iskola keresztjét einlékoszloppal vettek

körül Az emléktáblát 2009-ben kapta meg. 201 O-es építők: Bal-ogh
P-~ter~ Bohnit Istvány Barj-ak Imre-r Szakilos Tibor~ László Tibor. ~j"

hét iskola összetartozását~ sorsközösséget J Sz,~nt Imre iskola ud
varán 2007-ben feláiIitott: enl1ékszobor hirdeti. .:\ Bü1-.'J~ben ki·,:j
lasztott és hazühozott !öIgyf:a Jakus In1re érde-n1e. Az elll1ék~zobor

faragása Dr~ Szonda István mtlnkisságat örökít.i rnegv
..A...z ötéves munka segítségét köszönjük: Ivá.nyi Lász.ló kanonoic

C:rnak, Gyomaendrőd Önkormányzata Képviselő·tes tü l:elenek;
-G-y-omaszo-lg 'lezetöjének és do.~golói.na.k.

\7árfi A.ndrás poIgárrne-ster úrnak Jakus I-mT~ képviselő úrnak,

\fégezetiíI, d~ n-e!n utolsósorban köszönetet kell rn-ondani P~~ó

Bélané ny.. pedagógusnllk~ aki oly bosszú ~vcken ál - 2'vrizc:d-;:k
óra szivügyenek tekinti az Öregsz6lő sorsát. Aki [elvállalt-a, hogy

-értékeket ment és értékel allí-L_-_ aki sok-sok fáradságos lTIunkav2l1
m.egszerY·ezte. 3. ke-r-e..'\Zl- es emléktábla illitásokat. Aki ne-rncsJ.k
tanitásávaL- -han-elTI sze.rvezö luunkijával is- _gondoskodott arról.
hogy _az utókor Sz.án1ára is maradjon értek, látható~ kézzelfűgh:1IÓ

értek..

Ezek a tol~lkozók - és 111aga II kereszt- és c_mleklábla álbtá~

közösségeI :is teren1L

),Néz:zétek, rnily!en kedves és jÓt

ha e-gyetértésben élnek a testvérek~

Olyan-a.z.- m.int a drága olaj a. fejen. 3'!T]e!y lecso.rdul a .szakáll [;J-,

le-csordul Aron szakillára~ palástja .szegélye:re.
Olyan ez~ mint a harmat. aH-ennonon.

rnint o. Sionra lehulló har-m,arcsepPl
Inert az Úr olt áld~st ad: élettt mindörökre." J33. Z5u-lt:~r



A mOSl felálHlOll Szu:ó
ftk keresz! az endrö'd i

Kózten1erő-ben

(irás d. oldalon)

alotta
crre a napra nemcsak

a halottaknak van szük
segük, hanem nekün.~ itt
zarándokló embereknek is.
A temetési szertartás nem
csak a halottért szóló ima.
hanem nekünk az élőknek

szóló vigasz is. Akik már
átléptek -ezen a titokzatos
küszöbön, mindent iobban
tudnak mint mi, 'hiszen
szinről szinre látják Istent.
Vannak. akikért' imádkoz
nunk kell, valóban Isten
színe elé jussanak, minél
előbb. Sokunkban motosz
kál a kérdés, hogy valójá
ban m.it csinálnak a halot
tak.

Vannak olyan hiedel
mek, hogy ,némelyikük
vissza is jár, üzen a roko
n oknak, sokan azt mond
ják, hogy érzik jelenlétü
ket. Nyilvánvaló, hogy a
szellemi és az anyagi viJa.g
eaymást áthatja tev a ha':
l~tak nem szák~d~~kel az
anyagvilágt61, valamilyen
kapcsolatuk van minden
napi életünkkeL Erre vo
natkozólag az Egyház na
gvon keveset mond. mert
~1~m az átmeneti, hanem a végállapotra
koncentrál. az pedig a feltámadás.

Aki jó emberként hal meg, halála után
is jó mar:ld, aki viszont kárára volt ember
társainak, halaia után biztos, hogy nem
lesz khára, mert Istent látva már nem
tud rosszat tennLÍgy biztosan állíthatjuk,
hogy félnünk nem kell a halottaktóL Ha a
halottaktól félnénk, ez éppen olyan lenne,
mintha az újszülöttektől félnénk, hiszen
ez iS, az is átlépés egy másik életfázisba.

ló lenne, ha az Isten nélkül gondolko
dó ember ráeszmélne arra, hogv születés
és halál nemszoritható emberCfogalmak
ba. Éppen ezek az életfordulók alnak vil
lanást, hogy sok..l:al többek vagyunk, mint
számtani, kémiai, biológiai törvények..l.:.el

napja
körülírható egyedek.

Az ember nemcsak test
ből áll, hanem lélekből is.
Ezert nemcsak a test nek
kell megadni. amire szük·
sége: van - az anyagi javak
- l1anem a lélek..~ek is..'\z
újszülöttnek a ken:sztsé'2;
szentsége!. hog\'" iSren'2\'cr~'
meke legyen. ;'hJldokfo'nak
a betegek szentség\? hOgY:k
rnegha1, az Istené It~\'(;f1, ,lZ

örök élct váromám'os<\
sok hitetien enlber "(';11

tud a halál gondolatával ll'll
kezdeni. G~erekeir. unobil
távol tartj~ elhunyt hoz
zatartozóiuk temetb0tőL

mondván, nehogy mefüjed
jen. És inkább hazud~i:1:lk
mindent. hogy 3 n30;'/111,>

ma elment kirándur'nL de
majd jön, stb ... Arra nem
O'ondolnak hoa" a hazua-v . l O. ~

ság sok..l.:a! nagvobb lelki
kárt okozhat a-gyer>2kndc.
Ja persze, m:mapság a 11;)
zugsag ne1D bűn l h2::er71
életelem!

i\-1z.nzpsig sokan [üszt·
ják meg elhuny: hozz::
r~rtolóruk3.t akc"r~~yten\"

végtiszttsségtöL az egyháii
té~etéstőJ. ~Pogány n;('>don

temettetik eL. Pedig az elhunytat an
nak idejen megkereszteltek. volt' vallása'
Olyan ez, mintha valakit a magvarságától
vag\' a nevetöl fosztanák meg.~Persz"~ m"
mi; sokaknak ez se baí, -

Ma emlékezni jöttÜnk ide a temetőbe.
Gyertyát gyújtunk, virágokat hozunk. Ez
ls mind-mind keresztény gesztus. A gyer
tya üz~nj: Krisztus a fény. a világosság, <lZ

Orök EJet Fénve. A virág az Isten szépsé
gét, az életet jt;ttatja esziinkbe,

Valljuk: hiszem az örök életet, a szen
tek közösségét.

Hiszem.' hogy elhunyt szeretteink
odaát, az Isten Országának tagjai. Hi
szem, hogy az Isten bennunket is hazavár.

h1ányJ Lás::[ó



Keresztállítás az endrődi Köztemetöben

Köztéri emlélcTJ1l1veink, a
keresztfelállítások és megújí
tások sorozata egy fontos állo
másához érkezett.

Az endrődi Köztemető

ben felálJítottunk egy keresz
tet. Fontos állomás, mert ez a
város egyetlen temetöje, ahol
nem volt még kereszt állítva.
És fontos azért is. mert egy na
gyon szép, több mint száz éves
- és régebben már állott - ke
reszt kerül most igazán méltó
helyre.

Kulik Szilvia ezt írta egy
régebbi dolgozatában:

nSzujó kereszt: A kondorosi
út felé a falu szélén áll a Szujó
kereszt. A család egyik tagjá
nak a felgyágyuldsára állítot
ták fel. lvfég ma is áll, a Szujó
csa/dd gondozza.

Ez a család igen vallásos
volt. Ezt bizonyítja, hogy a
család egyik tagját, Páter Szujó
Timótot !905-ben pappá
szentelték. O volt Endrőd má
sodik papja:'

Az újonnan felállított ke
resztet Mindenszentek ünne
pén, november l-jén szenteli
fel Iványi László plébános, és
emlékezik meg előtte halotta
inkróL

Munkájukért, anyagi ál
dozataikért a következőknek

mordunk köszönetet: Gyomaszolg Ipari Park Kft., Tímár Mik
lós. Szakálos Tibor. Balog Péter. Neibort Sándor, Iványi László.



Szor'da istván

Gyomae-ndröd~2010_ ck:öbe r 20.

Ne hag'y'juk ezt az emlékhelyünket
is elveszni! Fooiun-k össze a Szent An
tal ház megmentéséért, hogy egyenes
tekintettel tudjunk gyermekeink szeme
be néznn r amikor megkérdezik, h·J] ',Jan
ez az emlékhely.

a gOl1oozatlansao :l1;aJ: rcmos áHaoo
tOvá. vált az éoOlet ,~ k3rű]'v'e''i'Ő 'Jd\far
pedig a szeméüelep ké;::et mutatja.

teljes, ha kihagynánk a többi megújuJ!
keresztet, melyek egyéni hitvallásból,
kulturális tiszteletből vagy egyházi kez
deményezésre újultak meg. Ezek a
Templom-zugi Halászok keresztje, a ri
degvárosi Katona-Giricz kereszt a Táj
ház kereszt a varjasi Gonda kereszt
vagy a Dinya kereszt

A temetői emlékek is lassan meg
úju ftak , mert szép példát mutattak a
Szarvasvégi temető fájdalmas Maria
szobrának és kápolnájának fel'Jjitásá
ban résztvevők is. Előkerűlt a föld me
Iyéből aGyomavégi temete Fájdalmas
Márla szobra, mely a tájházban várja
a felújító kezek segítségét. A temető

ink nagykeresztjei ís minden é'/ben
gondos kezek által megújuJnat< és idén
Halottak napjára elkészül az endrődi

Közpon,i temető keresztje tS.

Sajnos a pozitív példák sorát pusz
tuló emlékhelyek bemutatásával kell
folvt2tnunk. P-, mai naoiq nem sikerűlt

pontos adatokat találni, 'fagy fényképet
az endrődi kálváriáróL A ielentős szak
rális ernlékhely az 1960-7Q-es években
ousztult el, és mintha kitörölték volnaaz emberek emlékezetéb6t Helyreálli
tása sajnos még tervbe sem került A
másik sajnálarosemlékhely pusztulást
a Szent Antal utcában álló Szent An
tal ház omladozó épülete mutatja. Az
1903-ban felszentelt ..Szegények sü
tőháza" Kiszelv Mértan endrődi lakos
adományából epűlt. A ház viharos tör
ténelme során hol a szegényeket. hol
az elnyomókat szolgálta ki. 2003-ban
a ház végében lévő fűlkébe visszake
rült Szent Antal szobe. és azt hictűk ez
az országosan egyedülálló emlékhely
megmenekül a pUSZtUlástól. Az élet
másként rendelte. A tulajdonos'/áltá
sok következtében az épületen arcu
latbeli változtatások történtek, valamint

\/isszatE:kin:\,,18 az wt lTenti feszQ
i6:ek;ei:abj~ítására~

3Z else 20DO-oen a Harnos
::S2:ac ~eFe e.fY'l,ik~r szántóföldf-Ok v-é
:éC>2 f':>ca-j?~;;:-ll k.s~eSZ:2t áHitott.. A ke-
~:'e32~2! ~lE.S \'-ált hiszen
S;]" 2. mara elnéptele-

j~~~lt:~~,:-~:~légr3 V;~~joi;~e~:I;~T;:k
21'l12,dlE; l lysi j;cl,j rnegjeiö1éséveL Sor
Cc kecGltek "'issza az egykori iskolák
:-el\/szinér:2 s :.<erssztel'(. és ebben az
.jre:;J5ző;5i7e!epJiésrész "élen járt, A po..
,yái\h2\'T'.í. 2Z ugart~ z paskL:m!~ a Szent
:'"'irs 'IskoIar, =: k3CY:;lnás-r~ a Brische is

a Csáki iskolai keresztek
nirde~:k egykori idők szép

De feJsorc·!aslJnk nem: lenne

8V2ikrsn t'25szG}\fe' al<érdést. am.r
k,CC GYCl",22:',drőciváros meghatáro
zását crób2.IJ;~; me07coaír'lazni, hogy
'T11~ aZok ~,"'JIWr2iis jegyek és jelen'-

""''''I,'~k ~ fi~H"'; k.6oződménvt
--t, -,~r7'[.' . l'~i'" ~/é:32z'-;eo'a~jásakor fe!

r-~811 sorclnu~"":k eiöSZQr- a'zo~(at a fogai
r'l3'<2l 2,,,el',,'s:, 2; <0!6:'18116 két teiepű

. ss t='iCirSCÖl jelképezték.
,~, ",~','/,-'-rr.:'" =nd:ödót egyér

:"2;(:",ű'2n 2Z '2.''::S ~\2IO,ríku.s ri a.gyomá
átfogóan bemu-

::n~ encln5QieSséci' kénvszeredett
karul a rnúltba
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