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Várfi András
polgármester

tésére várunk. Közel l milliárd for intos
a sze nnyvíztelep rekontstrukcióját célzó
nyer tes pá lyázatunk, melynek megva
lósítása 2013 -ban és 2014-ben tö rténik.
Végre befejeződik egy 2006 -ba n elindu lt
beru házásunk és iszaptalan ításra ker ül a
Hantos-kert i holtág megm aradt fél sza 
kasza és a F űzfás, valamint a Csókási zug
teljes terület e. Tová bb i be lvíz programu nk
is van ezen idő alat t. Két fon to s turi szt ikai
pályázatunk eredmén yére váru nk, "A lé
lekkel a Körösök m ent én" 100%-o s t árn o
gatottságú pá lyázattal szebbé és vonzóbbá
válhat városunk az ide érkezők számára,
míg a fürdőfej lesztéssel a Ligetfü rdő szo l
gáltatásait kívánj uk bővíteni.

Olyan fejlesztesek is fontosak , me lyet
nem a v árosház án döntiin k el, tehát álla 
mi forrásból tö rtén ik a fina nsz írozásuic
Ilyen a folytatód ó vasútberuházás, és a
szintén idetartozó aluljáró építés , mely
beruh ázások befejezése 20 14-be n lesz. .

Tehát van m it tenni az elkövetkező

esztendőben, melyhez a legjobbakat kív á
nom Gyomaendrőd polgárainak.

Kívánok Boldog, Istentől áldott
gazdag új esztendőt!

Gyomaendrőd, 20 1 2 .
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Tisztelt H ölgyeim és Uraim !
Kedves Gyomaendrődiek!

Új év kezde tén naponta több ször
köszöntjük egymást, Boldog új évet,
B,u ,é.k. vagy m ás hasonló üdvözlési for 
m ákkal. Mindannyian azt szeretn énk,
ha a rá nk váró új esztendő még sikere
sebb, még jobb len ne , ak inek pedig az
előző sok rosszat, szerencsétlenséget ho 
zott, az újtól csak a jót sze ret né.

Igen, beköszöntött a 2013 . év, me ly
nek míndannyían reményekke l telve
örüljünk] Ugya nakkor egy kis m egál
lásra is ke ll, hogy késztessen ben nün
ket, hogyan telt az elmúlt év, számba
kell vennünk sike reinket, kudarcain kat
és azt is, hogy minden t megtettünk-e a
job b, a szebb és a sikeresebb érdekében .

Gyomaendrőd életében az elm últ
év legfontosabb kihívása, hogy meg
tudunk-e felelni a járási székhely kívá 
nalmain ak, el tudju k-e érni, hogy közel
50 év után ismét járási székhe ly legyen
településünk. Igen ezt elér tük, sőt a 30
évvel ezelő t t i ígéret et is beváltott a képvi
s e lő - testületünk, hogy a város köz epére
ke rül a Városháza, áta dva a szép patinás
Szaba dság tér i épületet a já rás szo lgála tá
na k. Természete sen m ás fontos do lgok is
történtek, talán azzal a stabili tást jellemző
ér téke léssel kezd eném , hogy költségve té
sünk kiegyensúl yozott volt, folytat tu k bel
vízprogramjainkat, de csinosodott, sz é
pült is városunk. A helybéli vállalkozások
is fej l ődtek. kül ön em lékezetes számom ra
a június 20-i na p mikor két vá llalkozás
n ál is projektnyitó rendezvény volt. A
Skylotec Hungary Kft. és a Mamutec Hun
gar y Kft. nyer t 100-100 millió Ft összegű

, támogatást fejlesztési c éljaikhoz, megva
lósíthatóvá téve ezze l ké tsze r akkora ér
t é k ű beru házást. Természetesen raj tuk ld 
vü l mun kahely-terern t ési és - m egtart ási
pályázatoko n is eredm én nyel szere peltek
váll alkozóink. Valamint összességében is
elm ond ha tó az idei év vállalkozói sikere,
mert adóbevételün k 20 mill ió forinttal
nagyobb, mint a tervezett.

Mire számíthatunk a 2013 -as évben?
Több futó pályázatunk van, mely ne k
kezd ését készítjük vagy eredm ényhi rd e-

* Társadalmi, kulfur ólls. hagyományőrzŐfolyóirat *

A tartalomból:

Hunyai számvetés - 5. olda l

. Önkormányzati hírek - 3.old~

IN MEMORIAM: Dinya János - 4 . oldal

Gyomaendr ődi adve nti gyert yagyújtás - 20 . oldal

XX. évfolyam l . szám
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról

Köszönettel:
a szerkesztők

A XX. évfolyamba
léptünk!

Köszönjük ked 
ves Olvasóink ed
dig i érdeklődését es
bizalm át.

Az Önök érdek
lődésének köszön
he~ük, hogy lapunk
az elmúlt 20 évben
folyamatosan, min
den hónapban meg
jelent.

Számítunk a
további érdeklődé

sükre, eddigi szere
tetükre.

Várfi András polgármester

t'n4. oldObv r
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Dankó B éla
Gyoma endrőd Országgyűlési Képviselője

A tartaío m bót r

Áldott, békés karácsonyi ünnepe
ket és reményekben. sikerekben gazdag,
új esztendőt kívánok minden kedves
gyomaendrődi lakosnak!
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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben
gazdag új esztendőt kív ánok!

2012. évi CLXVII. törvény XX. századi önkényuralmi rend
szerekhez köthető elnevezések tilalmának értelm ében intézmé
nyek, kő zterek, szervezetek 2013 . január l-től nem viselhetik a
XX. századi önkényuralommal kap csolatos személyek, szerve
zetek, fogalmak nev ét.

Ez azt jelenti, hogy Gyomaendrődönis meg kell válni az ön
kényuralmat idéző utcanevektől,mint (a teljes ség igénye nélkül)
pl. Sallai Imre, Martos Flóra, Hámán Kató, Rózsa Ferenc, Ság
vári Endre, stb. Mivel még nem hallani e bukott rendszer rajon
góinak zúgolódását, feltételezhetőleg nem indult még meg e vál
toztatás - a törvény értelmé be n - kezdeményezése. Reméljük, a
változás nem sokáig várat m agára.

"A világot szeretet hozta létre, szeretettel ésa szeretet kedvéért.
Így hát a szeretet az egyetlen indíték, az egyedüli erő, ami képes
előbbre vinni a világot. Mondhatn ánk, a szeretet hiánya olyan,
minthafény nélküljárnánk a köd homályában, melyben elvész az
ösvény, mely démoni árnyakat sejtet és ami a semmibe visz.

.Ha van okunk, hogya karácsonyfagyertyáit meggyújtsuk, az
csak az lehet, hogyemlékeztessükmagunkataszeretetfontosságá
ra az emberi létben. A szeretetre, ami ragyogó fényként munkál a
bennünket körülvevő sötétben, aholez a mi világunk telve van az
ember kitalálta rémek ijesztő árnyaival, melyek a gyűlölködés és
a szenved és egyazon tengelye körül forognak. Ezek a karácsonyi
fények kellemlékeztessenek bennünket, legalább egyszeraz évben,

hogy nincs más kiút ebből a végzetes ör
vényből, mint a szeretet."

(Wass Albert: Karácsony igaz törté
nete)

Programunk délelőtt 10 ór akor kezd ődött, m elyen Szécsi
Zsolt elnök úr ünnepi kösz öntőj e volt hallható, m ajd Pusztai
József Országos Rom a Orikorm ányzat tagja mondott ünnepi
beszédet, és tolmácsolta Farka FJór ián Országos Rom a Önkor
m ányzat elnökének szívélyes üdvözletét és j ókívánságait.

Ezt követően a helyi egyházak k épvisel ői közös im ára hívták
fel a megj elenteket. Majd a Napsugár Óvoda, a Rózsah egyi Kál
mán Kistérségi Altalános Iskola és Diákotthon, illetve a Tis za
Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi diákjai adtak
műsort. Az előadást megkoronázta a "Fekete angyalok" műsora.

Nemzetiségek napjával egybekötött karácsonyi
rendezvény a Regionális Roma Közösségi Házban .

A Rom a Polgárjogi Szövetség 2012. december l8-án Gyo
maendrődön m egtartotta a nemzetiségek napjával egybekötött
karácsonyi napo t, mel yet a m agyar kormány 1995-ben nyilvá
nított ki.

Gyomaendrődön is immáron 17. éve megrendezésre került
ez a nap, melyet az idén a Roma Polgárjogi Szövet ség rendezett
m eg.

D élben Botos János és cigányzenekara szolgáltatta a ' zenét,
az ebéd csirkepörkölt burgonyával volt.

A délutáni program Szilágyi Róbert és a Reménysugár
együttes ünnepi koncertje hangzott el. Az ünnepség idején szer
vezetünk almával, szaloncukorral, szendviccsel, üdítővel , illetve
sütem ényekkel kín álta a j elenlevőket.
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Lehóczkiné Timár Irén képviselő

hogy rnir ől döntött a Képviselő-testület december hónapban

December 20-án ismét összeült ek a Kistérségi Társ ulás Képviselö- tes 
tül etei közös döntéshozatal miatt a Polgárm esteri H ivatal Nagytermében.

Az együttes ülés napirendi pontjai:

A Térségi Humánsegítő Szolgálat jeladatrendszerének átszervezése
A Képviselőtestületeknek arról kellett dö ntést hozni , hogy az átszerve

zés m iatt a Térség i Humánsegitő Szolgálat m űkö d é s ét 2013. január l-től

ho gyan biztosítsa a társulás. Egy korábbi megállapodás alapjá n két alterna
tíva volt elfogadható és ker ült kid olgozásra.

A.) Öná llóan működő költségvetési szervként m ű k ö d í k tovább
. B.) Beintegrá lód ik a Térségi Szoc iális Gondozási Központba kül ön fel-
adatellátás ként.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Telep ülésiÖnkormányzatok
Társulása 2013. évi munkaterv ének elfogadása
A m unkaterv kész ítésé t kötelezően a törvény nem írja elő, de minden 

képpe n kisz ám íthatóbbá teszi úgy a társulás, mint a hivata l munk áj át.

Intézményi Társulás iskolajáratára kötött szerződés modosit ása
A Mo biIbusz Közlekedés i Kft. kér te a szolgáltatá s díjának emelését ja 

nu ár l- től, ezér t kellett m ódosítani a megállapodást.

Társulási megállapodásjelülvizsgálata
Törvényi változás mi att került sor a társulási megállapodás felülvizs 

gálatára, mivel a 20 13. január l -től mint jog i szemé lyiséggel rendelkező

szcrvezetként fog működn i. A műkő d ésse l kapcsolatos feladatoka t k őz ös

hivat al látja majd el.
Az előterjesztést több bizottság is tárgyalta, és az volt az egybehangzó

vélemé nyük a Képvi selő- testülethez, hog y a Társulási Tanács tagjai tagon
kén t l- l szavaza ttal rendelkezzenek. (Ez a javas lat, gesztus értékke l is bírna
a kisebb települések felé.)

A fenti napirend i pont ok közül az első három többségi egye tértésse l
elfogadás ra, míg a negyedi k előterjesztés elutasításra kerü lt , mivel a helyi
képviselők egy része nem értett egyet az azo nos szava zati aránnyal. A hoz
zászó lásokná l Csá rdaszállás Polgármester Asszo nya sajnálatá t fejezte ki,
hogy nem született megn yugtató dön tés és egyú tt al ki fejezte csalód otts ágát
is a nemm el szavazó képviselők felé.

A Kistérségi Társulás együttes ülését követően , 14 órától h ívta össze a
Polgárm ester Gyomaendrőd vár os Képviselő-testü l etét az év utolsó, soron
következő döntéshozatal ára.

Beszámoló a 2012. évben benyújtott pályázatokról

Tájékoztató jelleggel készült az e l őte rj eszt é s , melynek célja: a 2012. év
ben benyújtott pá lyázatokról tájékozta tás.

A Kistérség i Irod a közrem üköd és ével kerül korszerűsítesre a szenny
víztisz tí tó telep, mely nek megvalósulása 2014. 12. Ol.

A projek t nett ó összege: 859. 171. OOO. Ft. Támo gatás:700.270.465 Ft.
Az önkormá nyzat int ézm ényei közül hét nyúj tott be pályázatot. (Ró

zsa hegy i Kálmán Kistérségi Alta lános iskola, Városi Egészségügyi intéz
mény, Város i Alapfokú Mü vészet oktatási Int ézmény, Térségi Szociá lis
Go ndozási Központ. Kis Bálint Altalá nos Iskola, Kner Im re Gimnázium,
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistér ségi óvoda)

Az intézmé nyek álta l eddig elnyert támo gatás összesen: 63.134.636. Ft.

Gyomaendrőd Város Önko rmá nyzata 20 12. évben az alábbi pá lyáza 
tokat nyújtott a be:

Pályázat Támogatási Támoga tási
I

Eredm ény
megnevezése intenzitás % igény/Ft
Kistérségi Óvodai 100 50.000.000, Döntés m ég nem
intézmények született
fejlesztése A pályázat

az intézmény
munkatársaival
készült

"Együtt a 100 149.000.000 Dön tés még nem
cia ánvv áros ért" született
"Lélekkel a 100 459.191.080 Döntés még nem
Körösök rnent én" született

A pályázatot
a GYUSZTE
készítette

"Európaiság 100 5000 euro Nem részesült
a Kárp át-

"
támogatásban

mede ncében

Százszorszép 95 119.699.999 Nem részesü lt
Óvo da fejlesztése támogatásban

A dö ntés ellen
kifoz áslett emelve

Raiffeisen 100 80 adag Támogatásban
Mindenki Ebédel élelmiszer részesült
2012
Raiffeisen 100 80 adag Támogatásban
Mindenki Ebédel élelmiszer részesült
2012-2013
Iskolai és 80 9.241.485 Nem részesült
utánpót lás támogatásban
sportfejleszrés
Közbiztonság

[ 80
9.241.485 Nem részesült

növelésfejlesztés támogatásban
Térfi avel ő kamerák
Egészséges életmód 100 10.000.000 Értékelése
és stersszkezelés a folyamatban van
Gondozási Közp.: TSZGK készítette
ban
.Öszík ék'Tdösek 100

I
180.000.000

I
Értékelése

Otthona folyamatban van
életkör ülménv iav. TSZGK készítette
Infrastruktúra 95 50.000.000 Megvalósítása---l
javítása az folyamatban
alapszolz áltat ásban TSZGK készítette

Határ Győző Városi Könyvtár
Szervezeti és Műkőd ési Szabályzatának módosítása
A Képviselőtestület novemberben döntött arr ól, hog y a könyvtár 20 13.

febr uár 1. na pjától átkö ltöz ik a Selyem út 124. szám alá, a po lgármesteri
hivatal épületébe. A költözés előkészítése, és a be rendezkedés ideje alatt
szükségessé válik a zárva tartás. Ennek pontos meghatározása az in téz 
m ény vezetőjének hatáskör e. Ezen kívü l a változás ról köteles ért esíteni
a kö nyvtár látogatóit a szokásos mód on . Az időszakos zá rva tart ás ideje:
2013. janu ár I . és febru ár l. között esed ékes, melyről az int ézmény vezetője

saját hatáskörében gondoskodik.

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
önkormányzati rendelet módosítása

A gyomaendrőd i köztemetőket üzemeltető Gyomaszolg Ipari Park Kft .
megküldte a 2013 . évi szo lgáltatási díj emeléséről a javaslatát, melyet az
in fláció v árhat ómért ékében, 4,2%-ban határozott meg.

A Képvisel ő - tes t ü let helyt ado tt az előterjesztésnek.

Menetrend szeri n ti helyi autóbusz közlekedés
legmagasabb díjáról szóló önkormányzati rendelet m ódos ítása

20 12. év novemberében tárgyalt a a Képviselőtestü let a menetrend
szerin ti helyi autób usz közlekedésről szóló előterjesztés t. Az ülésen töb b
kér és és észrevéte l is elh angzott , melyre a vállalkozó írásban reagált. .\ leg 
tu dhat tuk, hogy az önkormányza ti támogatás mér tékének emelését l átj ák
me gvalósíthatón ak egy minimális jegy és bé rlet ár eme lése mellet t, m ivel
a lakosság érzékenyen reagál az árnövekedésre, Az elmúlt évb en történt
áreme lés miatt (20 12.) II %-os ut as-szám csökkenést kellett elszenvedniü k.
am i a nehéz gazdaság i helyzettel magyarázható legin kább .

Ismételt lakossági kérés re, képviselői javasiatra a menetr end et kiter
jesztették a ridegvárosi megállókra is. A próbajárat 20 I 3. január l-t ő l (31
napon át) köz lekedn e a következő időpontokban :

07.00 iskolások és fe l nőttek központba jut ásához
09.50 i dősek haza jutása
14.40 diákok haza ju tása
(A próbajárat sorsa az utas-szám alakulásá nak függvénye)
Ezen kívül változ ik az útvon al és menet rend a Polgár mesteri Hivatal új

helyre költözése miatt is.
Jegyek, bérl etek árának változásai:

Ieavfaita megnevezése I 2012 évi ár I 2013. évi javasolt ár
Vonaliel!v I 200 Ft I 200 Ft
Teljes ár ú havi bé rlet I 3000 Ft I 3100 Ft
Kedvezmé nves havi bérlet I 600 Ft I 620 Ft

Az előte rj esztést tárgyaló bizottságok javaslata a testület felé: a MobiI
busz álta l kér t 20 13. évi 1.455.000 Ft/h ó összegű támogatást biz tosí tsa a
közö sségi közleked és érdek ébe n.

Tisztelt 8. sz. Választókörzet Lakói !

Kívánok Önöknek sikerekben, szeretetben, egészségben
gazdag, békés, boldog Új Évet a 2013-as esztendőre !

Lehóczkiné Timár Irén 8. sz. választókörzet képviselője
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folytatás a B.
oldalon

kifejezéseül " - ahogy a m egyei lap is írta - egy gyulai delegáció kí
sérte el. A de legáció tagjai voltak: Dobay jános polgármester, Ho f f
man A lajos jegyző, Sal józsef és Reinhart józsef városi képviselők .

A szarvasi hívek nagy szere tettel fogadták az új lelki vezetőt,

m egérkezésekor a vasútállomáson az ottani értelmiség kato llkus
tagjai, a bíró , törvénybíró és Pöl Dániel főjegyző foga dták, ma jd a
katolikus hívek nevében Pokomándy Sándor postamester üdvözö l
te . A meghatódott lelkész me leg szava kkal köszönte meg a fogad
tatást. Ezt követően mintegy húsz kocs iva l kisé rt ék el a p lébáni ára,
ahol nem so k áig maradt, ugyanis a figyelmes lelkipásztor már késő
d élután tö bb újdonsült hívét meglátogatta. A nap fénypon t jaként
ped ig az este fo lyamán a Bárány szállóban kedélyes bankettet tar
tott ak, am i során a lelkes köszöntések egymást érték és jókedvben
sem vo lt hiány .

A jeles napot követően kez detét vette a rnun ka, Pl éb ánossá gé 
nak első je lentőseb b esem énye az ez év augusztus l 2-é t követő va
sárnapon tartott templombúcsú vo lt, me lynek főpapja Dinya Jáno s
egykor i felettese és jótevője, Göndöcs Bendele apát, országgyúl ési
képviselő vo lt.

Beiktatására 1883. augusztus 18-án, Szent Klára ünnepén került
sor, abeiktató Schiefner Ede prépost , alesperes, endrőd i plébános
vo lt. ..Szé p és meg ható volt az ünnepély , növelte a megh atottságot
ama kegyeletes viszony, mely a beiktat ó esperes s abeik tatandó
között ennek gyermekségétől fennállott, melynek a beiktat ó szivet,
le lket gyújtó átható beszédjében sz ép kifejezést adott. "

Múk öd ése alatt igyekezett a hitéletet él énkfteni . sz ép ered
mé nnyel , me ly többek közö tt a tem plom számára felajánl ott ado
rn ány o kban nyilvánu lt meg, Hívei szerették és becsülték, k özü l ük
Kuczkay János ügyvéd családjá hoz őszi nte baráti vi szony fűzte. jó
kapcso latot ápo lt a Bolza családdal, a kegyurakkal gyümölcsöző
együttrn úk öd ést va lósított meg. Tagja volt Békés vármegye tör
vényhatósági bizottságának, Szarvas vá ros képviselő-testUl etének
és pé ldáu l a Békésvárm egyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi

Társulatnak is.
Érdekelte a kertészet is, tö bbször kapo tt a gróftó l kü lönleges

facsem etéket , melye k k öz ül az endrődi családi ker tbe is kü ldött .
A szarvasi évek l egk i emelkedőbb esem énye volt, hogy a fris

sen megalakult Koridoros községben Dérczy Ferenc ottani bíró és
neje Pa ál Paulina kezdeményezésére, a koridorosi birtokosok és
Lipovniczky István püspök áldozatkészségéből egy kápolnát emel
tele. Az alap követ 1883 . júl ius 17- én Dinya plé bános rakta le, vég ül
ped ig 1884. október 13-án Schiefner Ede szente lte fel ünnepély es
kere tek közöt t.

1884 elején ismét gyengült egészségi állapota. Gróf Bol za Jó
zsef a plébános iránti jóakarattól vezérelve év i 100 ft-o t aján lott
fel káplántartásra, ezt követően pedig a püspök meg is szervezte a
káp láni állást , amire Erdé ly i Lajos békés i káp lánt nevezte ki.

I 88S-ben a megkezdett munka félbe szakad t, ugyanis a beteg
ség már jelentősen legyeng ítet te. Az év nagy részét az o lasz Alpok
lábánál fekvő Görz ben töl tö tte, de a gyógyulás elmaradt.

Tisztában volt vel e, hogy mi vá r rá, ezért szeptember 28-án vég
rende lkezett. Vég rende letében híven tükröződik l el k űle te :

"Az oszthatatlan szent Háromság az Atyának Fiunak és Sze nt lé
lek Istennek nevében! Mindaz mi a földből va ló a földbe tér vissza .
[ éz, Sir. 4. 13. Elvan végezve, hogy az em berek egyszer m eg halja
nak . Zsid irt. Lev . 9. 17. M enny i hiu vágyódásnak, m ennyi ábránd
nak, mennyi haszontalan gy ötrelem nek vet ez véget?! Az irásnak
m inden nap tapaszta lata álta l igazolt igazsága, rnlk or nyomuina
elénkben előtérbe, mint kezdetén a betegségem álta l szük s égess é
vált s következményeiben ism eretlen hosszú utnak? Az élet de lén
vagyok, bár nincs egyéb vágyam, mint a nagy fönséges cz élért,
melynek m unkálására vet tem magamra a hosszu barna m ezt , dol
gozni izadn i: mi nt becsület tel a Szent le lkesed és nemes tiszta he
vév el v iselni a nap ter hét s az emberiség siron inne ni s tu li bo ldog
ságának épületéhez pár homok szem me l járulni; rnindazá lta l ha alig
tettem egy pár lépést küzd t éren s jött a sorvaszte láz, nyomába a
halál s egy von ással törli le a sz ép terveket, s kiolt á a le lkesed és s
tenni vágy nem es tüzét; ha Istennek kedvesebb vo lt életem áldo
zatja ~int annak l eendő rnüköd ése , legyen meg az ő szent akarat ja!
Katholikus egyházban születtem, emlőjén dajkáltattam igazsága
volt vezérlőm , csalhatatlansága támaszom, szeretete él tetőm, hoz
zá ragaszkodom most is, részt kérek anyai fájda lmából, osztom küz
delmei t s azon tudattal zárom le szemeimet, hogy üt ni fog , ütni kell
szabadu lása órájának, maj d m egjelenik az ő Szabadító Lelke, ki csak
azért hagyja igy megalázva elt ip orva , hogy job
ban ki mutassa ki O! Vallást teszek jóságáró l ha
lálom viselésében, keblembe o ltott reményével

1852 - 1886

volt szarvasi plébános

Dlnya János

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacac ás. lelki Kába-kö...
lsten áldjon! Tc légy végső álmunk,
, ivadékainkba szebb J övő!

Tim ár M áté

Sz ü l őfö l d : B ölcső , majd koporsó!
Sdrkcsilldg d négy égt,í j fel ől i

i\nY,lI1ydve d billyogkénl iclö!l
Tc Vol~;Y d téli hó s ol tol vdSZI zöld.

1852. január l ó- án szü
letett Endr ödö n Dinya János
szabómester és báró Kerek és
Mária első fl úgye rrnekek ént,
Szülei nek összesen kilenc
gyermeke született, de rajta
kívü l csak Franciska (Csúv ár
Andrásné, majd Csihar Tímá r
Jánosné Fáni néni - rá még pá
ran em lékeznek) és Elek (Tímár
Viktória férj e, szintén szab ó)

élték meg a felnot tkort . akiknek több leszármazottja él Gyomaend
r ód ön, Hunyán és a nagyvilágban.

A z elemi isko lát Endr öd ön fo lytatta, ahol már ekkor kitűnt éles
eszéve l, ezért - ahogy akkor iban a jó tanulók kal tették - előreül

tették az első pad ba, sőt a tanító meg is jegyezte, hogy "ennek a
gyereknek külön széket kellene biztosítani" (ugyanis ekkoriban az
isko lapadot széknek nevezték). M ár kis korában tudta imá dkozni a
rózsafüzér t, és min d ig is csendes gyermek volt.

.Közé pisko lai ranu lmá nyait a pécsi kegyesrendlek és a nagyvá
radi premontreiek g im náziumában fo ly tatta, a teol ógi át ped ig a bu
dapesti tudományegyetemen végezte el, mi alatt a pes ti kö zpo nti
papneveldében képezt ék. ]8 77. február 4-én szentel te pappá [un ák
István felszemeit püspök, nagyváradi püspöki helynök. Újm iséjét
febr uár l l -én mutatta be szü lőfalujában ünnepélyes keretek között,
mel y alka lommal Schiefner Ede prépost p lébános nagysze rű, rnúv é-
szi beszédet mondott el, me lyet közlünk is. v

Papi pályá ját Békésen kezdte m int káp lán. Innen 187 8. június
végén Gyulára kerü lt k ápl ánnak. 1880. jú lius 3-án e l ővigyázatlansá

ga következtében veszé lyese n megbetegedett. Lipovniczky Istv án
megyéspüspök fiatal papjai iránt táplált igaz atyai szeretetének je
leként saját költségén e lőszö r a déi-tiroli Meránba , majd Déi-Olasz
országba leüldre. hogy egészsége hely reálljon. Öt havi ottlét után
- látszólag - teljesen vi sszanyert egés zséggel tért vissza Gyulára .

188 1. június 29 -én Göndöcs Benedek gyulai apátplébánost or
~zá?gyűlési képviselővé választották . M ivel ez a tevékenység sok
Idejet ve tte el az ap átp lébá nosnak. ezért sz üks ég let t egy ideiglenes
helyettes lelk észre . A választás az ekkor mindössze 29 éves káplá n
ra esett , így lett Békés megye legnagyobb kato likus közösségének
helyettes vezetője .

1882. má rcius végén Lonovi cs Ferenc halálával megüresedett a
szarvasi plébán ia, amire öt pályázó ad ta be jelentkezését. Köz ülük a
kegyurak az egyh ázk özség egyetértéséve l a legkevesebb szo lgá lati
időve l rende l kező Dinya jánost válasz tották plébánosnak. Felettes ei
látták a benne égő tüzet , sokat vártak től e .

Június l l -én érzékeny szavakkal búcsúzott el gyulai hívei től ,

majd IS -én elindu lt Szarvasra. Kövessük vég ig a nagy nap esemé
nye it , melyről a Békés cím ü m egyei hetilap is beszámolt: Délelőtt

a barátokkal és ismerősökkel Göndöcs Benede k apátnál vi llásreg
gelin vett részt , ezután a déli vo nattal indu lt Szarvasra. "A távozó,
közszeretetben részesült lelkészt az iránta tiszte let és szeretetnek



2013. janu ár

Hu
I(

• IT

al sza
5

Szabadtéri betlehem a hunyai polgármesteri hivatal előtt - Fotól\: Iványi László

Ismét elte lt egy év. Mint ilyenkor min
dig , min denki számot vet magában arról,
hogy mi is történt vele, mit hozott számára
a mögötte álló egy év. Felelevenednek szép
és kevésbé szép emlékek, nemkülönben a
szerzett tapasztalatok, melyeket kamatoz
tat ni szeretne az új esztendőben .

Én itt most egy kicsit tovább viszem a
go ndo latmenetet: Mit hozott Hunya község
számára 2012?

Kulturális eseményekben idén nem volt
hiány. Valami megm ozdult itt, ami je lzi élni
akarásunkat és azt, hogy egy ilyen kis tele
pü lés lakói is tud nak nagy tetteket felmutat
ni.Vegyük sorra a fon tosabb állomásokat.

Az e lső j el entőse bb történés, hogy a
március 15-i ünnep i megem lékezés kere
tében új raavat tuk e lső köztéri emlékünket.
Ez nem más, mint a for radalom és szabad
ságharc emlékére 1948-ban, a régi község
háza falán állított emlék táb la, melyet szinte
azonnal el is távol ított az új rendszer, de
most visszakerü lt méltó helyére, így foly tat
va küldetését.

Ápri lis 28-án egy igen megható, benső
séges esemény zajlott le a mára már kiet len
határ közepén: az egyko ri Pogány-iskola
emlékére állíto tt keresztet és emléktáb lát
avatták, szente lték fel. Az emlékhely lét
rehozására a még é lő tanul ók és tanítói k,
egyko ri ot t élők és leszármazottaik összefo
gásával kerü lt sor. Most már ott áll a kereszt
a pu szta csendjében és hird et i a valaha ot t
é lő, dolg ozó emberek emlékét. Reméljük,
hogy a Község-soriak sem váratnak maguk
ra sokáig.

Június 9-én immá ron másodi k alkalom
mal kerü lt megre ndezésre a Családi nap. A
helyszín a kultúrház, annak udvara, a liget
ésa sportpá lya vo lt. Az esemény alkalmábó l
ismét kioszto tták a. Hunya községért " kitü n
tető cime t, amitTímár Lászlóné ésVaszkóné
Hunya Mónika pedagógusok vehettek át.
A nap folyamán minden korosztály megta
lálta a maga progra mját a legapróbbaktól
a l e gid ősebbe k i g , és persze vidámságba n
sem volt hiány. Még ingyen babg ulyást is
oszto t tak a r észtvevőkne k. t ehát senki sem
maradh atott éhes.

Ugyanezen hó 23-án megültük közsé
günk védszentje , Szent László ünn epét. Az
idei búcsúnak kivéte les je le ntőséget adott
az a tény, hogy most ünnepelhettük a he
lyi lelkészség megalakulásának százéves
jubileumát. Az ünnepség csúcspon tjak ént
felavattu k községü nk két felej t hetet len jó
tevője, Grócz Béla és Schiefner Ede emlék
tá bláját, majd egy kiállítással egybe kötö t t
.ko nferencián feltártu k a hallgatóság előtt

községünk mú ltját.
2012 már így is elég tartalmas lett vo lna,

de a legkieme lkedőbb esemény csak most
következik: 22 évnyi árvaság után ismét ál
landó lelkipásztort nyert egyházközségünk
Iványi László tb . kano nok régi-új plébáno 
sunk személyében. Ahogy 1912-ben elő ször

papot kaptu nk, úgy 2012-ben - mintegy a
go ndvise lés ajándékaké nt - újra papot kap-
tunk. .

Következett augusztus 20., amikor meg 
ünnepelt ük államalapító Szent István kirá
lyun kat. Az ünnepi szentmise után körj egy
zőnk megszelte a szentelt kenyeret, majd a
je le n lévők elfogyasztottá k azt.

A sok szép esemény után egy szomorú
tényt is közölnörn kell: szepte mber elején,

130 év után zárva maradt iskolánk kapuja.
Nehéz ezt tudomásul venni, de nem volt
más l eh etőség . Egyszer hátha visszájára for
dul a népességfogyás! Csak remélni tudunk.

Szeptember fo lyamán ministránsta lál
kozót is tartottunk. Az ünn epi szentmisén
az egykori, mára már 50-60 éves minist rán
sok asszisztáltak, majd a templ om kertben
tartott beszélgetésen min denki felidézte a
régi szép emlékeket, il letve az azóta történt
eseményeket.

A kulturális híradás után szeretnék pár
szót szólni a fizikai fejl esztése kről is. Temp
lomunk külseje az év elejé re már megérett a
festésre és az állagmegóvásra . A Közigazga
tási és Igazságügyi Minisz téri um 1,5 mi llió
forintos támogatásával sor került a mun 
kálatok ra, sőt még benti apró jav ítások is
történtek.

Polg ármester asszony tájékoztatása
alapján a következőkrő l számolhatok be: az
alkotmány utca új aszfaltb urkolato t kapott,
az óvod ai szolgálat i lakás teljesen megújult,

a törvényi e lő íráso k alapján a régi óvoda he
lyén polgárvédelmi célokat szolgáló helyi
ségek lettek kialak ítva, és végül december
hónap folya mán megtörtént a Művelődési

Ház, az Egészségház és a Szabad idő köz
pon t teljes nyílászáró cseréje.

így ért véget te hát a 2012-es év Hunya
községbe n.

Immáron a 2013-as esztendő e lső nap
jaiba n nagy változások szemtanúi lehetünk.
Január elsejei hatállyal mega laku lt a Gyo
maend rődi j árás, és i nne ntő l kezdve meg
szű nt az Örménykúttal közös körjegyzőség,

lét rejött Gyomaendrőd, Csárdaszállás és
Hunya közös hivat ala. Fogunk mi ebbő l va
lami változ ást érezni?- kérdezhet ik sokan.
Alig ha, hisz ügyeinket ezután is helyben
intézhetjü k. A kevés állam i támoga tás elle
nére bízunk benne, hogy önkormányzatunk
továbbr a is ugyanolyan eredményes mu n
kát tud kifej teni, mint eddig.

Heged ű s Bence
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Endrőd

Vasárn ap és ünnepnap: 9 és 17 óra,
hét közn apokon csütörtök kivételével: reggel fél 8-kor

Szent Gellért Iskola kápolnájában
a hónap 2. és 4 . szombatján 16 órakor:

januá r 12-én és 26-án szo m baton 16 órakor

Gyoma
Kedden és pénteken 16 órakor a plébánia fűtött nagytermében ,

vasárnap és ün nepnap II óra

Hunya
hétköznapokon (csütörtök kivételével) és szombaton: 17 óra

vasárnap és ün nepn ap l Oóra
A szombat esti mise vasárnapi előest i rnise

1. kedd :
2. szerda:
3. csütörtök:
6. vasárnap :
7. hétfő :

13. vasárnap:
15. kedd:
17. csütörtök:
18. péntek:
20. vasárnap:
21. hétfő :

22. kedd:
24. csütörtök:
25 . péntek:
26. szornbat:
27. vasárnap:
28. hétfő :

31 : csütörtök:

Szű z Mária, Isten Anyja, ÚJÉV
Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely
Jézus szent neve
Urunk megjelenése (VÍZKERESZT)
Penyaforti Szent Rajmund áldozópap
Urunk megkeresztelkedése
Remete Szent Pál
Szent Antal apát
~rpád-házi Szent Margit
Evközi 2. vasárnap
Szent Ágnes sz űz, vértanú
Szent Vince diakónus, vértanú
Szalézi Szent Ferenc püspök
Szent Pál apostol megtérése
Szerit Timóteusz és Szent Titusz püspökök
Evközi 3. vasárnap
Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító
Bosco Szent János áldozópap
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Czank Gábor
plébános

A hit évében mi is kérjük gyakran Istentől : "Hiszek Uram, segíts
hitetlenségemen!"S h a ezt állha tatosa n, őszintén kér jük Tőle , akkor
hinn ünk kell abban, hogy megtapasztalh atjuk Jézus igére té t:" Min
den lehetséges annak, aki hisz!"

Egy alkalommal Jézu shoz vittek egy ördögtő l megszállott fiút.
Jézus azt mo ndta a fiú apjá nak: .Jvlinden lehetséges annak, aki hisz!"
A férfi ezt válaszo lta: "Hiszek Uram, segíts hitetlenségemen!" (ld . Mt
9, 14-29) .

elérhe tetlen dolog a föld i ember számá ra. De hog y
igazi élő, bensős éges hitünk legyen , azo n soka t kell
dol gozni . Nem e l egendő megmaradni a gyermek
kori hit ünkn él, az aluzor megtanult im ádságokn ál.
vagy a bérm álásra megtanult kis katekizmusn ál.

Ha egy fö ldműves csak elvetn é földjéb e a ma 
got , de nem gondozn á, kap áln á, locsol ná , - aluzor
az elvadu lna , elgazosodna és elszá radna és semmi
termést nem hozna. A hitünk is könnyen így jár
hat, ha nem gon dozzu k, csiszolgatjuk. Az elsődle 

ges felada t egyá ltalán megőrizni a hitünket. Ez a
m ai vallásilag közömbös, sőt gyakran hitetlen , is-A HITEVE ~~~; tent elen világban olykor nagy kihívás t jelent. Nem
könnyű a hi tün ket megőrizn i akkor, am ikor a kö 
rü löttünk élő emberek, gyakran talán még roko

nain k vagy családtagjaink is, teljesen hátat fordítanak Istennek és a
keresztény értékeknek.

Lisieux-i Szent Teré z több mint száz éve írta: "Ha körülöttem
mindenki hitetlenné válna, és a földkerekségen egyedül már csak én
lennék keresztény, akkor is elt ántorithatatlanul ragaszkodnék Jézus
Krisztushoz és az örök életbe vetett hitemhez!" Valah ol egy ilyen
erő s hitről beszél Jézus , ami kor az előbb említett hasonlatával azt
mondja, hogy az élő hit csodá kra képes .

A Hit Éve azza l a szándékkal született meg, ho gy ilyen erős , k é
telymentes hitre tegyünk szer t. S ho gy ez megvalósulhasson , min
den eszközt meg kell ragadjunk, ami erősítheti a hit ünket: szentí rás
olvasás, rendszeres szen tmisére járás, zarándoklatokon való rész
vétel, rendszeres szentségi élet, gyónás, áldozás, - és a ker eszté ny
jócselekedetek gyakorlása.

2012. október ll-én XVI. Benedek pápa ünne
pélyesen me gnyitotta a Hit Évét, mely 2013. nov
emb er végéig, Krisztu s Király ünnepéig tart.

A hit egyidős az emberrel. Az első em bernek,
Ádá m nak mega datott a kegyelem , ho gy az Istent
szemtől szembe láthatta , beszélgethetett vele. S a
Teremtő Istennek ez az első megnyilatkozása ered
ményezi talán , hogy az ember hisz valami Termé
szetfölötti L€nyben. A legprimitívebb kultú rák ban
is föllelhető a hit megnyilvánul ása ( ősi áldozati
helyek, barlangrajzok, stb.) -, s a leghatalmasabb
me tr opo Jiszok felh ő karcel ói között is szerényen
meghúzódnak a tem plom ok, az Isten imádásá
nak szín terei. Azok az em bere k is, akik ma m ár
semm ilyen egyházhoz vagy felekeze thez nem tar-
toz nak, sőt még istenh ívönek sem neve zik ma gukat, - mé g ők is
hisznek valamiben, am i nem megfogh ató, nem m egm agyarázható.
S en nek m iért jére Szent Ágosto n válaszol a gyakr an idézett mon
dásával: Magadnak teremtettél bennünket Istenünk, és nyugtalan
a mi sziviink, amíg meg nem nyugszik Tebenned!

M i, keresztény ek, a Hiszekegy szavaival valljuk meg hitünk
rövid foglala tát: h iszünk a Szenth áromság egy Istenben, hisszük
az Anyaszentegyház tanítását , hiszünk a feltáma dás ban és az örök
életbe n . Ez így jó l hangzik, - és gyakran elmondjuk, elimádkozzuk.
De a m ost me ghirdetett Hit Évének az a célja, hogy ez ne csak egy
elmondo tt szöveg legyen, hanem hitünket átgo ndo lva, át imá dkoz 
va, átelmé lkedve még élőbbé tegyük.

Jézu s így figyelmeztet az evangé liumban: "Ha akkora hitetek
lenne mint a mustármag, és azt mondan átok ennek a hegyn ek:Menj
innen oda! - odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen." (Mt
17,20) - Szent Nektar iosz egyiptomi remetéről azt mondja egy
kedves legen da: Egy napon Nek tar iosz apát kiült a rerne tekunyhója
elé és fennhan gon az evangé liumo t olvasta . Ami kor ehhez a rész
hez ért: " .. .ha azt mondan átok ennek a hegynek: - Menj oda!...", a
kunyhójához közeli sziklahegy nagy dübö rgéssel kezdt e elh agyni
a helyét , hogy aparan csszón ak enged elm eskedv e helyet változ tas 
son . Nek tar iosz azonban harsányan rákiáltott a sziklára: "Maradj a
helyeden! Nem neked mondtam, - csak az evang éliumot olvasom..."
A legenda l ej egyzőj e ezzel azt aka rta érzékeltetn i, hogy a szentéle
tű Nektar iosz apátnak ténylegesen akko ra hite volt, hogy a hegy
megm ozgatására valóban képes is lett volna . Ezt a kedves történe
tet azért emlí tem, mert jól jelzi, hogy a cso dákra is képes hit nem
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os I ko la és Óvodából
Varga Tamás verseny

A 7-8. osztályosok számára megrendezett Varga Tamás Matematika
verseny első fordu lóján tová b b küldhető dolg ozatot írt Kmety kó Csaba
7. ésTímár Adám 8. osztályos tanulónk.

Felkészítőjü k : Maráz Alíz

Horváth János verseny

Izsó Réka nyolcadik osztályos tanuló a békéscsabai Andrássy Gyula
Gimnázium l eendő diákjainak meghirdetet t Horvát h János versenyén
10. helyezést ért el angol nyelvből , ezzel biztosítot ta, hogy felvétele ese
tén auto matikusan a haladó ango l csoportba kerülj ön.

Felkész ítő tanára: Maráz Alíz

Ingyen angol tankönyvek a nyolcadikosoknak

Az mm pub lications hivatalos magyarországi képvise lője az ELT
Hungary idén novemberben tartotta szokásos éves módszertani kon
ferenciáját Budapesten, amelyen most e l ő szö r én is részt vettem. A
megjelentek hasznos módszertani fog lalkozásokon vehett ek részt, ahol
új öt letekkel, feladattípusokkal, és az új kor tanulójához igazodó óra
szervezéshez remek tan ácso kkal gazdagodhatt ak. Mind en workshopot
gyakorló pedagó gusok tarto t tak. akik természetesen a kiadó könyveit
használják óráikon, és a részt" evok minden foglalkozás után megtart
hatták az ott használt kiadv ánytoka)t.

Az esemény zárásaként az amúgy is bőkezű kiadó to mbo la formá
jában még kilenc tankönyvcsomagot, hat int eraktív anyagot tartalma
zó CDRomot, és három .próbatamt ást" is kiosztott , amelyek közül nagy
örömö mre én ishazahozhattam az egyik fődíj at. Ez a próbatanítá sabból
áll, hogya pedagóg us, és egyik választott csoportja ingyen megkapja a
teljes tan ári.és tanulói tananyagcsomagot.

A nyolcadik osztályosaimat választottam a nyereményre, ugyanis
nekik eddig nem volt tank önyvük, hanem egy általam összeállított és

, kinyomtatott anyagból dolgoztunk . Mostantól viszont mindenkinek
van tan könyve, szószedete és munk afüzete a hozzá tartozó tanulói
Mul tiRomm aI. Emellett minden órán az inter aktív táblával együtt hasz
náljuk új taneszközeinket, ugyanis a tanári csomagban a tanári kézi
könyvön kívül a telj es hanganyag, egy plusz feladatokat és do lgozato
kat tartalmazó CDRom és a teljes interaktív tananyag van.

Korábban részt vett em egy harmin c órás továbbképzésen ugyan
ezen kiadó szervezésében, ahol rávilágítottak hogyan lehet az órai
munkát hatékonyabban szervezni, e l sősor ba n persze az ö tank önyveik

. segítségével. Ott is sokat tan ultam, így most megúju lt lelkesedéssel ve
tettem bele magam a munkába.

MarázAlíz

Úszóverseny

2012. december 6-án rendezték meg a Liget fü rd ő ben a Körzet i Di
ákolimpiai úszóversenyt. A versenyen I. és II. korcsoportos iskolás gye
rekek és óvod ások vehett ek részt. A mi osztályunkbó l öten indultunk.
Nagyon kitartóan küzdött mindenki. Végül egy bronz- és egy arany
éremmel térhettü nk haza.

Berta Bence 3. osztályos tanuló

Ovisok az iskoláb an

2012. november 30-án iskolánkba ellátogattak á nagycsoportos
oviso k.

Rövid köszöntés után játékos fogla lkozásoko n tehették próbára
magukat. Bár az ősz uto lsó napja volt, mi már a te let id ézt ük. mert
o lyan felada tokat kaptak a gyerekek. Készítet tünk Miku lásos könyv
jelzőt, karácsonyi dalok at tanu lta k angolul, bep illa ntást nyertek a
hitélet rejte lmeib e, és a to mate remben ügyesség ükről tehettek
tanúbi zonyságot. Legérd ekesebb volt számukra, amikor a leendő

ta nító nénivel a d igitá lis tábl át kip rób álha tták. Amikor m inden ál
lom ást sikeresen te ljesítettek isko lánk konyháján vendégü I láttuk
ő ket. Vajas kenyeret díszíthet tek zö l d ségfé l ék bő l saját öt leteik sze
rint.

Reméljük, márci usban ismét t alálkozunk!

Karácsonyváró 2012.

K;lrács ony készül, emberek!
SL.0pe k és tisztá k legyet ek!
Súrolj átok fö l lelketek,
Csillogtassátok kedvetek,
Legyetek újra gyermekek,
Hog y emberek lehessetek!

2012. dec ember 21-én ismét megtartottuk Karácsonyváró ün
nep ségün ket. Dé l e l őtt a tornaterem ben fe ld íszített fa körül - osz
tá lyonként - a tanulók megajándékozták egymást. Ezt követően a
színpadon az e l ső osztály je lenete , valam int a 2. és a 6. osztály zenés
műsorszáma következett a meghívott óvod ások e l őtt. Déltől kez
dődött a Karácsonyi vásár, me lyre már napok, hete k óta készü ltek
gyermekek és fe l nőttek egyaránt. Asztali di szek, kopogtatók, mese 
fig urák, az ünnep szebbé tételéhez szükség es k i e g é szítők és ízletes
sütem ények várt ák a vásárlóka t. Délutánra megte lt a to rna terem
tágas helyisége /hi szen sokan vo ltak kíváncsiak gyerm ekeikre, uno
kái kra. akik versekkel, jelenetekkel tették érté kessé a délu tán t. Az
ének kar karácsonyi énekekkel készült, és nem maradt el a hag yo
mányos betlehemes sem. Czank Gábor atya és Iványi László hunyai
pl ébáno s, iskolánk alap ítój a is meg t iszte lte jelen létével rendezvé
nyün ket

"Valam i szépet szeretnék mondani"
Advent negy edik vasárnapján iskolánk óvodásai és iskoiásai ad

tak mű s ort a város adventi koszo rúj ánál. Szent este e l őtt egy nap
pal meghitt együtt lét ben hang zottak fel a kis Jézus szü leté sét váró
versek, János evangéliumának részlete i és Mária Istent magasztaló,
hálát adó éneke, a Magnifi cat. A negy edik gy ertyát Iványi László
ti sztele tbeli kanonok, hunyai plébános és Lukács László igazgató Lll'

gyúj to tta meg.

Hunyán 2012. decernber 25-én a d é l e lő tt i Karácsonyi szent mise
után adtá k e l ő iskol ásaink A bo ldog herceg című Oscar Wilde me
sejátékot. A templomban szeret ettel fogadták gyerm ekeinket, akik 
nek többsége iskolánk hunyai tanu lój a.
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SZE~1'f SEBESTYÉN
Január 20.
+'288. (?)

A vértanúként tisztelt
Sebestyén a legnép szerú'bb
szentek közé tartozik. Mint
segítőszenthez fordultak
h ozz á pestis és m ás - embe
reket vagy állatokat pusztí
tó . járvány idején. Számos
testv ér ület és k ézműves-c éh

tisztelte v éd őszentjek ént,

ereklyéinek birtoklásáért
több ' h elység vetélkedik. A
múvészet Sebestyén vérta
núságát sokszor választotta
témájául, és számtalan válto
zatban d olgozta föl a rnínden
kori ízlésnek megfelelően. A
sz entek római naptára január
20·án em lékezik m eg róla F á
b ián pápával együtt.

Az em léknap dátuma és a
Szent Sebestyén megünneplés ténye szinte az

egyetlen , amit komolyan ve-
.. hető tan ús ágnak elfogadha-

turile Szent Sebestyénról. Ünnep ét. egészen a 354. évi római
kalcndrh-ium íg vissza lehet ve ze tni. Emlékeze tét abban a Via
Appiá n lévő katakombában ülték m eg, amely az ő nevét vise
li . :'lár a 4. században ép ítettek ott. egy bazílílcát, i!{az, hogy
először az apost olok tiszteletére , csak k ésóbb lett Szent Se
b esty én temploma. S írjánál ti s ztelet ének még ré~ibb nyomai
fedezhetők föl. H ogy ez a s ír" Inikor fogadta magába a vértanít
tetem ét. ném lehet po ntosan m egmondani. Az időpont m eg
h at áro z ásara vonatkozó mínd en kís érlet csak föl tev és,

'Cgy lá tszik hogya milánói Szent Ambrus már többet tu
dott Se b esivénról . A 118 . zs ol tárról mondott 20 . beszédében
talál a lkalmat, hogy a vé rtanűr ő l szóljon. Szeritü nk édesanyja
állí tólag mil án öi volt. A város teh át igényt tartott az ifjítra!
Dioele t ianus tár scs ászára, Maximian us idejében (286-305 )
kcr -űlt esze ri nt Róm ába, és ott szenvedett v értan ű ségot. Nem
sokat lehet. kíh ámozn t ezekből az adatokból, de ennyi is b í
zo n vítja . hogy Szent Sebestyén tisztelete 380 taján már el érte
;\lilán ót. A tiszteletnek e gyors t erjedését m in d en nehézs ég
nél kül érthetővé teszi a Róma és Mil án ó k öz ött í élénk k ap 
csolat, a vé rtanúk adatainak és erekly éinek Ielkes gyiijtése
(a m i abb an az Id őben éppen nem .k ívána tos , nyerészkedő

vonásokat is kezdet t ölteni: S zent Ap:oston panaszkodik bi
zonvos szerzctesekre . a kik míndenfel é k óborolnak vértan ú
csont okat árulva , és s olmt rnond őan fiizi hozzá: "bá.rcsak vér
ranüktől erednének !" ), végül m agának a milánói püspöknek,
Ambrusnak az a törekvése, h ogy mennyei közb enj árók tek in -

folytatás a 4. oldalról száll el utolsó lehe~etem , tud.om a ko szoruk
el fonyadnak, s po rra lesz a SZI V, melynek ke
gye lete azoka t sir om ra rakná eltünik minden,

de fönn áll fönmarad az egyház örök hitével el évülhetet len remé
nye ki nem oltható nagy szeretetével , főnáll az idők v ég eig len s
azok me ssze kor látai n tu l is a végtelenig örök változhatl an tanával.
Hiszem a szentek egyességét , testem nek feltámadását és az örök
életet! Miután lelkemet annak ajánlanám , kinek tiszta kezéből

kike rül t, kérn ém a szeplőtelen Szüzet kis érné bünös lelkemet
Szent Fia í t élőszéke elé s álljo n ott me lle ttem s legyen örök üdvöm
szent ügyében pártfogóm .. ;"

Szenvedé sei 1886. április 5-én véget érte k, délelőtt fél ll -kor
csendesen elhu nyt. A ..buzgó lelkip ásztor, Jézus szive szerint i pap,
életéhez hasonló példás halállal . a nagy ut sz. Eledelében s az uto l
só kenet szenrsegé ben részesülve kora 35, áldozó pap ság a l Q-ik
évé ben . .. v isszaad ta lelkét Istennek, Idne k kezébe azt utolsó fohá-

télyes cs apatát állítsa hívei oldalára.
H ogy Szent Sebestyént tisztelték a sítjánál , arról egy ko

lostor al apítása is tan úskodik a b aztlíka mellett. III. Sixtus
pápa (432-440) sz erze tesi közössége t b ízott m eg azzal a fel
adattal, hogy gondoskodjék a tisztel et folyamatosságáról, az
istentisztelet rendjéról és a zarándokok figyelmes ell átásá
ró l. Ebben a kolos torban keletkezett az 5. század első felében
a Szent Sebestyén -legenda, ez a ro m antikus szenved ést örté 
n et, tele csodás eseményekkel, hirtel en m egtérésekkel és a
kereszt ény h it véd elmét szolgáló t erjedelmes szö no kl atok 
kal. A zarándo ko k áh ítatos kíváncsis ága sugallta ezt a tisztelt
vértan út dicsőítő k öltem ényt .

Eszerint Sebestyén a császári gárda tisztje volt, Narbonne
b an született, de Milán öban élt. Diocletianus és Maximianus
császár nagyra b ecsülte, és kö zvetlen környeze tébe rendel
te. Seb estyén egyszerre tudott császári t iszt és hús éges ke
resztény lenni, ill bátran védte a hitet. A legenda tehetséges
szőnoknak mondja a tisztet, alu bajtársait el akarta vezetni
a hithez és b átorította a fogságban sínylódó' k eresztényeke t.
Végül maga Sebestyén is a cs ászári törvényszék elé került,
és hit e rniatt halálra ítélték Kínn a szab ad mezőn kar óhoz
k ötöztek, hogy a katonák halálra nyilazzák. Amilcor már ha
lottnak v élték, otthagyták Egy jámbor r ómai özvegy, Iréne
házába fogadta a súlyos sebesültet., és addig ápolta, míg fol
nem épült. Arnikor S ebestyén ismét megjelent a nyilvánosság
előtt, ítgy fog adták, mint ill holtából támadt föl.

A legenda írója itt egy, a vértan ű-történetekben kedvelt
kifejez ési m ódot. használ, hogy kifejezze meggy ózód és ét,
mely szerínt a k eresztény élet valójában elpusztíthatatlan.
Bá rmilyen bo rzalmasak is az alkalmazott kínz ások és a halál
m ódj ai , al apj ában véve n em árthatnak a hívőnek, hiszen ő

h alha ta tl an, Ezt a h amisítatl an keresztény h it et a vértan ú
legenda fölékesíti. Ne m elég, hogy a vé rtanít a h alálos szen
ve dést egyszer kiállj a , h anem többszö r is m eg kell ízlelnie a
hal ál misztériumát . Sebestyén is újra a h óhérok k ez ér e ke
rül, Másodszor is h al álra Ité lik. Most bunkókkal verik h alálra
és egy csatornába d obják. Ezúttal egy Lucina nevtí ró mai asz
szony veszi gondjába a testet és eltemeti . A legendaíró itt is
római hagyományből merít : egy Lucina nem r6 mai m atrón a
több vértanú történetében sz erepel úgy, mint aki a halálra
kínzottaknak megadja a végtisztességet.

Természet es en könnyít az ílyesiéle vértan ú-legendákat
szígorű krrtika alá vonni. Míndazon által lehet , h ogy e legen
da nem ábrázolja "a szentet. a m aga korában" , de egy k és óbb í
kor meggyőződésétj61 t ükr özí, megmutatván, h ogyan gondol
ko dott az a ko r a s zent ekról és élet szent s égük h elyes tiszte
le t éról.

A Depositio Martyrum január 20-án emlékezík meg Szent
Sebestyé n temetéséről. Mivel az ősi liturgikus k önyvek kű

I ön említik Sebestyént. és Fábián papá t, leül őn k önyörgé sük
is volt. 1969-ben addig lcöz ös ünneplésüket ismét Icűlönva

lasz tották.

szaiva l ajánlotta."
A végtisztesség megadására április 7-én került sor a család, a

paptársak, a barátok és a híve k részvéte mellet t. A gyászszertartást
az aty ai jóbarát , pártfogó, Schiefner Ede prépost. alesperes vezette,
aki vég ig követhette Dinya János egés z életét. Születé se évében
került Endrődre, ő vezette az Úr asztalához az elsőáldozáskor, ő
vezet te a papi m éltósághoz, ő iktatta be első - és egyben utolsó 
egyh ázközs ég ébe. és most neki jutott a feladat, hogy utolsó útjára
elkísér je.

A szarvasi Halásztelki temetőben helyezték örök nyugalomra a
Bolza család kriptája mellett. A grófi család tisztelete jeiéül kóke
resztet állíttatot t sírja fölé , mel y ma is hirdeti ernléket.

Egy csillag volt ő, akinek életpéld ája m indannyiun k számára
irányadó.

Hegedűs Bence
Dinya János hitvalló plébános, könyörö g j érettünk!



Karácsony - gyerekek karácsonyi játéka a hunyai templomban (A boldog herceg)

Karácsony - gyerekek pásztorj átéka az end rőd i temp lomba n

Karácsony - gyerekek karácsonyi játéka a gyom ai temp lom ban

Szenteste - gyerekek karácsonyi játéka a gyo mai refo rmátu s temp lomban Fotok: Iványi László, CUlI1k Gábor, Kiss Katalin
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nSzállást keres a Szent Család"

Tisztelt Olvasó!

HÁZBELIEK NEVÉBEN: Üdvözlégy, Mária!
.Honnan van az, hog y az én Uramnak Anyja jön hozzá m?"
0 , de boldog vagyo k, hogy a Szent Családo t hajlékomban

ELŐIMÁDKOZÓ (A családhoz):
Elhoztam hozzátok a Szent Csa lád képét A Szűzanyát

méhének áldott gyümölcséyel, az Úr Jézussal és a Szűzanya
jegyesét, Sze nt Józsefet. Aldásuk tér be a házba. Remélem ,
szívesen adtok nekik szállást.

Szálláskeresők

tisztelhetern. és Nekik szállást adh atok!
(A képet mindketten megcsóko lják.)

ELŐ IMÁDKOZÓ (elmondja a felajánló imát):

Ó, Jézus, Mária, József!
Ó, Szent Csal ád! Mély alázattal leborulunk előtted. Méltat

lan voltunk teljes tudatában édes mindnyájunkat kegyes oltal
madba helyezzük. Tö redeimes szívvel megkérlelünk mind a sa
ját , mind a más ok bűneiért. 0 , Szent Család! Légyami örök ös
párt fogónk. Védj meg min ket a bűntő l és minden bajt ól. hogy
bék ességben és nyugalommal szolgáljunk Istennek.

Szentséges sz űz és lsten Anyja , Mária, Jézus Krisztus ér
tünk ontott vérére kérü nk és könyörg ünk hozzád, ó, jóságps
Anyánk , fogad j minket hfveid sorába és örökös szolgádnak . Allj
mellettünk minden cselekedetünkben és szerezz kegy elmet,
hogy gondolattal , szóval és tette l mindig úgy viselked jünk , hogy
sohase bántsuk meg se Szívede t, se szentsé ges Fiad Szfvét,
Eml ékezz él meg rólunk és el ne hagyj ha lálunk óráján. Amen .

0, Szent József, a Sze nt Család lsten választotta, hű gond
viselője! Neked jutott az a sze rencse, hogy a vi lág Megváltóját,
Jézus Krisztust karodon hordoztad , szívedh ez sza rítottad , és
mint nevelő, gyermekedet arcod verejtékében táplált ad. Sok
búbánatot és bajt szenvedtél Erte és Szűz Máriáért, de atyai
szíved az öröm óráiban, a búbánat napjaiban is mindig meg 
nyugodott lsten sze nt akaratában. O, Szent József , kérd az
Isten t, adja meg nek ünk , hogy követhessük istenes életedet!
Nyugodjunk meg lsten szent akaratában, és bajban, betegség
ben és szük ségben soha el ne fe lejtsük, hogy akit lsten szeret,
megfenyít i, és hoqy bűnein k miatt sokkal súlyosabb büntetést
érdernlettünk . 0 , Szent József, légy velünk halálun k óráján
Amen .

Édes Jézus! Gye rmeki alázatta l kérünk, hogy szere
teted erejéve l, me ly a menny legmaga sabb trónjáról a
betlehemi istáll óba vonzott, a mi szívünket is vond ma
gadhoz, hogy Veled a legbensőbben egyesülhessünk.
Engedd, hogy szegénységedben legalább úgy vegyünk részt,
hogy semmihez se kössük lelkünket: legyünk lélekb en szegé
nyek, szeressük a szegényeket, akiknek helyzetét Te szüle té
seddei és életeddel megszentelted, és azt tek intsük a l egfőbb

és egyetlen kincsnek, ha -régedet bírunk! 0 , jóságos Jézus, jöj
jön el a Te országod! Amen ."

Legalább ti, jó emberek,
Fogadjátok a Kisdedet.
Házatokra boldogság száll,
Ha betér az égi Király.

(A flázbe liek énelclik:)
I\le sírj tovább, Szűz Mária,
Ne menjetek ma máshova!
Szállásunkat mi megosztjuk,
Kis Jézuskát befogadjuk .

Az idő már későre jár,
A madár is fészkére száll.
Csak a Szent Szűz jár hiába"
Betlehemne k városába.

Szállást keres a Szent Család.
De senki sincs, ki helyet ád.
~incsen , aki befogadja
Ot, ki égnek s földnek ura.

End rőd hagyományvi lágát meghatározta a kato likus val 
lásosság. Sok népszokása és népi ájtatossága táplálkozik a
kereszténységbő l , még akkor is, ha látszólag pogány elemek
kel átszőtt hiedelmekről vagy cselekedetekrő l van szó . A ka
rácsonyi időszak kiemeit ünnepi szakasza szokásvilágunkn ak,
hiszen ez időben az ünnep i cselekménye k a megh atározóak.

Az ünnep olyan külön leges i dőszak, amikor a közöss éq vi
se lkedése eltér a hétköznapitól. Az ünnepek adják meg életünk
lüktetését, a cik likus is métlődéssel pedig megerősítik az egyén
és közösség kapcsolatát. Az ünnep mind ig közösségi , egys ze
mélyes ünnepek nincsenek.

Az ünnep szó az "id nap" , vagyis .s zent nap" szóösszet é
telbő i eredeztethető. A karácson y a té li napforduló napjára esik
és a pogány va llásokban Mithras, a fény istenének ünnepnapja
volt. Keresztény ünnepeink kéteze r év alatt átszőtték és meg
határozó napja ivá váltak életünknek. A természet vált ozásait
mege rős ítő jeles napjaink viszont sok pogány kor i hiede lmet
megőriztek , melyek így tovább élnek napjainkban is.

A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik és
vízkeresztig (január 6.) tart . Az advent az egy házi év kezdete. A
szó a latin adventus szóbó l ered, me ly megérkezést , eljöve telt
jelent. Az i dőszak Szent András (november 30.) napját követő

első vasárnappal kezdődi k . Az első jeles nap Borbála napja,
ami kor egy meggy~ vagy cse resznyefa ágat vágnak, azt víz
be rakják és karácsonyra kivirágz ik. Miklós napj a, Luca napja
közismert jel es napok még ebből az id őszakból. A dramatikus
népszokások körébe soroljuk aszálláskeresést.

A szá lláskeresés a paraszti ájtatosság egyik formája, mely
szentcsaládjárás néven ismert az egész mag yar nyel vterüle
ten. Endrődön és a megye más katolikus falvai ban egészen
a XX. század közepéig élt ez a szokás. A karácsony előtti ki
lencedik napon, kilenc napon át a Szent Csa lád képét elvitté k
egymáshoz a csa ládok.

Falunkban az utols ó szentcsaládjárás az 1970-es években
volt, azóta a temp lomb an végzik ezt az ájtatossápot. Az idén
sikerült fe lélesztenünk ezt a régi népszokást. Néhány lelkes lo
kálpatri óta Czank Gábor plébán os úr vezetésével újra elvitte a
Szent Csa lád üze netét az endrődi csa ládokhoz . Az ájtatossá 
got egy 1940 körül kiadott nyomat szöv egéve I vég eztük, melyet
a váci ferencesek adtak ki. Az ájtatosságból köz lünk egy rövid
részl etet:

.Bek ö sz öntő ének
(Dallam: "Ébredj ember. ..n)
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Régészeti l elő helyek Gyoina nagyközség területén I o

2010. december 8.

Tél van
(ír ta : Benke Mária)

Oly jó a tél, rnikor minden fehér,
csillog a hó fenn a hegy tetején.
A sítalp ak is előkerülnek,

a váro sban az utcák kiür ülne k...

l.al a hívja Julikát sz ánk ózni,
Julika nem tud nemet mondani.
Nevetve sikjanak a lovas szánk ón,
barázdákat szántanak a szűz h ón'.. .

(több tucat elpusztult a tolólap alatt).
Leletmentő feltárásra 1971 és 1974
között kerül t sor. A kurgán alaptemet
kezésnek feltárására nem ker ült sor,
22 kelta , 51 szarmata sírt s hulladék
gödröket tárak fel ekkor. A halom késő

rézkori eredetű .

Élvezi gyermek, [elnőt t a te jet,
sok kismadár az ágon didereg.
Várva várja a kikelet jöt tét,
télen az éj, s az égbo lt sö tét. . .

A csillogó csendben reccsen egy ág,
huppan alá a hóban, sz ép e téli táj.
Fényben ragyog mi nden, hó -angyal száll
kéklő égbol t, angya lnak szalutál!

Göcsörtös ágakon, hó zúzmara,
lent hófödte táj, szánkózik Lala.
Röpül a sz án, kacagó gyerekek,
a lovas szán csikorogva recse g.

4/122. sz. le lőhelye Kád ár tanya.
Néhány száz méte rre K-re az Egei ha
lomtól a tanya istállója mellett vízv eze
ték árok ásásakor el őkerült lelet: 1972
ben egy 90··95 cm mélyen fekvő K-NY-i
tá jo lású (a váz fejjel K-nek irányítva)
honfog lalás kori gazdag melléki ettei
ellátott nöi sírt pusztítottak el. A még
fellelhető mellékletek: ezüs t karperec,
4 db ép, 5 db töred ékes ezüst kaftán
disz, aranyozottak. Egy nagyobb ezüst
veret, rozettával. Feltárásra került még
3 melléklet nélküli sír. 197 3-ban is fel
tárásara került több X. századi sír. Eb
ből arra következtethettünk, hogy egy
honfoglaló magyar nemzetség temető-

. je - melyet a XI. században is használ
tak - pusztult el.

A tsz később itt több épületet épített
s a terepbejárás igazolta további sírok
pusztu lásá t a földmunkák során.

Közreadta: Cs. Szabó István

nyétől felfoko zva titokban össze-vissza
áskálták a halmot. Az '19( O-es évek
ben terepbejárást végző vezető régé sz
szerint - aki hosszasan tanulm ányozta
a korab eli újs áqok ebbéli tudós ításait
s a békéscs abai múzeum j8!Qntései t 
e tárgybeli sír- s aranylelet nem innen
került e lő, hanem Oláh Lajos kese lyős i

téglagyárának területén álló Csapó ha
Iomból (a terepbejárók tévesen Csap .
halomnak írták) .

A téglagyári agyaggödörbő l egésze
a 20. sz . végéig számos lelet került elő,

ame lyek ja va része kézen-közön e ltű n t ,

illetve nagymen nyiség ű lelet együ ttese
korabronzkortól - római korig (szarma
ták) - tűntek, pusztultak el az agyagbá
nyászás folytán . A régé szeti értékelés
szerint Oláh Lajos a téglagyárától közel
4 km-re l évő Rigó halo m föld-agyagbá
nyának való megvétele ésszerűtlennek

t űnik , tekintettel a korabel i szállítási le
hetőségekre és egyébként is. Inkább
valós zínü , hogy felbuzdulva a gyár te
rületén a Csapó halomból e lőkerülő le
leteken , megvette a halmot, hátha ott is
akad valam i. Asásra azo nban sem mi
képpen nem kerülhetett sor, mert ala
pos vizsgálat után megá llapítást nyert,
hogya Csepüs kertben álló Rigó halom
bolygatatlan , azaz je len tősebb turkálás
ott nem tört ént. Ma már kideríthetetlen
az "igazság".

A Nemzeti Múzeumban ma meg lé
vő tárgyak: 1 db. 80 gr 4 mm széles
aranygyű rű , átmérője 2,8 cm , sodrony
bó l hajlítva. 1 db tömör a ra nygyű rű ,

átmérője 2,8 cm. "l db bot vagy kor
bácsnyél díszítésére szo lgáló 8,9 cm
hosszú cső, hozz átarto zó csonka k úp
alak ú rövidebb tok. Aranylemezből

szalagok, valószínű, ruhadíszek voltale
Egy db lapos aranygomb, átmérője 2,6
cm. 2,6 cm átmérőjű aranyboglárok ,
egy ismeretlen rende ltetésű elektron
tárgy, egy bronz tű , fémtükör töredékei,
? mm hosszú arany szögecskék, egy
idomtalan pattintgatott kőd arab , két db
veres fest ékes edény töredékei .

Gazdapusztai Gyula régé sz érté
ke lése sze rint a leletek kora - vaskori,
Kr.e . VIII-VII. századra tehetö k, a szkí
ta kor el ő tt r<árpá t-mede ncébe települt
kaukázusi dél-oros z steppei katakom
bás temetkezési rítust gyakor ló nép
csoport egyikéhez köthető . Neveze
tesen e népcsoport egyik vezetőjének

sírja lehetett.

4/121 . sz. l előhely : EGEI halom -
G. Nagy tanya : terepb ejáráskor a oo
zsa tsz üzemegysége. A halom lábánál
1971-ben a tsz homokbányát nyitott , s
kelta szarmata-kori sírok kerültek e lő

MÁRTON Lajos , a Nemzeti M úze
um akkori (1903) igazgatója Gyomára
utazott, amint a korabeli lapokból érte
sült arról , hogy Gyomán a Csepüskerti
Rigó halomban gazdag aranymel lék
lettel kiástak egy "igen régi fejedelmi"
sirt" .

Gyomára érkezve helyszín i sze m
lét tartott s beszélgetett Oláh Lajossal,
a földtulajdonossal s az .á sat ásban"
részt vett - felfogadott - emberekke l.
Mint írta , a várostól dél felé kb. 3 km
távolságra fek szik a kérdéses terület,
a Csep üs kert (sző l ős ke rt volt inkább,
amíg a filoxéra - azaz gyökértetű 
kipusztította) egy puszta darabja. Az
egész kerten át egy alacsony dombh át
húzódik, s e dombh áton emelkedik egy
kb. 12 m magas halom (Lippai vagy
Rigó halom ). A lakoso k az ilyen halmo
kat vidékünkön .k unhalrnoknak" neve
zi (jóllehet, a kunokhoz a halmoknak
szinte semmi köz e).

Miután Oláh Lajos téglagyáros tu
lajdonos meggyőződött arról , hogy a
halom hordott föld, tehát téglagyá rtás
ra nem alkalmas a földje , fe lkel tette az
érdek l ődését, mi lehet a hordott föld
tömegben, illetve alatta. Felfog adott
négy munkást és a halom legm aga
sabb pontján elkezdtek ásn i. Amikor
már 8 m mélységb en jártak , mind en
eredmény nélkül , éppen felha gyni ké
szültek a munkával, amikor a göd ör
egy ik oldala kongó hangot adott. Majd
ebben az irányban ásva rábukkantak
egy 2 m mag as, 3 m hoss zú 80 cm
szé les sírkamra még fennálló rész ére.

Ez a "folyosó': ENY-DK-i irányb an
h úzódott és az ENY-i vége beomlott
volt. Három ép oldal át s mennyeze
tét hántatlan tölgyfából összerótt ge
rendázat borította, s mindez a puszta
földön épült. A sírkamra üres volt, de
a kíván csiság tovább hajtotta az em
bereket s elkezdték felülről kibontani
a beomlott sírk amra részt. Ráakadtak
a tényleges sírkamrára, amelyben egy
csontváz kü lönböző részei, vörösre
festett du rva edénytöredékek (tehát
nem koron gol t, hanem kézze l form ált
s tűz mellett kiégetett edénytöredékek)
s különb öz ö aranytárgyak kerültek e lő

szerintük mind enféle látható össze
függés nélkül. A tulajdonos Oláh Lajos
éppen nem volt ott, mikor az aranyak
e l őkerü l tek s a munkások nem voltak
.k özl ékenyek", A tulajdonos abb an sem
volt biztos, hogy a munkásai az összes
fellelt aranytárgyat beszolg áltatták-e
neki. Márton Lajo s véleménye: az utó
lagos felt áró ásatás sem hozott voln a
eredmé nyt, mert a tiltakozá s ellenére
helybeli lakosok akincstalál ás remé-
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A labdarúgók őszi szezonjának értékelése
A Gyomaendrőd FC elnöksége a

2012-2013. évi labdarúgó bajnokság
ban a fe ln őtt csapat számára a biztos
Megye i I. osztály megtartását tűzte

ki célul, de bíztu nk az e l ső tíz hely
valamelyikének megszerzésében.
A játékosál lományban az i d ő s ebb

korosztály került többségbe, ezért
szükségessé vált a nyáron néhány fi
atal játékos leigazolása. Zsiros György
szem élyében új edző is került a csa-
pat élére. Uj szemléletet hozot t új el-

<;,~képze l é s.e kke l : ,
.~. ,p;- A bajnoks áq augusztus 18-an in

dult, t izenhat csapat részvételével.
A bajnokság őszi szezonja jó l in

dult a csapat számára, hiszen a nyolcadik fordul óig igen jó l sze
repelve nyerték a mérkőzés e ket, gyűjtötték a bajnoki pontokat,
a baj~ ok.~ág ba n az ö!ödik helyen álltak . Ekkor úgy látszot t meg
lepetes oszt produka inak a labdarúgók. Ezt követően azonban
megto rpant a csapat, és az utolsó hét mérkőzésen mindössze
egy ponto t gyűjtve, sajnos a t izenharmadik helyen sikerült csak
z~ rn i..a b~j noks á.g őszi felét. Ezt a hull ámzó teljesítm ényt elemez
ni szukseges a sikeresebb tavaszi szereplésérdekében.

Az elért eredmény pályaválasztóként:
10. Gyomaend rőd i FC 7 mérk. 3 győz. 1 dönt. 3 ver. 8-11

lOpont
Az elért eredmény vendégként :
15. Gyomaendrőd i FC 8 mérk . 1 győz. 2 dönt. 5 ver. 14-

22 5 pont

Az elért eredmény összesítve:
13. Gyomaend rőd i FC 15 mérk. 4 győz . 3 dö nt. 8 ver. 22

33 15 pont

, A hé~ h ~za i m ~ r kőzésen szerzett nyolc gól sajnos nagyo n ke
ves, e nelkul ped ig nem lehet mé rkőzést nyerni. Több alkalom
mal is,győztes mé rkőzést engedett ki a kezéből a gárda, kis kon
centr áclóva l ezeken jo bb eredmé ny is születhetett voln a.

A ny,olc. ideg enbe li mérkőzésen a l őtt gó lok száma már elfo
ga?hato, viszont a kapott gó/ok száma túl sok, aminek az ered
mer:ye a gyenge szerep lés.
, Os~zegzé~k~nt az őszrő l elmon dható, hogy egy igen jó l indu

lo, m?jd a,felenel megtorpanó csapat szerepelt a bajn okságban.
A nyaron Igazol t fiatalok igyekeztek beill eszkedn i az id őse bbe k

közé, hogy egységes csapattá váljanak. A k itűzött cél eléréséhez
ta~a s szal is keménye n meg kell dolgozni, egy jó téli felkészülés
~ta n ez a~on~a~ ,nem l e s~ elérhetet len. Ehhez a csapaton belül
osszefogasra esJOszereplesre lesz szükség.

'Az ifjúsági csaRat ősz i szereplése:

Az elért eredmény pályaválasztóké nt:
11 .Gyomaendrődi FC 7 mérk. 2 győz . 4 dön t. 1 ver. 12

16 10 pont
Az elért ered mény vendégkén t:

10. Gyomaendrődi FC 8 mérk. 2 győz. Odönt. 6 ver.
6-15 6 pont

Az elért eredmény összesítve:
9. Gyomaendrődi FC 15 mérk. 4 győz. 4 dönt. 7 ver. 18-

31 16 pon t

Ifjúsági csapatunk új edzőve l , a fiatal Timár Richárdda l vágo tt
n~~.i az ez évi .bajnokságnak. Az utánpótl ás csapatoknál vissza
te.r0 ,gond, amikor egy-egy jobb képességű j átékos kiöregszik, a
pot iasa nehezebb, ami az eredmé nyen is meglátszik.
. A hazai m é r kő z é se ken j ól szerepelt a csapat, t alán egy kicsit
jo bb odafig yeléssel a dö ntet len eredmények győztesek is lehet-

tek voln a.
Idegenben már kevésbé ment jó l a fiataloknak, kevés gólt

szereztek, a bajnoki pontok száma is sajnos kevésre sikerült.
Az ősz~? 1 ,elmon9ható, hogy a fiatal edzővel a meg fiata líto tt

csapat a kozepmezonyben szerepelt, amely tavasszal reménye-
ink szerint jo bb folytatásra lesz képes. .

Az U-16 koro sztályú csapat ősz i szereplése:

Ut ánpótl ás csapatunk szintén új edzőve l , Pelyva Mi klóssal
kezdte a felkészülést, aki néhány év kihagyássa l tért vissza a
gyomaendrőd i labdarúgó élet vérkeringésébe. Nem vo lt könnyű

felada!a, hiszen ezt a korosztá lyt évrő l évre újjá kellett szervezni,
de talan most úgy lát szik, hogy az összeállt csapatta l hosszabb
távra is lehet tervezni. Korosztá lyukban fiatal az állomá ny, össze
kellett szokniuk, a tavasz talán már sikeresebb lehet a számukra.
Tő/ ü k a következő évben várható jobb eredmény.

12.Gyomaendrődi FC 11 rnérk. 2 győz. Odönt. 9 ver. 14
386 pont

Az U-13 korosztályú csapat őszi szereplése:

A sportegyesület számára ezt a korosztá lyt a Gyomaend rő

di Gyert;'ek l.abdarúgó Egyesület biztosítja. Ők adják 7-9-11 éves
koroszta lyt IS. Ez az egyesület fogla lkozik Gyomaend rődön az
utánp ?tl ás ne~,e.l ~ s~ el. Fiatal ,sza,kem berek oktatják a labd arúgás
alapja it a kezdo jatekosok szamara. Reményeink szerint 4-5 éven
belül sok tehetséges gyermek kerül ki a kezeik közül.

A korosztály eredménye, hat nevezett csapatta l anecsop ort
ban:

2. Gyomaendrődi FC 5 mérk. 4 győz. Odönt. 1 ver. 22
18 12 pont

Az elnökség megköszöni a csapatok tagjainak és edző i n ek az
egész éves hozzáállást, a szurko lói nk biztatását, valamint támo
gatóin k segítségét, akik áldoztak agyomaendrőd i labdarúgásért.

Fülöp Zoltán

Iégvír ágok, téli fények . ..
(írta: Benk e Mária)

JégVirágos ablakomon
merengek szép tavaszokon.
Számom ra minden évszak szép
elém táru l e fagyos kép!

Téli fények szíkr áz nak,
havas tájon cikáznak,
Hó csikorog lábam alatt,
lábnyom látszik, merre halad . . ,

Meseszép a jégvir ág.
legyen inkább h óvír ág.
M ég szebl;la tavasz hírnöke
a kikeletetjelzővirá ' e, '
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RÉG I'~ 'ÚJ KI SNA PTÁR Disznóvágás.. "
(írta: Benke Mári a)

Régen v ót, de a minapába eszemb e jut ott, hogy gyerék korornba' m i
, Iyen nagy telek vótak. Oszt mikor kará csony előtt elgyütt az idő, l év ágtuk

az egyik disznót.
A férfiemberek esiny át ák a naggya munkát, az asszonyok, meg szor

goskodtak körűlöttük.

A hunyai tanyák egyikén /Békés megyében , a viha rsaroknak nevezett
helyen/lakott Benő bátyám, Anyám testvérbáttya, náluk k észütek levágni
a disznót.

V ót vagy mínu sz 25 fok hid eg, a tanya körű' hatalm as nagy vót a hó.
Hajnalba, még nem is pirkadt az Apám, Benő bátyám, meg Józsi bácsi a

másik sógora kim ent ek kötelekk el, hogy kiho zzák az ólból szegény disznót.
Mivel kutya hideg v ót, előbb megittak egy maguk főzte jófajta p áj ink át,

hogy ne fázzanak. A disznóvágás úgy kezdődött mindég, hogy az erős kö
telet szegény jószág lábaira kötötték, kihúzták vele az ólból, majd mikor
m ár ketten jó erősen tartották, kirántották alóla egyszerre a lábait, a har
ma dik meg a nagykéssel szíven szúrta. Mivel Benő bátyám vót a legmaga
sabb, szép szál erős emb er, rája esett a választás, 6 sz úrja meg a disznó t. A
m űveletet el is kezdt ék, s m ikor má n a disznó kinn vót az óljábúl, akkó ki
rántották a kötelekkel a lábait, Benő bácsi átvetette az egyik lábát a diszn ón ,
kezében a nagykéssel és szúr t , de nem találta el a szívit. A disznó utolsó
erejivel védekezett, felállt és vérző testtel visítva a hátán lovagolva vitte a
tanya udvarán szegény rémült Benő bátyámat.

Nagy neh ezen aztán csak sikerült megölni e a coeá t és az ijedtségre ittak
még egy vagy két pájinkát. Akkoriban a pörzsölés még nem volt ilyen, min t
ma napság, han em az úgy v ót, hogy a leölt állatot a hátára fordították a négy
lábával az égnek, maj' vastagon rászórtak szalmát, ami t meggyútottak, oszt
mikor már jó égett és pörzsölte a disznó sz őr it , akko r kapargatni kezdték,
ezt egészen addig ismételté k, amíg szép fehér nem lett a b ő re .

No ez a háro m deli férfi emb er hátára fektette a disznót, jó vastagon
megszórta szalmával oszt, bementek még egy pájinkát inni, mert nagyon
hideg vót.

Akko riba az emberek mindig bolondoztak egymássa l, megviccelték a
másikat, s ezen, jókat derült ek. A szomszéd tanyából a kornák figyelték a
hajnali jelenetet, oszt mikor bem entek a disznóvágók p ájink ázni, gyorsan
elhúzták a disznót a szalma alól, és a helyére egy négylábú talicskát rakt ak
felford ítva. arra szórtá k a szalmát és elbújtak, vár ták a hatást. . . A három
"böllér" előke rü lt - kissé kapatos állapo tba a h ázbú - oszt meggyút att ák a
szalmát a disznónak vélt talicskán . . . '

Vártak, vás tak, a szalma nagy lánggal égett, no meg akkor már a jó szá
raz fából k észült talicska is, s egyre kisebb lett a kupac. Látt ák ám ők, hogy
valami neJ]1 stimmel, de mivel jó bep ájink áztak, egyikük sem mer te szóvá
tenn i, félt, hogy be van tán rúgv a, oszt kiröhögik a többiek. Csak álltak.
várt ak, és a láng alábbhag yott, a parázs, a hamu egyre kisebb kupac lett.

Egyszer aztán Benő bácsi megszólalt:
Sógor, hát h úna disznó?
Mit tudom én, Te s élátod?
Nem hát.
Akkor jó, mer' mán azt hittem , hogy túl sokat ittam .. .
Hát mi a fészkes fene tört ính etett? - kérdezte Benő bács i, s körülnézett.
A szomszédék már a hasukat fogták nevett ükben. mire szóltak nekik,

hogy nem hiányzik esetleg a disznójuk?
No iszen! - Hát az meg, hog y kerűt oda át?
Nagy nevetések közepette visszahúzták szegény párá t pö rzsö lésre, dc

előbb a huncut szom szédok egy fél liter jófajta pájinkát kért ek cserébe.
Gazduram ék örömmel adták a jó er ős ned űt, ö r űtek , hogy meg van a

disznó.
Utána mán csinnyán bántak a pájin ka ivással, nem szerették vóna, ha

a disznóvágásbólnem kolbász, hurka, meg mindenféle finomság kerül az
asztalra .. . Fétek az asszonyn épt ű , mer azok meg pöröltek velük mín den ér.
oszt nem akarták, hogy megtu ggyák, hogy hogy jártak. Aklcor aztán kap
tak vóna a p ájink ázás ér' rend esen . . .

Hát így esett gyerekkoromba' a diszn óvágás. sajnos nem vótam ott ,
csak a szüleim mesélték el a testv érernnek. meg nekem .. . Mi akko r még
aludtunk , hajn alba' külön ben is, ha lábatlan kodtunk, azt mondt ák jó Szü
l énk, hogy ne gyüszmékeljene tek mán folyton .. .

(A tájszólás pedig békési és bihari , mert anyám end rőd i, apá m ujírázi
sz ü let és ű volt. Jól esett felidézni ezt a történetet és mego sztani On őkkel is,
kedves Olvasóim .)

Vecsés, 2012. december 13.

Kedves Olvasók! Régi-új kisnaptár - cím mel ezen az o ldalon új soro 
zat indul. Ezaz 1957-es évre készü lt naptár ebben az évben is aktuális, hi sz
a 2ü13-as e sztendő napj ai egybeesnek az 1957, és 1991-es évek napjaival.

Esorozat ta l em lékezünk azokra az ifj akra, akik ezt a nap tár t 1956 kará
csony án árulták a pest i utcákon, és em lékezünk a naptár rajzol ój ára. Biczó
Tamásra, aki szám os kö nyv írója és úti kön yvek térképe inek rajzo lója vol t.
Gyakran megford ult Endröd ön. m ive l a felesége - Kovács Jolán - endrődi
vo lt. Az En d rőd ie k Barát i Körének is t agj ai vo ltak.
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Hí ek a Rózsa·hegy· Iskoláb ' I
2013. január

Advent

Iskolánkban a téli ünnepkör hagyományait, szokásait egy egész is
kolát átfog ó projekt keretei között ismerték meg tanul óink. A szervezés
a 7. évfolyam feladata volt. Minden hét uto lsó napján meggyújtottunk
egy-egy gyertyát az adventi koszor ún, meghallgat tunk néhány szép
gondolatot az ünnepvárás idősza káról és közösen elénekeltünk egy
szép, hangulatos dalt.

Iskolánkba újra eljött a Mikulás, érdem szerint kiosztotta ajándékait.
A gyerekek versekkel, dalok kal, rajzokkal köszönték meg neki. Az iskola
folyosóit az osztályok által készített tablók is díszít ik, melyek kü lön böző

országok karácsonyi szokásait mutatják be. Az osztályok vendégségbe
mentek egymáshoz, műsor ra l , maguk készítette ajándékkal kedvesked
tek egymásnak.

Délut ánonként kézműve s foglalkozásokon vett ek részt, ahol szebb
nél szebb karácsonyi dísztárgyakat készített ek. Az alapanyagot a sz ül ői

közösségfinanszírozta. Lelkessz ül ők vállalták. ezek árusítását, kiegészít
ve finomabbnál finomabb maguk sütötte sütem énnyel. A vásár ered
ményességét mu tatja, hogy megötszörözték a befektetett pénzüket. A
bevételt az osztályok közösen használhatják fel.

Karácsonyhoz közeledvén az alsó és fe l ső tagozatosok az ünnephez
kapcsolódó film eket néztek meg. Délutánonként mesét hallgath att ak
az é rdek l ő dö k .

A tornateremben téli ügyességi játékokban - hóemberépítés, hógo
Iyódobálás, téli kép kirakása - mérték össze erejüket a csapato k.

A negyedikesek ellátogattak az óvodákba és az idősek otthonába,
ahol ünnepi műsort adtak.

.Kollégistáink bensőséges m űsorral köszönték meg nevel ői knek, tá
mog atóikn ak a gondoskodást.

Az adventi időszak zárásaként szép karácsonyi ünnepséget tar
tottunk a tornateremben, ahol énekek, versek, jelenetek, táncok és áz
end rődi betlehemes vitt min den ré sztvevőt közelebb a szeretet ünne
pének meghittségéhez.

A jobb nyelvtanulásért

November m ásodik felébe n, iskol án kban két alkalo m ma l ren
dezt ek t ováb bképzést az ang o l nyelvszakosoknak. Az Oxfo rd Ki
adó által szervezett továbbképzésen a 7. b osztá lyo sok seg ítsé gé 
vel mutatták be az új tan kön yvet az é rde k l ődő pedagó gu sokn ak.

A Grim m Kiadó szót ármódsze rtani tová bbképzésén 25 nyelv
szakos kolléga vett részt a kö rnyékbeli iskolákbó l. M egi sm er ked 
te k a kiadó t anulóknak szánt szót áraival , a j övő on line szót ár
ren d szerévei, m ód szerta ni ö t lete ket kaptak. Aj ánd ékul minden
ré sztvevő eg y-egy szótárt vá laszt hatott és isko lánk is gazd ago
dott ango l szótárakkal.

Sporthírek

A kecskem ét i regio nális t eremat létika i ver senyre 8é kés m e
gye 32 fős vál og ato t t j ába 4 tanul ónk került be. Az U l l -es ko rosz
tályban a ,,8" csap at ezüstérm et szerzett, m elyben tagok vo lt ak
Kovács Ágnes és Tarsoly Tam ás. Az U l 3-as "B" csapat unk ötöd ik
hel yen végzett, itt Nyemcsok Judit és Zanyik Elizab et vo lta k csa
pattagolc

A Körzeti Diákolimp ia úszóversenye 5 iskola t öbb mint 50 alsó
ta gozatos tanulójának részvételével zaj lo t t Gyomaendrőd ön . Is
kol án kb ó l 7 fő vet t részt, közül ük a leg eredményesebb 8en csik
Ad rián, ak i a II. korcsop o rtban aranyér met szerzett az 50 m éteres
m ellúszásban, m ajd a megyei döntő n a középmezőnyben vég
zett. Két br on zérmet szerzett Fekécs Hanna az I. ko rcsoportban,
50 méteres hát- és 50 m étere s gyors úszásban.

Az iskol a é l eté rő l t ovábbi információkat, képeket találh at nak
az isko la honl apj án:www.rQzsa l)~gy:LLskQ.@,hlJ.

Az elsősök nagyon örültek a Mikul ásnak A betlehemes játékot a hatodikosok adták elő

Karácsonyi vásár a zsibongóban A másodikosok megajándékozták a hatodikosokat
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Télen...
(írta: Benlee Má ria )

Hempereg a napfény. vakító szűz havon ,
Hógolyózni k éne, ez JÓ alkalom.
A telet szemlélni, vidámnak lenn i,
térdi g járn i ben ne, j átszadozve men ni. . .

Vígság, kacagás hallatszik a légben,
gyereksereg szalad a messzeségben.
Húzzák a szánt, bu kdácsoln ak a hóban,
téli szünet van, bővelkednek jóban .

Sok gond ra, bajra soh asem figyeln i,
Az Életü nkben végr e "útra" leln i. . .
Megpróbáln i szebbé - jobbá tenni,
valami m ódon csak bo ldoggá lenni.

Állok, t ű n öd ö m atél szépségein.
Merengek belv íz-árví z .v étségein"
Tőlünk az Isten, m intha elfordulna,
ennyi bajt, ránk vajo n mi ért zúdítna?

- Hát mit nem te het meg az Úristen?
- Hegyet völgy nélkül ő sem teremthet - felelte szelí-

den János, De úgy hátrahúzódott erre a püspök úr, m int
aki nagyon szeretné , hogy senki se lássa meg . Annál
b iztosab b vo lt a dolgában az ud vari könyvtáros, Az
olyan kérd ést adott , amire maga se tudott'volna felelni:

- Azt mon dd meg , te rem ete. hol van a világ köze
pe?

- Éppen itt , ah ol á llok - felelt meg János -, ha nem
hiszed , uram , mérd utána!

A tudós könyvtáros úgy ellépkedett, mintha mindjárt
meg akarná lépni a világ közepét .An nál há nyaveti bben
á llt elő az udvari kapitány.

- No , remete, én könnyűt kérdezek tőled . Olya nt.
amit mindenki tud, Azt mondd meg . mi a különbség
köztem meg a lovam közt?

- Semmi se, uram - fe lelte a remete gondolkozá snél
kül.

Lett erre olya n nevetés, hogya pü spök úr is meg
békült, meg a tud ós könyvtá ros is, csak a várkapitány
kapkodott kardjá hoz,

- Sose bá ntsd azt a gY I1<lesőt. hívem - ütött a vállára
Mátyás r , inkább a kést, villát forgassuk helyette .

Azzal az egész udvar bevonult a nagy má rványos
ebédlőbe , hol csupa arannyal vol t fölterítve a na gy
d iófa asztal. Jutott ott hely mind en kinek, Jánosnak ép
pen a király mellett.

- Fogj hozzá , szolgá m - merítette Mátyás a suha ntott
levesbe az aranykana lát -, minden becsületes ember
megeszi alevesét .

Ette volna ám szegény Ján os, ha kanala lett volna ,
csakh ogy azt e lfe lejtettek neki adn i. Mégpedig szánt
szándékkal felejtették el, ahogy a sok nevetésre görbült
szájról látta. Arra aztán ő is elnev ette magát. kétf e lé
tört egy ka lócscipót . kiszedte a fejé r belét . a hajáva l
meg úgy bekana lazta a drága jó levest. hogy öröm
vo lt nézni.

Hamarább készen lett , mint a többi az oronvkon ól
lal. Akkor aztán szépen kétfelé szakította a cip óho lo t .
és utánaküld te a levesnek:

- Minden becsületes emberm egeszi akana lát - hu
nyorított oda a kirá lyra ,

De senki se tudott ott többet enni a na gy nevetéstő l ,

s attól fogva senki se vetette szemére Mátyásnak, hogy
olyan sokra becsülte a nagyeszű János remeté t ,

Mesék, versek ...

JÁNOS REMETE

,,d
~--------------~, .. \~:--.~-j -~..

'.' -:-1 \
~

Móra Ferenc:

Sok nagy úrnak a nevét
e lnyelte az i dő , aki a Mátyás
király udvarába n pusztította
a kenyeret, de a János reme
téét ne m nyelte el. Pedig az
bizony nem sokat koptatta a
bu dai Vá r aranyos küszöbét.
Kint rem etéskedett a bu dai
hegyek kört. azok közül a
legmagasab bot máig is ő ró

la nevezik János-hegynek.
Af féle mezít lábas remete vo lt az a János, mégis fél

ország te le vol t a hírével ,
Azt tartották róla , hogy ésszel va n tele a feje b úb

já tó l a lába ujjáig, Még maga Hollós Mátyás is szíve
sen beszédbe ereszkedett vele , ha a barlangja körül
vadászgatott. pedig ő nemi gen szokott észért a szorn
széd ba rne nnl:

Egysze r a szemére is térítették az udvari urak a János
remetéhez va ló jóindulatát.

- Miért va n az, urunk, hogy mindnyájunknál többre
tartod azt a fatalpú remetét? - kérdezték tőle zúgolód 
va .

- Azért , mert töb b esze van, mint mindnyá ja tok nak
együ Hvéve - nevette el magát a király, Fölzúdultak erre
az urak, mint a kifüstölt darazsak. Maga Mátyás is meg
bánta a nagy őszinteséget. Tréfáva l akarta elütni hívei
bosszúságát.

- Tegyünk egy próbát, urak! Idehozatom János re
metét, hadd lát om, ki tud tok -e fog ni rajto l

EI is ment az aranyos hintó Ján os rem etéért , vissza is
jött az aranyos hintó, de Já nos csak mögötte ballagott .
Azt mondta , nincs ő megsántulva , hogy kocsin járjon. ,---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Lenyelem a fejem. ha csúffá nem tesszük ezt az
együgyű embert - súg ta oda az udvari ka pitány az ud
vari könyvtáros nak , ah ogya budai rem etét meglátta .

Ján osnak csakugyan olyan ábrázata volt , mint aki
há romig se tu d olvasni. Kopott ruhája kirojt ozódott. kö
té llel vo lt átkötve a derekán, borzas hajában egy-két
szénaszá l is bujká lt. a szemét pedig ijedten sütö tte le ,
mikor a sok nagyurat meglátta.

- Ne félj , szolgám - bátorította a király nyájasan -, azt
akarjákkipróbálni az ura k, mekkora a tudományod.

De bizon y Ján os erre a biztatásra sem mer t fö ltekin
teni, s a nagy tudományú udvari püspök szinte restellt
ve le szóba á llni. Csak úgy félvá llról vetette od a neki a
kérdést :

- Hát azt tud od , ugye. atyámfia , hogy az Úristen min
dent megteh et?

- Nem lehet biz az, püspök atyám - vágott közbe
alázatosan Ján os.

Lett erre na gy zúgás, ma ga Mátyás is összeráncoita
a homl okát. a püspök ped ig hara gosan kérdezte :

..~--
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Ajándékba: cipősdoboz!

2012. decemb er 5-én Buda pestre láto gato tt a Kis Bálint Álta 
lános iskola 8. a osztá lya, hogy a Kolibri Színházban meg nézze a
Marió és a varázsló cím ű darabot.

Előtte úgy dö ntöttek, hogy ismét részt vesznek a "cipősdoboz

akcióban '; ame ly arró l szól, hogy a Bapti sta Szeretetszo lgálat a
rászoruló gyere keknek karácsonyi ajándékot gyűjt.

Minden gyerek megérdemli karácso nykor, hogy szívének
kedves ajándék kerülj ön a fa alá. A 8. a osztá ly telerakott négy
c ipősdobozt apró - c seprő tárgyakkal, és elvitte a Nyug ati téri
gyűjtőpontra . Meg lepeté sükre, ők is kaptak 1-1 hűtőmágnest.

Jó vol t látni, hog y ezér t a nemes ügyért összefogot t az egész
Magyarország!

Megbeszé lték, hogy j övő re is ösztönzik azt a közösséget,
ame lynek tagj ai lesznek, hogy j áru ljunk h.opá a rászorulók ün
nepi boldogságához.

Uhrin Barbara 8.a

Jeleskedte k magyarból és matematikából

A békéscsabai Andrássy Gyul a Gimn áziu m több tantárgyból
tanul m ányi versenyt hird etett a végzős nyolcadikosoknak. A Kis
Bálint Alt alános Iskola két tanulója a l ege l ő kelőbb helyen vég 
zett a nemes versengésben.

- Nagy Noémi 8. a matematika tant árgyb ól : első helyezett
- Deli Csenge 8. b pedig magyar nyelvt anb ól - és irodal om-

bó l szinté n első helyezett lett
Nyolc év kitar tó munkája, szorga lma, t udá sa érett meg. Fel

készítő tan árok: Fekécs Éva és Forgácsné Gyetvai Kriszt ina. Gra
tu lálunk!

Szavalóversenyek

2012. november 17-én rendez te meg agy ulai Karácsony János
Kato likus Gimn ázium a XII. Simonyi Imre Emlékversenyt. Uh
rin Barbara 8. a osztá lyos tanuló: harmadik helyezett lett. Egy
szabadon választott és egy köte lező verset bírált a szigorú zs űr i.

Három nappal később Sarkadon, az Ady-Bay Gimnáziu mban há
rom tanuló képviselte a Kis Bálint Álta lános Iskolát, az Ady-napok
alkalmából rendezett szavalóversenyen. A következő eredmé
nyek születtek: Uhrin Barbara: negyedik helyezett, Fekécs Fanni:
ötödik és Kriszt György: hatod ik helyezett lett.

Versmondók a Ki mit tud és Színjátszó Fesztiválon - Tér
~égi Ki mit tud és Színjátszó Feszti vált rendezett a dévaványai
Alt alános M űvel ődési Központ. A Kis Bálint Alt alános Iskolából
vers kateg óri ában négy diák indult. Weigert Csengét és Uhr in
Barbarát kiváló teljesít ménye miatt az el s ők közé sorolta a zsűri.

Fekécs Fanni és Kriszt György pedig a jó ered ménynek örülhet.
A diákok fel készítő tanára: Huny a Jolán taná rnő .

I\lyelvész-sikerek az országos döntőn

2012. december 9-én, a budap esti Műegyetemen rendezték
meg az Arany János magyar nyelvi verseny országos döntőjét.

A megmérettetésen isko lánkat 5 fe lsős diák képviselte.
Méltán lehet ün k bü szkék tanítványainkra, hiszen igazán szép

eredményeket érte k el:
- Gál Bence 4. hely
- Deli Csenge 7. hely
- Czikkely Hanga 8. hely
- Ladányi Sá ra 8. hely
- Alm ási Lili 10. hely
Felkész ítők : Forgácsné Gyetva i Kriszt ina és Hunya Jolán ta

n á rnő k .

Fotó az egyik szavalóversenyről

A Kis Bálint Általános Iskola eseményei

A Kis Báli nt Álta lános Iskola iroda lm i színpada és énekkara
kedves, szívhez szóló műs orra l köszöntötte advent második
vasárnapját, december 9-én lángra lobbant a második adven
t i gye rtya is. A gye rmekeket felkész ítette: Gordos Zsuzsanna és
Hunya Jolán ta n árnő.

December 18-án a kisebb gyermekek Hevesi Imre koncert 
jét t ekintették meg a H ő sök úti épületbe n.

Decem ber 19-én a Rénszarvas Kupa került megrendezésre a
Varga Lajos Sportcsarnokban, osztá lyonként 2-3 ta nuló részvé
telével. A kü lön böző üg yességi - és sorversenyek ben minde nki
győztes vo lt, hiszen arany, ezüst és bronzérmeket kaptak a gyer
mekekjutalm ul a.r énszarvast ól " Szervező, seg ítő pedagóg usok:
Csapó né Pap Zsuzsa és Hornokné Lapatin szki Gizella.

Decem ber 19-én - rég i hagyományt elevenítettek fe l a ta
nárak - "Ügyes kezek d éiutánja" címmel a Ném et Nemzetiségi
Önkormányzatta l együtt szebbnél szebb angyalkák, asztali - és
karácsonyi diszek.keltek élet re" a tanár nénik és a gyerekek keze
által.

Decem ber 2.1-én, az utolsó tanítási napon a Hősö k út i iskolá
ban pz alsós gyermekek megh itt, szép műsorral kedves kedtek az
isko la minden do lgozój ának és tanul ój ának. Fe lkész ítő n evel ő k:

Kovácsné Bácsi Ilon a és Gordo s Zsuzsann a.

Ügyes nyelvészek



Babits Mihály: Zsoltár férfihangra
- Consolatiomystica -

öltönygyanánt: -úgyvan! eónokzúgtak. tengerekszáradta k, hogya lelked: legyen,
császárok vétkeztek. seregek törtek, hogy megkapd azta búl.
amit meg kellett kapnod, és világok vihara fútt
a te bűnös lelkedért!
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Polányi Éva

szerelmek bűn ét és gyászát! s hogy bún és gyász egysúlyú legyen,
eleve elosztott szérnodra szépen der űt és bor úl.
sorsot és vélellent. világ nyomorát. inséget. háborút.
mindenta lelkedre mért

I~inek színezte a hajnalt. azalkonyt. az emberek arcá t! Mind teneked!
Es kinek kevert sorsokat ésörömetés bánatot.
hogy gazdag legyen a lelked! És kinekadott
annyi bús sze re lmekct.

Mert kedvedért alko tott mennyeIés földet s tengereket,
hogy benned telj esedjenek. - s ko rok tört énetét
szerezteme s éskőnyved ü l . - s napba mártotta ecsetet.
hogy kifesse lelkedet.

Mertne gondold hogy annyi vagyamennyi látszol magadnak,
mert mint látásodból kin őtt szemed és homlokod, úgy nagyobb
részed énedból. s nem ismered fö l sorsodés csillagod
tükörébenmagadat.

Tudod hogy érted történnek mindenek- mit busulsz!
A csillagokörök forgása néked forog
és hozzád szél. rád tartozik, érted van minden dolog
a te bünös lelkedért.

és nemsejted, hogy vétetleneid belől ed fakadnak,
és nem tudod, hogy mcssze Napokban tennen e rőd

ráng ésa planéták félrehajlítják pályád elő tt

az adamant rudakat.

Ó hídd el nékem, benneda Cél és nálad il Kulcs
Madárka 1011a se hull ki. - égse zeng, - föld se remeg,
hogy az lsten rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg,
aki téged meg nem ért.

- Talán eltévedt...
- Talán a ködben leb egő Világ miatt van itt.. . - mosolyogt ál rám.
Lassan haladtunk, már a teljes csendben.
- Hol vagy? - hívtál megint a k őz ö s játékra.
- Tudtad?A fi gyelmem... most éppen nem itt. Ciondolataimba gaba-

lyodva - vallottam be.
- A kkor nem is hallhattad...
- M il?
- "Békességnektek!" Ezt mondta valaki az e lőbb .

- Oda nézz! - kiáltottuk szinte egyszerre a megl ep etés től.

A gornolygást, mintha aranycsíkok szabdalták volna egyre sűrűbben

és sűrűbben . Pára, vízcsepp ült mindenütt. A pró dudorként. lepottyanni
készülő ezernyi kis lámpaernyő fo rmájában, ágak, gallyak, vesszők fo na
tatban. a völgy fáinak kinagyitott hálójában. Egyre több lámpacseppgyul
ladt ki, amint elérte egy-egy fénysugár.A szurdokot - mélyén az önmagát
most megmutató patakkal - ezernyi és ezernyi lampécska világította meg.

"Békesség nektek! ...-: futoltak szét a szavak e klvilágitortságban, a
gazdagon feltárulkozó formák és színek között,
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- Mennyi forma, mennyi szín! - rnondtarn nevetve, miközben a Ki
látóhoz értünk.

Sűrű, vastag ködben lebegett nunden. A délután összes szürkesége
beleszornit a völgybe, eitakarvaszemünk elől a látnivalókat.

- Mit látsz! - kérdezted előcsa l ogatva bel őlem a játékot.
-... látom az út csíkját - mélyítettem kissé a hangomon - mellette

a folyó ívelését, a megművelt földek tábláit, szétszórtan házakat, foltos
erdő ket, havas domboldalakat .. . látom, néhányan útra keltek!

- Már één is láátoom... - húztad a szavakat -, pedig nem látok sem
mit!

- Olyan ez - magyar éztam -, mint míkor nagy magasságból rálátunk
a habos, vaskos, szélterült felhőtakaróra .. . mindent eltakar.. . de tudom,
lent, e zártság alatt, lsten alkotta térben emberszabdalta fonnák vannak.
Tudom, hogy vannak.. . hogy ott vannak.

- S ha lentről nézed ugyanezeket a felhőket? Akkor mit látsz? - für
készted a gomolygást.

- Feketeség zárja el a Napot. Ma jd a szürke telepszik rá, ragad bele
mindenbe. Amott fel hőfosz lányok jönnek jelent éktelenül. Bármelyik
nyomasztóvá válhat. Gondjaink is úgy jönnek, mermek, rnint az élnebe
zülő felhők. Me gjelennek, ránk telepednek. elzárnak. É l t e t ő Forr ásunkt ól .

- Engem tizenöt éve szól ított meg Valaki. Csak annyit mondott, jöjj
hozzám, igyál, ha szomjazol... Es én mentem. A Vízt ől. amelyet adott,
e l őb új tak életem romjai alól a zöld hajtások. A zóta is iszom az Éltető
Forrást. .. s bár felhőim olykor igyekeznek elzárni a Napot, mégis ragyo-
gásban élek. o

Mindketten hallgattunk. Néhány fős csoport közeledett. Han gzavar,
harsány mondatok kisérték őke t.

- Mos t minek jöttünk ide! - szólt az egyik elégedetlen.
- N em látok semmi! A nagy szürkeséget akarjátok néznil- replikázott

a másik.
- Dél el őtt még láttunk volna valamit! - csatlakozott a harmadik pré

mek k őz ü l.

- M ondtam, hogy ne másszunk ezért a szürkeségért ennyit! - hallat
szotta baseball sapkaalól.

Dohogás, bosszankodás. Pattogtak az apró kavicsok. nyikorogtak a
pallók. Fordulat akkor következett be, amikor e lőkerü l tek az uzsonnás tás
kák, szcndvicsek. s ez szemmel láthatóan békét hozott.

Rövid i d ő múlva továbbálltak. Néhány perc és már csak a semmibe
vesző, távolodó hangok jelezték hollétüket.

Lassan mí is szedel özködtünk. A gomolygó köd ellenére folytattuk
utunkat. Hiszen mí lehet izgalmasabb, mint a már kitaposott utak megke
resése. korlátozott érzékeink kiterjesztése a Világban, mely csupa titokza
tosság. A Oondviseiésbe vetett teljes bizalom.

- Talán ez a legnehezebb - ereszkedtem alá a szurdok patakmedrébe.
hatalmas gyökerekbe kapaszkodva -, tevékenységeink hálójában, rendez
kedő énünk uralma alatt meghallani azt.a Hangot, megsejteni azt a Ter
vet, és elfogadni.

Apró madarak rebbentek fel a levéltelen ágakróL föntről egy harkály
erőteljes kopogása jött. Alattunk kiálló kövek, bomló levelek fanyar illata,
s a vígan csörgedező patak.

- Figyeld a csobogást! - mondtad. miközben letelepedtél egy kidőlt

fatörzsre. Menn yi elevenségi Ha tartós a figyelmed, ez az elevenség egy
idő után átjár, betölt, kimos bel ől ed minden szermyez ödést. minden lé
nyegtelent.

- Kezdetben volt a Figyelem! - bújt e l ő egy régi mondat.
-.. . a Figyelem kétirányú.. .
- lsten tekintete alatt.. .- idéztelek. nitközben néztem a víz táncát. Ezt

kellene tudatosítanunk.
-... és Istenre figyelve - fejezted be a rnondatot, Ez a két irány átalakít

és képessé tesz. Emlékszel Péterre! Amíg figyelmét Jézusra szögezí. tud a
vízen járni. De elmerül, mikor más vonja el figyeimét. A félelem mélybe
húzza.

Szürkén-feketén tátongott előttünk a szurdok. Nem volt kérdés, a pa
takmedret követjük tovább. Síkos kövek, vaskos avar, letört ágak minde
nütt. Mét erekkell ejjebb, előttünk, mintha mozgó alakot észleltünk volna.
Egy ember alakját.
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Egy tojást 1 kávéskanál liszttel jól elkeverünk és 3 dl vízzel felhígítjuk. Hozzáön
tünk félliter szegfűszeggel , citromhéjjal (esetleg fahéjjal , kevés borssal ) ízesített
felforralt bort, teszünk bele kb, 5 dkg cukrot, és habverővel keverve addig fözzük,
amíg sűrűsödni nem kezd. Csészékbe szűrve melegen tálaljuk , esetleg tejszín
habbal díszítjük .

Seidl Ambrus

F ENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerendá k, lam béri a

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

': . K'APUFA BT. Gyomaendr őd, II. ker.A67. . ,
" , ' 06170513-95-14 "
';\', ~,' ""lcA kondorosi úton. a vásártér után ' .

Minden felületen
otthon vagyunk!
Vállaljuk lakásának telj es körű
felújítását, elképzelései szeri nt!

Munkáink garanciálisak,
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető

legjobb minőség elérése a legmegfizethetőbb áron!

A felmérésünk, ami az Írásos árajánlatot
is tartalmazza, telje sen ingyenes.

PRüFILJAINK:

festés, mázolás, tapétázás
homlokzatszigetelés, hőszigetelő rendszerek

- gipszkart on falak, álmenn yezetek, el ő t é tfa lak. boltívek
- rejtett vll áglt ások, gipszkarto n díszítések, dobo zolások
- lami nált parke tta lerakása, parkettacsiszolás
- fürdők, konyhák burkolása. k őm űves munkák
- tető te rek beépítése, szigetelése
- nyílász ár ók, ajtók , ablakok cseréje
- bon tás, sitt elszállítás
- vizes falak szigetelése
- házak küls ő homlokzatának szigetelése, színezése
- hidegburkolás (csempe, j árólap. márvány, gránit lerak ása.
- ill. tégla lerakása)
- me1egburkolás (PVC, linóleum , szalagparketta. lamin ált

parketta,
- padlószőnyeg, dekorp anel rakása és fektetése)
- állványozás, állványok bérbe adása (gurulás, homlokzati)

LÁTKÓ CZKI LÁSZLÓ. Telefon: 06/70/3 81-4227

METÁLSTOP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalma zó má rkabolt és szervíz

Torná dó elektro mos ker ékpárok.
gázkészülékek, kazánok , radiátorok,
csövek, szerelvények.
hűtőszekrények, fa

gyas ztóládák, mosógépek,
háztart ási kisgép ek, szórakoztató elektron ika,
szegek, csava rok, zárak, lakatok.
fürdőkádak, mosd ók, csapt elepek, mo sogatók
GYOMA EN DROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.
Tel.: (66) 386-909

Hitel/ehetőség! Minden kerékpárhoz
értékes ajándékot adu nk!

H I Z oz j ön a fodrász!
Szeretettel váram minden kedves régi és új

vendégemet teljes körű női -, férfi és
gyermek-fad rászatom ban.

Igényszerint házhoz ismegyek! Hétvégeken is!

Látkóczkin? Erdős Magdolna
GYOMAEf\IDROD, KULlCH GY. U.6l.

Telefon: 06170/312-5037

Nyelvtanfolyamob, bezdőbneb és haladóbnab:
egvéni, "árol, hhcloportol, igény eletén hétv égehen

Kezdő angol és német
I 30 órás bülföldi munbavállaláshoz

I ~áérös tanfolyam: het i Ix60 perc, 500 Ft/ó

Üzleti angol és üzleti német - csoportos
Minimum a lapfobú tudással

Felbészítés állásinterjúra (10 óra)

Isbolás angol és német felsősőbneb500 Ft/ó
Kü lföldi álláslehetöségek:

vendéglátás, gyári munba, feltétel : alaplzintü nyeivtudál

támogatott kél,zések c~geknck : TAMOP pályázat keretében

Érd.: 06-20 /947-1603; www.int ernyelvst udio.hu

Inter Nvelultúdió, Kossuth út 18. hétfő-pénteb: 14.00-18.00óro

aki szeretné az állami támogatást igénybe venni, regisztáljon a
'NW.w.J\JQi'\SQQi\ÍQYQQ.h whonlapon, tájékoztatásért hívja a 20/22 -970-22.
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Csoportkép 1942
Hunya, Csárda völgy

Az endrődi vásártérrel szembeni malom
építése 1909-ben. A legelső sorban hosszú,
fehér hajjal és kalappal a kezében Gellai
József

Szabó Imre, híres gyomai és endrőd i fény
k épész fot ója, aki a decemb eri szám unk
Fényképalbumában volt láth ató

.Beküldő : Uhrin Frigyesné, Hunya

VÁROSOttK 19

Hunyai malom 1931

Beküldő:

Geller Magdolna



2 K 201 3. január

FARKAS MÁTÉ

VlÍrom vlÍsÍirlóimat!

Gyomaendrőd , Fő út JS.
Telefon : 06-20-9527-0 32 és

06 -66 -386 -274 .

Téli ajlÍl1lotaim:

fl kandall ók, szeneskú lyhú k, füstcsövek·
CI műanyaghordók, demizsonok, m űo.

kannák
fl őszi műtrá gyá k, lemosóvegyszerek
o virágfö ldek, virágtápok, m űc , cserepek
• fóliák,ta karóponyvák,műa . zsókok

,--------- - - - -, . kéziszersz úmok, szegek, csavarok
CI munko ruhák, munkavédelmi bokkancsok
• védőkesztyűk, gumicsizmák, esőruhák
• si/icon tömítések, púrhabok, ragosztók
• izzók, elemek, zórak, lakatok
(I viaszosvásznak, fürdőszoba szőnyegek
CI szőnyegek 2x3m futószőnyegek
fl konyhai eszközök, üstök, üslliázok
• alu létrák, ruhaszórítók, vosolóállványok
'll kutyo-macska eledelek, madáreledelek

4 .GE\r;;J
·· Á l\u IIA z

Egész évben várju k ked
ves vendégeinket klimati zált,
term álvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti , üzleti ,
családi rendezvények lebe
nyolít ását klimati zált étter
mün kben 70 főig .

Az étterem nyitva
11-21 óráig.

Baráti , családi üzleti ren
dezvény lebonyolítását v állal
j uk a teljesen klimati zált Híd
fő étte remben 160 főig .

r

PPSZrJj7C
Panzió és Etterem

5500 Gyomae nd rőd , Sza badság té r 6.
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240

E-maii : feszekp anzio@mail.globon et.h u
www.feszekpanzio .hu

VÁROSUNK Gyomaendrőd * Megjelen ik havonta * Kiadja az Endrőd i Szent Im re Egyházközségér t Közhaszn úAlapítvány 5502 Gyomaend rőd, Fő
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A tartalomból: A M AGYAR KULTÚRA NAP Á A
Önkormányzati hírek - 3. oldal

Endrődiek Baráti Köre felhívása - 2. oldal

IN MEMORIAM: Farkas Imre - 4. oldal

Óév búcsúztató és faludisznóvágás Hunyán
- 20. oldal

Kölcsey Ferenc (1790-1838) .
1.

Kölcsey, félszemmel látóbb voltál ehazában,
mint sok kétszemü, ki vak vala látni jövőnk;
lállod otisztu jövőt, Vok Bottyán büszke utódo;
mert nem félszívvel óvtod az árva hoz út,

2.

Ahimnusz születése napjára

Sím, osiket csöndben kiszokodt egy némo kiáltás
gályarabok skurucok por-hamu torkaiból:

lsten! védd, óvd, áldd, megbünhődé hisz enép már
omúltat sojövőt - Segy hoza zúgta vele;

a kifokodt szókból így lőn onemzet imája:
melleverő bánot stiszlító, tiszta remény.

3.
Ugyanerről a Millecentenárium évében

Balsors verte haz ánk Vízöntő zord hidegében,
hlinyó gyertyovilág fogylilo fényköreiben

indult élni evers, ohogyon kékült ojkú csecsemő sír
árvult zsellérház fogvocogó hidégén .

apjo-se bús sorsbon; légy, áldott lsten, oz otyjo,
hisz múltját bánjo, szánjo, vezekli enép

és ojövőjét is. -SKiskőrös éjibe felsírt
egy Gyermek, saz onya oCseke mécstüziről

gyújtá gyertyáját, s lángjárul Arony foga lángot,
Stőlük Ady s Bartók - így csudokóruso leli:

himnusza on~pn ek oz opár sor, végakorat, szent
zsoltár: "Alddmeg, snyújtsd új ezer évre korát!"

ShorsIángkórusként zeng már, smint hajdon osorsvert
nép lángoszlopo, úgy őrzi , vezérli aszét-

omló kéve gyanánt züllő hont, kishitü népet. -
Aldd meg, szánd meg, Urunk, svígobb idők re vezesd!

A magyar kultúr a napját 1989 óta ünne
peljük meg január 22-én, annak emlékére,
hogy - a kézira t tanúsága szerint - Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le
Csekén a Himnuszk éziratát.

Újságunk ezzel a Szilágyi Perenc -verssel
emlékezik meg a Magyar Kultúra napjáról.
Ugyanakkor tisztelet tel adóz unk Szilágyi
Ferenc professzornak, költőnek, városunk
szü löttének, aki 2010. február 17-én ment
ei tőlünk. Elmentél, hazaértél. Nem fele
d ünk, örökké élsz.
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20 éves a Cukorbetegek Klubja

December l-jén ünnepelte a Cuk orb etegek Gyomaendrőd i

Klubja alapít ásának 20. évfordulóját. A rende zvényen emlék
lappa l, virággal köszöntötték az alapi tó tagokat. Az eseményt
j~lenlétéve l megtisztelte Várfi András polgárme ster , Dr. Torma
Eva városi főorvos és Dr. Gyimesi András diabetológus főor

vos.
A köszöntök után sok értékes információt adó előadást hall 

hattak, láthattak Dr. Gyime siAndrástól, aki a békéscsabai Réthy
Pál Kórház fő orvosa . A klub 20 éves tevékenységét fényképek
segítségéve I eleve nítették fel, megemlékezve a régi tagokról is .

Ebéd után kötetlen beszélgetés, tombolázás tette emlékeze
tessé a napot. A klub célja továbbra is az, amit 20.éve fogalmaz
tak meg: Min él többet megtudni erről az imm ár n épbetegs égr ő l.

segí teni egymásnak tapasztala taink alapj án. A klub nyito tt, bár
kifszívesen látnak.

Janu ár 8-án Pannonhal
mán elhunyt Jáki Sándor
Teodó z bencés szerzetes , a
győr i Czuczor Gergely Bencés
Gimnázi um tanára, karve ze
tőj e, a győr i bencés templom
karn agya.

Január 12-én, Pannonhal
mán, a Boldogasszony-kápol
na kript áj ában helyezték örök
nyugalomra.

Jáki Teodó z 1929. május 12-én született Győrött. A novici 
átust 1944. december 14-én kezdte meg. 1950. május l-t- én tett
ünnepélyes fogadalmat, majd 1952. június 27-én pappá szentel
ték.

A rend i létszámkorlátozás miatt 1952-54 kánto r Mezőtúron ,

1954-56 kántor Sopronban, 1956-59 kántor és diákotthoni pre
fektus Győrött, 1959-60 kántor Sopro nban. 1958-ban Győrött ze
neiskolai zongora- és szolfézstanári, majd 1961-ben a Budapesti
Liszt Ferenc Zeneműv é sz éti Főiskolán köz épiskolai ének- zeneta
nár i és karvezető diplomát szerzett. 1961-2007 a Czuczor Gergely
Bencés Gimnázium énektan ára. karvezet ője. valamint a győri

Bencés Templom karnagya. 1967-1991 a Budapesti Nyár i Kán
torképző tanfolyam tanára is. 1968-1991 a Győri Hittudományi
Főiskolán a Musica Sacra és a beszédtechnika taná ra, 1969-1991
a győri székesegyházi Palestrina Kórusát, majd a győri bencés
templom kamarakórusá t vezette .

Munkássága a ma gyar és az egyházi kult úra terén felm ér
he tetlen: hosszú évekig foglalkozott a magyar egyh ázinép énekek
gyüjtésével. Néprajzos munkája során az életében jelentős szere- .
pet játszó Moldva és sz ű kebb hazája Gy ő r-Moson -Sopron megye
mellett bejárta a Székelyföldet és az al-duna i székelyek falvait is a
D élvid éken. Elkötel ezett munkájáért számos k itüntetésben része
sült. É l etm űve elismeréseként 2012-ben a Fraknói Vilmos-dí jat
kapo tt.

Kedves Endrődi Barátok!

Az Endr ődiek Baráti Köre 2013 . március 2-á n (Szomba
ton) 10-17 óra között tartja meg , szokásos budapesti összejö
vetelét , éves közgyűl és ét . Szeretettel várjuk tagjainkat, de rajtuk
kívü l más és újabb érdeklődőket is, akik számára Endrőd neve '
kedv esen cseng.

A korábban kipró bá lt helyen szervezzük a ta lálkozót. Címe:
1054 Bu dapest, V. Alkotmány u. 9-ll.
"Alma Mater' étterem (Parl amenttel szemben, bejárat: Sze

mere utcai oldalon)

Központi fekvése lévén megközelítése igen kedvező. Szem
baton ingyen parkolási lehetőség közvetlenül a vendéglő m el-
lett. .

Vonattal érkezők, Keletitől : 2-es Metró-Kossuth tér ; 78-as
Trolibus z-Szemere u.; Nyug atitól -sétálva. Valamint 2-es villa
mo s, IS-ös busz, stb.

Előrendelés m ódián háromféle menüből lehet választ ani ,
2300 Ft-os áron: .

A. Marhapörkölt tarho ny ával, savanyúság díszítéssel +
som lói galuska

B. Sokrnagos csirkemell vegyes körettel , savanyúság dí
szítéssel + somlói galuska

C. Rántott sajt körettel + somlói galuska

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a tal álkozón, telefonon
vagy c-maii-cn jelentkezzen be legalább egy héttel a fenti idő 

pont előtt. A busz ren delés, a vendéglő és a szervezők számá ra
is fontos, a jelentkezők létszám ának ismerete. (Termés zetesen
bejelentkezés nélkül is mindenki szívesen látott vendég.)

El érhe t ő s égeink.

Endrődön: Fülöp Imréné Kati, T: 06-66-284-435; M: 06- 30-
662-8 551 .

Továbbá: Tímár Im re elnök: T /F:OG- 1-326-7567; M:06-20 
942-9331; E-mail: tima rimrev@gmail.com

Budapest, 2013. január 25.
Baráti üdvözlettel: EBK vezetősége

A házi berkenye a 20 l3-as év fája

A házi berkeny ér választotta az év fafaján ak az Or szágos
Erdészeti Egyesület. Az idén 18. alkalommal megtartott vok
soláson győztes növénynek a termése mellett esztétikai értéke,
naran cssárgás-pirosas őszi lombja sem elhanyagolható.

A középhegységek m elegebb, déli oldalain és a régi gyümö l
csösök, sz őlők területén általában szálanként előforduló fafaj
szeptemberben érő termését évezredek óta fogyasztja az ember.
Felhasználása Európa több részén is reneszánszát éli, nálunk
leginkább a termésébő l főzhető pálinka ismert.

A házi berkenyét már az 1055-ben kelt tihanyi alapítólevél
is említi. A későbbi századok okl eveleiben szintén rendszeresen
felt űnik a fafaj, mint a magyar vidék egykor meghatározó, em
lítésre méltó eleme . A faj egyedei igen magas, 4-500 éves kort
is megé lhetnek. Term észetes viszonyok között a középhegységi
cseres-tölgyesek és mészkedvelő, melegkedvelő tölgyesek fafaj a,
lassan növő fa, amely zárt erd ő ben akár a 25-30 méteres m agas
ságot is elérheti.

A házi berkenye hazai viszonyok között húszéves kor a kö 
rül hozza első terméseit. Err e utal Gárdonyi Géza Isten rabjai .c.
regényében: "ne ültess berken yét, mert úgysem éredmeg a ter
mését': A fafaj mindezek ellénére elterjedt a Kárpát-m edencé
ben , jellemzően azokon a vidékeken, ame lyek szőlő és m andula
termesztésére is alkalm asak.

(Vi~ékfej lesztés i Minisztér ium Sajtó irodája )
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Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8 órától 16 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8 órát ól 16 óráig
Csütö r tök: nincs ügyfél fogadás
Péntek: 8 órá tól 12 óráig

A Képviselő - testület a döntési javaslattal egyetértet t és elfogadta
az Sz. M. Sz. felülvizsgálatát.

Közt erület i elnevezések felülv izsgálata

A Magyar Országgyűlés 20 ll. évi törvényének hatályba lépése
értelmében a közterület és közint ézmény nem viselheti olyan sze
mély nevét, aki a XX. századi önkényuralm i politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
olyan kifejezést, szervezet nevét , amely aXX. századi önkényur almi
politikai rendszerre közve tlenül utalhat. Annak érdekében, hogy a
tör vény végrehajtása mi att a névváltoztatás ne érintse hátrányo san
a polg árokat, díimentess égetírt ak elő az okmányok módosítására.

Az Ugyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyen- .
lőségi Bizott ság javasolta, hogy vonjanak be szakértőket, illetve a
törvény azt is kimo ndja , hogy ha az eljárás során kétség merül fel
a tekint etben, hogy a közterület neve megfelel-e az előzőekben le
írtaknak, akkor be kell szerezni a Magyar Tudo mányos Akadémia
állásfoglalását. Az érintett utcák lakóival a területi képviselők veszik
fel a kapcsolatot, illetve az új utcanév megválasztásában is ki fogják
kérni vélemé nyüke t.

A 660/2012.(XII.12) Gye. Kt , határozat
végrehajt ására jelentés

Decemb er 12-én a Képviselő-testület rendelkezett az oktatási
vagyon m űködtet é s ér ől , A nemzeti köznevelésről szóló tv. szerint a
3000 főt meghaladó lako sságszámú települési önkormá nyzat gon 
do skodik (a szakképző iskola kivételével) az illet ékességiter ületén
álló köznevelési intézmény feladataink ellátásáról. A m üködtet ési
kötelezettség alóli ment ességet gazdasá gi helyzetre val ó tekin tettel
lehetett kérni. Adats zolgáltatásunk alapján ennek:11íegadását nem
tartotta indokoltnak a döntéshozó, ezért 151.248.000 Ft ö sszeg ű .
hozz ájárulást kért a felad at átvállalásáér t, melyet városunk költség- " , .
vetése nem kívánt biztosítani . .. ' . . ft

Ebből kifolyólag a képviselő-testület a 661/20 12.(XII. 12.) h a- ~. : ' ,:~

tározatával a m űködtet é st átruházta a Zöldpark Nonprofit Kft-re. '
Törvényi elvárás viszont, hogy a működtet ő az ingatlant rendelte- .
tésének megfelelően, k öznevel ési, t űzv édelmi, munkav édelmí,
és egészségügyi előí rások szerint üzemeltesse, melyre a 2013. évi
költségvetésben várha tóan 120.000.000 Ft körüli összeget szeretne
fordítani.

Ezzel egyidőben került átszer vezésre az iskolák tálalókonyhái
nak üzemeltetése, amelyet a Városi Gondozási Központ lát el a jö
vőben .

A beszám olót a Képviselő-testület nem fogadt a el.

Az orvosi ügye let a 2012. évben végzett tevékenységéről

szó ló beszámoló

..
Lé... ......'i":';k' 'Ii: . ;~
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hogy miről döntött a Képviselő-testület januárban

A napirendi pontok elfogadása után a polgármester röviden be
számo lt arról a jeles eseményről, miszer int Navracsis Tibor minisz
terelnök helyettes. közigazgatási és igazságügyi miniszter janu ár
4-én városunkban járt a járási hivatal átadásá n.

Ezután mutatkozott be a Képviselő-testületnek Andó Ágnes,
a gyomaendrődi hivatal vezetőj e . Beszédében hangsúlyozta, hogy
számára is igen fontos a jó együttműködés, melynek ékes bizonyí
téka Várfi Andrá ssal folytatott konstru ktív megbeszélés. A polgár
mester kérte a hivatal vezetőjé t többek között arra is, hogya házas
ságkötések helyszíne igény esetén lehessen továbbra is a járásnak
átado tt épület. Ennek l ehetőségét nem zárta ki Andó Agnes Hiva
talvezető Asszony, viszont szerinte a részletek további egyeztetésre
szorulnak. .

A janu ári testületi ülésen mu tatkozott be Pap Tibor reformá tus
lelkész, aki a gyomai refor mátus templ omban teljesít szolgálatot.

Átadásra került a Város Kultúrájáért kitüntetés, melyet 2013
ban dr. Szonda István kapott.

A Képvis elő -t e stület elfogadta a lejárt határidej ű határozatokról
szóló tájéko ztatót, majd kezdetét vette a 16 napir endi pontból álló
előterj esztés m egvitatása.

A Képviselő- testület Szervei és Működési Szabályairól
szóló rendelet felülvizsgálata
A Képviselő - testül et december 20-án elfogadta azt a megálla

pod ást, am elyben Csárdasz állás Községi Onkor má nyzat, .~unya
Község On korm ányzata valamint Gyomaendrőd Város Onkor
má nyzata 2013. január l. napjával létrehozza a Gyomaendrődi Kö
zös Önk ormányza ti Hivatalt. Székhe lyéül Gyomaendrőd Selyem út
124. számú ingatlan lett m egjelölve. Az önkormányzatok megálla
podtak abban is, hogy állan dó kirendeltséget, illetve informatikai
há lózat útján biztosí tják az ügyfélszolgálati tevékenység ellátását. A
közös hivatalt közösjegyző vezeti.

A Váro si Egészségügyi Intézmény fenntartói jogának
me gtar tása-járóbe teg szakellátás
2013 . április 30. utáni ellátása

2013. május l. napjától a járóbeteg-szakellátásról az állam gon 
doskodik, de a települési önkormányzatok dönth etn ek úgy, hogy
május l. ut án is ellátják a járóbeteg -szakfe lada tot. Amennyib en az
önkor má nyzat nem kiván élni ezzel a jogával, úgy a feladat ellátásá
hoz tart ozó vagyo n is átkerül az állam tul ajdonába.

A fenntartói jog megtart ása több előnnyel is jár, mivel igy vál
tozatlan szerveze ti formában, helyben tovább folytath ató a betegek
ellátása és a jó m ű szaki állapo tba n l évő vagyon is a városé marad. A
Képviselő - testület egyetértett a dönt ési javaslattal és elfogadta azt.

Tájékoztató három szakrendelés vonatkozásában
a fekvőbeteg-ellátás területi változásával ka pcsolatban

2012 júniusában a Képviselő - test üle t megbízta a polgármestert,
hogy éljen az Ötv. által biztos ított felterjesz tési jogáva l a fekvőbeteg
szakellátás 3 szakrendelése tekintetében . A módosítási kérelmet a
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségü gyi Szakigazgatási
Szerve felé kellett benyújtani , hogy a 3 szakrendelés (csecsemő-és

gyermek fül-orr-gégészet , urológia, kardiológia) szakm ában az ak
tív fekvőbeteg ellátás tekintetében a Pándy Kálm án Kórház ellátás i
területébe helyezze át azokat Orosházáról. A tájékoztatót a Képvi
selő- testület elfogad ta .

Az orvosi ügyelet m ű k ö dte t é s é re 2007. év december hó 20-án a
SANI- MED TRANS Kft-vel kötö tt szerződést Gyomaendrőd város
és Hunya Község Önko rmá nyzata. A szerződés értelmében a Szol
gáltató köteles beszám olót készíteni a szolgálta tás telj esítéséről az
ad ott év december 31. napjáig.

Dr. Piriczky Béla, a Kft. ügyve z etőj e megküldte besz ámol ój át
2013. január 4-é n, melyből megtu dh attu k. hog y az ügyelet munká
jáva l kapcs olatban nem érkezett észrevétel. A beszámoló szerint az
ügyeletet biztosító kellégak sürgősségi ellátásban jártas, mentőszol

gálati gyakorlatta l re nd el kező kórházi orvosok, illet:'e más té:ség
ben dolgozó háziorv osok . A m ű szerezet t s é g is megfelel a hatalyos
el ő í r á soknak, melynek karbantar tása biztosított. Az üzemeltető

szer int a gyógyszerellátás is folyamatos , és szélesebb palet tát fed le,
m int a minimum feltételekn ek megfele lő előírás . A 2012-es évbe n
2902 beteget regisztráltak, ebből 1099 esetben lakáson tör tént az
ellátás . Az Ügyrendi, Oktatási, Kultur ális és Esélyegyenlőség i Bi
zott ság néhány kérdésben kér t kiegész ítést a Kft. vezet őj é t ő l . melyet
E-ma ilben juttatott el a válaszadásra kötelezettnek (receptír ás kör ül
kia lakult helyzet, ügyeletet ellátó orvosok neve, végzettsége, orvo s
beteg konzultáció lehetséges formái).

A Képviselő-testület janu ári ülésén részt vett a Kft. működtető 

je, és megválaszolta a felé intézett kérdéseket.
A beszámoló ebbe n a formában elfogad ásra került.

Lehóczkiné Timár Irén
képviselő
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Kérjük, támogassa
DÓJ

GYR' I ,
a KatoliktlS Egyház

szolgálatát!

Sok szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, halálának
5. évfordulóján: Szerető felesége és családja

Egy perc volt, elszállt életed ,
itthagytál mlnket , akik szerettek Téged.
Szeretted családod, mindenkit tiszteltél.
akkor voltál boldog, ha örömet szereztél.
Meghalt egy lélek, aki élni vágyott,
egy áldott kéz , mely dolgozni szeretett.
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet
a jó lsten őrködjön pihenésed felett.
Hogy ki vo lt Ő, most tudom igazán,
mlkor már nincs, pedig, hogy akarnám.
Sírjánál gyakran megállok árván,
Fejet hajtva, s ilyenkor rá gondolván.
Elnézem ott a rideg követ,
Melyek mög ött ott van a szeretet.

is megválasztották, ő képviselte a gyomai vadásztársaságot a
megyei fórumokon.

Három gyermekétől négy uriokával ajándékozta meg a
jó lsten, Dóra , Réka, Dávid, Zsolt, akikre nagyon büszke volt.
A jól tanuló, okos szorgalmas gyerekek nagyon szerett ék a
papát, mert rá mindenben számíthattak. Nagyon jó férj .apa,
nagyapa volt.

NyugdíJas éveit is munkával töltötte, főleg az állattartás és
a földművelés állt közel hozzá.

2006-ban feleségével Kiszomborra k öltöztek. hogy a leg
fiatalabb gyermekük, Rita közelében legyenek. A legkisebb
unoka, Zsoltika ekkor még csak h árom éves volt. Nagy segít
ség ilyenkor a nagvszül ök közelsege. Elhagyták szülőfalujukat,

ahol az életük nagy részét töltötték. Ekkor még nem tudták,
hogy a sors mit tartogat számukra.

Sajnos egy csúnya betegség kettétörte szám ításukat, 14
hónap elteltével 2008. február 25 -én Imre meghalt. Katolikus
szertartás szerint hamvait a kiszombori temetőben helyezték
örök nyugalomra. 47 éve t élt feleségével boldog házasságban.

VÁROSlIttK

volt hunyai tsz elnök
(1936 - 2008)

Farkas Imre

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kéba-kö..
lslc» áldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő!

Tímár MMé

Szülöföld. Ilö lcső, majd koporsó!
Sarkcsilidg d négy égtáj felőli
Any.myclvcd bi l lycgk ént jelöl!
Tc Vd~1Y d téli hó s il ldvdszi zöld,

4

~n
•

~memuttttU

t 936. július t -j én szü-
letett Endr öd-Kondoros-

. tanyán , Farkas Gergely és
Varjú Etelka földműves szü
lők gyermekeként.
Ő volt a család második

gyermeke. Nővére 1930
ban született.

Általános iskoláit Hu
nyán végezte, amit 1950-ben fejezett be . Utána édesapjának
seg ített a gazdaságban, majd a nehéz évek következtében ,
édesapja mondta neki, hogy "fiam, tanulj tovább, mert itthon
már nincs jövőd" .

Ezután beiratkozott a békési Mezőgazdasági Szakiskolába,
amit jó eredménnyel elvégzett.

Utána az örménykúti Állami Gazdaság Rózsási kerületében
dolgozott, mint gyakornok.1957-ben bevonult kétéves kato
nai szelg álatra. Leszerelése után a hunyai Új Élet Termelőszö
vetkezetben helyezkedett el mint üzemegység-vezető. Köz
ben Orosházán beiratkozott a Mezőgazdasági Technlkurnba,
ahol technikusi oklevelet szerzett. A tsz-ek összevonása után
a Hunyadi Tsz-ben dolgozott agron ómusk ént. Munkáját nagy
odafigyeléssel végezte, jó szakember volt.

1961 -ben házasságot kötött Hornok Gizellával. Három
gyermekük született, Andrea, Imre, Rita. Gyermekeit nagy
szeretetben , becsületre és tiszteletre nevelte. A gyerekek is
nagyon tisztelték édesapjukat.

Hosszú éveklg a hunyai Hunyadi Termelőszövetkezetetve
zette, munkatársalval is jó viszonyban volt. Munkájáért több
ször is magas kitüntetést kapott, elismerték tudását. Több fia
tal szakember dolgozott a keze alatt, akiket hasznos gyakorlati
tanácsokkal segített haladni , választott pályájukon.

Sokat tett Hunya község fejleszt ésé ért. közéleti ember
volt. Több cikluson keresztül a Községi Tanács VB. tagja is v olt .
[avaslatalval, elképzeléseivel segítette a falu életét. Munkája
mellett beiratkozott a mosonmagyaróvári Agrártudományi
Egyetemre, am it sikeresen elvégzett.

Nagyon szeretett vadászni , tagja volt a gyomaendrődi Va
dásztársaságnak. Jó barátságban vo lt vadásztársaival, alig vár
ta a napot, amikor együtt vad ászhattak. Megyei küldöttnek
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írta: Vargáné Varczába Éva

Az eredeti szalagavatói hagyományokat követve ezután osz
tályonként báloztak tovább diákjaink, mi pedig szintén csak az
eredeti latin szalagavatói kívánságot ismételhetjük meg: Valete.
azazÉljetek boldogul!"

"Éljetek boldogu/!"

Gyomaendrődi Oktatás; Egység

A T.·sza K. a'lma'n Davidovles László szakmai Intézményegység-vezető helyettes,
továbbá több oktatási és szakmai partnerünk képviselői. I

Közoktatási A város részéről Várf András polgármester úr tolmácsolta
, Erdős Norbert kormánymegbízott országgyűlési képviselő jókí-

Intézmény hírei vánsáqalt, méltatta tanulóink eddig elért eredményeit, egyben
további képzési lehetőségekre és azok szükségességérehívta fel
a fiatalok figyeimét.

A szalaqtüzés felemelő pillanatait Hornok Tamásné tanárnő

12.P; Pintérné Tímár tva tanárnő 12.R; Kalmárné Tallár Mária ta
nárnő 2/1O.P, 2/12.P;Tölcsér Zoltán tanár úr 2/12.R;valamint Só
lyom Zsuzsa tanárnő 3/11.Pe, 3/13.P osztálya élhette át.

A végzősök nevében a 12.Posztályos Szerető Szabina emlé 
kezett az elmúlt évek eseményeire, mondott köszönetet alsóbb
éves társaiknak, szüleiknek, tanáraiknak.

A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett csoport Hunya Jolán ta
nárnő vezetésével hangulatos műsorösszeállítással lepte meg
a csarnok közönségét és az ünnepeiteket. Az igazán látványos
bemutató után Pápai Szabina2/12.Rosztályos tanulónk adta elő

Illés Eszter: Szalagavatóra című versét, majd a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény fuvolásai következtek HalászValé-
ria vezetésével.

Mindezek után érkezett el az est fénypontja: végzős tanuló
ink Pelle András betanításában eltáncolták az évfolyamkeringőt.

Gyönyörű, emlékezetes látvány volt, egyben megható, mikor a
fiatalok, szüleiket, tanáraikat felkérték táncolni, bevonva őket az
ünneplésbe, ezzel is megköszönve eddigi áldozatos munkájukat.

SZALAGAVATÓ A GYOMAENDRŐDI TISZÁBAN

Megtelt vendégekkel Gyomaendrődön 2013. január 25-én a
városi Varga Lajos Sportcsarnok. A Tisza Kálmán Közoktatási In
tézmény helyi iskolájának Szalagavatóján a több mint 460 diák
közül 64 szakképzős és 34 érettségiző végzős tanuló tiszteletére
rendeztünk ünnepséget.

Az eredetileg Valétálásnak nevezett eseményt - melynek a
címben idézett jókívánság a jelentése - először 'az 1830-as évek
ben Selmecbányán rendezték meg.

Mi is az azóta már hagyománnyá vált szokások szerint kö
szöntöttük tanulóinkat. A szülők, a diákok és a pedagógusok
áldozatos munkája eredményeként az alkalomhoz méltó, emlé-
kezetes esttelleptük meg a megjelenteket. _

A műsor narrátoraként Bukovszky Péter 10.P osztályos ta
nulónk köszöntötte az ünnepeiteket és a résztvevőkeLA meg
hívott vendége k között foglalt helyet Kissné dr. Balogh Ibolya,
a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény vezetője,
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Gyertyaszentel ő Boldogasszony
Evközi4.vasárnap
Szent Agotaszűz, vértanú
Miki Szent Pál és társai japán vértanúk
Emiliáni Szent Jeromos
Évközi 5. vasárn ap
A Lourdes-i Boldogságos Sz űz Mária
Hamvazószerda
Szent Cirill és Met ódEur ópatársvédöszentjei
Nagyböjt l. vasárnapja
Szent Péter apostol székfoglalása
Nagyböjt 2. vasárnapja

2. szombat:
3. vasárnap:
5. kedd: ,
6. szerda:
8. péntek:

10. vasárn ap:
ll. hétfő : '
13. szerda:
14. csütörtök:
17. vasárnap:
22:péntek:
24 : vasárnap:

NA y ••
O I GON OLATOK

Endrőd

Vasárnap és ünnepnap: 9 és 17 ór a.
hétköznapokon csütörtök kivétel ével: regg el fél 8-kor

Keresztút nagyböjtben: péntek 17. vasárnap 16.30

Szent Gellért Iskola kápolnájában
február 9-én és 23- án szombaton 16 óra kor

Gyoma
Kedden és pénteken 16 órakor a plébánia fűtött nag ytermében.

, vasárnap és ünnepnap II óra
Nagyböjt pént ekjein keresztút: 15.30

Hunya
hétköznapokon (csütörtök kivételével) és szomba ton: 17 ór a

vasárnap és ünuepnap l Oóra
A szombat esti mise vasárnapi előest i mise

Nagyböjt péntekjein fél 5-kor keresztút

2012
2013A HIT EVE

Mindeze k fényében bűnbá

nó. imádság os lelkülettel kezdjük
Jp eg ~z idei nagyböjt öt. Imádsá
gain k, böjti . önmegtagadás unk
szolgáljon lelkunk megújulására
és arra, hogy ez a negyven nap
m éltó módon kész ítse n föl ben 
nünket a Húsvét szép ün nepére!

Czank Gábo r
. plébános

és nem-hívők egyaránt vállalj ák a "régi"
bö jtöt. azaz a negyv:en napos teljes hú s
és zsírme ntessége t. Igy is tekinthetjük a
böjtöt. '

De természetesen a böjt lelki old a
la az, amit nekünk, kereszténye kne k
tekinteniink kell. A böjt mindig áld o
zatot, lemondást jelen. Áldozatot, amit
Istenért vállalok. Lem ondást , amit azé rt
gyakorlok. ho gy megmutassam Isten
nek: nemcsak kérni tudok tőle , hanem
időnként én is nyújtok valamit. Éppen
ezér t a böjtnek igaz i lemondásnak kell
lennie. Egy vegetáriánus vagy hú sun
do rban szenvedő em ber olyasmi vel böj
töljön) ami számá ra ked ves. hisz neki
a hú stil alom nyilván nem probl ém a.
Böjtölhetünk édességről, doh ányz ásról.
kávézásról, káro s szenvedélyeinkről való
lemondással, önmegtartóztatással. Te
hát a böjt nem csup án hústilaImat jelent.
hanem valami olyasmiről való lem on
dást, ami kedves. vagy mihez szinte m ár
bűnös módon ragaszkodom .

Ugyana kkor a böjt a b űnb ánat ideje
is. Ezért kéri az Egyház, hogya nagyb öjt
során a ha ngos mulats ágokon, megké
sett farsa ng i báloko n keresztény ember
ne vegyen részt. Illetlen dolog azokon a

nap okon m ulatozni, amikor az Egyház Jézus Krisztus értünk vál
lalt kínszenvedéséről em lékezik meg.

A nag yböjt egyik legfon tosabb része a hú svétr a való szentgyó 
n ásunk elvégzése. mint a bűnbánat legtökéletesebb, Jézu stól elren
del t szen tségi formája. Igyekezzünk a böjt sor án a szentgyónás t
elvégezni. külön ösen, ha már
évek, évtizedek kimaradtak gyó
nás nélkül.

Február l 2-vel, . népi nevén Hú s
hagyó Keddel véget ér a fars ang, és
Hamvazósz erdá n. febru ár l3-án m eg
kezdődik a negyven napos nagyböjt, a
bűnbánat idej e, mellyel a kereszténység
legnag yobb ünnepére, Krisztus feltáma
dására készülünk.

A mai emberek jó része nem tud mit
kezdeni a bö jt, böjtölés tényével, más
része elavult, megszünte tett régi szokás 
nak tudj a, - ezért most, ami kor e szenf
i dő t kezdjü k Egyházunkba n. szüks éges
n éhánvszó t beszélnünk róla .

A 'rtagyböjt a II. Vatikán i Zsinat
elő tt (1965 előtt) teljes böjtöt jelentett:
hamvazósze rdától Húsvétig hú seled elt,
illetve semmi zsíros at nem fogyasztot
tak. Régi öregjei nk húshagyó ked den
délut án ham uval, homokkal kis ikáltá k
az edé nyeke t, nehogy ,véletlenül is egy
csöppnyi zsír maradjon rajtu k. A gazda
gabb családoknak voltak "böjti edénye
ile': mel yekkel csak bőj t id ő ben . olajjal,
húsm en tes ételeke t készítettek. (Mold
vai csángó m agya rjaink m indez t máig
így gyakorolják!)

A JI. Vatikáni Zsiriat után az Egyh áz
eny hí tett a böjt i fegyelme n, am ely ma
így alakul: l4-től 60 éves korig kö tele - .
ző a böjti fegyelme t' megtartanía megkére sztelt katolikus keresz
ténynek. Hamvazószerda és Nag ypé ntek szígor ú böjti nap : teljes
hú stil alom rnellet t csakh áromszöri étkezés engedélyeze tt ,egyszeri
jóll akással. A nagyböjt többi pén tekjén hústil alom van. Sokak ösz
szerá nco lják ho mlokukat,'al-?,öjt i f egyelem templomi kihirdetése
kor, - túl keményn ek, vagy tltr~óJiak tartj álc Ha azonban Egyhá
zu nk gyerme kei közé sz ámítjuk magu nkat, akko r el kell fogadnunk
azt; amit az Anyaszentegyh áz másodi k parancsolatba foglal: "A
pént eki bűnbánat i napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!"
Tehát aki megszegi a böjti fegyelmet, áthágja az egyház paran csát,
tehát b űnt köve t el. Lehet ezt latolgat ni, - de ha a régi, 1965 elő tti

böjti fegyelmet n ézzük, akkor azt láth atjuk, hogy nagyban lazult ez.
a paran csolat , - meg tartása igazán csak a jó elhatáro zás dol ga.

Min dez ek fényében feltehetjük a kérdést: mé gis, m i szükség
van a böjtre? Több féle választ kaphatunk a kérdés re. Mon dhatjuk
azt is. hogy Jézus nem csak a lelkünkre, han em a testi épségünkre.
egészség ün kre is odafigyel. Ma sok szakember -javasolja a télvégi ,
tavaszi salak talan ító, zsírtalanító kúrát, ame llyel a téli egyoldalú
táplálkozástól ellanyhult. "táv~szi fáradtságot" szenvedő szerveze
tünket prób álhatju k fölr ázni. Epp en ezért, új jelenség, ho gy hívők

.... ,:!
"
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olik s Á talános Iskola és Óvodá 61
Események a közeljövőben

2013. március 14. Iskolakóstolgató
2013. március 18-19. Nyílt napok
2013. március 20.Tájékoztató értekezlet a l eendő első

osztályosok szülei részére.
Bemut atkoznak az elsős tanító néni k:
Fekécs Edit, Szmoláné Kiszely Olga

Háromkirályjárás Hunyán és Gyomaendrődön

"Köszönjük, hogy minket ide bebocsájtot tatok,
A három kirá lyo knak ti szállást is adta tok,
Az égi áldás szálljon tireátok,
Dicsértessék Jézus, vígan maradjatok!"

Január 6-án Hunyára indult kis csapat unk. hogy a Szentmise zárá
saként előadj uk . Há romkirályjárásunkat" Hogy mi is ez a népszokás?
A bib liai háromkirályokat megszemélyes ítő alakoskod ók köszöntő fel
vonulása, dr amatikus játéka. Mi a Vaszkó Irénke néni ártal gyűjtött és
lejeqyzett.H árornklrályj árást" mutattu k be töb b helyen is.

Hunya ut án meglátogattuk a Rózsakert I d ő sek Otthonának l a ~.óit,

majd a Refor mátu s Szeretetotthonba mentünk, végül a gyomai Oszi
Napsugár Id őse k Ott honában adtuk elő játékunkat. Mind enhol nagy
szeretettel és kedvesen fog adt ak bennünket.

Január 12-én az e nd rődi Néph ázban Katol ikus Ifjúsági Találkozón
vettünk részt, melynek zárásaként szinté n . bernutatkoztunk'; délután
pedi g a város lakói előtt lépt ün k fel.

Köszönjü k a felkészítést Géza bácsinak és Kati nka néninek!
Nagyon j ól érezt ük magunkat, jövőre folytatjuk.

Zsilinszky Erika és Farkas Anita
5. osztályos tanulók

Szép Magyar Beszéd Verseny

Idén - hagyományteremtő módon - mi is megréndeztük a Kazin
czy .Sz ép Magyar Beszéd Verseny" iskolai fordulóját. Tizenh at gyer
mek készült fel a nem es versengésre.

Eredmények: .
5-6. évfolyamon: I. helyezett és továbbjutó: Bene Bogl árka 6.

osztá lyos tanuló let t.
II. Nótári Mihály 6. o.
III. NeibortTibor 6. o.

7-8; évfolyamon: I. hely és továbbjutók:
. Dajkó Adrienn Lívia és Izsó Réka 8. o.

II. hel y: Kővári Lili 8. o.
III. hely: Tím ár Lilla 8. o.

Az ökumenikus hét és házszentelés iskolánkban

Iskolánkb an, ebben az évben ökumeni kus hetet tartottunk. Ez
azért fontos, mert evangé lik us, katolikus és reformátu s tanulók is
já rnak az intézménybe. Az egyik nap re~gelén ~ re~.ormát.~ s . !i~.zte
letes úr felolvasott egy igeszakaszt. Az enekkar IS kozremukodott a
rövidke istentisztel ethez. Plébános úr is részt vállalt az ökumenikus
héten; az egységre hívta fel a figyelmet - mottója : az egy ako l, egy
pásztor evang éliumi péld ázat volt.

Január 14-ének dé lelőttjé n Lukács László igazgató és Czank Gá
bo r átya végigjá rták a termeket. Gábor atya megszentelte term.eket,
igazgató úr pedig fel írta az ajtófélfára az új évszárnot. Ezzel is j el~z

zük , hogy Jézust szeretn énkk övetnl, iskol ánk is az O oltalma alatt áll.

Bene Boglárka 6. o.

KIT - Körzeti Ifjúsági :Találkozó

Idén Gyomaend rődön rendezté k meg az el ső Kö~~e~i Ifj ~ sá

gi Találko zót. A Népházban t?-bb ~int"negyve~e,n gyul~u~k ,o s~
sze - diákok, hitoktatók 7 Mezoberenybol, Hunyarol, Mezotu rrol es
Gyomaendrődről. A nap: mottója Ki a király? volt. A programok a
Háromkirályjáráshoz is kapcso lódt ak. Tíz ór akor ~idám,..mozgá :~s
j átékokkal kezdtünk, azután csoportokban beszelgettunk a klrá
Iyokról. Közben vallási tot.ót és fe!adato ~~t ~öl~?ttü ~k ~i, melyekk~1
új ismerete ket szerezhettunk. Utana a Tajhaz jovol~.abol fi,nom me
zeska lácsokat d íszítettünk, melyeket meg is ehettunk. Delben gu
Iyáslevest ettünk. Ebéd után a helyiek előadták a Háromkir ályj árást.
Végül Czank Gábor pl ébános úr Vízkereszt alkalmából megszentelte
a házat.

M indenki nagyon jól érezte magát, és rem éljük a nyári találko
zón még többen leszünk.

Hajdu Tímea , Moln ár Mónika,Szalai Tímea
8. osztályos tanulók
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*Laviano,1247 . [ Cortona, 1297 . február 22 .

Margit 1247-b en
szület ett Lavianoban.
J ámbor anyja bel é
p lántálta az Im áds ág
iránti nagy szeretetet,
de amikor h ét éves le tt,
ez a fejlődés, hirtel en
megtört. Edesanyja
m eghalt , s ké t év múl
va apja elvett. egy má
a ík nőt, aki azonban
nem lelt a gyerm ek
második anyj a. Ahogy
fejlőd ött Margit, egyr e
jobban kibontakozott
ét .s zépsége, de annál
n agyob bakk á váltak
a feszült ségei; a b iz 

t onság, az elismerés és él ezere tet utání éhsége nem csilla
podott.. Megnyilt há t. anna k a s zeretet.nek , am elyet m ás h e
lyen talált: tizenhét éves en elhagyt a a szülői h ázat , és egy
m ontepulcianói nem es kedvese lett. A szegény parasztl ány
drága ruhákba ölt özött, h aját aranylrincokkal d ís zítet te , lo
von vagy diBzh int ón járt. Látványosan b üszk élkedet t kedvesc
gazdagságával.

A pompázatos feltünósköd és melle t t azonb an megmutat 
k ez ot t már valami más is , amit Ielkívezctóje feljegyzéseiból
ismeliink "Em lékezz vissza .. mondta neki k és öb b Kr ísztus ",
h ogy én magam is a tanítod és vezetőd voltam, s va lód i rész
vétet csepegiettem b eléd a szegények és szornorkod ők iránt,
arn ikor még a világ t e tszését kerested , s a sötétség, vét ek és
bűn életét élted ."

Kilenc év telt el . A fiatal lányb ól é rett. nó' let t , amikor,
1273 -b ml m egtör tén t a for d ulat . Az év kezdetén a fé rfi egy
reggel el h agyta a házat, csupán a lmtyája k ís ér te. Két nap
rn ű lva a kutya ura nélkül jött vissza . Nyugtalan vonításával
Margit ot Pet rt gnane erdőségébe vezette, ah ol r átalált kedve 
se s zrirásokkal átvert h olttestére. H ogy m i játs zódott le eb
b en a pillanatban Margitban , arr ól nem szól a kr öníka, de
csalcllamar megmutatkozott , hogy nemcs ak egy világ d ó1t ösz
sze számára, d e ('Ú életre is felszabadult.

Vis sza akar t t érní apj áh oz. Gyá szöltözetben, a b ánattól
m egtörve kopogtatott a sz ül óí ház aj taján, rnostohaanyja h a
tására azonban apja ajt ót mutatot t n eki és gyen n ekének

El et ének ebben a lcr itikus p illanatában m eghallotta Krisz
tus h an gj át, Egy volt a célja: a vezeklés . Az utat Szent Fe
ren c fia i rn utatták m eg neki. Kim er ült en ér t a cellei fer ences
kolos t or kapujához és vezckl óruh át. kért . A bán at nem pusz
t ította el arca s zépségét . J óságosan , de m égis elutasítóan
vá laszolt n eki a kolostor w árdiálBa :" Lányom , nagyon fiatal
és túl sz ép vagy." G iunta Bcvcgnat í testvér azonb an jámbor
asszonyo k k özbenj ár és ára és provinciális a parancsára átvet
te Margit lelk i vezetés ét . Nem bízott túlságosml a h uszonhat
éves nő ál lhatatosságáb an. Attól t ar tot t , h ogy s zépsége ismét
a régi útra viszi , ha b eleun a ve zeklés be . Margitnak évck ig
kellett várakoznia, m ig 1276 -hml fel veliette a vezeklóruhat, a
ferences h armad rend öltözet ét .

Szépsége so dorta a bún ös élet tiijára, s zépsége lett annak
akad álya, hogy a vágyott vezeklőruhát hord h assa . D e m ost
szeretní tudók könyörtelen k övetkezetess ég ével kezdte el
Margit a szépsége ell eni h arcot : lenyírta a hajá t , az arcát ko
ro mrnal kent e be, lomposan öltözött, böjtölt, piszkos munk á
kat végzett a b et egek és öregek szolg álat ában. Odavetette a
tes tének "I,egyőztél, d e most én győzlek le ."Szép sége azon 
ban ellenállt m inden tám ad ásnak Késsel almrt.'1 h át az ar-

cát elcsűfítaní. G iunta testvé rnek egész tekintélyét be kellett
vetnie , h ogy megaka dályozza ebben a tettében .

Egy napon Margit arra k ér te Kr ísztust , h ogy n evezze }l
leányának. Félelm etes kom olysággal jutot t el h ozzá az Ur
hangja : " Most még nem nevezlek a lányornnak , m ert a bún
leánya vagy." Isten rányitotta a szern ét életének h ibáira és
b üne íre . Megérintet te az isteiu tisztaság kérlelhetetlen fény
sugara. Margit magába fogadta ezt a fényt , h ogy a zután m ajd
a búnb ánat szcnt sé g ében megnyiljon Isten kegyelm e szá
m ára. Am ikor a következő reggel a szentaldozáshoz járult ,
m egh allotta Kr ísztus hangját : " Le ányom ." Enn ek a sz önak
El boldogságat ő l áth atva újb ól és ű jb ó l ezt rebegte : "l). leánya
vagyok. O mondta. 0, Is tenem végtelen édessége! 0 , r égen
vágyott szó, amelyér t olyan áll h atatosan könyörögtem ! Az a
szö , amelynek édessége feHUmÍ11 nunden édess égctl Az ör öm
óceánja! Le ányom ! Az én Ist enem rnondtal Le ányo m! .I ézus
nevez igy engem !"

Az öröm óce ánj a l Milycn volt ez az óceán Margit é leté
ben ? Margit at élte és látta a b fín rct t enet ességét. Számára
csak akkor leh e t val ódi az örö m , h a Krísztussal , szerclm é
vel együtt hord ozza a b ün teh e r kereszt jét . Ez a kereszt nem
valami rom antikus, hanem nagyon is könyörtelen valóság
az él etéb en . Hallot ta Kr ísztus h angj át : " Szeret nél becéz et t
gyermekem Ienní, ám a keserűs ég gyermeke leszel. " Margit
ör öm ét a szenvc d és és a keserűség sem tudta eloltani, rnert
a kegyelern növekedésével növek ed ett ereje is a kereszt sza 
m ára .
Könyörtelenűl vívta a teste, bűnének eszköze ell eni har 

cát. A 13. század emberei m ásk ént viszonyultak az önként
vMIalt kereszthez, m ínt mi. Csakh amar meglátták Margit 
b an a ezentet. Ijesztő' fel ism erés volt ez Margit számára! Ugy
ére zte , ha így fé lreism ert ék, akkor ki kell ki abálnia a búneit.
Az éjszaka csendj éb en kíaltoz ás ával felverte az alv óka t, és
megvallotta nekik i fjúsága bűneit, de éppen az ellenkezőjét

érte el vele . Elrejt őz ött h át egy félrecs ó cella m agányossá
gábml , elre jtette a könnyeit, h ogy senk i se láth assa t öbbé
fájdalm át . Ez az onb an nem fe lelt m eg Krísztns akaratánals .
"Egykor könnyeidd el nyilvánítottad kí a fiíjdalmat , am elye t
az én sze nvedésem lát tán éreztél . Most hallgatásra késztet
El fecseg és t ól val ó aggódás, az a fél el em, h ogy azt gondo\já k :
hiú dicsőséget keresel. Kelj fel és s írj a Iábamnál! Fájdalm a
dat ne tartsd vis sz a , ne is rej tsd el!"

Kilenc évig élt Margit a búnben. Ez az idő m ély nyom okat
h agyott a lelkében , fl {TIhóI és újból fújdalmasan figyelt fel rá 
juk Valóban megbocsátot ta -e Ist en a bűneit? Nem csinált-e
m índent rosszul? Ekkor érte ei a s átán kisér tése: "Tud d
m eg: Isten sohasem bocsátja meg a bűneidet, h iába kéred
szünt elenül, m ert önsan yargatásoddal a halálra adt ad maga 
d at. " H allot ta azonban Margit Kr ísztus szavát is : " Leányom."
Tapasztalta szcretet énelc vigas ztalásait . De a sátán Icís értó'
hangja gúny'os nevet éssel vetette ellene : " Nem Krisztus , nem
is val ami angyal nyújtotta neke d azt a vigasztal ást , amelyet
Kr ísztusnak tul aj d oníta sz, hanem én voltam az."

Lelk i fe jlodésé nek egy nyugodt szakasz ában b izonyára
k önnyen lepergett voln a Margit r ól az ilyen szó. Most úgy t fínt
neki, núntha nunden ös szeesküd ött volna ellene . Rágalma
kat sz ört ak rá , a lel kivezetője b izalm atlan lett vele szemben,
m ajd h ét évre Sziénába helyezték át . Krísztus elfordult t óle?
Söt étségében mégis el ju t ot t hozzá a szava : "Veled leszek, és
m égsem leszek veled. A kegyelmemb e öltöztetl ek , de úgy
véled : kivetkőztél bel őle, mert b ár telje sen n álad m aradok ,
n em Ieszel k ép es fe li sm erni engem ." M íre képes a z ilyen s zö ,
h a áthat olh atatl an sö tétség burkolja b e az emb ert: "Talán el
ford ul t ó1em? Talán bünc ím nagysága ragad u l el m elló1em
v égül is ? "

Marz ít élet ének utolsó éve i re jtve m aradnak ez árnunkra .
COli~nábml halt meg 1297 . feb ruár 22-én, ö tvenéves ko rá

ban. XIII. Bened ek 1728 pünkösdj én fel vette a szcnt ek sorá
b a . (S zen tek élete I -II.)
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Fejeze ck
Endrőd 6!lelőhely, l{ápolna-haI Olvl Gyoma

A XIX. századi feljegyzésekben is szereplő halmot '1976-ban
kezdték elhordani, ezért annak tetején Jankov ich Dénes szondázó
ásatást végzett. A feltáráseredményeként egy félkö ríves szenté lyz á
r ódás ú, egyhajós, döngölt agyag alapozású templom maradványai
kerü ltek el ő , Az épü let hossza kb. 11,5 m, szélessége 6,4 m. alapfalai
nak szélessége pedig 1 m éter körüli volt (lásd a rajzot). Falai téglából
épü lhettek. A temp lom melletti, egyrétegű temetőbő l 1 976- ba n 10,
1985-ben 82, 1987-ben pedig 63 sírt t udtak kibontani. A sírrnellék
Ietek között néhány Svégű haj karika, egy XII. századi érem és gyön 
gyök voltak. A templ om omladékából is csak Arpád-kori leletek ke
rültek e lő, mutatva azt, hogy a XI, századi templom ésfalu még a )(111 .

század fo lyamán elpu sztulhatot t. A te lepülés nevét nem ismerj ük.

Szatmári Imre:Békés megyeközépkori templomai
(Békéscsaba,2005, 711. old.)

"13 32: Gama, 1338: Gyurna, 1393: Gyoma, 1412,1444: Gyoma,
1473: Gyomya, 1479: Gywoma, 1552, 1634, 1639, 1685.

1332-ben Pál nevu papja 5 garast adott pápai t ized fejében.
1412-ben Mindenszente k t iszteletére szente lt temp lom át em lítet
ték. 1552-ben papja 3 forinto t fizetet t. 1634-ben Diószegi And rás,
1639-ben H e rczegszől ő s i Dániel, 'I685-ben pedig So lymosi Bold izsár
volt itt pap. 17 19-ben és még 1733 táján is romos volt a templom .

Az új református templom 1775-ben épült, a ma is állót pedig
180/-ben emelt ék, Az utóbbi építési szerz ő d és é n ek egyik pontja
kikötötte, hogy az akkor még álló templomnak az összesépítőanya
gát is felhasználjá lc Nem tudhatj uk azonban, hogy az 1805-ben kö
tö tt sze rz ő d é s idején a középkorí temp lom létezett-e, vagy azt már
az 1775. évi épít kezések idején eltüntett ék.

Gyoma 245. lelőhely, Nyilas-dűlő

A terepjáráson felfedezett Arpad-kori falu templ om ának helye
egy tanya alatt lehet. A tanya környékén lapos téglák és embercson
tok szoktak e l ő kerü l n i. /)" települést még a )(111. században elhagyhat
ták. Nevét nem lehetett azono sítani.

Szatmári Imre: Békésmegyeközépkori templomai
(Békéscsaba, 2005, 77 9. old.)

Fotólc Soczó Géza
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Vízkereszt és Háromki rályjárás

2013. február

Tisztelt Olvasó!

Az újesztendőt a tájházunkban köszöntöttük, a téli ün
nepkör népszokásainak felelevenítésével. A visszatérő mo
tívumok megerősítik ezeknek a népi dramatikus szokások
nak a mai ember számára is aktuális mondandóját.

Az idén a nagy érdeklődésmiatt az ünnepséget az End
rődi Népház nagytermében tartottuk. Az ünnepi eseményt
megnyitó előadást Dr. Bartha Elek tanszékvezetőegyetemi
tanár tartotta. Bevezetőjében a vízszentelés történeti előz

ményeiről, a házszentelés szokásáról és a háromkirályjárás
dramatikus népszokás eredetéről szólt. A karácsonyi han 
gulat megidézésében segített Pepelán Ferenc kántor, aki
közös éneklésre invitálta a nézőközönséget. A karácsonyi
énekek után Dr. Dénes Zoltán kanonok, egyetemi tanár a
betlehemezés középkori hagyományairól szólt rövid beszé
dében.

A színpadon hamarosan megjelentek a betlehemezők,

akik Vésztőről a Kis Bálint Református Iskolából étkeze
tek. Előadásukban a szalontai betlehemest láthattuk. A
háromkirályjárók csoportja kért hamarosan bebocsátást a
terembe. A hunyai és gyomaendrődi gyermekekből álló cso
portot Sóczó Géza hitoktató vezette. Hamarosan felcsen
dültek a jól ismert endrődi I1áromkirályjárás dallamai. A né
zők soraiban ülő Idős endrődi emberek bekapesolódtak az
énekekbe, melyek gyermekkorukat idézték fel..

A vízkereszt jellegzetes egyházi szokása a házszente
lés. Vízkereszt napjától a pap, a kántor és a harangozó fel
keresi a családokat és megszenteli a családi hajlékokat. Az
ünnepségünk zárásaként Dénes Zoltán atya megszentelte
a Népház épületét, és áldást osztott a megjelent több mint
száz érdeklődőnek. A hagyományainkhoz hűen az ünnep
ség végén az Endrődi Tájház kemencéjében sült endrődi

kelt kiflivel kedveskedtünk vendégeinknek.
Az alábbiakban az endrődiháromkirályjárás szövegéből

közlünk egy részletet:

.Anqyalok énekelve bejönnek: A szent királyok, három
mágusok, Urkrisztus. Midőn szemlélték ekképp köszönték
a Jézust.

Heródes: Én vagyok Heródes király, aki keményen fel
fegyverkezve keresem lsten fiát, hogy megöljem őt. De nem
találtam meg. Napkeletről bölcsek jönnek, akik kisdedet ke
resnek, ha meqtal álj ák, tudtomra adják, és én megölöm őt.

Gáspár: En vagyok Gáspár király, keresem a kisdedet,
ki megjövendöltetett, ha megtaláljuk, királyunknak valljuk.
Gyere bé, Menyhárt!

Menyhárt: Napkeletről jöttünk, csillag a mi vezérünk,
mely felvezet a mennybe. Gyere bé, Boldizsár!

Boldizsár: Jöttem, siettem Szerecsen híres országából.
Eljöttem, hogy megtaláljam az új királyt és imádjam őt.

A három ki rály egyszerre mond]a: Gáspár, Menyhárt,
Boldizsár mind a hárornszent király.

Angyalok éneklik: Orömet mondok néktek, ne féljetek,
mert ma született a ti üdvösségtek. Menjetek el hát gyorsan
a városba, ott találjátok Jézust a jászolba.

Három királyok új cs illagot látnak az ő szivökben imígy
gondolkodnak:

Gáspár: Ez bizonyára új királynak jele, kit a próféták rég
megjövendöltek.

Menyhárt: Hogy születése az új Messiásnak, egy új csil -

lagot támaszt a világnak.
Bold izsár: Menjünk keresni, és ha megtaláljuk, ajándé

kunkkai királyunknak valljuk.
Angya lok : Hogy Heródestől észre nem vehetvén , Bet

lehem felé útjaikat vették. Midőn rnindny ájarr Betlehembe
jutnak, Jézus előtt a földre leborulnak.

Menyhárt : Gáspár Jézusnak adja szép aranyát, mellyel
jelen ti égi királyságát.

Bold izsár: Menyh ért a tömjént Jézusának viszen , király
ságáról bizonyságot tészen.

Gáspár: Boldizsár mirhátnyújt sze relmesének, ezzel is
meri őtet Istenségnek..."

Adatközlők: Dobos Tímár Mátyá s (szűtetett: 1873),
Liziczai Bálint (szüle tett:1890) és Vaszkó András (szüle
tett :1879)

GyOjtötte: Vaszkó Irén

Betlehemes

Háromkirályj árás
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Régészeti le l ő helyek yoma nagyközség területén v.

Állva halnak meg a fák.
K és ő bb, fűr észele darabolják.
Pedig Ok adják a tiszta levegőt ,

Nekünk, Emb erekn ek az erőt.

Szomorúan mégis azt látom
hogyan hal meg az én FAcBARÁTOM ...
Kivágják, mert korhadt, veszélyes,
az időjárás viharos, szeszélyes. ..
Nem ültetnek másg<.at.he1yette,
pedig az utánpó " <' n kellene.
Gyermekei] , ak ki ad
friss lev '

Egy 13 cm ivelthátú , 1-5 cm széles
vaskés, 26 cm hosszú kardkötő lánc,
a rajta l évő kapocs bronzból , egy 16
cm hosszú vaslándzsa és egy kőgolyó .

1935-ben Papp Zsigmond gazdálkodó
szobrász K. Kiss István napszámos ál
tal talált leleteket küldött be a Nemzet i
Múzeumb a innen. Egy babos bronz
karperec, egy üreges bronz rovátkolt
bronzkarperec, szögletes bronz huzal
karperec , egy bronzfibula, egy finom
bronzlánc, lapos bronzgyű rű , két lapos
bronzka rika. Mindez egy méter mély
ségből , egy csontváz mellől került ki.
Palov József innen még 1957-ben egy
nagykiterjedésű , szétdúlt szarmata te
metőből (tehát nagy sírszámú temető

ből) számos sírmellékletet szállított be
a szarvasi múzeumba.

1973 közepén Maráz Borbála bé
késcsabai múzeum régésze már csak
a teljes id ő re nd i, több évezredre kiter
jedő korszakokba tartozó leletpusz
tulást tudta jelentésében rögzíteni.
Minden tönkrement , elveszett, ami az
agyagbányászás útjába került. Sajnos,
a téglagyári s helyi vezetés nem vet
te fiqyelembe, hogy agyag az Alföldön
mindenütt van, de régészeti lelet s ilyen
gazdag lelőhely, nem mindenütt van.,
illetve csak meghatározott helyen van.

Közreadja : Cs. Szabó István

Állva halnak meg a fák ...
(írta: Benke Már ia)

letanyag (település , temetkezés) el
pusztult. Ez a pusztulás és leletanyag
.sz éthordás" a 20. sz. végéig tartott. Az
1900-as évek elején még Oláh Lajos,
majd később Eiler András tulajdonába
került téglagyá r területe és környé
ke igen sokszor szerepel a régészeti
szakirodalomban s a múzeumok leltár
könyveiben .

Annál sajnálatosabb, hogy 1974-ig
egyetlen szaksze rű , hiteles régésze
ti feltá rás itt nem történt, s az innen
származó leletanyag teljes egészében
sz órványlelet, mindenféle hiteles meg
figyelés nélkül. Ez a ter ület a községtől

D-re az LJgari-tanyák nevű határrész
dűlő E-i peremén egy széles-lapos
hátságon húzódik . D felé fokozatosan
magasodik . Ez a hátas-rész egészen
Endrőd határáig húzódik . Ezen a tégla
gyári agyagkitermelés által elpusztított
területen volt egy CSAPO-halom nevű

kurgán is. E rről már a 117. sz. l előhely

nél írtunk. Kovalovszk l Júlia régész je
lentésében arról írt, hogy rézkori táro
lóedényeket találtak, de ezeknek mára
nyoma sincs. 1953-ban jelentette Bár
dos Géza gyomai tanár, hogy van nála
egy bronzkori füles bögre innen. Mint
elmondta, itt dolgozó emberek ren
geteg cserepet, edényt, gyöngyöket,
egyebeket kapálnak fel, s ezeket sz ét- ,------ - - - - - - - - - - - 
sz órják, játszanak velük. ZALOTAY
Elemér régész e bejelentés alapján
kiszállt ide, de csak a pusztulást .álla
píthatta meg. Feltárt viszont egy E-D-i
tájolású sírt. A csontváz rendkívül kor
hadt rossz állapotú volt. Ez egy szar
mata-kori temetkezés volt, mellékletei;
csonkakúp formájú tál, egy ló alakú
bronzfibula (ruhakapocs), két kovakő , s
üvegpaszta gyöngyök. Zalotay szerint
még 20-25 e korabeli sír már elpusztult
a bányászás folytán . A sír kora Kr. u.
IV-V. század. Ezenkívül számos tele
pülésre utaló szarmata kori objektumot
is .Jeltárt", de ennek nincs leírása .

1956-ban Kovalovszki J úlia régész
e helyről származó leleteket talált a
gyomai 2. sz. általános iskola illegális
gyűjteményében. Ezek közül Palov Jó
zsef jónéhány szkíta és szarmata-kori
leletet átszállított a szarvasi Tessedik
Múzeumba (annak akkor ő mb. igaz
gatója). 19ü5-ben a .Szeqhalomvidéki
Hírlap" arról is adott hírt, hogya lelőhe

lyünkről egy kelta lovas sír került elő ,

környékről pedig urnasírokat találtak
(tehát hamvasztá sos temetkez ést).

Bóna István régész e leletet egy V.
századi gepida lova sírnak határozta
meg. Mellékietei egy 68 cm hosszú
vaskard, 4 cm széles kétélű , fa tokban.

EILER téglagyár 4/133. sz. l elő

hely - a gyomai határ egyik leggazda
gabb, hanem a leggazdagabb lelőhe

lye, ahol a téglagyártáshoz kitermelt
agyag-gödrökkel egy őskortól kora
- s későavarko ri i d őkig rengeteg le-

" EGE I -d ű l ő, Dózsa tsz. 4/123 sz.
lelőhely a határ DK-i szélén, az Egei
halomtól k!3letre, egy DK-ENY-i irányú
érmede r E-i partján van 200 méter
hosszan. Különösen a partvonulat ke-

,Ieti végében keltakori, szita-kor, kora
szarmata-kori leletek jelentkeztek, ez
utóbbiból gazda típus választékkal.

TARI-tanya, 4/124. sz. l el őhely a
gyomai határ Df<-i részén , a Csárda
szállás-Mezőberénybe vivő út É-i ré
szén az e lőbb i lelőhelyen leírt érmeder
D-i partján van a lelőhely; jól kiemelke
dő magas háton 250-300 méter hosz
szan ősko ri , kelta-kori, szarmata-kori
és Árpád-kor cserepeket "g yűj töttü nk" .

PEREI-halom, 4/125. sz. l előhely

- a határ DK-i - a 123. és a 124 sz.
l el ő helyekn él leírt érmeder É-i partján
- Csárdaszállás felé eső részen kb.
500 méter hosszon húzódik. Ahátas
résznek DK-i harmadá ban egy d űlő út

tal átvágott halom van, azaz .kurq án",
kb. 25-50 m átmérőjű és kb. 1,5 mé
ter magas. Ennek környékén bronz
kori cseréptöredékeket gyűjtöttünk . A
halomtól délre a meder alján előke rült

egy idoltöredék (egyfajta korabeli is
tenszobor) neolitikus korból való ülő

szobor vagy alacsony "lócán" ü lő em
ber alakú edény része, comb és térd.
Késő szarmatakori cserepek, gepida
kori töredékek, néhány késő avar-kori
cseréptöredék kerültek begyűjtésre .

EGEI halom dűlő , Régi gát - 4/129.
sz. l el őhely - A határ DK-i r ész én-sze
lén, egy EK-DNY-i irányú érmeder E-i
partján van a l előhely. A l előhely ENY-i
szélén, a kiemelkedés legmagasabb
pontján állott hajdan Kocsis Gábor
tanyája . E tanya udvarán, a ház és a
gát közötti területen 1925-ben agyag
gödör ásás közben sírokat találtak. Az
egyik sírban egyé l ű vaskard volt, s egy
négycsűcsű bögre , a leleteket megmu-

. tatták Krecsmatik Endre polgári iskolai
tanár úrnak, aki azokat honfoglalás
korinak határozta meg. Jelen álláspon
tunk szerint inkább kora-avarkori teme
tő részletére gondolhatunk. Sajnos a
leletek elkallódtak. 1974-ben ugyanott
gyűjtöttünk alföld i vonald íszes kultúrá
ba tartozó cserepeket, k ö z é p ső -b ronz-

.kori, vaskori, szarmatakori cserepeket.



Templárius Alapítvány tá
mogatja a "Segítsünk a rászoru 
ló gyerm ekeken!" jótékony célú
adakozást. Adószám: 18856617
1-04

óvodai felszerelések színvonal á
nak javítása.

Adószám: 18379778-1-04
Kinc s Az Életed Közhasznú

Alapítvány, célja a Gyoma end 
rődön fogyatékkal élők segítése,
a Gondozási Központ ez irányú
tevékenységének támogatása, fel
szereléseinek javítása.

Adószám: 18386932-1-04

A Napsugár Óvodákért Köz
has znú Alapítvány , célja a Sza
badság úti és a Fő út 85 sz. alatti
óvod ák gy~rmekeinek tanulási,
játszási feltételeinek jobbít ása. az
óvodák tá rgyi feltételeinek javí
tása.

Adószám: 18386248- 1-04

Az alábbi gyomaendrődi civil
szervezetek köszönik az eddigi jó
indulatot mindazoknak, akik adó
juk l %-ával korábban is támogat
ták alapitv ányuk at. egyesületüket.
Remélikés kérik, az ez évi támoga
tást is. (2012-es lista)

Ha valahol változás tört ént
volna, kérjük, értesíts ék a Szer
kesztőséget!

Szent Gellért Keresztje
Egyes ület , célja a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskola és
Óvoda támogatása.

Adószám: 18389980-1-04

Endrődi Szent Imre Egy
házközségért Közha sznú Ala
pítvány, célja az egyházi temetők

karban tartása, újra megnyitásuk
kal kapcsolatos költségek fedezé
se, a templom belső felújításának
támogatása.

Adószám: 18380761-1-04.

A tervezett edzőmé r kőzések időpontjai :

Megkezdődött az alapozás a labdarúgóknál
A Gyomaendrődi Futball Club

labdarúgói 2013. január lS -én meg
kezdték a felkészülést a március 2-án
kezdődő 2012-2013-as évad tavaszi
szezonjára.

A keret tagjai Zsíros György edző

irányításával látta k munkához. Heti
három alkalommal tartanak edz ése
ket, valam int februártól már edző-

mérkőzések is színesítik, teszik válto-
','\ zatosabbá a prog ramot. Az edzések

•~~tervezete i - az el ső hét ráhangoló
'-1.,: majd három hét kemény alapozó

és az utol só két hét a form ába hozó
edzések lesznek a március 2-i bajnoki raj t kezdetéig.
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Füzesgyarmat - Gyomaend-

Gyomaendrődi FC - Mez ö-

Mezőtúr - Gyomaendrődi FC
Törökszentmiklós - Gyoma -

2013. február 3. 11.00
2013. február 6. 17.00

endrődi FC
2013. február 9. I 1.00

rődi FC (mOfO)
2013. február 16. 10.00 GyomaendrődifC - Mezőtúr

- Nagyenyed
2013. február 23. 10.30 Gyomaendrődi FC - Török 

szentmiklós
2013. február 27 .

túr
Az esetleges téli kedvezőtlen időjárás módos íthatja az id ő 

pontokat.

A labdarúgó csapat elé kitűzött cél a bajnoki szezon végé
re az e l ső tíz helyezett közé kerülés, ezáltal a Megyei I. osztályú
tagság bizto s megőrzése. A tám adósor javul ását várjuk a tavaszi
szezonban. szeret nénk 1-2 új játékost is ide igazolni, valamint
nagy hangsúlyt kell fektetnünk a védekezésünk stabilabbá téte
lére. Mivel a csapat az ősz i eredménye alapján a 13. helyezett a
tabell án, nehéz tavasz elé néz, hiszen egy csapat sem szeretne
kiesni, így valószín ű mindenki kettőzött erővel küzd a bennma
radásért. Számunk ra is ez a cél, a játékosok ezt tudják és remé
nyeink szerint mindent meg is tesznek e cél elérése érdekében.
A TAO-s pályázat révén sikerült stabilizálni a klub működését, az
anyagi helyzeten azonban még így is van mit javítani. Célunk
megvalósítása érdekében tervezzük a csapat megerősítését egy
két hiányposzton, főleg a támadósorba kívánunk igazolni játé
kost, ha leh etőségünk nyíli k rá.

Az utánpótl áscsapataink ismegkezdték a téli felkészülést,Ők

heti két futóedzéssel hangolódnak, majd ezt követően a labda is
e l őke rü l, febru ár második felében pedig számukra is edzőmér

kőzése k következnek a bajnokság kezdetéig.
Ez év febru ár 8-9-1O-ére meghívást kapott U-19 utánpótlás

csapatunk a lengyelországi Pilzno testvérvá rostól egy tereml ab
darúgó-tornán való részvételre. Ezt a meghívást elfogadva csa
patunk részt vesz a teremtornán.

Ebben az évben tovább ápoljuk a testvérvárosi kapcsolatot
Nagyenyed labdarúgó egyesületével is, ismét vendégül látjuk
Őket febru ár 15-16-17-én. Ezen a hét végén hármas labdarúgó
tornát rendezünk, Nagyenyed, Mezőtúr, Gyomaendrőd labdarú
gó csapatai között.

A sikeres téli felkészülés csapataink számára reményt ad egy
jó tavaszi szereplésre.

Fülöp Zoltán

Endr ődiek Bar áti Köre
Egyesület , célja a hagyományok
ápolása, az elszármazottakka l
való kapcsolattartás .

Adószám: 19182030- 1-04.

Élet Másokért Közhasznú
Egyesület, célja a rászoruló gyer
mekek és felnöttek segítése, tá
mogatása.

Adószám: 18384215-1-04

Honismereti Alapítván y,
célja a helyi hagyományok meg
őrzése , publikálása, az Endrődi

Füzetek, stb.
Adószám:19056274-1-04

Hittel a Holnap Ifjúságáért
Alapítvány, célja a Szent Gellért
Katolikus Iskola támogatása.

Adószám:18372276-1-04

Cukorbetegek Gyomaend
rődi Klubja, célja a cukorbetegek
oktatása, segítése.

Adószáma: 18378272-1-04

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Kiemelkedően Közhasznú Egye
sület célja az élet és vagyon védel
me városunkban és környékén.

Adószám: 18371608 - 1-04.

Hallható Hang Alap ítvány,
célja a zene iskola hangszerállo
mányának gyarapítása.

Adószám:18379383-1-04

Gyomaendrődi Város i
Sportegyesület, célja a helyi if
júsági és labd arúgó sport támo
gatása.

Adószám: 18370827-1-04.

Öregszőlői Gyermekekért
Alapítvány, célja a külterül eten
fe l növő hátrányos helyzet ű gyer
mekek köz ép és felsőfokú tanul
mányainak támogatása .

Adószám: 18376184-1-04

Selyem úti Óvodáért Alapít
ván y célja az óvodás gyermekek
kiránd ulásainak támogatása, az

Gyomaendrődi Meut őala

pítvány: célja a mentőállomás be
rendezésének, felszerelésének és
a mentéstechni kai eszközöknek a
b övítése.

Adószám: 18376713-1-04

Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi

Egyesülete
Egyesületü nk számára na

gyon fontos bevételi forr ást je
len t az SZJA l %-a, ebből tudjuk
m űkő d é s ü nket finan szírozni,
céljainkat, programjainkat meg
valósítani.

Adószám: 19057134-1-04

Rózsahegyi Iskola
alapítványai:

A Rózsahe gyi Iskol a Diák
jai ért Alapítvány az iskola tanu
lóinak és tanulóközösségeinek
támogatására szolgál. (Tanulmá
nyi versenyek nevezési díja, úti
költsége, nyelvvizsga díjak, tanul
mányi kirándulások, kulturális
tevékenységek, rend ezvények.)
Az alapítvány kö zrem ű k öd é sével

készült el a Hősök terén és a liget
ben l évő játszótér.

Adószám: 18390162-1-04

Dr. Farkas János Tanulmá
nyi Ösztönd íj Alapítvá ny

Célja a közép- és fels őfokú is
kolákban tanuló diákok t ámoga
tása. Jelenleg több, mint 2 millió
Ft a laptőke kamataival rendelke
zik a kuratórium.

Adószám: 19062255-1-04

A Róz sahegyi Kálm án Diák
spor t Egyesület az iskolában fo
lyó sporttevékenységet támogatja.

A befolyó tagdíjakb ól, pályá
zati forrásból spor teszk özöket.
felszereléseket vásárolunk, illetve
a nevez ési díjakat, útiköltséget fi
nanszírozzuk.

Iskolánk kiváló sporteredmé
nyei többek között az egyesület
támogatásának köszönhetők.

Adószám: 18387139-1-04
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Hozzon a mai nap belső békét a számodra. Bízz az Isten
ben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, aho l lenned kell. Ne
felej tsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek.
Használd az adott ságokat, amelyeket kap tál, és add tovább a
szeretetet, amely megadatott számodra. Légy elégedett abban
a tudatban, hogy az Isten gy erme ke vagy. Legyen ez a tudat
teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a há la és a
sze retet szabadságát. Ez mind annyiunké!

Avilai Szent Teréz imája

A csoda.. .
(írta: Benke Mária)

Figyeld . hallgasd a sz íved, hogy dobog.
Ez egy csod álatosan nagy dolog.
Csoda. ho gy árn yékod fut Veled,
s látod a folyó tükrében az eget .. .

Ne várj 8.Z Életb en nagy csodát!
Hidd. mik történnek Veled. azok csodál"
Minden nap új csod a vár Rád ,
lásd , halld meg m ind íg a cso dá t hát!

Ősszel a fák lombj a új színeket ölt,
bo ros-gazda a pincében óbort tölt.
Kortyold e ned űt, érezd zama tá t,
a csodás bo r ízét, szín ét, illat át.

Élvezd az Életet, mely maga a csoda!
Óz biroda lmá ba ju tsz el oda ,
hol m esebeli minden és csodás
a szíved dobbanása, mcsebeli varázs!

Vecsés, 2012. október ll.

20130fe bruá r-m ércíusl proq ra mok - Gyomae drődön és környékén

febr uár 2-3. szom bat Nem zet i Fiat al Áll at Varga Lajos Sportcsarnok Kopcsek László
vasárnap Kiállítás (Gyomaend rőd Szabad ság tér 1) Tel.: 06-30/953-1355

(Galambkiáll ítás)
február 12. kedd I Agrárkamara választás Kat ona József Művelődés i Magyar Ag rárkamara

Központ (Gyomaend rőd , Kossut h
utca 9)

feb ruár 18. hétfő Véradás End rőd i Néph áz Magyar Vöröskereszt
(5502 Gyomaend rőd Blaha Lujza
u. 18.) --

március 15. péntek Nemzet i ünnep- városi Gyomaend rőd Szabadság tér Dr. Szonda Istv án;
ünnepség Tel.: +06-20/ 238-00-46

- Katona.J. Műv.Közp.
06-66/283-524

A programokban esetegesen bekövetkező vál tozásokért fe l el ősséget nem vállalunk. Szer kesztőség
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ózsahegyi Ka,lmán..
2013. febru ár,

Rózsahegyi Kálmán: Zörög a haraszt...
Vidám vadásztörténetek

A húszas-harmincas években a vidéki színészéletéhez hozzátartozott
a vadászat. A vendéglátók keresték a szinészek társaságát, mert színes
egyéníségükkel, ízes történeteikkeljól szórakoztatták a vadásztársaságot.
A művészek is szerettek vadászni, bár a kelJékpuskához szokott emberek
nem sok kárt tettek a vadálJományban, sokkal inkább a vadászatot köve
tő lakomát szerették. RózsahegyiKálmán viszont azon színművészek közé
tartozott, akik nagyon jó l bántak a puskával. A szülőfalujában, Endrődön

sajátította el a vadászmesterséget: először a tanító úr vitt e hajtani, majd
egyorvvadászfogadta társául.

Részletek a könyvből:

Elmondh atom ma-
gamról, hogy a vadász
mesterséget is egészen
alulról kezdtem, mint a
színészetet, amivel a ke
nyerem keresem,

Hatéves koromban
már gyerekszerepeket
játszottam egy faluzó ván
dort ársulatn ál. Leveleslá
dámban, amelyben éle
tem emlékeit örzörn, ma
is tartogatok egy elsárgult
békéscsabai színlapot,
amelyen úgy szerepelek,
mint Rózsahegyi Kálmán
ka, záróje lben hatéves ...
Később színlaposztó, kel
l ékes, lámpapucoló let
tem .

Szóval: a vadászmes
terséget is alulról kezd-

Kálmán bácsi vadászni indul tem, amennyiben először

hajtógyerek voltam.
Abban a kis alföldi faluban, ahol nevelkedtem, volt egy ádámcsut

kás kánto rtanítóm, száraz embe r volt. min t a tavalyi kóró,aki a jóltanuló
gyerekeket iskola után kirendelte, hogy nyulat, meg foglyot hajtsanak.
Ennek a kis társaságnak én voltam a vezére, nem mint a legjobb tanul ó,
hanem inkább, mint a legjobb hajtó. Különös megti szteltetés, kegy volt
a részéről , ha magával vitt, hogy hajtsunk neki.

Szenvedélyes vadászember volt az én kántortanító m, bizony gyak
ran előfo rd u l t, hogy nemcsak a tanóra után, hanem az óra közepén is
hazaküldte 'a gyerekeket, hogy vadászni menjü nk. Amikor az iskola ab
lakain beszűrődött a langyos, őszi napsugár s a házakon túl édes, bá
gyadt mosollyal integetett az ezersz ín ű őszi táj, meg éppen a köszvény
sem bántot ta, hirtelen felállt az asztal mellől s hangjában valami benső,
rejtett izgalommal, odaszólt a nebu lókhoz:

- Mára elég volt a tudo mány but a fejeteknek. Menjetek szépen haza,
ti meg itt öten, a"kiválasztottak'; gyüttök velem vadászni...

Ilyenkor én már szaladta m is a puskájáért, ami ot t lógot t a konyhá
ban. Aztán jókedvűen füttyentett a kutyáján ak - olyan össze-vissza ke
veréke volt az agárnak, vlzslának, meg a kuvasznak -, s már indultunk is
ki a határba...

Szeretet t, mert olyan szemem volt. mint a hiúznak, még a szakállas
tarlóban fekvő nyu lat is meglátt am.

Kánto r uramat odahívtam, ő pedig sebes ült iben lepuffan totta a
tapsifü lest. Honorárium om az ügyeskedésért meg a hajtásért egy ke
mény barack volt a fejem búbjára.

(.../
Később, amiko r serdültebb fiúcska lett em, szövetkeztem az öreg

Orbán bácsival. Hogy ki volt ez az öreg Orbán bácsi?Jómódú paraszt
ember, az egyik fia törvénybíró, s ő maga mégis h ét vármegye legh ír
hedtebb vadorzója. A csend őr ö k. az összes uradalmi vadőrök figyelték,
de az évek hosszú során soha nem sikerült rajtacsípni vadorzáson. A
faluban azt tartották fel őle, hogy az ördög Ökkel cimborál. Tekintélyes
családja féltette az öreget, hogy egyszer bajba keveredik vadászszenve
délye miatt s szégyent hoz mindnyájukra.

De ő már nagyobb testű vadra pazarolt a a magavagdalta
ólomserétet. Az öreg pernahajd er aWenckheim grófék őzeire pályázott,
ai: apróvadat. a nyulat hurokkal fogta, sajnálta rá a serétet.

(...)
Az egyik vasárnap szentm ise után söröztek a szárazkóró kántortaní

tó, meg az öreg Orbán, a hírhedt Raubschütz. Késő bb megtudtam, hogy
ekkor hívta fel rám a figyeim ét a tanító úr. Azt mondta sörözés közben:

- Idehallgasson, öreg. Van nekem egy hajt órn,ez a Rózsahegyi faty
tyú, ilyet öregapám még nőtl en korában se' látot t, pedig az mán nagyon
régen vót! Fektibem eglát mindent, olyan a szeme, akár a sasnak, vagy
az éjje li bagolynakL .

Elég volt ennyi, hogy az öreg Orbán felfi gyeljen rám. Azelőtt is is
mert, de rám se hederített. Most, hogy ezt hallotta rólam, egész máso .
képp nézett. Szö rnyű nagy tekintélyem let t az öreg vadorzó el őtt.

Az egyik este átszól a kerítésen:
- Kálmánka, gyere csak velem. Tudok az erdő alatt két vadgalamb

fészket. Ha elgyüssz velem, osztmegbecsülöd magad, hazahozhatod a
fiókákat...

Tudt a, hogy nagy madarász vagyok, értet t a nyelvemen. Persze,
hogy szíves örömest mentem vele.

Máig sem tudom megérteni, hogy az öreg Orbán miért lett hozzám
mindjárt bizalmas, s hogyan történhetett az, hogy menten beleavatott
szenvedélyének féltveőrzött t itka iba.

Az öreg jól ismerte a nyúlj árásokat. este, holdvilágnál leraktu k a
hurkokat, hajnal felé, az őzbaklesrő l visszajövet pedig megnéztü k, hogy
mi az eredmény. Mindig volt huro kra akadt nyúl jócskán, csakhogy őt 
mint mondtam - nem nagyon izgatta az apróvad.

Hű szövetségese, bűntársa lettem az öreg Orbánnak, akivel estétő l

hajnal ig egy kis t isztásról lestük a Wenckheim grófék erdejébő l kime
részkedő őzeket. Puskáját mindig kint tartotta valamelyik szénakazal
ban, ha elfogják, hát ne találjanak nála semmi bű njel et. K itűnő puskás
volt. Soha nem láttam hibázni! De sok őzet e llőtt a Wenckheim grófék
erdejébő l, az uraság nagy bosszúságára!

Később azután az öreget is utolé rte a legtöbb vadorzó sorsa:egy er
dész, aki már régen fente rá a fogát. halálosan megsebesítette. Szeren
csére én akkor nem voltam vele. Csak később, hallomásból értesültem
a rész letekrő l.

(...)
Családjával együtt én, a fiatal gyerek ís ott álltam a halottas ágya

mellett. Én, a h ű szö
vetséges, a bű ntárs ...

Utolsó szavai hoz
zám szóltak. Elbúcsú
zot t tőlem, megsimo
gatta kócos fejem és
elhaló szavakkal szólt
feleségének:

- Örzse... a puská
mat adjátok oda Kál
mánkának ...

így testálta rám a
puskáját az öreg Or
b án,

Ezzel az egycsö
vű, e lö ltö l tős, kapszlis
puskával kezdődött a

.vadászkarrierem ...

Rózsahegyi Kálmán SósMihály vadőrrel
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A hazám szeretete...
(Írta : Benke Mária)

Itt sz ülettem, éltem, s élek,
nem vágyom el, nem cserélek.
Mindenhol értik szavam az Emberek,
Itthon vagyok! - Haza megyek!

Végig nézek e szép Hazába'
rácsod álkozom e csod ás tájra,
hullámzik a búza-rnez ő,

itt ringott bölcsőm ezelőtt ...

E helyt, hol Édesanyám mesélt,
régi szép titkokról regélt . ..
Elmondta az ő gyermekkorát,
változott az Élet? - de mekkorát!

Családom, otthonom, Barátim ,
itt élnek, itt vannak társaim ...
Fél szavakból is értjük egymást,
a Hazá . ~ . , I c.. nem más!

Tóbiás csak állt fülig pirulva és azon gondolkodott.
amit a mamája szekott neki rnondoni:

- A mohóság bűn , ha valaki nem éhes, vagy nem
szornlos akkor ne egyen-igyon, vagy csak annyit, ami
éppen oltja :?z éhségét, vagyo szomjúságát...

- Bezzeg O, mindig túlzásba esik, mert nagyon szeret
falni is, inni is... - gondolta - bocsánatot kér a madarak
tói .

~ Ne haragudjatok rám - mondta - soha többé nem
teszek ilyet.

- Jól van! - megbocsátunk - csiripelték a madarak, a
holtág is nagyobb hullámokat vert, mutatva, hogy újra
vidám és már Ő sem haragszik Óriás Tóbiásra .

'Ekkor Tóbiás a nagy Hármas Körös ártere felé vette
sietősen az útját, mielőbb haza akart érni a mornój ó
hoz.

Otthon elmesélte, mi történt vele, de a mamája
mégis megdicsérte, hogy rájött magától is, rnl a he
lyes...

Azóta jó kis zápor esett, a Holt-Körós medre megtelt
vízzel,még halacskák isúszkolnek benne ,jól érzi magát
necvon. s azok is, akik inni járnak hozzá, vagy csak sé
tálnak a partján, gyönyörködve a hullámaiban .. .

Ezentúl Tóbiás elkerülte a környéket is annyira szé
gyellte magát.

---.-
Mesék, versek ...

Óriás Tóbiás és a Holt-Körös...
(írta: Benke Mária)

~'.

2013. február

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy já mbor
szörny, hogy honnon került az endrődi .ligetbe' azt nem
tudom. Történt egyszer, hogy Tóbiás lassan bandukolt,
mikor azt érezte , hogy nagyon megszomjazott, így hát
ótvóqott o ligeten, s leballagott a Holt~Körös partjára,
hogy igyon ,egyet .,. .

A holt óqvize igen sekelvvolt, régóta nem esett már
eső, és szomorúan szemlélte az ő kis szomjazóit, akik na
ponta többször is meglátogatták, hogy igyanak a friss
vízből. Acinege, a rigó, a búbos banka jóízűen kortyol
gatták a vizet, de noqvdönqőléptekre riadtak, majd
felrebbentek egy fára ...

Kíváncsion figyelték, rnl lehet az; majd meglátták,
hogy Óriás Tóbiás közeledik.

Halkan cslvlteltek.ozt gondolván, hogy meg ne za
varják, mert olyan "böhöm" nagy volt, hogy féltek tőle.

Tóbiás egy nagyon jámbor szörny volt, de a megjele- ,------ - -- - --- - - - ----- -- - 
nése riasztotta az állatokat, méretei miatt soha nem ta
lált barátokra , bánatában folyton folyvást csak evett ..,

Anyukája az ártérben - ahol lakott - mindig próbálta
féken tartani az étvágyát, de hiába ... Amint a Körös
holt ágához ért hatalmas levegőtvett és felszippantot
ta az összes vizet, majd nehézkesen eldöcögött az ár
nyas ligetbe és egy fa tövében ledőlt, s eloludt.;

A Holt-Körös szomorúan sóhajtozott, a madárkák ta
nácstalanul vigasztalták, hogy majd csak megered az
eső és akkor megint lesza medrében víz, de erre a tűző

napon nem nagyon volt kilátás,
A rigó cslcserecve szemlélte a fatövében horkoló

Óriás Tóbiást, az ég felé nézett, majd belevakult a nagy
fénybe' , amint a nap hétágra sütött.

- Itt nem lesz eső egyhamar - gondolta .
- Mit lehetne tenni? - tanakodtok tanácstalanul .a

madarak."
A kiszáradt meder szivszorít ó szomorúságában csak

sóhajtozott.
így üres mederrel víz nélkül már nincs rá szükség 

gondolta.
Hosszasan aludt Tóblós. de mikor felébredt nagyon

rosszul érezte magát, alig bírt lábra állni , nyomta a ren
geteg víz a pocokj ót. így hát visszaballagott a partra , s
a nádasban egy nagy ásítással az összes vizet visszaad
ta a Körös medernek .,

Nyújtózkodott egyet és azt mondta:
- Már megint mohó voltam, csak az anyukám meg

ne tudja.
- Bizony, bizony! - csivitelték a kis madárkák - szé

gyen , hogy az összesvizünket felszippantottad.
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Szép Magyar BeszédVerseny

A Kazinczy Szépkiejtési Verseny iskolai fordulóját 2013. ja
nuár 14-én rendezte meg a Humán Munkaközösség. Az 5-6.
osztályosok köz ül a legszebben és legjobban olvasók a .kö
vetkező tanulók: első helyezett: Weigert Csenge 6. a, maso
dik h.: Szmolnik Alexa: 6. a, harmadik h. : Kósa Fruzsina: 5. b.
A 7-8. osztályosok közül: első lett: Czikkely Hanga 8. b második he
lyezett: Deli Csenge 8. b, míg Uhrin Barbara 8. a harmadik helyezett.
Felkészítő tanárok: Hunya Jolán és Forgácsné Gyetvai Krisztina.

Beharangozó hírek, februári előzetes

Bálint - Valentin Napi Kavalkád színeseseményén maskarába
öltözve vonul fel a Kis Bálint Általános Iskola minden diákja. Idő

pont: február l4-én 8 óra 30 perc. Majd az osztályok zenés, tán
cos humoros bemutatkozása következik meglepetes feladatokkal,
rendhagyó órákkal, kiszebáb égetéssel tarkítva. A kedves szülőket
és minden é rdeklőd ö t szeretettel várunk.

Február l-jén Vidor délutánra hívja a Diákönkormányzat a ki-

folytatás a 17. oldalról
Minden szó teremtés.
Minden szóbana teremtő csend és a teremtett szó eggyé válik.
Minden szóbana teremtő és a teremtett eggyé válik.
Minden szóbana teljesség van jelen.

Lehetszólni.

I. fejezet

MATUTINUM
(latinul hajnal, a szerzetesek hajnali imaórája.
amely a vigíliából alakult kij

Léthajnal.

Alétígéret.
A nincs mélyén a van lehetősége rejtezik.
A semmi a létezés !ehetőségét hordja méh ében.
A lehet.
A még nincs.
A fénnyel várandós éj.
A pirkadat előtti sötétség.
A szól ásra nyitott ajkak.
A felhúzott íj.
A feszülő izmok.

A lehetőség halála a megvalósulás.
A létezés lehetőségének halála az odaadottság. A létezés

első pillanata.
Az egy kezdete a kétség.
Az egy kétségbeesése a létezés kezdete.

A kétségbeesés az egy odaadottsága. Általa lesz első.
A kétségbeesés kettős szülő: az elsőt és a másodikat hozza

a világra.
A kétség 'ad létet az egynek- azáltal, hogy első lett.
A kétség-ad létet éi rnásodiknak.: az egy megszünt

- maradéktalanul
Odaadta magát - így lett második.

Kazin czy Szépkiejtési Verseny

sebb - és nagyobb diákokat egyaránt a Hősök úti épületbe.
Az Iciri-piciri Mese - és Vers illusztrációs verseny megrende

zésére február 26-án kerül sor.

A második nélkül nincs első.

Az első - odaadottsága révén az, aki.
Az első - maga az odaadottság.

A második az első odaadottsága.
A második - maga az odaadottság.

A kétség az egy lényegének, a létezés teljességének 
Az egységnek szent lehetősége.
Kétség nélkül nincs egység.
A kétség az egység ígérete. '
A kétség az egység hajnala.

Az egység az egy lényege.

A kétség az egy határtalan létmerészsége: odaadja magát,
és nem tőle

függ a lét beteljesedése.
Megtette a teljesség lépését, amit az egy az egységért tehet.
Az egység a kétségbeesés szülöttének, a másodiknak

a kétségbeesést
felszámoló, az egy odaadottságának teljességmértéke szerinti
viszont-odaadottságában születik.
Az egység - az első és második kölcsönös odaadottsága.
Az egység közösség.
Az egység nem az első .

Az egység nem a második.
Az egység - a harmadik.

Az egység a beteljesedés.

Az egység maga az odaadottság.

Már jelen van a lét hajnalán az egy k érs égszül ő

odaadotts ág ában.
jelenvalóa másodikban, a kétség szülteodaadottságban.

hogy annak
viszont- odaadottságarévén létesüljön.

A létezés egység a háromságban.
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Polányi Éva

fo lytatá s a 13. oldalon

A sziv ÉRINTÉSE
(- részlet -)

LOCj05Z
(szó, értelem, gondolat,
a filozófiában elvont világtörvény)

Minden szóa csendszava.
Minden szóa csendtörödése,
Minden szóa csendodaadottsága.

A csenda teljesség.
A csend az időtlenség .

A csend a változatlanság.

Minden szóa teljességet töri darabokra.
Csak a csend igaz.

Nem lehet szólni.

"Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt,
és lsten volt az Ige"Un 1,1)

Minden szóaz időtlen teljességcsendből

időt teremtő szárnyalással kél és ereszkedik vissza.
A lét hullámverésének kiszakadt. elkülönült cseppjekéntfelragyogtatja
a tengert és visszahull.
Minden szó a teljesség gondolatszülte tükrének egy-egy
cserépdarabkája.
Minden szó az elveszett teljesség feletti fájdalom jajkiáltása.

Minden szó hamis,
mert az egészet részbesűrített é,

az időtlen t időbeágyazottá,

a változatlant változás-látszatúvá varázsolja.

Minden szó igaz, .
mert benne a változatlan, időtlen teljesség
az időben, a részben és a változóban nyilatkozik meg.

amely benne is rejtezik, mely minden ember sajátja. Felfedezze,
hogy Isten, a m ásik ember és önmaga arca egy és ugyanaz. "Ha

/-1 szeretek, egységben élek."Ennek az egységnek a tudatában élni min-
l~/'O;!, (~\------. dennapjainkat ajándék. Ajándék és felelősség. Kül önb öz ő s égeink

r;'\ --k-._. •~ elhomályosulnak. Megsejtjük , hogy a létezés több fizikai valósá-
• t gunknál. Nézésünk látássá válik, amikor a horizontról felem eljük

, tekintetünket. Az Élet , életünk maga sságot és mél ységet, valódi ér
telmet kap , hiszen szeretünk. Itt és most , a jelenben. lelen ünkben.

"Ha szeretek, azaz úgy dönt ök, hogy szeretek , ezze l túlléptem az t
a valóságban nún létező, és csak a kétségbeesettség káprázatában va
lóságosnak tűnő f alat, amely elkülönít, és megtapa sztalom a létezés
egységét. Ez az ex-tasis (=kilépés). A szeretet extáz isa. Önfeledtség.
Akkor találok önmagamra, ha megfeledkezem önmagam ról."

Csend. Hó . Fa. Fény. Mad ár. Táj. Belefeledkezem. Ebben az ön
feledt egységben m inden vagyok. Isten szeretete, mely most csend,
hó, fa, fény, madár, táj formájában nyilvánul meg.

Vadnyom. Hó-érintés. Harkály. Hang-érintés. Fába vájt Mária
szobor. Szív- érínt és. A hegy oldalában álló behavazott Pieta. Szere
tet-érinté s.

Lehanyatló Krisztus-kéz alatt imádság. A szív felemelkedik. A
kápoln ában zsolozs ma szól. Zsoltárok, szentírási olvasm ányok, kö
nyörgések. Isten dicsérete, az Élet dic sérete . A szentmise keretein
túl, a nap nyolc imaórájában. Szolgálat.

Biegelb aue r Pál rend hagyó brev iáriuma, zsolozsmás könyve en
nek a szolgálatna k kivételes megnyilvánulása. Érintés. A szív érin 
tése.

"Ez a köny v nem ígér semmit. Talán csendet, és az önm agun kra
ébredésgyönyörűségét. Szavai - szívem dobbanásai. Üzenete - a sza
vak közti csend."

A szív érintése
(Jelenl ét- sorok Biegelbauer Pál soraihoz)

. Fehérség mindenütt. A pilisi erdők fáin, bokrain, kanyargós
útjain hótakaró. Barn a törzsek barázdáiba tapadt foltok, lehajló el
nehezülés az ágako n. Koronák kö zött a kim etszett ég szabá lytalan
formái. Áttetsző kékség az áradó nap süté sben. Mozdul atlanságból
emelkedő és mozdul atlanságba hull ó szárnycsapás. Fénynyaláb
zuha nás. Éri ntetlenség be érkező alig-é rintés. Hó. Fa. Fény. Mad ár.
Táj. Csend. A szív érintése. .

"Nem szólni akarok hozzád, hanem érinteni akarlak." Mint a
napsugár, a szél, a fa árnya, a patakvíz cseppje, az ibolya kékje, a hó
kr istá lya. Érinte ni tekintette l, ahogy kézfogással, öleléssel is. Jelen 
léttel, a jelenlé tem mel.

Hó. Fa. Fény. Madár. Táj. Csend. Szavak " .. . és az érintéshez
nincs más eszközöm, csak a szó." Itt és Mo st csak a szavak.

Szavak, melyekkel körülírha tó a világ, látható valóságunk. Sza
vak, melyek felidézn ek, rámutatnak. Szavak, melyek m ást jelent
hetn ek neked és mást nekem. Szavak, melyek korlátozottságukban
is végtelen lehetőséget adnak. Út lehet hozzád, hozzám.

"A szó, am ely túl van a tér és idő határán, és a csendből f orrá
sozik." Ez a csendből eredő szó érintheti meg csak a szívet, em elhe t
Hozzá. . . juthat el valójában ho zzád.

"Hó" - töröm meg a csendet, s ezzel a hómező id ő tlens é g ét , tel-o
jességét. "Hó" - mondom ki újra a sz ót, s figyelem , m iként emelke
dik ki a végtelen fehérségből, mint távolodik karcsú fák, szétterülő

. bokrok közö tt. Az erdő mély csendj éből, letakart ságából előbukka

nó szóval élesen válik külön: hópehely és hóta karó, rész és egész,
idő és időtlen, változó és válto zatlan, szó és csend.

Az eldugott kis kápo lna félhomályában csend van. Hosszú, ka 
nyargós, hó csendes út vezet odáig. Térdre ereszkedő emberek, ő sz

szekulcsol t kezek, leh ajtott fejek. Külső és belső csend. Ebbe a m ély,
kit ágult pillanatb a érkeznek az ünnepi szavak ... "Kezdetben volt az
Igei És az Ige Istennél volt,! És Isten volt az Ige" (Jn 1,1)

Az Ige (Logosz, Sz ó), amely me gszületett a lét hajnalán Isten
"o daa dotts ága, áradása, Szeretete" által.

Isten a Szeretet, s az Ö Szeretetéből született a Világ. A Szeretet
ter mészete a folyamatos áradás. Valam ennyi létező e Szeretetben,
Szeretetből lett. Az ember is, aki megkapta annak a lehetőségét,

hogy felismerje az Ö arcát a másik emberb en; Azt az isten arcot ,
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Február

Seidl Ambrus

KVÁ

Tepertőkrém

20 dkg tepertöt egy fej vöröshagymával és 5 dkg füstölt szalonnával húsdarálón
ledarálunk. Pirospaprikával, sóval, borssal, mustárral, citromlével ízlés szerint
ízesítjük. Jóllehűtve tálaljuk például friss pirítóshoz .
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TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

METÁLSTOP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerék pár forga lmazó má rkabolt és szerví z

Tornádó elektrom os ker ékp árok,
gázk észülékek. kazánok, radi átorok,
csövek, szerelvények.
h űt ő szekr é nyek, fa

gyaszt ól ádák, mosóg épek,
háztar tási kisgépek, szó rakoztató elektro n ika,
szegek, csava rok, zárak, lakatok,
fürdőkádak, m osd ók, csaptelepek. mosogatók
GYOMAENDRŰD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.
Tel.: (66) 386-909

Hitel/ehetőség! Minden kerékpárhoz
értékes ajándékot adunk!

YŐ FŰ R ' SZÁRUFE
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegő l éce k, gerendák, lambéria

Minden felületen
otthon vagyunk!
Vállaljuk lakásának teljes körű
felújítását , elképzelései szerint!

'1 Munkáink garanciálisak,
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető

legjobb minőség elérése a legmegfizethetőbb áron!

A felmérésünk, ami az írá sos árajánlato t
is ta rt almazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

- festés, mázolás, tapétázás
- homlokzatszigetel és, hőszige telő rendszerek
- gipszkarton falak, álmennyezetek, előtét fal ak boltívek
- rejtett világítások, gipszkarton díszítések, do bozo lások
- laminált parketta lerak ása, parkettacsiszolás
- fü rd ők, konyhák bu rkolása, kőm űves munk ák
- tetö terek beép ítése, szigetelése
- nyílászárók, ajtók, ablakok cseréje
- bontás, sitt elszállítás
- vizes falak szigetelése
- házak k ü l s ő hom lokzat ának szígetelése, színezése

hidegburkolás (csempe, j árólap. má rvány, gránit lerak ása.
ill. tégla lerakása)
melcgburkol ás (PVC , linó leum, szalagparketta. laminált
parketta ,

- pad l ósz ő nyeg, dekorpanel rakása és fektetése)
- állványozás , állványok bérbeadása (gurulás, hom lokzati)

LÁTKÓCZKI LÁSZLÓ . Telefon: 06/70/381-4227

oz jö a fodrász!
Szeretettel váram minden kedves régi és ( lj

vend égemet teljes kö r ű női-, férfi és
gyermek-fodrászatomban.

Igényszerint házhoz ismegyek! Hétvégeken is!

LátkóczkingErdős Magdolna
GYOMAENDROD, KULlCH GY. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

Nyelvtanfolyamob , be:u fölmeb és haladóbnab:
~~pár~,J>i,-cs_op_O[to s, igény e,eté n hétuégeben

KezdŐ a ngol és német
• 30 órás büfföldi rnunba vá llaláshoz

M ~áérös tanfolyam: he t i 11160 pert, 50 0 Ft/ó

Üzlet i angol és üzleti német - csoporto s
Minimum a la pfobú tudással

Felbés:i~ités állásinterjúra (10 óra )

Rsbolá s angol és német felsősöbneb500 f t /6
I<a lföldi á !i á sle h e tö$~ g e k :

ven déglátás, gyári m uni'ul. feltétel : alap.zintű nyelvt udás

támogatott képzésck cégclUlck: T ,\''-1OP pályázat kcret ébcn

Érd.: 06.20/ 947-1 603; www. in ternyclvstudio. hu

Inte r Nyelvstúdió, I{ossuth út 18. hétfö-pénteb: 14.0 0 -18.00ó'a

aki szeretné az állami támogatást igénybe venni, regisztáljon a
YYYYW,! J,J QSl?odCljQY-Qí,I..b..1J honlapon, tájékoztatásért hívja a 20/22-970-22.
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVAI_Ó5ÁGBA KÖlTÖZTEK
Híradásunkban csak azokról emlékezün k

meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá
járultak!

GELLAI GERGELYNÉ GUBUZNAl
ESZTER, aki Hunyán élt, hosszú, nehéz be
tegség után január 20-án, 77 éves korában
visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolja:
családja és a rokonság

özv. JUHÁSZ MÁTÉNÉ VÉHA
MARGIT, budapesti, korábban
gyomaendrődi lakos, aki 2012. december
29-én 93 éves korában örök hazába költö
zött . Gyászolja: szerető családja

r r 1tem ..udna4 d (f4, éik~ ét.teá:
~i4t4 ~4~. ~, ét<e4.
(')4 élt t1t4'Zad.ta4~~ <l<é9'
~C'4JeU~ neI~ a ,,~. ..

(fJ~ tJ<;«h)
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Békesség haló poraikon ,
fogadja be őket az Úr
az C? országába. .
Az Orök Világosság
ragyogjo n felettük!

Az endrődi katolikus temetők takari
tását, karbantartását támogathatjuk ado
mányok felajánlásáva l:

Készpénzbefizetés az endrődi pl éb áni
án hivatali időben (munkanapokon 8-12),
vagy az Endrődi Szent Imre Egyházközsé
gért Közhasznú Alapítvány számlájára be
fizetésselvagy átutalással. Számlaszárnunk:
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet.

Az endrődi templomban, a katolikus
szertartás szerint eltemetett halottakról 40
évre visszamenőleg, név szerint megeml éke
zünk halálozási évfordu lójuk napján.

Szép és üdvös lenne, ha a gyászoló család ,
egy éven belül havont a, egy éven túl évente
szentmisét ajánlana fel elhunyt szeretteikért.

Hunyai elsőáldozók 1968-ban.
~ Középen Lengyel László plébános

~ Ballagás hunyai Pogány Iskola, 1967

Endrőd i Mári a lányok 1956-ban
Szakálosné Uhrin Eva, Fülöp M áténéPapp Gizella,
Iványi Zoltánné Gyuricza Irma és Bótos Vilmosné
Papp Magdolna .
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Oév ÍJlÍcSlÍztdtó és fd//ldi8znóvtigds H/lI1'1dl1

Egész évben várju k ked
ves vendégeinket klimatizált,
term álvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti,
családi rendezvények lebo
nyolít ását klimatizált étte r
münkben 70 fő ig.

Az étterem nyitva
11-21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyolítását vállaI
juk a teljesen klimati záit Híd

- f ő étteremben 160 főig .,
ppszq;1(

Panzió és CEtterem
5500 Gyomaend rőd, Szabadság tér 6.

Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mob il: 06-20/5599-240
E-maii: feszekpanzio@mail.globonet.hu

www.feszekpanzio.hu

A GI\O T ' '" •
~ lavasz, alan otOlm:.&~) Trr;''' f \ ~ • Megérke~tek atavaszi vetömagok, bio
-'""""'~~~~~~ burgon~ak .

• Zöldségfélék, virágmagok, virághagymák
Gyomaendrőd, Fő út 15. • Kardvirágok, begóniáK, dáliák, rózsa tövek

Telefon: 06-20-9527-032 és • Tavaszi lemosóvegyszerek: Agrol, Vegesot
06-66-386-274. RS, stb.

• Rovarölök, gombaölök, virágtlÍpok
r-t-r- -----, . Műtrágyák, virlÍgföldeK, fümagok

• Műanyag virágcserepek, virágllÍdák, kaspók
• Fóliák, műanyaghálók, zs ékok, kötözöspárgák
• Permetezök, fünyírók, kéziszerszámok
• BarklÍcsgépek, szegeK, csavarok,

reisercsavarok
• Festékek, higítók, festöszerszlÍmok
• Berner- ésTytán termékek, púrhabok, silicon

tömítések, stb.
• Munkavédelmi bakancsok, védökesztyűk,

es őruh ák

• Izzókl elemek, elektromos kapcsolók,
dugvi lák vezetékek; stb.

• Kandallók, szeneskannák, kályhacsövek
• Szönyegek, 2x3m futószönyegek

Várom vásárlóimal! - FARKAS MÁTÉ

VÁROStJl'tl(, Gyomaendrőd * Megjelenik havonta * Kiadja az Endrődi Szent Imr e Egyházközségér t Közhasznú Alapítvá ny 5502 Gyomaendrőd, fő
út 1. Tel., Fax: (66) 283-940 * Felelős : Szabó Zoltánné * Főszerkesztő : Iványi Lász ló * Szerkesztőség címe: 5555 Hunya, Kossuth u. 1.Tel., Fax: (66) 294

352, (20) 9457-843 varosunk@gmail.com * Alapítók: Vaszkó András , tCsászár Ferenc, Iványi László * Szerkesztők: Cs. Szabó István, Czank Gábor,
Gellai József, Fülöp Zoltán, Hegedüs Bence, Hunya Jolán, Lehó czkiné Tímár Irén , Polányi Éva, Sóczó Géza, Seidl Ambrus, Szabó Béla, Dr. Szonda

István * Lapzárta mind en hónap 20. napján * Megjelenik min den hónap első hétvégéjén, Intern eten min den hónap
* MÜVELbDÉSI ÉS KOZOKTATASI MINISZTÉRIUM: Nytsz.: B/PHF!l495/BÉ!l995. * HU JSSN 1586-3689 * készült: (70) 566-39-88 *

http://www.szentgellert..hu * E-maii: varosunkregmaíl.coru
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EMZETIDALKrisztus
föltámadt!
Valóban

föltámadt!

Minden Kedves
Olvasónknak

áldott, allelujá s
úsvéti ünnepeket

kíván
Szerkesztős égl

A tarta omból:
Önkormányzati hírek

IN MEMORIAM: Pintér Hermina

Farsang volt a Szent Gellértben

Petőfi Sándor:

Talpra magyar, hí a haza!
Itt ai idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabado k?
Ez a kérd és, válasszatokl -
A magyarok isten ére
Esküszün k,
Esküszünk, ho gy rabok tovább
Nem leszü nk!

Rabok voltu nk mostanáig,
Kárh ozot tak ösapá ink,
Kik szaba do n éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Eskü szünk, hogy rabo k tovább
Nem leszünk!

Sehon na i bit ang ember,
Ki most, ha kell, haln i nem m er,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza be csülete.
A magyarok istené re
Esküszün k,
Esküszünk, hogy rabok tová bb
Nem lesz ünk!

Fényesebb a láncn ál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És m i mégis láncot hord tunk!
Ide veled, rég i kardunk!
A magyarok istené re
Esküszünk,
Esküszün k, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A magyar név meg int szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mi t rákentek a századok,
Lemoss uk a gyalázatot!
A magyarok isten ére
Esküszünk,
Eskü szünk, ho gy rabok tovább
Ne m leszünk!

Hol sírjai nk do mborulnak,
Uriok áink leborulnak ,
És áldó imádság me llett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküsz ünk, hogy rabok tovább
Nem leszü nk!

(Pest, 1848. m árcius 13.)

Kunkovács László kiállításáró l

ndrődi egyházközségi farsangi
vacsora - képek
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról

2013. március

FELHívÁs
Az "Üldözött Magyar' Gazdák", kulákok emléknapja június

29-én, Péter-Pál napján lesz.
Az endrődi üldözött gazdák száma igen jelentős volt.
Sokat szelwedtek vagyonukért. az 50-es években kitaszítot

tak lettek, sanyargatták őket.

Emlékmű készül június 29-ére, a szoborparkba, a volt piac
térre.

Anyagi hozzájárulást ezúton kérünk mindazoktól, akik
együtt éreznek, illetve túlélték az embertelen időszakot.

Visszaemlékezést, esetleg okmányokkal kiegészítve kérjük
elküldeni.

Befizetési számlaszám Gyuricza Zoltánné Gyomaendrőd,

Lábas u. 3. sz. alatt kérhető. tel 06 66 285-946

Sorstársiüdvözlettel:Civil Szervező Csoport

MEGHÍVÓ

A Gyomai Református
Egyházközség presbitériuma
tisztelettel és szeretettel hív
minden érdeklődőt 2013. áp
rilis 6-án, szombaton délután
3 órakor kezdődő Hálaadó
ünnepi istentiszteletre a gyo
mai református templomba.

Ezen az ünnepi alkalmon
szeretne a Gyomai Gyüleke
zet hálát adni a Mindenható
Istennek Sípos Tas Töhötöm
református lelkipásztor, espe
res úr közöttünk végzett negy
vennyolc évi hűséges szolgála
táért.

A Nagyhét és Húsvét liturgiája templomainkban
2013. március 24 - április 1.

Endrőd Gyoma Hunya I

Március 24. Virágvasárnap 9*, 17 11* 10* I

Március 25-26-27. Nagyhétfő, 18
Nagykedd, Nagyszerda:
Jeremiás siralmai

Március 28. Nagycsütörtök, 18 16 17
utolsó vacsora miséje,
szentségimádás

Március 29. Nagypéntek
keresztút 9 15.30 16.30
az Úr szenvedése 18 16 17

Március 30. Nagyszombat
Adoráció a szentsírnál 9-18 9-16 9-17
Vigília, feltámadás 18** 16** 17**

Március 31. Húsvétvasárnap 9***, 18 11*** 10***

Április 1. Húsvéthétfő 9, 18 II 10

* barkaszentelés, passió
**feltámadási körmenettel
*** húsvéti ételszenteléssel

Nagyböjti lelkigyakorlat

Gyoma:
március 18-19 (hétfő, kedd) 16 óra

Vezeti: Kozovits Attila perjámosi plébános

Endrőd:

március 18-19-20 (hétfő, kedd, szerda) 18 óra
Vezeti: Kozovits Attila perjámosi plébános

Hunya:
március 21-22-23 csütörtök, péntek, szombat) 17 óra

Vezeti: lanes Zoltán nagyszénásiplébános

Jobb oldali kép:

Edzésen munka után:
Első sor: Szabó, Szikszai, Kun, Szendrei, Mile, Szerető, Dávid,
Kovács Zs, Kovács Z.
Hátsó sor: Madár, Szílágyi, Pekécs, Pelyva

Mazsorett továbbképzés

2013. február 22 - 23. között a Magyar Mazsorett Szövetség
Gyomaendrődön tartotta továbbképzését és éves közgyűlését a
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény iskolaépületében és tor
natermében. A kétnapos rendezvény nagyon jó hangulatban
zajlott, elméleti és táncoktatásban részesültek a mazsorett cso
portvezetök. akik az ország minden tájáról érkeztek a városba.
Tavasszal, szintén Békés megye ad otthont és teret a Szövetség
legnagyobb rendezv ényének, a Magyar Mazsorett Bajnokság
nak, Orosháza, Gyopárosfürdőn. Az Európa Bajnokság pedig
Tatabányán kerül megrendezésre: tíz országból, kétezer mazso
rett táncost várnak a szervezők.
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A hosszú lejáratú kötelezettség alakulása

, A ~008, február 27-én lejegyzett 1.000.000 .000 Ft összegű CHF alapúköt
v~ny visszafizet ése 2011 . m árcius 31-én megkezd őd ött , az uto lsó törlesztési
reszlet fizetése 2018 . február 27-én válik esedékessé.

A kö tvény,ö~szege elsős?rban pályázat i saját e ~őként h,~?zná lható fel, iliet
ve olyan fejlesztesek finanszírozására, amelyek az onkormanyza tot többletbe
vételhez jutta tják, illetve csökkentik a működés i kiadásait .

A kö tvényforrás 2011. január 1. napján Ft-ban 1.004.924.400 Ft volt. De c
ember 31-ig pedig a realizált hozam megh aladta az 52 m illió Ft-o t.

A kö tvényfo rrá s 2012. ja nuá r l -jén 743. 817. OOO E Ft, év végéig a realizált
hoz.am 38.898 E Ft. 2012 . december 31-é n a köt vényforrás betétfo rmában állt
az önkormányzat rendelkezésére, 57 1 millió Ft összegben.

Az állam a település adósságállom ányá nak 65%-át vá llalja át.
A v égszavazásn ál Ll képvis elő volt jelen , így 10 igen és 1 tartózkodás mel

lett ker ü lt elfogadá sa a 2013. évi költségve tése városunknak .

, A febru ár 28-lkí ülésen a polgármesteri beszámolót követően 20 napi-
rendi pontot tárgyalt a Képvisel ő-test űlet.

Az 1. és 3. szárnú feln őtt háziorvosi körzet működ tet ése

2011. őszétől töb bször felmerült a praxisok racion alizálása városunkban.
Az önkorm ányzat által létrehozott ad -ho c biz ottság j egyzőkönyvbe foglalt
Java,slata szerint, a K~~viselő :testület - tekintettel a jelen legi lakossá gszá mra
. korz.ethatár mód~.sItas~al klván~a csökkenteni a megl é vő praxisok szám át.
1V!.mt lSlneret:s a ko~zetosszevona~ nem valósulhatott meg, így az l . és a 3.
korzet betegemek ellatása helyettes ítéssel lett biztositva:

- l -es körz et Dr Katona Piroska
- 3-as kör zet Dr. Petrikó Att ila
A jelenlegi szerz öd ések 2013. má rcius 31-ig ér vényesek, de az is nyilván

való, ~ogy a tar tós he lyettesítés t nem lehet célul kitűzni, m ivel egy év ut án a fi
nanszíroz ás csak 60%. Dr . Torma Éva Int ézm é nyvezet ő Asszony feladatul kap
ta , ho gy do lgozzon ki alternatívákat az l-es és 3-as háziorvo si körzet további
m űk ödtetésével kapcsolatb an. A Főorvos Asszon y körültekintően eljár va két
l ehetőséget javasolt a Képviselő -testület számára:

1. A két körzet külön m űködik tovább a Fürst Sándor utcai rendelőben

osztott munkaid őben délel őtt és délu tán felváltva Dr. Petri kó Attila és Dr . Var
ga Edit h ázior vosoldcal helyett esítés formáj ában. (Ez a megoldá s csak a jelen
helyzetet kezelné)

2. Az l-es ,és ~- as körzet össz evonásával egy stab il k ártyaszámu kö rzet jö
hetn e létr e a. k~.t kisebb ~ártyaszá~ú körzetből. Igy az önkor má nyzatna k n incs
kár .talan ításl kote lezett sege, valammt nem helyett es orvosoldcal lehetne ellátn i
a k örzetet .

Dr . Katona Piroska kérését, mely szerint vegyes pr axist kívánna létrehozn i,
ne m Javasolja az előterjesztés a Képviselő-testület számára mert a zavar talan
?etegellátás biztosítása továb~ra is az önkormá~yzat ~elelős;ége. (Közeg észs ég
~gYI szel~pontok, koltséghatekon yság és takar ékoss ág, valamint a betegekn ek
IS Redvezőbb, ha a feln őtt ellátás független ül zajlik a gyermekektől.) ,

Az Országos Alapellátási Int ézet véleménye szeri nt csak akkor lenn e ér
demes megfo ntoln i a vegyes praxis kialakit ás át, ha "a 18 év alatti lakosok szá
~a a körz~t lak?sságszán~ál~ak 25%-át el~ri :' Az O~szágos Alape llátási Intézet
ab?a ,n JS ,\releme~yt nyilván ított, ho gy a tul sok tevekenység csökkenthetn é az
ellatas szinvonal át.

. Dr. Katona Piroska ismét írásos kérelmet nyújtott be a Képviselő- tes tül e t

fele, melybe n új információkat közölt. Az idő rövidsége mi att azonban ebből

előterjesztés nem készült , így várhatóan dö nt és a márciusi testületi ülése n szü
lethet.

T isztelt 8. szám ú egyén i vá laszt ókörzet lakói!

Ért esítem Ö nöket, hogy Öregszőlő Rózsahegyi Házban megh allgat ást
tartok 2013. m árcius 18-án 9 órátó l 12 órá ig.

Szeretettel várok minden kedves, körzetein ben lakó válasz tópolgárt.
Tisztelettel: Lehóczkiné Timár Irén képviselő

2013. évi Tá mogatást szolgáló a lapok pál yázati kiír ása
A város 2013. évi költségvetési rendelete a Sport Alapot 10.000.000 . Ft

ban, a ~ivil Alap meg hívásos alapon pályázható keretösszegét 1.550.000 Ft
ba n hat~ro~ta ~e$' !" Sport Alapo kra ny ílt eljá rásba n lehet pályáza tot benyúj
tam a pályázati kmas szabályai szerint.

A Civil Alap esetében a Közm űvelődésr ől szóló ren dele t mell ett speciális
célok és köve telm ények is meg határoz ásra ker ülnek. Azok a szervezetek él
vezhet nek előnyt, aki k szerepet vá llalnak a város turisztika i és idegenforgalmi
céljaina k megval ósítás ában.

N~m,z~t i, ü?nepek ,és kapcsolód ó rendezvé nyek
Sajt es Iúr ófesztiv ál, illetve Nemzetközi Ha l főző verseny szervez és ébcn és

programjának alakításában
..A 2013. évben kiír ásra kerül a Környezetvéde lmi Alap is. Pályázh ató ke

t:etosszege 3.922.000 Fl. Az Alap forrása: ingatlan értékesítésből befolyt pénz 
osszeg.

Az, ~Iőterj esztést mi nd három bizottsá g tárgyalt a, az Ügyrendi, Oktatási,
Kultur ah,s, ~Isebb?é,g i : és Esé lyegyen l ő ség i Bizotts ágazzal a megkötéssel java
so lja a palyazat kiír ását, hogy csak akkor kerülhessen közzétételre, ami kor az
érdemben pályázható összeg meg jelenik a számlá n.

A Képviselő -testü le t határozata ér telmé ben a pályázatok az előterjesz tés 

nek megfelel ő en kerü lnek kiír ásra,
Lehóczkin é Timár Irén

Képvise lő

2013. m árcius

hogy míről döntött a K épvisel ő -testület februárban

A költségvetés elfogadá sa, va lamint pá lyázat i l ehetőségek megvitatása mí
att febru ár hón apb an több alka lommal is üléseze tt városu nk Képv iselő -testü

lete.
2013 . február 14-én m egtartot t rend kivüli iilés tartalmából:

Gyomaendr ád Város Önkormányza tának 2013. évi
költségvetési rendelet tervezete
A 20 ~,3 . é~i !<ö l tsé~vetés i koncepció a Magyar Köztár saság 2013 . évi költ

ségvetésro.l szolo to rveny tervezete, ann ak índokl ása, valamint a támoga tási
konstrukciók figyelembe véte lével let t összeáll ítva,

. Mint i~meretes , 2013 . jan uár l- től áta lak ult az ön kormányzati felad atell á
t ás, ,valanunt ezzel egyutt a finan szírozás rendszer is. Az önkormányzat álta l
k~rabban ellát?tt feladat~k, e~y része átkerült az államhoz, így az ehhez kötő
do,.a fel adat~!latást szolgalo, atengedett források nagyobb része is visszakerült
a ~ozpontl koltségyet~sbe. Ig~ ~gy új finansz írozási struktú ra alakult ki, amely
elszaka d a normativ t ámogatasi rendszertől.

Jlevételek számbavéteJ~ ,
I.,Helyi önkormányzatok m űkod ésének általános támogatása:
(Uj jogcímké nt szerepel a költségvetési törvényben .)
E támogatási kategór ián belül jelennek meg az alábblak:
- Önko rmá nyzati hiva tal tám oga tása (4.580 .000 Ft/fő)
- Települé s-üzemeltetéshez kap csolód ó feladatellátás támogatás a (váro -

sunkban ~obb m.mt 25.000 .000 Ft, amely magába foglalj a a zöldterület gazdál 
ko dást, kO~VII~wt~s fenn tartás t, ,~<ö~temetií n;űködtetést , köz utak fenntartását)
.. - ~eszal:l1tas osszege (az eloző két JogClmen megh atározot t támogatások
osszeget csökkenteni kell az önkormányzat elvár t bevételének összegével)
Gyomaendrőd esetében az íparűz é si adóa lap 0,5%-a, azaz 62.485 E Ft

- Egyéb ~ö,te.l~.ző önkormányzati felada to k támogatása 2700 Ft/fő .
2., Telepill ési onkonnanyzat'oT, egyes koznevei ésifeíadatalnak
t ámogat ása
A fO feladat az óvodai ellátás . A Kistérségi Óvoda részére ebben az évbe n

2 milli ó Ft kiegészítést szüks éges biztositani. A vállalkozók által m űködtetett

óvodák és bölcsődék finans zírozási rendszere 2013. augusztus 31-ig azonos a
2012. év fina nszí rozásával, változás szeptember l -tő l várha tó. A kalkulált éveo

támogatási összeg ezekh ez a feladatokh oz közel 20 mill ió Ft. "
3. A települési önkormányzatok szoclális és gyerinekjóléti
f eladatainak támogatása
G~erme~jó~é~i szolgá lta~ás támogat ása, segélyezés, csal ádsegit és, diak ét

ke~:etes . A~ Idei evbe n ez utobb i feladatra 4 milli ó Ft plusz tám oga tást biztosít
az önkorm ányzat.

4. A településiönkormányzatok kuliur álís[elaatainak támogatása
Ezen a Jogcímen a várost megillető támogatás becsü lt összege 16.337 E Ft

(rnuze ális intézmények , nyilvános könyvtári ellátás , valam int a közművelőd és

támo gatása. Ezen kívül az önkormá nyzati hozzájáru lás 12 millió Ft.
Oktatási vagyon működtetése .

.. Fő s~abály, ho gy a 3.000 főt meghalad ólélekszámú települések esetéb en az
onk?r~1anyzatn~k I~ell al~nia a fl.lüködte~é~ költségét (g é pjá rrnű adó k megma
rado resze, ~elYt ado k teljes bev étele). Kiv ételt azon esetek képezhet nek, aho l
az onko rmanyzat nem rendelkez ik annyi sai át bev étellel. am i a m ű k ö dtet é s

k~lt~~gét fedezi; A.z,oktatá.s,i vagyon unk rn ű ködte t é s é nek becsült összege 150
milli óFt. (A szanu tas alapj ául a 2011. év lett figyelem be véve.)

A ~öltségvet.é,si rendel~tben 20 13. évre 94 milli óFt ker ült meg határozásra,
rnelybő l 62 milli ó a dologi kiadás , a bérek és azok já ru léka i 32 rnilli ó Ft let t
elkülön ítve, illetve ezen felül még 28 millió Ft a 2012. évet terhelő dologi ki 
ad~so~ra, illetve ~ techn i k~i szem~lyz,e t 2013 . febru ár l l -ig eső b érjelleg ű jut
tatasaira . A ta r talekok k özöt t 20 mil li óFt lett meghat ározva, amely az esetleges
többletköltségek fedezetéül szo lgálhat. o

Gyomaendrőd Város Ö nkormányza t 2013 . évi költségve tésének mérlege
(Adatok E Ft-ban)li megnevez és í 20 11 évi 2012. évi 2013. év i

tény Ft-ban tény Ft -b a n ter v Ft ban
. i( öltségvetési bevétel 3. 171 487 2.724 .2 14 2.571. 629

ossze sen
Költségvetési hi ány 62 1.016 82 1.415 684.680
belső finanszír ozást
szolzáló bevétel
Rövid lejár atú hi tel O O

I
O

felvétel
Egyéb finanszír ozási O
be vételek
Bevétel míndősszesen 3.792.503 I 3 .545.629 3.256.309
Mükö dési kiad ás 2.527 .0 12 2.483. 006 2.099.36 2
ös szesen

I Fcl úiít ás összesen 70.522 23.769 42.000 í
Felleszt ésösszesen 1.087.888 332 .129 680 .883
Tar talék O I _J_06.725 456.084

- Eg yéb finanszírozás O
kiadásai
Ki adás mindő sszesen I 3.685.4 22 I 3.545.629 3.27 8.3 29
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"És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék':
Krisztus azért jött, hogy köztünk lakozzék, köztünk éljen. Talál

kozhatunk vele a szentmisében, hogy a lelkünkbe fogadjuk, és sze
rető SzívéveI mindig hazavár bennünket.

Életünk során mennyi probléma gyú1i1< fel a lelkünkben nap mint
nap! Azokat rnlnd-mlnd hazahozhatjuk Ahhoz. aki üdvözíteni jött a
világot és minden embert.

Neki is az Úr közelsege adott erőt fiatal élete küzdelmeiben és a
megpróbáltatásokban, és adott idős korában lelki megnyugvást. Itt
a templomban szeretettel nézett fel a kenyér és bor színében meg
jelenő Jézusra - csendesen együtt imádkozta a szentmisét velem,
éveken keresztül. .

Aktívan segített az egyházi életben. Pénztáros volt.
Munkájával , anyagi áldozataival is sokat tett: nagyon a szívén

viselte a leégett templomunk újjáépítését: a világhírű czestochowai
kegykép hiteles másolatát ajándékozta az új templomnak, valamint,
amikor lehetett, visszavásároita a templom melletti államosított
templomkertet. és v isszaajándékozta az egyháznak.

Búcsúzunk tó1e. Nem is búcsúzunk, sokkal inkább hálás szeretet
tel köszönjük meg Istennek, hogy itt élt közöttünk.

Testvérek: Ilonka nővére és családjai , Béla testvére és család
jai, keresztlányai családjaikkal, és elhunyt testvéreinek családtagjal .
unokatestvérei és családtagjai , sógornője, a Seidl család, akikkel ösz
szefonódott a sorsuk, volt szomszédok, a hunyai hívek és a Mária
Társulat, a Rózsakert Idősek Otthona dolgozói, lakói és az endrődiek,

ismerősök, jelenlévők.

Iványi László tb . kanonok, plébános
temetési beszéde

dflba, Ekkor hazaköltözött szülőfalujába, ahol szüleivel élt együtt.
Szüleit elgondozta. '

"Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet"
Hozzád térő gyermeked lelkébe is, a miénkbe is öntsd erődet,

segítő és megszentelő kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet
által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük,
az ő kínszenvedése által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krísz
tus a mi Urunk által. Amen.

Életét átfonta a rózsafüzér. Kössön mlnket is Máriához és Fiához,
Jézus Krlsztushoz az ő imái , melyet földi életében elmondott értünk,
és azok az imák, melyet odaát, hazaértve az lsten Országában mond
értünk.

A Boldogságos Szűzanya

oltalmazó szeretetében bíz
va állunk Hermina testvérünk
ravatalánál, és a Boldogsá
gos Szűzanya lengyelországi
czestochowai kegyképének
hiteles másolata előtt.

Ezt a képet elhunyt test
vérünk adományozta az újjá
épített templomunknak. Ko
rábban ő is sokszor imádkozta
az Úrangyala imádságot e
kegykép előtt. E.z az Imádság
foglalja most össze az ő hitét
és odaadását.

új kenyér íze, l epe rgő könny sója,
öröm-kcleclgás, lelki Kába-kö.;
lsten áldjon! Tc légy végső álmunk,
, Ivadékainkba szebb J övő !

Tímér MMé

- Az élet szép, szeret az Isten!
Ezt a titkot zengje minden,
s a csendes búcsúszó csak ennyi,
hogy "érdemes jónak lenni"!
(Kerekes Károly O. ciszt.: A zengő titka)

ny. kertészrnérnök

(1926 - 2013)

Pintér Hermina

Szü lőfö ld B öl cső , majd koporsó!
Sillkesill<1g <1 négy égtáj fe lőli

I\nycll1ye lveJ billyogként jelöl!
Tc V<1~;y <1 téli hó s il tavaszi zöld,

"Az Úrangyala köszönté
a Boldogságos Szűz Máriát,
és ff méhébe fogadá Szent
lélektól Szent Fiát"

Az Úr Máriát, a názáreti
szegény leányt választja ki, hogy Fiának Édesanyja legyen. Kará
csonykor ünnepeljük, hogy az Isten Fia közérik jött, hogy belépett az
emberi világunkba. Az lsten a Szűzanyára bízta, hogy felnevelje Fiát,
aki: "gyarapodott bölcsességben, korban és lsten és emberek előtti

kedvességben (Lk 2,52)
Hermina testvérünk 1926-ban született, második gyermekként.
Öten voltak testvérek. A család anyagi körülményei miatt csak

neki adatott meg, hogy a polgári iskolát befejezve gimnáziumba
mehessen, amit Nagyváradon, az orsolyitáknál kezdett, és Békés
csabán fejezett be.

"íme az Úr szolgálö leánya, legyen nekem a Te Igéd szerlnt"
Az Istennek élő ember napi fohásza ez: legyen nekern a te sza

vaid szerint... legyen nekem az lsten akarata szerint - akár könnyű,

akár nehéz.
Testvérünket is érte megpróbáltatás az életben, amit elfogadott:
A gimnáziumi évek után Budapestre jelentkezett a Kertészeti Fő

iskolára, ahová fel is vették, de sajnos a JI. világháború miatt félbe
kellett szakítani tanulmányait.

Mivel a politikai v áltozások úgy hozták, hogy osztályidegennek
számított, ezért kicsapták az iskolából, így visszakerült falujába.

Nagyon megviselte az a kegyetlen rendszer az egész családot,
aminek elviseléséhez vallásos életvltelük adott erőt és kitartást.

Nem mondott le arról az álmáról , hogy kertészmérnök legyen.
Az ötvenes évek végén befejezte tanulmányait, ami akkor már Ker
tészeti Egyetem volt.

Először Nagykőrösön, majd Szentesen dolgozott. Hamarosan
elkerült Makóra, a Hagymanemesítő Kutató Intézetbe. Néhány év
után már vezetői pozíciót töltött be. 1981-ben innen ment nyug-

szolgálatát]
,- .nnr ..
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(Egy régi nyári hétvége)
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1.

Holt-Körösben fürdő sárga templomtorony a lincommallelán
colt lapos sírok mögött - ez az, most jó, kattan a kölcsönkért Zenit.
(A Kodak alliterálna, de az nekünk nem volt.)

Fehér mészfalakon zümmögő feketepont-Iegyek, faluszéli ál
mos utca verőfényben, kihalt temető. Gyöngyház és rózsaszín már
ványlapok, szürke gránitobeliszk-tisztek emelkedneka lesüppedt
fakereszt-hadseregben, (Műkő, csigába font betonflitter még nincs
annyira divatban.) Ohantok tengerében egy-két újhant. Az elmúlás
örökhangulatú melankólia-kertje, savanykás tuja- és mohakeret
ben. Kellemes, megfáradt képzavar. Csönd. Megáll az idő.

Én viszont nem. De nem fotózok tovább. Már csak az agy rög
zíti azt, amit sok év után majd a szív hív elő.

Föl agátra!

2.

Napsütötte, szinyei-mersés .Kts-Szab ó": fűzfák ezüstzöldje.
szürkefodrú lágy hullámok, szivárványos kartonba csomagolt
lányok, izmosbarna fiúk (néhányukon a cséplőgép-fitnesz ma 
radékal), korosabb évjárat még mindig kék .fecskében" Endékás
kockás plédek, műanyag hálós szatyrok, vegyiszagú úszógumik
meg pettyeslabdák. Agyagpart, füves strand poros keréknrommal
megfelezve, bokrok, csöppnyi tisztás: fejelő pálya lábfejje kimért
kapukkal, éppen üzemben: ismerős, osztálytárs, barát. . . beállok én
is. Odébb, a fűzfák alatt, bokáncsípő szúrós ártéri szederkígyók.
"Mé' rúgtad bele, te?!"

Híreskedünk. Al érettszöveggel hesszeljük a felhozatalt. Aki tet 
szik , az foglalt. Vagy a bátorságunk kevés. Vagy az éveink száma.

Egy ismeretlenvárosi jampi - irigy szemek néma sugarában 
echte Speedo-ban feszít. Van is a csávónak keletje.

Tompa pöfögés közelít, megcsillan a gát rámpája. A kopott bi
ciklik meg a vékonydongájú rigák és verhovinák között feltűnik

egy nagy fekete oldalkocsis [unak. Azta! - álljuk körbe. K érdez ős

ködünk. Esemény.
.Szabad szombat" (kilencszázhetvenet írunk, vagy hetven

egyet...) . El a part! Zsivaj, felharsanó nevetések, Szabadeurópára
is bátor VEF rádiók. Hullámzik a Tinédzser party! Az elérhetetlen
éteri álomnyugatból Veresmariska blue-shockingolja a szívemet
örökzöld Vénuszával (Isten nyugosztalja már őt is! Rák, persze.)

.Yeah, baby, shes got it:'
Még egy utolsó fürdés, majd a száradó bőr finom és felejthetet

len bizsergése a délutáni nap sugaraiban.
Hazafele menet, néhány hasonszőrűsráccal. Szilvafák, nyárfák,

görbe utcák, kőfal, vályogfal, sikátor. Hermina néni szódásboltja
a sarkon. A társak eltűnnek, de marad a gondolat. A visszatérő

nyári diákálom: még két hét gyalogrobot a Lenin téeszben és ta
lán meglesz a Lévis! (beszerzési forrás : szegedi Marx tér). És majd
akkor.. .!

Nyafogásaimra, rajzaimra, mintáimra... fehérhajú jó apám ha
sonlót varrt a vén Singeren, de mégsem az igazi. Nem eredeti. Kék
is, cájgos is, de nem kopik. Azért persze nem rossz. Sárgacérnás.
Ma abban megyek.

3.

Nyáresti izgalom. Szappanszagú, samponfogyasztó bál fenn a
nagy épület nagy termében. Tolongás a bejárati ajtók jegyszedő zsi
lipjében. 16 helyett IS-at mondok, egy fejcsóválós "nem hiszem"
mel beengednek. Fénylő széplányarcok, vagánykodó fiúmozdula
tok, dús barna hajzuhatagok. Csak a rendezőknek, a csaposnak meg
egy-két szabadságolt kiskatonának van rövid haja. Tömeg. Itt van a
nehezen összeérőkét község tarka juventusa. A szomszéd fűje min
dig zöldebb! A büfétérben csörren a kőbányai, benn a széles, lázas,
homályos bálteremben már esengenek a JohnfogertyHeinfarthmisi
Creedence-akkordok. Nő a légnyomás, pendül a pulzusszám.

Él a zene! Néha vadabbra vált. Felnyerít a gitár, mint a fuvaros
lova. (A diszkó még csak sz ületőben,hetedhét határral nyugatabb
ra. De pár év múlva átlépi az aknazárat is.)

Felkérés-lekérés. Sokáig tartó, bevezető, puhatolózó fázis. Ám
ahogy osztják az éjszakát, a tánc lassan beérik. Egyre több a las
sú. Tizenegy után már összebújó fülledt sötétség, álmok és vágyak
kavargó esti testi tengere. Fiatal lelkek vágyakozó örömétől vagy
éppen reményvesztőcsalódásától remeg a terem. Vajon ki kit kísér
haza? Csak az együttjött fix párok mehetnek biztosra.

Az előtér fényében kéken forgolódik az önkéntesrendőr karsza
lag. Eberség a rendszer lelke.

Éjfélig azért lesz balhé. Anélkül nem az igazi! Nincs vér, csak
kakaskod ás, két pofon, meg egy könnyebb lépcsőzuhanás. Még
mentő se kell. Éjfél után fél egykor vége minden hivatalos és nem
hivatalos műsornak.A mikrofon elköszön.

De akkor én már otthon alszom. Még nem kell valaki miatt na 
gyot gyalogolnom. Sajnos. Vagy inkább egyelőre. Lesz még másik
varázs!

Hajnalodik. A kutya se ugat. Mégis felkel a nap. A nag y épület
pihen, homlokzatán két rétegnyi szocialista vakolaton is dacosan
átüt a régi felirat: Katolikus Népház.

4.

Nagymise. A hatalmas orgona, foghíj ai dacára, nyolcvan de
cibelen feszíti a templom vastag, sötét, olajos, m árványra festett
falait. Azok bírják. A szentély üdébb színvilágú. Oda készülök.
Ministránsszolgálat az Utolsó vacsora ívben hajló, színes freskója
alatt. így, érettségi előtt is. (Alaggódó szirénhangok szerint kicsit
veszélyes ez a klerikális serte-perte a j övőmre nézve, de nekem épp
ez benne a felemelő. Tudom, hogy mit kaptam itt.)

Beöltözés. Fashion. Szoknya, ing, bársonygallér ünnepi arany
szegéllyel. Az olyan úri, elegáns, barokk. Vagy csíkos Tarzíciusz
ruha. Az meg olyan egyszerű, modern, minimálstílusú (ja, azt ak
kor még nem így mondtuk.)

Zsinat utáni koreográfia. Nincs titkos értelmű "con fiteor", se
"suscipiat" (pedig hogy tudtuk!), már nem fordítunk hátat, szem
bemisézés van magyarul. De még nagyon frissnek hat.

A tisztelendő úr a talentumokról beszél.
Állok az oltár mellett. A távolból, a megszentelt padokból mo

solyog rám két arany lélek: Édesanyám és a csöppnyi szomszéd
néni: .Kísregína" (A szívemben érzem, hogy most is figyelnek.)

5.

Koppanó színes biliárdgolyók délidőben a Csöndesben. Apám
büszke és poénos élcelödései. A többiek kontrája se rossz . Improvi
zatív stand-up brigád. Nyolcan-tízen körítik a társaságot. Suszter,
hentes, fuvaros, mezőőr, segédmunkás, agronómus, futballpálya
gondnok (délután hajrá Mieink FC!) , a nyugdíjas szabó...meg a ka
masz írnok. (Munkanélküli egy se. Az még nincs is itt feltalálva.)
Fele templomi ünneplőben, fele melósban. De örök gyerek mind.
Proaktív és asszertív közönség. Oszinte a nevetés, rövid a sértődés .
A tisztelet sem csorbul.

Odakünn aranysárgán tűz a nap. Benn a félhomályos, penész
falú hűvös kocsma hideg pultján hideg ital. Sör-bor. Fröccs. Bam
bi. Sárga és piros. (Végnapjaikat élik.) Barna kóla. (Az nóvumként
feszít.) Rám üvegbúra alól néz egy hatnapos hideg pogácsa. Nem
tud hidegen hagyni. Pedig már vár az áldott és szeretett kezek által
készített ünnepi ebéd.

6.

Jóllakottan irány a meccs. Dobó kirakatában füzetek meg kör
zök sorakoznak, a zárt boltajtó mögött szinte hallom, hogy zizeg a
kékpapír. A szeptember vészesen közeledik.

Utóhang (vagy inkább szöveg az egyik kép hátoldalára):

ftélje meg más, de talán rendes gyerekek voltunk. Igaz, ha suty
tyomban lementünk a Bónomba vagy a Soczóba pec ázni, előtte le
csavartuk a biciklinkről a névtáblát.
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"FELTÁMADT KRISZTUS, VíGADJUNK,

A BŰNBŐl, MINK IS TÁMADJUNK!"

3. vasárnap:
10. vasárnap:
17. vasárnap:
19. kedd:
24. vasárnap:
28, csütörtök:
29. péntek:
30. szombat:
31. vasárnap:

Nagyböjt 3. vasáruapja
Nagyböjt 4. vásárnapja
Nagyböjt 5. vásárnapja
Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
Virágvasárnap
Nagycsürör ök
Nagypéntek
Nagyszombat
Húsvétvasárnap

Endrőd

Vasárnap és ünnepnap: 9 és 17 óra,
hétköznapokon csütörtök kivételével: reggel fél 8-kor

Keresztút nagyböjtben: péntek 17,vasárnap 16.30

Szent Gellért Iskola káp..9lnájiban
március 9-én és 23-án szombaton 16 órakor

Gyoma
Kedden és pénteken 16 órakor a plébánia fűtött nagytermében ,

vasárnap és ünnepnap II óra
Nagyböjt péntekjein keresztút: 15.30

• Hunya
hétköznapokon (csütörtök kivételével) és szombaton: 17 óra

vasárnap és ünnepnap1Ü óra
A szombatesti misevasarnapi előesti mise

Nagyböjt péntekjein fél5-kor keresztút

Tisztelt Olvasók, Krisztusban szeretett Testvéreim!

Czank Gábor
plébános

ben imádkozva hálát adjanak a megváltásért. Este a feltámadási
szertart ásban emlékeztünk meg arról, hogy Jézus nem maradt a
sír, az enyészet rabja, hanem az ószövetségi próféták jövendölései
szerint a harmadik nap hajnalán dicsőségesen feltámadt, befejezve
a megváltás nagy művét.

Húsvétvasárnap már a feltámadás fölötti keresztény öröm ün-
nepe. .Knsztus feltámadt! - Valóban feltámadt!" -köszöntík ma
világszerte a keresztények milliói egymást.

Keresztény testvéreim, a feltámadás szép ünnepe emlékeztes
sen saját megújulásunkra is. Nem véletlenül ünnepli Egyházunk:
a tavasz kezdetén a Húsvétot, amikor a természet újranyílik. vi
rágzik, illatozik mínden a természetben. Ahogya cikk CÍméül vá
lasztott húsvéti ének részlete is jelzi: nekünk is "Feltámadni" kell
b űneinkből, rossz szokásainkból, - mind abból, ami a keresztény
névhez nem m élt ó,

Ezekkela gondolatokkal kívánok minden kedves hívemnek ál
dott húsvétot, a feltámadt Krisztus örömét és boldogságát, - és se
gítő kegyelmét, hogy legyen elegendő erőnk és kitartásunk ahhoz, _
hogy "a bűnből mink is támadjunk!" . _

Húsvéti köszöntömet egy régi feltámadási énekkel z árnám.
amit sz ülőfalumban, az Arad megyei Pécskan szoktak énekelni:

"Hálát adjunk az Istennek, ki üdvöt ád IlZ embernek,
Alleluja, vigadjunk, Istennek hálát adjunk!

Júda dicső oroszlánja, a halállal szembe szálla,
Alleluja, vigadjunk, Istennek hálát adjunk!"

A kereszténységlegnagyobb
ünnepére, Krisztus feltáma
dására készülve szerétettel kö
szöntöm a Városunk olvasóit.

. . A Húsvét a legnagyobb cso
da, ami a földkerekségen tör
tént. Nem csupán a föltámadás
ténye miatt, hanem ami miatt
történt. A karácsonyhoz ha
sonlóan a feltámadás ünnepe is
Isten végtelen szeréteténekjele.

Ezért nagy szeretettel hívok
meg már mindenkit a nagyheti
szertartásokra, mert csak úgy
lehet ezt a végtelen isteni sze
retetet, ezt a hatalmas csodát
megérteni, ha végigimádkoz
zuk a nagyheti eseményeket is.

Virágvasárnap Krisztus
bevonul Jeruzsálembe. A nép hozsannázva, pálmaágakat lengetve
ünnepli, mert úgy gondolják, hogy Jézus, a nagy csodatevő, most
végre, mint politikai felszabadító, mint lázító hadvezér érkezik,
hogy az elnyomó rómaiakat kiűzze Izraelből. Egyedül Jézus tudta,
hogy ö nem harcolni jön Jeruzsálembe, hanem lD;~ghalni. .. ~rre

emlékeztünk a virágvasárnapi barkaszenteléssel, kormenettel es a
Passió éneklésével. Az ekkor megszentelt barkák, amiket hazavi
szünk otthonainkba, egészévben emlékeztetnek: ne hamis hozsan 
názók, hanem igaz tanítványok törekedjünk lenni!

Nagycsütörtökön az utolsó vacsorára emlékeztünk: J:,z utolsó:
tanítványai között töltött esténJézus a kenyeret és bort saját testéve
és vérévé változtatja, ezzel megalapítva az Oltáriszentséget, főpa

pi imája keretében pedig pappá
szenteli az apostolokat.

Nagypéntek az Egyházgyász
napja: Krisztus kínszenvedése és
kereszthalála emléknapja. A dél
előtti keresztúton megemlékez
tünk Jézus kereszthordozásár ól,
az esti csonkamisén és Passión
pedig a keresztrefeszítésről és a
s írbahelyezésről.

Nagyszombat a csend napja.
Jézus a sírban fekszik. A hívek
elindulnak a templomokban fel
díszített, felvirágozott szent sír

A l j IT EVE 2012 oltárok felé, régiesen mondva
I-I 2013 "Jézuskát csókolni': hogy csend-
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Akik szeretik a matematikát Sporteredményeink

I. hely
II. hely

Idén is megrendezték mindkét matematika versenyt, melyen
iskolánk tariulói szép számmal vettek részt.A Dugonics matema
tika versenyen hat tanuló jutott a középdöntőbe. A Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskolában tartott Zrínyi verseny eredményeit

. még nem tudjuk, de reméljük sikerül diákjainknak a továbbjutás.
A tíz gyermek nagy izgalommal várja az eredményeket, és

természetesen nevelőik is.
A lelkes kis csapat!

Körzeti Diákolimpiai Úszóverseny
Varga Zsanett 7. o.
100 m gyorsúszás
100 m mellúszás

Nagy Balázs 6. o.
50 m mellúszás I. hely
100 m gyorsúszás I. hely
100 m hátúszás I. hely

ÚszásMegyei Döntö Békéscsaba

l\Jagy Balázs 100 m gyors II.
Varga Zsanett 100 m gyors V.

Körzeti Asztalitenisz Verseny
2013. február 4. Dévaványa
8. osztályos
Wolf Péter I. hely
Tímár Ádám III. hely
7. osztály
Suha Bettina II. hely
Orosz Klaudia III. hely
5. osztály
Magyar Róbert II.hely

II. hely
Csík levente 6. o.
100 m gyorsúszás

farsang

2013. február 8-án tartottuk farsangi ünnepségünket. A dél- Kazinczy "Szép Magyar Beszéd" Verseny város környéki
előtt folyamán kiszebábot égettünk, majd játékos feladatokat fordulóját Mezőberényben rendezték meg 2013. február 14
oldottak meg a gyermekek. A tízórai szünetben jóízűen fogyasz- én. Az iskolai fordulón továbbjutottak Bene Boglárka (6. o.),
tott ákel a hot-dogot ésa teát. Nagy sikert aratott a szünetekben Dajkó Adrienn Lívia és lzsö Réka (8. o.l tanulóink. A nemes
megszólaló iskolarádió, ahol a 8. osztály teljesítette a diákok és versengésre három általános iskolából érkeztek diákok, nyolcan
a pedagógusok kívánságait. Hagyományainkhoz híven farsangi az ötödikes - hatodikos korosztályból, tizenketten a hetedikes 
fánk volt az ebéd . Nagy izgalommal készültünk a jelmezes fel- . nyolcadikosok közül. Szépen felkészült, jól olvasó diákokat hal
vonulásra. Díjaztuk a legötletesebb, legmókásabb és legmun- lottunk, először a szabadon választott, majd a kötelező szövegek
kásabb alkotásokat. Színes produkciókkal készültek tanulóink, felolvasásakor. Az estébe hajló délutánon Wass Albert, Latino
melyeket a közönség nagy tapssal jutalmazott. Majd elérkezett vits Zoltán, Krúdy Gyula, Deme László, Buda Béla, Szabó Lőrinc,
a várva várt pill anat, a tombolasorsolás, ahol csillogó szemmel Lőrincze Lajos írásaiból kaptunk ízelítőt, értékes gondolatokat
várták a nyereményeket. A farsangi mulatság közös diszkóval zá- anyanyelvünkről A háromtagú zsűri döntése alapján a két nyol
rult. A nap folyamán kicsik és nagyok jól érezték magukat. cadikos tanulónk megosztva a második helyet szerezte meg.

Gratulálunk versenyzőinknek!



R •~IAI SZEr :;rI' FRAJ."VC S il\..
M árcius 9.

"' Róma, 1384. +Hüllla, 1440. március 9.

Amíkor V. Pál
l )Úpa m egkérdez
1L' Bellarmin Szent
Rőbcrtt ól , hogy idő-

sz n -{inek látja-e
Fra nc íska szent t é
avatását, az így vála
s zolt: "BetUle bárme
lvik é le tk orb an vagy
állapotban élő lélek
pé Idaképet talál.
:\IcrL Francis ka kicsi
korától őrizte sz üzes
s égét, hosszú ideig
t iszta h ázasságban,
m ajd özvegységben
élt, s végül kolostor
b an mutatott p éldát
mínd en erényre ."

A pápák avignoni
fogsága al att (1309
1377) Róma városa
nagyon lepusz üilt.

A közállapotok katasztrofálts sá válta k . Az ú.Üáépités a
pápa visszatérése után is lassan h alad t az áll and ó kűls ó'

támadások míatt. Ebben a neh éz időben sz ülctet t Fran
ci sk a nemes i családban 1384-ben. Család ja a kódexmá
solók negyedéb en lakott, így már gyerm ekkoráb an m eg
tanult írni és olvasni és kedvenc olvasm ánya let t a zso
Iozsmás k önvv , a szcn tck élete és Dante Divina comm e-
d ü'ija. .

Már hat éves korában arr a vágyott, hogy követhesse
II vértnn úkat és a sz ű zeket. Egyetlen vágya az volt , hogy
sz ígorú rendb e lépjen ; s t eljesen Kr ísztusnak s zcnt el 
h esse m agát . Apj a azonb an 13 évesen h ázasságra kény
szer ítette . Ke m ény küzdclm éb e került, hogy m eghajol
jon akarata előtt . H ázasságáb ól hat gyermek e született,
ak ik közül h áro m csecsemőkorban , a másik kettő hat
évesen meghalt. Boldog , h armonikus életük volt. Házas ..
s águk alatt egyet len k emény sz6 sem hagyta el ajkait.
Gyermekeit kezdettől fogva vallásosan nevelte . De kör
nyezeté t is va llá sos szellemre ösztökélte. Egy h áború
b an férj e súlyosan megsé rült. Franci ska kítar t ö ápolá sa
nakkösz őnhet ócn épül t fel . Néhány év múlva ellensé~es

csap atok t ör tek b e h ázukba. egyetlen élve m aradt liát
túszk ént elrab olták , a h ázát felgyújtották Félj e az űjabb

h áborúból sebes ülten , emb er i roncsként tért vissza, ha:
lálü ig h ús égesen áp olta.

Francisk a sokat t et t a sebcsűltekért, betegekért, m ég
megm aradt h ázré szüke t is kórh ázzá alakította .Tevékeny
szeretettel gon dozta a szúkő lk ö d óket, Kitűnt az al ázat
és t ürelem erényének gyakorlásában . 1425. augusztus
15 -én alapította meg a b encés oblá ták kongregációját, a
b encés harm adrend et, összegyújtve azokat az öz-vegye
ket és asszonyokat, ak ík,a kar ítatív szolgálato t életük
felad atának tckíntették. O csak félje halála u tán (1436)
lépett b e a Cap itolium mellet t í ko los torb a . Templomul a
fórumon lévő Santa María Nova-templomot választot ta,
amelyet gyerm ekkora tol fogva nagyon szeretett. Amikor
szentt é avatták , róla nevezték el a templomot , és mínd
a mai napi g ez a Római Szen t Franciska-tem plom . Azt

2013. március

úja a legenda, hogy őrangyala látható alakban kísérte.
Kül önlcges kegyelernként harminchárom éves korától
fogva halálái,g színt e állandóan maga mellctt láthatta az
őrangyalát. O maga így b eszél róla: "Alakra olyan, mint
egy kilenc év körüli gyermek Megjelenése egyszerre
szeretetreméltó és tartózkodó. Tekintetének isteni tisz
taságát emberi szö ki nem mondhatja. Arca általában
derűs , és pillantása a lélekben tüzes áhitatot gyújt. Ha
ránézek, nyilvánvalóvá válik előttem az angyali termé
szet fensége és emberi tennészdünk gyarlósága, " 1440.
március 9-én halt meg Rómában családja házában, teste
a Forum Romanum közelében nyugszik

Ünnep én az olivetánus bencések ezt olvassák a zso
lozsmában: " A házasságban sem hagyott föl azzal, hogy
Isten dolgaiban játjon. Amikor félje kedvét kereste, Is
tennek akart tetszeni; és amikor Isten kedvébenj árt, fér
jének is tetszett." Halála előttutolsó szavai ezek voltak:
"Nyit va áll az égI Az angyalok szállnak alá, s a főangyal,
aki bevégezte m úvét, előttem áll, és hív, hogy kövessem
őt! " 16Ü8-ban V. Pál pápa avatta szentt é, s ünnepét már a
következő évben fölvették a római kalendáriumba.

A harcos Balázs . ..
avagy, játék a szavakkal. ..
(írta: Benke Mária )

Harcol a szúnyogokka l Balázs.
me gtelik velük a lakás. . .
Rend ezgetni kezdi a gar ázst,
meglepi ott egy ha lom dar ázs.
Ez nem álom. s nem varázs,
me gcsípi Öt tarkój án egy darázs
izzik a csipés helye, mint a parázs)
nem jó hely szám ára a garázs.
A fullánk, éget, harcol Balázs,
a csípéskor elpusztult szegény darázs.
A harc döntetlen, mindkettő szenved ett,
a harcnak imigyen csúnya vége lett. . .

Vecsés, 2012. augu sztu s 24.

A hajnal. ..
(ír ta: Benke Mária)

Vérv örös tüzét szórja szét a Nap.
Ebredezik a táj. hajnalodik.
A nyugtalan szél borzolja a fákat,
az ember fázósan álmodozik.

A hajnal a legszebb, felébred sz
nyújtózva ásít a holdsugár
átadja helyét. fátylát szétteríti
el ű zi a lomha éjszakát.

Febru ár elején még didere g
elbújik a napkorong a felhők mögé
az ég beborul, az eső elered
komor lesz, s így válik ködd é,

Süss ki dr ága fény. öntsd ránk sugarad
Legyen szép tavaszi az idő

ne áztasd kön nyeiddel il földet
meleget adj, legyen szép idő!

Vecsés, 2013. februá r 4.
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Domonkosra) szálljo n. 1478. j un 1O-én beleegyezett e szerződésbe

maga a király is.
Úgy látszott tehát, hogya Bethlenek megint uraivá lesznek az

egész Gyomának. De sokat kellett nekik még azért fáradniok. Az örö
kös'pénzzavarba n l evő és állhatat lan Neczpáli Balázs 1479. márcz.
8-án a túróczi konvent előtt visszavonta a Bethlenekkel kötött és a
kirá lytó l is megerősített szerződést s összes javait 2000 frtért Just
Andrá snak zálogosí to tta el. Egy hét mú lva régebbi 4000 frt adóssá
gát is minteg y rátáb láztatja birtokaira sazokat most már 6000 frtban
köt i le Justh And rásjavára . Sietett volna mármos t Justh a zálogos ja
vakat kézhez venni. Gyomán 1479. ápri l lS-én akarta magát beiktat
ni a Neczpáli részbe, de a helyszínén Halásztelki Fodor Osvát, a budai
kápt alanban pedig Bethlen Domonkos ellenmondott. Megkísére lte
a beik tatást még egyszer, 1479. decz. 24-én, de ekko r meg Bethlen
Domonkos özvegye fiai nevében mondott ellen.

Ekkor aztán hosszú, 17 éves pör keletkezett. Ez alatt Bethlen I.
Domo nkos fiai az 1478-iki szerződés alapjá n rátett ék kezüket a
Neczpáli-részre s annyira biztosnak érezték magukat birtokában,
hogy már most az egész községet eladták Szegi Dóczy Gergelynek.
1493. elején már arról értesült Justh And rás, hogy új földesúr szedi
a taksát Gyom án, pedig - mint ő vélte - már neki akko r a királyi
törvényszék előtt nyert ügye vo lt, csakaz a fatá lis beiktatás,birtokba
vét el volt hát ra. Nosza küldött is Dóczyra szigo rú királyi parancsola
tot, majd utóbb megidéztette a nádor elé, de mindez nem használt.
1496-ban úgy sarokba szorították aBeth lenek Justhot az 1478-ik i
szerződésse l, hogy kényte len vo lt egyezségre lépni velők. A Bethle
nek lemondottak a Neczpáliak nak fölvidéki (t úrócz-, liptó-, árvame
gyei) birtokához való jogukról Justh András javára; Justh ped ig le
mondott a békés- és zarándmegyei birtokokra emel t követelésérő l.

fgy aztán tettl eg sohasem lehetett Justh gyomai birtokos.

A Szegi Dóczy család aztán egy századon át bírta Gyomát. 1515
ben Dóczy János elzálogos ította ugyan Ispán Gálnak 700 frtért, de
1519 tájá n vissza vette sTerhes Simon, Dezső Albert és Bodó László
nevű gyomai lakosok már mint Dóczy János jobbágyai tanúskodnak
a Ludasfenékért folyt perben . 1528-ban a Ferdinándpártiak hűtlen 

ség alapján (Dóczy János dü hös Zapo lyay-pá rti lévén) elvették től e .

Ferdinánd Brandenburgi Györgynek ajándékozta s ennek tiszt ei
csakugyan elfog lalták Gyomát , Dóczy ménesét s egyébb jószágait
pedig elhaj to tták. Egy év mú lva azonban Gyulavára ostromzár alá
került, a Zapo lyay-p ártiak lettek az urak Békésmegyében s így Dóczy
is szépen visszavette Gyomát. Halála után (meg h. 1534) Gyoma test
vérére, Mik lósra, szállott s ez bírta még 1552-ben . 1553-ban h űtlen 

ségbe esett s e miatt Gyomát 1553-54-ben Olcsarovics Demeter fog
lalta le. De az 1556-64 évekbe n állandóan özvegy Dóczy Miklósnét
írják Gyoma birtokosának.

A török uralom előtt 5:iyoma határa szűk volt. 1425-iki határjá
rása szerint keletrő l az Ozedhalomtól a Keselyűshalomig terjed ő

vonal különböztette meg Egétől. Nyugat felé sem terjeszkedh etett.
mert közte és End rőd közt még ot t volt Nyárszeg. E kis határon az
1413- 96 években 3 puszta volt: Özed, Miklóslaka ésTéql ástelek. Ez
utóbbi helyett egyszer Nyárszeg fordul e lő Gyoma puszt ájak ént. de
ez merő tévedés. E puszták közül ma csak Özed ho llétét tudjuk biz
tosan megjelö lni.

1552-ben 7, 1553-ban 15, 1556-ban 22, 1560 23, 1562-ben 19
kapu után fizet tek lakosai adót.

1562-ben húsz itt lakó jobbágynak volt veté se,7-nek pedig nem.
Az előbbiek 12 1/2·vontató búzát, 10 1/2 vontató árpát fizettek fél
tized fejében. Az 1557-8-iki defter szerint 25 (22 régi 3 új) ház vo lt
benn e.

Minden adatokkal nagyon szépen egybevág az 1563-ik i
összeírás. E szerint akkor 27 jobbágy család s így mi ntegy 135 lélek
lakott Gyomán. A családok Dezső, Erdős, Kettős , Szécsény stb. neve
ket viselnek.

1564-ben valami nagy baj történt a faluban. Vagy leégett az
egész, vagy elfutottak lakosai. Csak e két okból tört énhetett, hogy
az 1564-iki adó lajstrom nem vette számításba.

Dr. Karácsonyi János:
Békés vármegye története (1896)

(foly tatjuk)

Fejezetelt a -rég»1t:flt i~ó1tbó111 .
Gyoma (I.)

(Gama 1332. Gyom a 1393.)

A Hármas-Körözs balpa rtján esik. Hajdan Póhalom, Ege, End rőd

és Nyárszeg falvak vették körü l. Gyoma a régi magyaroktól használt
személynév volt. A Szinnyei Merse család ősét pl. Gyomának hívták.
A békésmegyei Gyoma község tehát e lső Gyoma nevű tulajdonosá-
tó l vagylakosátó l vette nevét. .

El őször 1332-ben említik, midőn papja, Pá l, 5 garast fizetett a
pápának. Egyháza Minden-Szentek t iszteletére volt avatva s papja
1552-ben még kathol ikus volt, mert megfizette a t rienti zsinat ra uta
zó követ kö ltségeiből ráeső 3 frtot.

Rit ka község, melynek fö ldesurait oly pontosan ismernők, mint
Gyomáét.

A XIV. században éi Neczpáliakkal egy őstő l származó Iktári Beth
len család bírta. Azonban a Neczpáliak is követelték, hogy a Bethle
nek Gyomát és egyéb délvidéki közös birtokot (Bet len-Osi, Seprős,
Bodon, Iktár) velök megoszszák. Megkezdték e végre a pert 1347
ben, de távo l (Túrócz megyében) lakván nem, folytatták elég szor
galmasan, úqy hogy 1.393-ban csaknem egészen újból kellett kez
deni ük. Ettől kezdve azonba n Neczpály György fo lyton sarkukban
vo lt a bíráknak. A Bethlenek kimerítettek minden törvényes eszközt
az ügy halogatására . De 1412-ben már nyi lvánosan a vásárokon kiki
álto tták nevüket s úgy idézték őket a nádor elé. Ekkor aztán megad
ták maguka t s elhatározták, hogy kiadják a Neczpáliakat megi ll ető

részt. Jó emberek közvetítésével, még mielőtt a nádor döntő íté letet
hozott volna, úgy egyeztek ki, hogy átengedik a Neczpáliaknak Gyo
mán a földek és más haszonvételek felét, de akkor ott lakott jobbá
gyoknak csak harmadá t adják át. Az egyezséget 1412. deczember
8-a táján hajtotta végre Szederkényi János, a nádo rnak e végre ki
küldött embere, az aradi káptalan bizonyságának jelenl étében. A
Mihályfia János házátó l Péterfia Egyed házáig és Márkus János há
zátó l a templom tájékáig eső házak jutottak Neczpáli György nek és
örököseinek. A falut a Sárosér osztotta két felé.

1421-ben a Beth leneket és Neczpáliakat megerősíti a király Gyo
ma birtokában s e réven újra beiktatják őket.

A pénzszűke miatt a Neczpáli család egy félszázadig sem tarthat
ta kezén Gyoma nagy nehezen visszakapott felét. Neczpáli György
nek István nevű fia fiúörökös nélkül halt el s így az ő gyo mai része
unokaöcscsére l\Jeczpá li Balázsra, Demeter fiára, szállott. Csakhogy
ebből kike llett fizetni az elhunyt István özvegyének hozományát
és leányának, .Neczpáli Annának, Szakolyi László békési várnagy
nejének, leánynegyedét. Ámde Balázs úrnak pénze nem volt, s így
nem fizetett s hozzá még birtok átenged éssel se akarta megválta
ni az özvegy és leány j ogos illetményeit. Ezeknek a türel mük elfo
gyott s fö lbiztatták S.zako lyit, hogy erővel vegye meg a hozomány és
leánynegyed árát. Ennek következtében Szakolyi 1453. pünkösdkor
3 ménesbeli lovat elhajta to tt Gyomáról. azután pedig Nagy Am brus
nevű jobbágyot fogságba tétetett s azt csak két 10- 10 fori nto t érő

lovon bocsátotta szabadon. 1454. február elején 20 frtnyi taksát vett
meg a gyomaiakon, február 14-én ped ig személyesen iderándu lt s
újra 14 frt taksát, 5 darab összesen 16 frtot érő ökröt fizettetett a
Neczpáli-részen lakó jobbágyokka l, I.lgy hogy e miatt az embe rek
kezdtek onnan szökdösni. 1457-ben pedig minden szolgálmányt le
fogla lt a maga, i l letőleg neje számára.

[gy aztán megtört Neczpáli Balázs s 1458-ban beismerte, hogy
a hozomá ny és leánynegyed fejében tartozik Neczpáli István özve
gyének és nejének 220 frttal s ennek fejébe n zálogul leköt i és átadja
nekik az ő gyomai részét, hogy addig bírják, mig a 220 frtot le nem
fizeti.

Ezbizony sokáig váratott magára . Neczpáli Balázs török fogság
ba esett, feje váltságát is alig t udta előterem teni. Szakolyi és neje
megunták a várakozást s készpénzre lévén szükségük, tovább zálo
gosították Gyoma felét Zeréndi Tompa Pálnak. Eztaztán 1471-ben
fölszólítj a Neczpáli Balázs, hogy adja vissza Gyomát, mert ő haj landó
a zálogpénzt lefizetn i. A fölszólítás nem vol t sikertelen, úgy, hogy
1478-ban már meg int Neczpáli Balázsé Gyoma fele s ez évben az
országbíró e lőtt oly sze rződésre lép a Bethlenekkel, hogy ha fi örö
kös nélkül halna meg, minden ingatlana a Bethlenekre (Gergelyre és
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Idézetek Smíri Elek, a csudabalai Geist uradalom kertészének naplójából

"Január 11: Kelt Ménes, 1905. január 11-től. Napi foglal
kozásom a Ménesi Vincellér Iskolába.

Reggel 8-kor érkeztem meg és első teendőm volt a háló
szobában az ágyam körletét rendbe hozni , s 11 órától 12-ig
az Intézet részére fát vágtam.

Délután szintén a sajtóházban a sajtóürítéssel foglal
koztam s végre 5 barackfának a tövére nagy csomó havat
hordtunk és letakartuk szalmával, hogya nap ne olvassza.
Ennek az a feladata, hogy a hó a földet nem engedi fel
melegedni, s így a fa nem ébredhet fel korán s így a korai
fagyoknak nem lenne kitéve .

Február 18: Délelőtt a szeszfőzdébe voltam 6-12-ig, s
itt Cognac főzésével foglalkoztam, mert ti. a bor bizonyos
alkatrészekből állván (tehát ezt kifőzvén), úgymint szeszből,
czukorból és savból. Tehát ezt kifőzvén a gőzalakba kijött
szesz egy csövön kijőve egy hűtőkádba azúgynevezett kí
gyóhűtőbe jutván. A hűtőkád hidegvíztartalmátóllehűlvén és
cseppfolyós testté válván a hűtőkád alján lévő csövön kijut
ván a szeszmérő a folyadék csapban lévén mutatja annak
szesztartalmát, s jut a vodkás edénybe s itt összekevervén,
s kivéve abból egy hosszúkás üveggel megmérvén annak
hőfokát, s ekkor lehet csak megtudni, hogy ezen bizonyos
hőmérséklet mellett mennyi a szesztartalom. Mert tudva
levőleg a szeszmérő csak úgy van szerkesztve, hogy az
csak 15 hőfok mellett mutatja a szesztartaimat tökéletesen,
ha hidegebb a folyadék több a szesztartalom, ellenben ha
melegebb kevesebb a szesztartalom. Ezen folyadékot még
egyszer kifőzve kapjuk a tiszta szeszes italt. A vodka tartal
maz desztillált vizet és szeszt; ellenben ha kifőződik tiszta
szeszt.

Február 23: Délelőtt a tanteremben voltam, hol az Igaz
gató úr a szőlőoltványok készítéséről tartotta az előadást,

megmagyarázta minden fogását az előállításnak. S bemu
tatta az oltványkészítő gépezetet, vagyis az oltványkészítő

dobozt, melyet az asztalra szoktak erősíteni, de ez ma már
a gyakorlatból eldobatott, nem felel meg egészen a haszná
latnak, mert az embert a gyakorlat annyira kioktatja, hogy
kézzel is tud olyan mecz lapot vágni.

S végre megmagyarázta, hogy a fás oltvány készítés
módja Franciaországból származik, míg ellenben a zöld olt
ványkészítés magyarországi találmány. Tudva levő dolog,
hogy Magyarországnak az oltványkészítés mily sok pénzbe
került, mert az Állam saját költségén hozatott be egy francia
embert, melynek gyakorlata volt az oltványok készítésében,
s ez magával hozott be munkásokat, s ezek a Barackai tele
pen egy év alatt betanították az ott lakó népet az oltványok
készítésére, s kezelésére, mert ti. itt az volt a baj, hogy nem
tudták az iskolába gondozni s ekkor annyira mentek itt 4-5
év alatt az emberek, hogy ezen idő alatt majdnem minden
szőlőtelepe újra lett alapítva Magyarországnak.

Április 11: Délután a metszés i módokra beosztott táb
lába mentünk metszeni, amely be van osztva: rövidcsapos
művelésre, hosszú csapos , javított bak művelet, csercsapos

rajnai és ménesi karikás, alacsony gujot művelésre is.
Rövidcsapos metszést úgy végeztük, hogy a tavaly 1

szemcsapra metszett vesszőből előtört fajhajtást 2 szemre
metszettük, a tavalyi 2 szemes csapból előtört 2 hajtás közül
a legfelsőt le, az alsó hajtást, pedig 1 szemre metszettük
meg.

Hosszúcsapos metszést úgy végeztük , hogyakitermett
hosszúcsap lemetsződött, s a tavalyi 1 szemes csapból
előtört hajtást 2 öt hosszúra metszettük, a többit 1 szemre
metszettük meg, ügyelvén arra, hogya rövid csapokon ha
gyandó a hosszúcsap, a rövidcsap ugarhajtásból.

Javított bakmetszést úgy végeztük, hogy a tavaly két
szemre metszett csapból előtörő két hajtás közül a legfelsőt

levágtuk, az alsót, pedig két szemre msqmetszettük.
Csercsapos mívelést úgy végeztük, hogya három éves

cservesszőt eltávolítottuk tőből , a kétéves cservessz ön levő

hajtások két szemre metszendők, ez a termő cservessző. S
a tavaly egy szemre metszett csapból előtört hajtást hosz
szúcsapra megmetsszük, mely jövő évre lesz termővessző.

S a cservessző és a hosszúcsap közt lévő hajtásokat egy
szemre metsszük meg.

Ménesi cs Rajnai karikás rnívelést úgy végeztük, hogya
hároméves cservesszőn lévő szálvesszőt eltávolítottuk és a
kétéves cservesszőből eredő hajtások közül a szebbet szál
vesszőnek, meghagyjuk s tavaly rövidcsapra metszcsapon
egy hosszú csapot hagytunk, s a tőbbi hajtást egy szemre
metsszük meg."

Nyugdíjas vagyok, vagy az idő múlásai
(írta: Benke Mária)

Peregnek a napok, észre sem veszem ,
lassan - lassan megöregszem?
Tavasz után gyorsan itt a tél,
régi szép időkről mesél. . .

Nem rég még nehezen telt egy hét,
most gyorsan illan el, mint a lét. ..
Nincs idő semmire, ebben a rohanásban,
beleszédülő kapaszkodásban ...

Minden évszak nekem szép,
elém tárul sok emlékkép.
Régebben nem szá guldott az idő

nem értem, miért t űnt el Ó?

Kérlek ioo:- Ne siess még!
Hadd legyen felettem sokáig kék az ég!
Gyönyörködhessek, élvezzem e kincset
ne vegyem észre még sokáig a "nincse!", ..

2010. dec. 1.
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Régészeti lelőhelyek Gyoma nagyközség területé I.

A 4/137. sz. lelőhely ELŐHALOM
- a Hármas-Körözs jobb partján, a
község től EK-re (gyomai meghatá
rozás szerint: "túl a körözsi ríszen) a
dévaványai és körözsladányi utak el
ágazásánál található (neve valószínű

onnan ered, hogya község felől jövet
az első halom a sok közül),

Valamikor itt egy tekintélyes nagy
ságú kurgán halom állhatott, ame
lyet a 18-19. században téglavetők

agyag-gödreikkel jócskán elpusztítot
tak (elegyengetett maradványaikma
is látszanak), végül a folyószabályo
záskor a gátépítéshez a maradványo
kat is végleg elhordták. [gy aztán az
Előhalom földrajzi név egy nagyobb
külterületi részt is jelöl. 1859-ben Sza
bó József geológus írt a halomról leg
először. Azidőtájt már javában folyt a
halom elhordása, rnert Szabó József
jelentésében a teljes halom metszetét
leírta. Említ bizonyos urnákat, amelyek
a halomból kerültek elő. A hajdani ha
lom pontos helyét megállapítani szinte
lehetetlen a már leírt pusztulás és az
utóbb ide épült baromfi-telep épületei
miatt. A felszínen igen szórványosan
voltak késő-bronzkori és kora vaskori
edénytöredékek. Néhány szkíta-kori
töredék is előkerült. Enné sűrűbben

volt gyűjthető törmelék a szarmata-kor
ból. Szórványosan gyűjthető Arpád-ko
ri edénytöredék, főleg cserépbogrács
töredék.

4/138. sz. lelőhely - NAGYSZIRT 
A községtől EK-re, a Hárrnas-Körözs
jobb partján , a gát mlndkét oldalán, a
dévaványai m űúttól ENY-ra van a lelő

hely. Itt egy DK-ENY-i irányú dombhát
terül el. (Az egész nagy területen fekvő

leletmezőt a folyószabályozásnál a 33.
sz. átvágás ketté szelte. A hagyomány
szerint az a néhány család , akiknek
tagjai a pusztulás után (1708) vissza
jöttek 1717 szeptemberében itt húzták
ki a telet a föld (putri) házakban, s majd
csak tavasszal jöttek által a Körözsön .
Ez a hely ott volt , aho! az ún. .naqyszlr
ti-őrház" van.)

Alföldi vonaldíszes kultúra , szar
mata kerámia töredékek, a szakálháti
őskori csoport leletei , ezek között egy
kettétört márványbuzogány kerültek
elő. Legkorábbi leletek a Körös-kultúra
idejére datá/hatók. A folyószabályozás
idején számos lelet került be az ország
és megye múzeumaiba. Az 1888. évi
mederásások alkalmával a Nemzeti
Múzeumba került 1 db. szürkeszínű

6,5 cm magas pohárka, 1 db csonka
kúp formájú pohár (sírmellékletek) ,
szarmata korból. Az avar-korból egy

korongolatlan edény, fazék formájú .
A gyulai Erkel Múzeumban leltározva:
puttony alakú Körös kultúrabeli edény
felerésze, úgyszintén ide kerültek be
további szarmata sírmellékletek.

A késő avarkorból egy bronz csatfej.
Egy rozsdaette pallos-jogot jelölő 80
cm hosszú Nagy Károly frank császár
korabeli "Roland kard". Két db rozsdás
népvándorlás korabeli lándzsaheqy,
két kengyelvas a zabla töredék, egy
csákányél, egy nagy középkori ken
gyelvas, bronzfibulák, csatok, karikák ,
sarló darab, egy nagy köpüs dárda
vég. Egyszóval a mederásás iszonyú
pusztítást vitt véghez az őskortól a kö
zépkorig bezárólag temetőkben , tele
pülés helyben.

4/144-145 sz. lelőhely. FATTYASI
PÁSKOM - EGE faluhely.

A községtől DK-re a .Torzs ási holt
ág"-tól (hajdan Tengeris zug, itt osztot
tak 1822-ben először tengeri alá kerti
földet) - annak partj án - D-re van a le
lőhely, de innen E-ra a mai hullámtérbe
is átnyúlik a lel őhely (ebben földhordás
sal 1980-as évek elején nagy pusztítást
vittek véghez , saját megfigyelésem). A
lelőhelyen számos középkori cserép
töredék borítja a területen különösen
a gátra vezető földút és a K-NY-i régi
vagy "ócska-gát", "kis-gát" találkozásá
nál (ezek folyó Körözs felé eső részén
áll id. Béres Mihály gazd'uram tanyája
melléképületekkel , mára elpusztítva). A
legmagasabb ponton - itt a gát is "be
leolvad" azaz nem kellett gátat hordani
- 15 x 20 m--es felületen sűrűn látha
tó középkori tégladarabok, töredékek,
embercsontok, malter törmelék, ez volt
az elpusztult EGE falu temploma. L.eg
gazdagabb anyag a késő-középkorból

XV-XVII. századból való : kályhasze
mek, alakos csempék, tálak , edények
töredékei , korsók kiöntőcsövei , stb. A
település neve személynévi eredetű
(ótürk-törökös eredetű név, sajt gyűjté

sem, jelentése =ura, gazdája, - oszmán
török, mai török jelentése gondviselő,

gyám, s török földön ma is használa 
tos személynév, a honfoglalás korában
számos magyar nemzetség-név ótürk
török eredetű volt. Ege mint helynév
a Kárpát-medence területén sok he
lyen előfordul, különösen a Székely
földön) . A Váradi Regestrumban az
Ege személynév 1214-ben szerepel,
1219-ben Gyúron lakó békési v árjob
bágy, Ege falu ugyanúgy mint a föbbi
Körözs menti település bal- és jobb
parti település, ilyen Körözslaldány,
Körözstarcsa, Gyoma, Endrőd s haj
dan elpusztult Tölgy, Halásztelek, Bé-

késszentandrás, Öcsöd. Ősi honfog
lalás-kori településmód. Az ősgyomai

iktári Betlen és Neczpáli nemzetség
osztozkodás mián határt járatott Gyo
ma és Ege között: 1425-ben; kezdődik
a határ Ozes-malomnál s megy tovább
dél felé Tövisestelek felé s áthalad a .
Kerezs folyón D-i parton Aranyásás 
árok, mellett elhaladva Szérűhelyen,

átal majd keresztezi a Gyomáról Szent
János falu (ma Csárdaszállás) felé ve
zető utat a Kettős halom ig folytatódik ,
majd a Szent Jánosról Décsére veze
tő úton áthaladva a határ végpontja a
Kesellős-halom.

Ege falu K felé Fáihalom faluval ha
táros. A Xv. században az EGEY csa
lád birtokolta. 1559-ben Bondor Máté
a falu bírája, 1638-ban Györkei István
református prédikátor szolgált itt. 1733
ban templomának romjai még álltak, a
gyomaiak hordták el anyagát temp
Iomépítésbe. Még az 1980-a8 évek
közepéri saját magam láttam közép 
kori házhelyeket a szántásban nagy
mennyiségű leletanyaggal elpusztulva.
Ezek közül többet "terület bővítés?"

okán talán, frissen szétszántva, tehát
a hiteles feltárás lehetőségét teljesen
megszLintetve. A templom alapjai talán
még sértetlenek. Ideje lenne feltárni,
áldozni erre , .kör ösvölqyí turisztikai lát
vány céljából ".

Közreadja: Cs. Szabó Istvc-ín

Örök szépség...
(írt a: Benke Mária)

Az éj fellebbenti fátylát,
el ű zi a sötétséget.
A nappal kitörli álmát,
beragyogja a Mindenséget.

Köd után, hó födte táj,
lelkem melengeti.
EIül a ködös homály,
lényemet terelgeti. ..

A természet hatást gyakorol,
erősen hat rám.
A sz épség a fényben honol,
örök szépség vár rám!

Vecsés, 2013. január 16.
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óvodai felszerelések színvonal á
nak javítása.

Adószám: 18379778-1-04
Kincs Az Életed Közhasznú

Alapítvány, célja a Gyomaen d
rődön fogyatékkal élők segítése.
a Gondozási Központ ez irányú
tevékenységének támogatása, fel
szereléseinek javítása.

Adószám: 18386932-1-04

Gyomaendrődi Ment őala

pítvány: célja a mentőállomás be
rendezésének, felszerelésének és
a rnent éstechnik ai eszközöknek a
bővítés e.

Adószám: 18376713-1-04

A Rózsahegyi Kálmán Diák
sport Egyesület az iskolában fo
lyó sporttevékenységet támogatja.

A befolyó tagdíjakb ól. pályá
zati forrásból sporteszközöket,
felszereléseket vásárolunk, illetve
a nevezési díjakat, útiköltséget fi
nanszírozzuk.

Iskolánk kiváló sporteredmé
nyei többek között az egyesület
támoga tásának köszönhetők.

Adószám: 18387139-1-04

Mozgá skorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi

Egyesülete
Egyesületünk számára na

gyon fontos bevételi forrást je
lent az SZJA l %-a, ebből tudjuk
m ű k öd é sünket finanszírozni,
céljainkat, programjainkat meg
valósítani.

Adószám: 19057134-1-04

Templárius Alapítvány tá
mogatja a "Segítsünk a rászoru
ló gyermekeken!" jótékony célú
adakozást. Adószám: 18856617
1-04

A Rózsahegyi Iskola Diák
jaiért Alapítvány az iskola tanu 
lóinak és tanulóközösségeinek
támogatására szolgál. (Tanulmá
nyi versenyek nevezési díja, úti
költsége, nyelvvizsga díjak, tanul
mányi kirándulások, kulturális
tevékenységek, rendezvények.)
Az alapítvány közreműködéséve!

készült el a Hősök terén és a liget- .
ben l évő játszótér.

Adószám: 18390162-1-04

Dr. Farkas János Tanulmá
nyi Ösztöndíj Alapítvány

Célja a közép- és felsőfokú is
kolákban tanuló diákok támoga
tása. Jelenleg több, mint 2 millió
Ft alaptőke kamata ival rendelke
zik a kuratórium.

Adószám: 19062255-1-04

Rózsahegyi Iskola
alapítványai:

A Napsugár Óvodákért Köz
hasznú Alapítvány, célja a Sza
badság úti és a Fő út 85 sz. alatti
óvodák . gyermekeinek tanulási,
játszási feltételeinek jobbít ása, az
óvodák tárgyi feltételeinek javí
tása.

Adószám: 18386248-1-04

Hallh ató Hang Alapítvány,
célja a zeneiskola hangszerállo
mányának gyarapítása.

Adószám:18379383-1-04

Önként es Tűzoltó Egyesület
Kiemelkedően Közhaszr-ú Egye
sület célja az élet esvagyon védel
me városunkban és k ő rnv ék é n .

Adószám: 18371608 :"'1 -04.

Öregszőlői Gyerm ekekért
Alapítvány, célja a külterü leten
felnövő hátrányos helyzetű gyer
mekek közép és fe l sőfokú tanul
mányainak támogatása.

Adószám: 18376184-1-04

Cuko rbetegek Gyomaend
rődi Klubja, célja a cukorbetegek
oktatása, segítése.

Ad ószáma. 18378272-1-04

Honismercti Alapítvány,
célja a helyi hagyományok meg
őrzése, publik ál ása. az Endrődi

Füzetek, stb.
Adószám:19056274-1-04

Endr ődiek Baráti Köre
Egyesület, célja a hagyományok
ápolása, az elszármazottakkal
való kapcsolattartás.

Adószám: 19182030-1-04.

Élet Másokért Közhasznú
Egyesület , célja a rászoruló gyer
mekek és felnőttek segítése, tá
mogatása.

Adószám: 18384215-1-04

Hittel a Holn ap Ifjúságá ért
Alapítvány, célja a Szent Gellért
Katolikus Iskola támogatása.

Adószám:18372276-1-04

Az alábbi gyomaendrődi civil
szervezetek köszönik az eddigi jó
indulatot mindazoknak, akik adó
juk 1%-ával korábban is támogat
ták alapitv ányukat, egyesületüket.
Remélik éskérik, az ez évi támoga
tást is. (2012-es lista)

Ha valahol változás történ t
volna, kérjük, értesítsék a Szer
kesztősége t !

Endrődi Szent Imre Egy
házközségért Közhasznú Ala
pítvány, célja az egyházi temetők

karbantartása, újra megnyitásuk
kal kapcsolatos költségek fedezé
se, a templom belső felújításának
támogatása. .

Adószám: 18380761-1-04.

Szent Gellért Keresztje
Egyesület, célja a Szent Gellért
Katolikus Altalános Iskola és
Óvoda támogatása.

Adószám: 18389980-1-04

Gyomaendrődi Városi
Sportegyesület, célja a helyi if
júsági és labdarúgó sport támo
gatása.

Adószám: 18370827-1-04.

Selyem úti Óvodáért Alapít
vány célja az óvodás gyermekek
kirándulásainak támogatása, az

Dévaványa SE
Nagyszén ás SE
Békéscsaba UFC
Békéscsaba UFC
KondorosiTE
Csárdaszállási SK
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Fülöp Zoltá n

Az egyes ület több új játékos t is igazo lt a tél folyamán a csapa t meg
e rős ítése érdekében, a támadó vonalon kívántunk erősíten i, hiszen úgy
éreztü k az őszön itt teljesített kevesebbet a csapat. Az egyesül ettől egy
játékos távozott az át igazolási idő sz a kban, rutinos védőnk váltott csapa
tot.

Az é r kezők: Bányai Richárd
Boér Zsolt
Farkas János
Urbán Dán iel
Mihalecz István

Atávozó: Tanács Zoltán

Folytatta felkészülését a Gyomaend rődi FC a tavaszi bajnokság rajt
jára. A heti edzések mellett hétvégi felkészülési mérkőzések is ter vezve
voltak, de sajnos a szeszélyes id őj á rá s miatt töb bször is elmaradtak ezek
a mérkőzése k. Afelkészülési mérkőzé sek hiánya rem éljük, nem üt vissza
a tavasz során.

A változó időj á rá si viszonyok reméljük, nem befolyásolják, hogy az
erede t i elképz elések szerint a Magyar Labd arúgó Szövetség Békés Me
gyei Igazgatósága álta l te rvezett időpontba n, 2013. március 2-án e lkez
dődjön a bajnokság tavaszi szezonja.

Nagyenyedi labdarúgók látogatása
Gyomaendrődön

AGyomaendrődi Futball Club megh ívására a város
ba érkezett a nagyenyedi testv érváros labdarúgó csa
pata 2013. feb ruár 15-17. között. A két sportegyesü let
vezetői öt évve l ezelőtt állapodtak meg abba n, hogy a
testvérvárosi kapc soiato t kiszélesítve a labdar úgó csa
patok között is e lindítanak egy szorosabb kapcso latot,

. és évenként egy-e gy alkalomma l találkoznak barát sá-
.~~ gos mérkőzés kereté n belül az egyesü lete k. Ekapcso lat
-e- keretén belü l ez a ta lálkozó már az ötödik volt, hogy

nagyenyedi labd arúgó k látogatt ak el Gyomaend rődre,

és töltött ek el egy kellemes hétvégét. A labdarúgók 25 fős küldött sége
eze n a hétvégén ismerkedett a város látnivaló ival, valamint baráts ágos
mérkőzést játszottak a csapa tok az e nd rődi sportpályán egy hármas
torn a kereté n be lül. A torná n resztvevő csapato k: Nagyenyed, Mezőtú r,

Gyomaendrőd . A nagye nyedi küldöttségbe n helyet kapott a város képvl
seietében Florea Alin, aki egyben a labdarúgó egyesület e lnöke, Kerekes
György és Nagy Csaba. Kedvező februári id őj árá s fogadta a csapatokat,
és egy jól el ő kész ített spor tpályán mérkőztek meg egymással a csapato k.
A Gyoma end rőd - Nagyenyed labdarúgó mé rkőzés kezdőrú gását a két
sportegyesület e lnöke, Fl o rea Alin és Vass Ignác végezte el.

A tam án lejátszott mérkőzé s e k eredményei:
Gyomaen drődi FC- Mezőt ú r 1 : 1
Mezőtúr - Nagyenyed O: 1
Gyomaend rődi FC - Nagyenyed O: 2

Amérkőzé st követően a testvérváros csapatának a játékosai, vezetői
és a delegáció tagja i közös ebéden vettek részt a hazaiakkal.

A sportegyesület vezetősége köszönetet mond mindazoknak, akik
támogatásukkal segítették az egyesületet, hogy ezen a hétvégén szín
vonalasan vend égül tudj a látni Nagyenyed testvérvárosunk labda rúgó
küldöttségét.

Közöscsapatkép vezetőkkel



Üdvözlettel:
Timár Imre

EBKE elnöke

, címmel volt Kunkovács László kiállítása februárban a Budapesti
Forrás Galériában, mondhatni nagy közöns égsikerrel, Megemléke
zett róla a TV Ml -es csatornájának KorTárs műsora is.

]K

Ember a tájban, táj az emberben
PÁSZTOROK ÉS HALÁSZOK

"Non omnis mori ár" - "Nem halok meg egészen" tartja a hora
tiusi bölcsesség, és ez szerencs ére sok endrődi gyökerekkel rendel
kező honfitársunkról elmondható.

. Igaz ez Kunkovács Laci barátunkra is, aki n éprajzkutat ó - et
nográfus, és fotográfiaiban maradandóan örökítette meg e két régi
ösfoglalkoz ás jeleneteit. '

Láthatunk műve íb ől az Endrődi Tájházban (reméljük nemcsak
múlt időben) , a Kondorosi Csárdában, és volt számtalan időszaki

kiállítása is.
Munkásságához sz ívb ől gratulálunk.

A művész hitvallása a napokban lezárult kiállításáról:

"Nekünk nem kell a modern világtól kevéssé érintett né
pek közé utaznunk, hogy ott kutakodjunk. Még itt vannak
köztünk a természettel valóegyüttélésörökp éldái, a kinnh álo
guly ások, a magatarti juhászok, a hallgatag halászok,

Arcukra odaköltözött a táj, amelyben élnek, Portréikat
ereklyeként őrizzük majd, mik ént az amerikaiak az indián
törzsjőnökökjotóit, akik a vissza nem térő korból nzéltósággal
tekintenek ránk, némán is bölcsességre tanítanak,

Pásztoraink és halászaink nem szennyezik és nem élikjöl
a környezetüket, mertjövőre is ugyanott szeretnének legeltet
ni, és továbbra is a vizek adományaiból akarnak megélni,"

Mint az Endrődiek Baráti Körének az Elnöke egyesületünk ne
vében szeretnék hangot adni azon e1várásunknak, hogy értékeinket
nagyobb megbecsüléssel óvják és gyarapítsák.

Mi elszármazottak akkor talán még nagyobb adományozó
kedvvel viseltetnénk a helyi kultúra érdekében.

Budapest, 2013. február hó

VÁ2013. március

Bi czó Tamás raj za, 1956

2013. február-márciusi programok - Gyomaendrődön és környékén

Március 7. csütö r tök Az Ősz idő Nyugdíjas Klub nőnap és mátcius 15. alkalmából Katona József Műve l ődési Központ
10.00 rend ezett ünnepi műsoros ebédje

Március 13. szerda 10.00 Gyermekszínház: Maugli, a dzsungel fia Katona József Művelődési Központ
és 14.00

,
--

Március 15. pént ek 11.00 Városi ünnepség Ünnepi beszédet mond Jakab István, a Magyar Szabadság tér
Parlament alelnö ke, a MAGOSZ elnö ke
Ünnepi műsorra l közreműködnek a Békés Megyei Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény Gyomaend rődi Oktat ási Egységének diák-
jai

Márc ius 23. szo m b a t A Gyomaend rőd i Galaktik a Barát i Kör rendezvénye: A kiváiasztot- Katona József Művelődés i Központ

I15.00 tak. SósTibor UFO kutató előadása

Április 6. szombat Tavaszi Zsongás.A Városi Alapfokú Művészetoktatá si Intézmény és Gyomaendrőd Szabad ság tér
a Hallható Hang Alapítvány rendezvé nye

Áp rilis 15. hétfő 8,00 Véradás Katona József Művelődés i Központ

Ápril is 18-19-20. c s üt ö r t ö k- VI. InternetVers Fesztivál Katona József Művelődés i Központ
szombat

Ápril is 20. szombat X,Tudom ányo s Néprajzi Konferencia End rődi Népház

Április 22. hétfő: 8,00 Véradás Katona József Művelődési Központ

Április 30. kedd 8.Q0 Véradás Endrődi Néph áz
-

A programokban eseteg esen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Sze rkesztőség
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Mackókiállítás

Gyereket, felnőttet egyaránt megmozgatott Szalmaci felhív ása, aki
barátokat keresett, hogy együtt várják Gyertya szentelőt. Február l-jére,
a kiállítás megnyitójára több mint 270 mackó, med ve, bocs foglalta el
az iskolai olvasótermet. Kis gazdáik örömmel mutogatták egymásnak
kedvenceiket. Voltak kicsik, nagyok, sőt óriásiak is. A legöregebb Mackó
úr 50 évesen is olyan bájos, mint a mai bocsok . A kiállítás két hete alatt
sokan megnézték a macikat, sokan megismerték aTeddy, a világhíres és
a magyar mackó k történetét.

A vendégkönyvbe csupa szépet írtak, az ovisok pedig a jeleikkel
adták tudtunkra, hogy nekik is tetszett. A felnőttekből sok-sok emléket
hozott elő a színes mackósereg.

Mackókiállítás az olvasóteremben

Farsang

Húshagyó kedden az alsósok megrendezték a hagyományos farsan
gi felvonulásukat a tornateremben. Színes rnaskarák, jelmezesek - kü
lönböző állatok, bohócok, tündérek, kalózok, hercegnők, rnesefiqurák
alkották a népes sereget. Az óvodások is elfogadták meghívásunkat, ők
is jelmezbe öltöztek. A negyed ik osztályosok vidám műsorszámokkal

tették még hangulato sabbá a délutánt.

Vidám jelmezesekvárják a bemutatkozást

A bemutatkozások után közös játék és tánc következett, majd az
osztályok saját termei kben folytatták tovább a szórakozást. A negyedik
osztályo sok vendégü I látták az ovisokat. akik egy-egy színes bohóccal
és élményekkel térhettek haza.

Matematika versenyek

Az óvodások is jelmezt öltöttek

A dalmatakölykök itt még békésenüldögéltek

Szarvasra. Zoli itt is nagyon szép eredményt ért el, mindössze két pont
kellett volna az országos döntőhöz.

A Zrínyi Ilona Matemati ka Verseny megyei fordulójának egyik szín
helye újra a Rózsahegyi iskola volt. A város iskoláiból 80 fő nevezett,
ennek közel fele' rózsahegyis diák. Örömmel láttuk a 13 gimnazista kö
zött volt tanítványainkat, akik a Gord iusz tesztet írták. Ezena versenyen
elsősorban a tanulók logikus gondolkodását méri k feleletválasztásos
teszten .

Iskolánk sportsikerei

A megyei úszó diákolimpián iskolánkat 3 tanuló képviselte: Papp
Károlyaranyérmet szerzett mellús zásban és ezüstöt hátúszásban. Soczó
Tamás aranyat hátúszásban és ezüstöt gyors ban. Vaszkó Ágnes ezüstöt
gyorsúszásban és negyedik helyezést hátú szásban.

A Dévaványán megrendezett asztalitenisz versenyről Szilágyi Adri
án 6. b osztályos jutott tovább az orosházi fordulóra.

A körzet i sakkbajnokságon lányaink szerepeltek 'eredményesen.
Aranyérmes lett Nyemcsok Judit 5. a és Lövei Zsuzsanna 7. b osztályos
tanuló.

Az idei tanévtől kézilabdacsapat is edz iskolánkban. A kislányok
még csak most ismerkednek a sportággal, de így is tisztességesen helyt
álltak az iskolák közötti versenyen.

Atlétáink közül Dudás Réka szerzett országos bajnoki cimet 60 rn é
teres gátfutásban és 4 ezüstöt más versenyszámokban. Nagy Csilla és
Nagy Sándor is több alkalommal volt dobogós a csapatversenyek során.

A Gyermek Labdarúgó .Egyesületben több rózsahegyis diák is foci
zik. A 9 éves korosztály részére Martfűn rendeztek labdarúgó kupát. A
12 induló csspat közül a harmadik helyezést érték el.

Gratulálunk minden versenyzőnekés felkészítőiknek.

A VargaTamás Matematika Versenyen két nyo lcadik osztályos tanu- Az iskola életéről további információkat, képeket találhatnak az is-
l ónk, Kurilla Zoltán és Székely Péter jutott tovább a második fordul óra. kola honlapján :WWW.,.,fQ;;:S.fl.bggyj jskQlliJ1JJ
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Az ördög és o kenyérhéj ...
(írta: Benke Mária)

Egyszervol t, régen volt, egy kedves kis falucskában
Endrődön élt nagyanyó, aki egyedül tengette napja
it. néhány baromfi kapirgált az udvarán, no meg volt
egy kismacskája és egy kutyája ls. Nagyon kedvelte az
állatokat, szeretett ott élni. Csend, jó levegő vette kö
rül. Megszokta már ezt az életet, amióta a gyermekei a
városba költöztek, csak nyaranta volt nála az unokája,
aki egy égetnivaló kis rosszcsont volt, de ő tudott vele
bánni, hiszen nagyon szerette. Minden Iskolai szünetet
ott töltött, sőt időnként hétvégeken is meglátogatta
nagyanyót a csa ládja. Ilyenkor finom ebéddel várta
őket és örült, sürgött-forgott, azt sem tudta mivel ked
veskedjen nekik.

A telke végében folyt a Holt-Körös. ahová az embe
rek horgászni jártak,

Mikor meglátogatták a gy~rekei, a fia és az unokája
lement a vízpartra horgásznl. Elvezték a nagyvárosi élet
után a csendet. Apa és fia ilyenkor jókat beszélgettek,
bár, nehezen tudta apja féken tartani Zotvót. aki szer
te len volt, és egy percig sem tudott egyhelyben csend
ben ülni. Pedig a horgászáshoz ez alapkövetelmény. "

- Ejnye, kisfiam - szólt apa - az állandó ugrándozás
sai, fecsegéssel elriasztod a halakat, így soha sem lesz
belőled valódi horgász , a horgászás csendet és türel 
met igényel.

- Jó, jó Apa, de mikor én nem tudok sokáig egyhely
ben maradni. lásd be, én még csak 9 éves vagyok, ne
kem nagy a rnozpóslq énvern. ;

- Igazad van - válaszolt édesapja, de akkor ne akarj
horgászni, mert ha olyan vagy, mint a sajtkukac világ
gá úsznak félelmükben a halak, egy sem akad a hor
gu nkra,

Jól telt a fiúk délelőttje a víz partján , addig a mamák
főzték a finom tyúkhúslevest és kirántották a p ipi húst,
éppen terítették az asztalt. mikor megérkeztek a "férfi
ak " és hangosan adták tudtukra , hogy fp rkaséhesek."

Ebéd közben jókat beszélgettek , Zoli Edesapja meg
jegyezte , hogya nagymama milyen csodálatos finom
kenyeret süt. nem győz enni belőle , ez nem olyan, mint
a mit a városban kapni lehet ,

- Nem hát, mert ezt én készítem, a Kertes pék pe
dig kisüti, nehéz már nekem a kemencét befűtenem 
rnondtc.

Telt-múlt az idő, elérkezett a nyár i szünet Zolit a szu
lei levitték a nagyihoz, A gy ermek jól érezte magát,
rohangászott kedvére , zavarta a tyúkoket. ingerelte a
macskát, bosszantotta a kutyát. egyszóval nem bírt oz
erejével, ,,

A mamája meg iskérdezte :
- Zolikám , kis szentem! --Te soha sem fáradsz el?
- Nem én! - volt a válasz,
- Tán beléd bújt a kis ördög?
- Az ördög? - lehet - mondta a gyerek nevetve. Kia-

bálva futkározott az udvaron, s azt kiabálta:
- Ide figyeljenek, emberek! - én vagyok o kis ördög,

belém bújt a kis ördög,
- Jaj , te gyerek, nagyon szertelen vagy, de nem baj,

hiszen mikor legyél Ilyen, ho nem ebben a korban? -

Mesék, versek...
--

kérdezte mosolyogva , unokájában gyönyörködve a
nagyi.

Másnap korán kelt és bedagasztotta a cipóket. mert
elfogyott a kenyér, majd mikor megkeltek, szépen ösz
szekészítette és a talicskával t fehér kendővel letakarva
eltolta o Kertes pékhez. hogy rnecsusse .,, Zoli fe ikelt és
azt kérdezte, hogy mit csinála nagyikája , Ezer kérdése
volt, hogy miért úgy és miért azt - szóval mindent tudni
akart,

Nagyi türelemmel elmagyarázta a kenyérsütés min
den csínját-bínját. hogy ml miért történik". Mikor kisültek
a finom clpók. hazavitte, kirakta a kamrába, a deszká
ra halni őket, Egyszer csak Zotya azzal állt elő, hogy ő
elmenne egy pár órácskára pecázni a Holt kórösre.
Mamája végig gondolta , hogy nincs mitő l fé ltenie, el
engedheti, hiszen a víz elég sekély, a környéken nem
élnek gonosz emberek, senki és semmi sem gátolja,
hogya gyerek jól érezze magát, elvégre szünet van,
nyaral. rgy hát elengedte, Megkérdezte, hogy van-e
szüksége esetleg valamire , pl. csallra. A gyerek rázta a
fejét, hogy nincs, mindent tud , apja megmutatta már
korábban neki. Elindult a horgász felszerelésével a víz
hez.

Mamája a kis kertkapuból utána kiabált:
- Aztán ebédre itthon legyél, s ha fogsz valamit, azt

megsütjük vacsorára,
- Jóóóó - hangzott a távolodó gyermek válasza.
Nagyanyó tett-vett az ház körül. megetette a jószá

got, és nekikezdett az ebéd elkészítéséhez, majd észre
vette, hogy hagymát nem hozott a kornróból. így hát
~Iment érte, Mikor a deszkáro nézett a lélegzete iselá llt,
Ósszecsapto o kezét. s azt mondto:

- MI a manó, egy kisördög megette a kenyér belét?
- csak o kenyér héja éktelenkedett az egyik cipónak a
deszkán ."

- Hát ezt ne-m értem - mondta tanácstalanul.
Elkészült az ebéd, megterítette az asztalt és várta o

kis kosztosót. hogy hazaérjen o horgászásból, oki meg ls
érkezett diadalittasan újságolto , hogy nagyon éhes és
fogott két kis keszeget , ami jó lesz vacsorára .

- Jól van kincsem, moss kezet és üljünk asztalhoz 
mondto a mamája ,

A mama o kibelezett c/pót úgy tette fel az asztalra ,
hogy Zolika a héját lásso csak , A gulyásleveshez kenvéj
kellett, ezért megkérdezte, hogy kér-e egy szeletet, O
igent mondott.

Mama a kezébe fogto a kenyérhéjat és a kést. s úgy
tett, mintha most fedezné fel a turpisságot. vágni akar
ta , de nem tudta.

Letette o kést és összecsap ta a kezét. majd azt
mondta:

- Te jó ég , egy ördögfióka kibelezte a kenyeret , csa k
a héját hagyta meg nekünk, most hogyan adjak neked
egy szeletet?

- Hol? Mikor? - kérdezte a gye rek tágra nynt szem
mel.

- Itt és most! Te kópé - volt o válasz, hát mit tettél te
kis ördög ezzel a szegény kenyé rrel? - és a fülénél fog
va korhoita unokáját,

- Hááát én csak összegyúrtom , hogy legyen o ha lak
nak csali", Mama ne haragudj.

- Éééén?
- Ééén csak egy kis kenyérbéllel horgászni akartam -

dadogta a gyerek, de látta . hogya nagymamája nem
lsharagszik rá igazán,,, '

- Ja, te csak egy "kis" kenyé rbéllel - ismételte a ma
mája, hiszen csak o héját hagyrad meg, te , te kis ör
dögfióka! - mond ta és rnosolvoo tt.
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Szőcs Ildikóval, a Bethlen Gábor Kollégium igazgatónőjével ésMihai
Horatiu [osannal, Nagyenyed város po/gármesterévelvagyok Budapesten. a

Parlamentben, az Emlékülésután.

Erdélyi események

A Szfnfol t Mazsorett Csoport meghívást kapott Nagyenyedre, a
Máltai SegélysIolgálat jó téko nysági báljába. A legnagyobb táncosokból
öt lány vett részt az előke lő estélyen, ahol a rom ániai és a magyar Máltai
Szolgálat vezetője egyaránt ti szteletét tette. A kiscsopor to t elkísérte erdé
lyi útj ára Kardos Ferenc, az együt tes egyik támogatója is,

A nagyenyedi Bethlen Gábor I<ollégium, a magyar oktatás betlehe mi
csillaga 390 éves. Az Erdély aranykorát megteremtő Bethlen Gábort 400
éve, 1613-ban választot ták fejedelemmé .

A Bethlen Gábor Kollégium alapítványa ennek állítot t emléket
2013. február 22·én, pénteken 13 és 15 óra között a Magyar Parlament
felsőházi dísztermében tartott ünnepség keretében,

Erre az Emlékünnepségre a Kollégium ig a zgatónője, Szőcs Ildi kó
meghívta Hunya Jolán tanárnőt is - Kis Bálint Altalános Iskola -, aki évek
óta jó kapcsolatot ápol a híres Kollég iumm al.

ROS "K

bfREK, E 5E 01É n gEK A
KrS BÁLtnc ÁLCALÁ1)OS rSKolÁBÓL

Bálint Napi élmények a Kis Bálint Altalános Isko lában

Kazinczy Sz ép Magyar Beszéd Verseny

A Bálint - Valentin Napi Kavalkádnak nem kedvezett az időjárás , cse
pergős - esős id őben vonult fel a Kis Bálint Általános Iskola apraja 
nagyj a. Ennek ellenére a jókedv, a vidámság és az öröm járta át az álarcba
ölt özött gyerekeket. Az osztályok különböző maskarát öl tö ttek , kezdetét
vett e a farsangi felvonul ás! Voltak boszorkányok, görögnek öltözötte k,
busók és természetesen szerelmes szívek is. Hangoskodva , kere pl ő kkel és
csujogatókkal próbálták a telet e lű z ni.

A kisebb diákoknak a népszerű Alma együttes elsöprő s ikerű kon
certj e koron ázta meg a délelőttöt, akik megzenésített verseket adtak e l ő.

Interaktív m ű so ru kba n volt szolrnlzál ás, környezetvédelem, egészséges
életm ód, közös éneklés, tánc és még a süket-néma j e l b eszédbő l is íze l ítőt

kaphattak a gyerekek. Fekécs l ászló ta nkerületi igazgat ó beszédében
elmon dta, hogy a kisdiákok kéréseit elolvasta, ésörömmel támogatja. Dél
után a Kiszebáb égetés éstélűző rigmu sok kántálásaután valamennyi osz
tályközösség farsango lt, ahol a finom farsangi falatok mellett veté lkedők,

játékok közösségformáló élményével gazdagodh attak.
A nagyob baknak a művelőd é s i központban folytat ódott tovább a ta

nítás nélküli, derű s dé l e lőtt, ahol a diákok átvett ék a hatalmat, és megkez
dőd ött az osztályok bemutatkozása. A tánc olt árán áldoztak a legtöbben,
hiszen kilenc osztály zenés, táncos produkciót mutatott be, kettő pedig
mókásj elenetet adott elő. Nagyon jó volt a hangulat, több szü l ő, nagyszü
lő látogatta meg a diáknapi rendezvényt. Köszönet a fel készítő tanárok
nak, sze rvező knek , s eg ítő kn ek ésa Gyermekekért Alapítványnak.

Szép Magyar Beszéd Verseny

A Kazinczy Ferencről elnevezet t Szép Magyar Beszéd Versenyt feb 
ruár 14-én rende zték meg Mezőberényben , az Orlay Kultu rális Központ
ban. A Kis Bálint Által áno s Iskolát hat tanuló képviselte.

Az 5-6. osztályosok közül Szmol ni k Alexa: el ső helyezett lett, míg
Weigert Csengét: a ha rmadtkhelyre értékelte a zsű r i. A 7-8. osztályo
sok közül: Deli Csege és Czlkkely Hanga egyaránt a ha rm adik helye
zésnek örülh etett. Szép teljesítm ényt nyújtot t még Uhrin Barbara és
Kósa Fruzsin is. Gratulálu nk! Fel készítő taná rok: Hunya Jolán és Forgács
né Gyetvai Krisztina .
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"SZÍVBÉLI ÉDESANYÁM"
Az Endrődi tájszótár bemutatóján

"Napfényem, levegőm vagy, nélkü led írni se tudnék. / Írn i se?
Élni se tán - szívbéli édesanyám"- írja Szilágyi Ferenc Anyanyel
vemhez c. epigrammájába n. A költő, a nyelvész, az író ember val
lom ása ez a két sor, melybe beles űr ű s ődik az alkotó ember egész
élete is.

Az Endrődi tájszótár születése szívbéli kötődés. Kötődés a sz~ 

l ő föld, a sz űkebb ha za régen élt parasztembereihez, sokat megeIt
para sztasszonyaíhoz, az időben m ár megfakult arcú öregeihez, akik
m ég őrizték, megőrizték nekünk az endrődi nyelvet, a nyelvvel pe
dig a par aszti kultúrát.

Erről a gyűj tő- és kutatómun káról, szívbé li kapcs olatról ha ll
hattunk előadást a magyar kultúra napjához közel, annak ren 
dezvényekén t - 20 13. ja nuár 26-án - az OMart Kultur ális Műhely
zsúfolásig m egtelt könyvesbo ltjában. A ~ázi,9az,?a: Olá~ Gizell.a
kös zöntötte a megje lenteket. Egy fiatal k épz őm ű v é sz, Kora Jud it
kiállítását nyitotta meg, aki, .ill~s~trá cióival "y'eöres, ~án~or versei~
hozta közénk, Az este n a tajszetar szerkeszt ője, SzI!agYI Ferencn e
Németh Eszter és Ol áh Gizell a beszélgetett. A tizen egy évig tartó
munka örömeiről, nehézségei ről , a gyűjtés - kutatás közösség í él
ményeiről megkapó, interak tiv, kö zönséget is bevonó előadást hall 
hattunk Eszter nénitől.

Ennek egy rövidített változ atát olvasha tja m ost a kedves érdek 
lődő, tudva azt, hogy az élőbeszéd varázsa ne m visszaadható, de
m égis, ezekbe n a so rokba n valami ebből tal án megsejthető.

Honnan az ötlet?
Az Endrődi Füzetek során tö bb m int 400 kazet tát gyűjtött a

Honismereti Egyesület 20-25 tagja . Ezek a kazett ák ott vol~ak a
polcomon, és, egy idő mú lva belém villant a felfed~zés - Hls~en

ezekben benne van Endrőd tájnye lve is. Teh át, ha akarjuk, "mellek
termék". Aztán újból meghallgattam mindegyik kaze ttát, az elha~g

zott szövcgből kiírtam a tájszava~at ~ p,éld,amo~?a~okat" .e~yutt,
aztán csoportosítottam, majd a h!anyzo. temak.ra újból g~uJt,?ttem
(ru házatnál pl.) . Soh~ nem csi~altam ilyet: b!zonyos ;; Z I~tU m~
részség is kellett ho zza, de egy reszt volt segíts égem, m asreszt mar
megtapaszta ltam az Endrődi Füzetek munkálatai során is, hogya
munka megmutatja a saját belső logikáját mindenkinek, aki igazán
kív ánesi rá.

Volt segítség? Kik dolgozta~ még a t~jszótá~o~,? . . , ,
Bella Rózsika is azonnal eIvallaIta az illusztr ációs rajzok elk észí

tését , Kovászn ainé M ikó Klá rik a az első szó ra elvégezte a szöveg
szerkesztés igen neh éz, kb, egy hónapos mun~áját. Meg kell,ett, né
zetnem a mezőgazdasági szakszavakat, ebben IS kapt~rr: segltse~e,t,

Szilágyi Imre többször is, és Hunya Elek is. Lad~nyrn; ~anco es
Róza Olga k ű l őn -kü l ön vég igolvasták velem az egesz szo tarat, Olga
átsegített a bevezető logikai, nehézsé&ein i~.. A Gró.nás te;;t~érekk~1
Skyp-on heteken kere sztül ertelmeztuk a tajszavak jelent és ét, pedig
Edit akko r más nagyon beteg volt. Bucsi Erika nyelvtani ügyekben
segített.

Mondok egy konkrét példát az együtt dolgozásr a: nagyon ne 
hezen tal áltuk ki, mil yen kép legyen a borít ó lapon. Róza Olga a
70.szü letésnaponra csinált 70 kavic sot, jobbára tájszavakkal. Ezt
egyszer nézegette ná lam Grónás Margitka, é;; a kavicsok~~ ~ttá

igazgatta. - Tényleg, legyen út, és ez legyen a címlapon. - Mogo,tte
ped ig egy endrődi kép j~l mutatna. _9iricz Laci Százhalo,mb,att,ara
elvitte a kavic sokat, csinalt egyet-kett őt, de nem voltak eleg.ge kife
jez őek. Akkor kosárba tette, úgy fényképezte le, az benne IS van a
könyvben, a képaláírást viszont ahhoz m ár Lad ány i Gábor talá~ta

ki: drágakövek; - De,még, ki,fejezőbb kép ~ell~ne. Akkor megtalal
tuk Weigert [ ózsef fenykepet a mcstan í hídr ól. - Ez az, ennek az
alját, az ut at kellene telerakni a kavicsokból álló t ájszavakkal. és ak-

kor a képnek jelentése is volna: a ,táj sza~a~ haz~fel,é vi,sznek . Jó. ~e
ha za kell jutn i a kavicsokna k Batt arol. Gi ricz Mat yas biztosan seg it,
hozza el a kavi csokat Pestre Kovács Adriennhez, ő majd hazah oz
za, mi pedi g a képre ráfénykép ezzük a kavicsos tájszavakat. Giricz
Mátyás el is hozta Batt áról, de neki van egy festöművész fia, és egy
képzőművész lány a. Nézegették. nézegették - és megcsinált ák!! Ar -
ch aiku s lett, kifejező lett. Köszönjük. .

Persze a köszönet és a tisztelet leginkább az adatközl őket ille
ti. Prób áltam volna én t ájsz ótárat csinál n i ott, aho l n incsenek táj
szava k, vagy nincsenek, akik megőrzik azokat. Gubuc zn é Hun~a
Ilonka nén i, ak i elm esélte a kost ökzacsk ót, azt, hogy hogyan gyo
gyított, amikor ris errek v? tak ~ gye rekek, el~ondta. a ?ö!ődinlevest,

a m azul yáscsíkot, a szaboga!ler t. Matyus~n~ hanpJa IS Itt .van be~1 
nem : - Mi ndenki szegíny vot, nem vot klho foh ászkonni. Endrod
megh anyatlott, ezt Vargáné mondta. - Gyebnár Jusztit ól hallottam
Öregszőlőbcn, hogy Pálin kás Terka n~ni felvette ~ gyereket , I? e az~ ,
hogy ateh ín nem ado tt tejet, me r banatbeget v ót. Azt Ugrín Fri
gyesné mondta: - ~agy~r ~l;;~ertű sz ál ásé r P~,zt kérn!? Ez sérti, a
lelkünköt. Tímár Illes b ácsi onzte meg egyedul a palocos letal áb,
letszéje szóalakokat. Fekécs Frigyes bács i úgy m ondta: elárollak.
Elmesélte, hogy gyalog mentek Pestre munk áért, istentelen hangos
zörgéssel tolt ák a talyigát át a hídon a pesti gyerekek legn agyobb
örömére. Mesélés közben árasz totta a szebbnél szebb szavakat: 45
re kelvén, napáldozat elő t. IvIindenkit figyelm ezte tnek Iványi Lajos
komoly m ondatai: - Télen mi ért m egy,ki a földre. mit ~s i nál ott? -.
kérdez tem. A válasz: - Megszagolom. Es folytatta: - A fOdet szeretm
kel. Aki nem szereti afődet, menjen onnan, ne is tapickolja.

Mi lyen tájsza vakat dolgozott fe l a szótár? Cs~k azokat, .ame
lyeket kizárólag Endrődön ism ernek, vagy más tájszavakat IS?

Természetesen nem kiz áró tényező, hogy a felvett szavak at
máshol is ismerik, mé gis, a falura jellemző, és ke vés helyen, csa k
a tájnyelvben ism ert táj szavak~t. Amik?r öss~egyűj tött.e.m ezek et
a szavakat, egyenként megnezt em m ind egyiket az UJ ~ragy~r

Tájszót á:ban , és csak azokat hagytam mep' a~elyeket keves mas
nyelvjárasb an ismernek. Pl. a levetetkezik tajszot meghagyta~,

mert rajtunk kívül csak három tájnyelv ism eri , vag? az egt keny é
ren vannak frazé mát szin tén benne hag ytam, mert jellernz ően csak
Nagyszalontán és ná lunk haszn áljuk. Hogy miért van ez így? - Ezt
majd később szeretném kifejteni .

Vannak csak Endrődön ismert tájszavak. Ezek hogyan sziilettek i
Az endrőd i emberek alkották. Mint ahogy az összes többi táj

sz ót, szót is em berek alkották. (A népdalaink között is van nak End-
rődön született népdalok.) . ,

174 olyan tájszó t találtam, amelyet az UMTSz nem Ismer, ezek
endrőd i szóalkotások.

alj útocska, bikat égla. ceperka , madarijank ó, fentkomra,
lentkomra, kereszt ű val ó , koszor úsk ép, lecsapintó, ideáti-odaá~ i,

rácso cska, rákláb, sajos, sorom pl ó, taj ápa, gundzsa , homlokszel,
titoklyuk, szűzleves .

gatyás tanító, m ás szerszámjával dol gozó, magá~a , k~nyér,

pueuta tulipánt, szagosmise ekkor meg ekkor, lyukasorru Cipo stb.
A tájszavakon kívü l két tanu lmány t is közöl a kötet. Erről

megtudhatunk-e valamit? " , "
Szabó József a szegedi egyet~m t~nara ~rrol Ir, hogy .~ndro~

nyelvjárás-sziget. ,Sziget" te~~t mas, m int ~ ~orn~ezete., A ~~~rnyezo
falvakh oz viszo nyítva mas tajnyelvet beszel es mas vallast onz End -
rőd közössége. . , . , " .

Miért fontos nekünk ez az inform áci ót Mer t seg it m egertern
Endrőd m últj át. Megvilágítja azt a mozzana.to t, amikor, a me9~e

betelep ítése történt, érkezett ide egy olyan raj, ame ly az áttelepítés
nehéz évei alatt megőrizte sajá t va llását,és nyelvjá~ásá~, sőt, a:ra,is
vol t ereje, ho gy a Templom-zug ban valo !etelepedes utan a s,~1l1.te~1

ideérkező csoportok és családokat magab a olvas sza, nyelvJarasat
a faluközösség fejl őd é se során míndv égig megőrizze . Egy evvel ,a
leteleped és ut án 244 embe r élt a Templom-zugban, 1911-ra mar
11850, 1930-ban 13928 ember élt itt. (Zá rójelbe n: ma alig 4000.)

Honnan települt ide ez a raj? Erre a kérdésre a kötet má sik ta
nulm ánya - Kr~stó Gxulán~ Fábián I!ona ~ollá.~ól - fe!~l, szá,mos
hangtani jele nseggel bizonyítva a pal ócos es a jaszos t áj nye lvi ro 
konságot.

[00 .] " .,
Elkészült a szótár. Lapozgatva, felidezve, nagya?yalllk nyelv:t ~zt

érezhetjük, itt egy csodálato s nép lal~ott. ~~jny~lvere, ,m ely e k? zo,s:
ség összeta r tó ereje volt, joggal lehe tunk bu szkek: valoba~ "SzIvbeh
édesany ánk". . . .fölnevel ő édesanyánk". .. Nyelvédesany ánk. .

Polány i Eva
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Gombás tarhonya

Tarhonyát főzünk (kevés olajon megpidtjuk, kétszeres adag forró vízzel felöntjük.
sóval, borssal ízesítjük, lefedve fözzük, ha kell, forró vízzel pótoljuk a folyadékot,
amíg a tarhonya meg nem puhul). Közben apróra vágott hagymán gombát dinsz
telünk (érdemes szeletekre vágva), és a majdnem kész tarhonyahoz keverjük..

'Seidl Ambrus

F -NYÖ F Ű 'R ÉSZÁR
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

Minden felületen
otthon vagyunk!
Vállaljuk lakásának teljes körű

felújítását, elképzelései szerint!

Munkáink garanciálisak,
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető

legjobb minőség elérése a legmegfizethetőbb áron!

A felmérés ünk. ami az írásos árajánlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

- festés, mázolás, tapétázás
- homlokzatszigetelés, hőszigetelő rendszerek
- gipszkarton falak, álmennyezetek, előtétfalak, boltívek
- rejtett világítások, gipszkarton díszítések, dobozolások
- laminált parketta lerakása, parkettacsiszolás
- fürdök, konyhák burkolása, kőműves munkák

tetőterek beépítése, szigetelése
- nyílászárók,ajtók, ablakok cseréje
- bontás, sitt elszállítás
- vizes falak szigetelése
- házak külső homlokzatának szigetelése, színezése
- hidegburkolás (csempe, járólap, márvány, gránit lerakása,
- ill. tégla lerakása)
- melegburkolás (PVC, linóleum, szalagparketta, laminált

parketta,
- padlószőnyeg, dekorpanel rakása és fektet ése)
- állványozás, állványok bérbeadása (gurulós, homlokzati)

LÁTKÓCZKI LÁSZLÓ. Telefon: 06/70/381-4227

METÁLSTOP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

Tornádó elektromos kerékpárok.
gázkész ülékek. kazánok, radiátorok,
csövek, szerelvények,
hűtőszekrények, fa

gyasztóládák, mosógépek,
háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika,
szegek, csavarok, zárak, Iakatok,
fürdőkádak, mosdók, csaptelepek. mosogatók
GYOMAENDRÓD, Bajcsy-Zsilinszky u, 44.
Te!.: (66) 386-909

Hitellehetőség! Minden kerékpárhoz
értékes ajándékot adunk!

H iznoz "ön a fo rász!
Szeretettel várom minden kedves régi és új

vendégemet teljes körű nől-, férfi és
gyermek-fodrászatomban.

Igényszerintházhoz ismegyek!Hétvégeken is!

Látkóczkin?Erdős Magdolna
GYOMAEI\IDROD, KULlCH GY. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5031

Nyelutanfolvamob, bezdoltne~ és haladóbnob:
egyéni, páros, bisclOpol'tol, i!lénVeletén hét uég eben

Kezdő a ngol é$német
~ 30 órás büiföldi imIlmbavállal á$hoz

~ ~áérős t anfolyam:hel:i lx60perc, 500 Ft/ó

Üzlet i a ngol és üzleti német - csoportos
Minimu m ala pfobú tudá ssa l

f elbéu:ítés á llú5ÍnterjúrG (10 óra )

Isbolá s a ngol és némel:felsősöbl'ilebsoo Ft /é
KOIföldi állásiehetöségelc

vendéglátá~, gyéri munlta, feltétel: alaps~intű nyell1tudás

támogatott képzések cégeknek: TAMoppályázat keretében

Érd.: 06-20/947-1603;www.internyelwtudio.hu

Inter NYélI/st údió, Kanuth út 18. héUö·pénteb: 14.00-18.00 óro

aki szeretnéazállami támogatást igénybevenni, regisztáljon a
WWw..tV(j~SQ(j ~jQYQ(j.h\J honlapon, tájékoztatásérthívja a 20/22-970-22.
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖlTÖZTEK
Híradásunkban csak azokról emlékezünk

meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá
járultak!

CSERENYECZ VINCE, aki Hunván
élt, február 7-én, 90 éves korában az Egi
Hazába költözött. Gyászolja családja és a
rokonság

LAPATINSZKI MIHÁLY, aki Endr ő
dön élt, január 26-án 93 éves korában el
hunyt. Gyászolják: felesége, leányai és csa
ládja

PINTÉR HERMINA volt hunyai lakos,
aki Endr ödön a Rózsakert Idősek Ottho
nában élt, február l-jén, 86 éves korában
megtért Égi Urához. Gyászolja családja és
a hunyai hívek

..~~ el if4. ~ ~~t étHeé:
-q;úik~ áJuu;a4.~. éod.
()~ itt~4~~~ wuf9-.
~i4JeU~ et~ a "'~bf."

(fl"~ ~pd4)

Békesség haló poraikon.
fogadja be őke t az Úr
az O országába.
Az Örök Világosság
ragyogjon felettük!

Az endrődi katolikus temetők takarí
tását, karbant art ását támog athatjuk ado
mányok felajánlásával:

Készpénzbefizetés az endrődi plébáni
án hivatali időben (munkanapokon 8-12),
vagy az Endrődi Szent Imre Egyházközsé
gért Közhasznú Alapítvány számlájára be
fizetéssel vagy átutalással. Számlaszámunk:
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet.

Az endrődi templomban, a katolikus
szertartás szerint eltemetett halott akról 40
évre visszamenőleg, név szerint megemléke
zünk halálozási évfordul óju k napján .

Szép és üdvös lenne, ha a gyászoló család,
egy éven belül havonta, egy éven túl évente
szentmisét ajánlana fel elhunyt szeretteikért.

Az endrődi Ó-szarvasvégi temető keresztje. Mö
götte Dobos Lajos esperes plébános sírja.
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Egész évben várju k ked
ves vendégeinket klim ati zált,
termálvi zes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti ,
családi rendezvények lebe
nyol ítását klimatizált étter
mün kben 70 fő i g.

Az étterem nyitva
11 -21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyolítását vállaI
juk a teljesen klim ati zált Híd
fő étt eremben 160 fői g.

I'

ppsz q;1(
Panzió és Etterem

5500 Gyomaendrőd , Szabadság tér 6.
Telefon/F ax: 06-6 6/ 386-71 8 - Mobil : 06-20/ 5599-240

E-maii : feszekpanzio@mail. globo net.hu
www.feszekpanzio.hu

A GBO)
~ '" ~ Tavaszi ajánlatIlim:.&~).'TrTr'~ " Z \ll Megérke;ztek a tavaszi vetömagok, bio
~=~~~AJ~ burgonyak

" Zöldségfélék, virágmogok, virághagymák
Gyomaend rőd, Fő út 15. Q I(ardvirágok, begóniák, dáliók, rózsatövek

Telefon: 06-20-9 527-032 és lJ Tavaszi lemosóvegyszerek:Agrol, Vegesol,
06-66-386-274. RS, stb.

El Rovorölök, gombaölök/ virágtápok
,-- .----, " Műtrágyák, virágföldeK, fümagok

" Műanyag virágcserepek, virágládák, kaspók
Fóliák, műanyaghálók, zsákok, kötözöspárgák

" Permetezök, fűnyírók, kéziszerszámok
" Barkácsgépek, szegek, csavarok,

reisercsavarok
fl Festékek, hígítók, festöszerszámok
(I Berner- és Tylántermékek, púrhabok, silicoll

~ tömítések, stb.
• Munkavédelmi bckoncok, védök esztyűk ,

esőruhák
'" lzzók, elemek, elektromos kapcsolók,

dugvillák vezetékek, stb.
cl Kandallók, szeneskannák, kályhacsövek
" Szönyegek, 2x3m futószönyegek

Várom vlÍsúrlóimut! - FAR1{AS MÁTÉ

VÁROSUNK Gyomaend rő d * Megjelen ik havon ta * Kiadja az Endrődi Szerit Imre Egyházközségér t Közhasznú Alapítvány 5502 Gyomaend rőd, Fő
út 1. Tel., Fax: (66) 283-940 * Fe l elős : Szabó Zoltánné * Főszerke sztő : Iványi László * Szerkesztőség címe : 5555 Hu nya, Kossut h u. l. Tel., Fax: (66) 294

352, (20) 9457-843 varos unk@gmail.com * Alapítók: Vaszkó An drás, t Császár Ferenc, Iványi László * Sze rkesztők: Cs. Szabó István , Czank Gábor,
Gellai József, Fülöp Zoltán, Hegedüs Bence, Hu nya Jolán, Lehóczki né Tímár Irén, Polányi Éva, Sóczó Géza, Seidl Amb rus, Szabó Béla, Dr. Szonda

István * Lapzárta mind en hóna p 20. napján * Megjelenik minden hónap első hétvégéjén, Intern eten minden hónap elsején *
*MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM : Nytsz.: B/PHFII495/BÉII 995. * H U ISSN 1586-3689 * készült: (70) 566-39-88 *

hUp:llwww.szentgellert.hu * E-maii: varos unkregmall.co m
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A gyermek az anyam éh drága qyümölcse, Éppe n ezért különös gon
do skodást érdeme l, akár egy gyö nyörű virág . Am iker bar átalnkt ól. isme
rőse i nktő l egy o lyan rózsát kapun k, amelyre mi nd ig is vágyt unk, akkor
rácsodálkozunk a v irág ra is és barátu nkra is. amiért ráérzett kívánságu nk
ra.

A gyermek sokka l több, mint egy gyönyö rű virág, sokkal tö bb, mint
egy régi vágyunl<: mert él gyermek maga a csoda. Bárki bár mikor meg
lát egy kedves kisbab át, gon djai elszá llnak. és szinte képtelen, hogy a
mosolyg ó kisemberre ne mosolyogjon vissza. Dicsérik is: milyen szép,
m ennyire édesen néz ránk vissza, m ilyen békés.. . Ezt a békés arcát kell
megő riznünk egy életen át. De az arcná l sokka l fonto sabb a kisember
gond ola tvil ága és szlve, vag yis az érzései. Egy egyházi iskola, így a mi ln
tézmé nyünk is épp en ezt az életérzést képes megadn i.

Iskolán kat Iványi László plébános úr alapítot ta - rendszerváltást kö
vetően nem az egyh ázi ingat lanokat kérte vissza, hanem az érte járó kár
pót lást igé nyelte. Ebből épült a főépül et, amelyb en a diákok 1995 szep 
t emberében kezdhet ték meg a tanulást. Tornatermünk 2003-ban készült
el, Gyu lay Endre püspök atya t ámogatásával. r.! a fej l ődés nem állt meg,
mive l 2007 óta az int ézm ényt be l ülrő l t eljesen feIújítottuk saját for rásbó l,
valamint a 21. századi oktatástechno lógi ai eszközökkel felszereltük , p l.
2009-től nyelvi labor t alakít ottunk ki, avagy mind en osztályba 201 1-tő l

beépítettük az interakt ív eszközöket. 2007-b en ind ult el él j át szót ér kiép í
tése is, am ely 2012 őszé n nyerte el végső form áját. Természetesen cél
ja ink között szerepel a megújuló energ iák fe lhasználási l ehető ségeinek

keresése is.
Iskolánkra jellemző, hogy d iákjaink érdekében töb b pedagóg iai

módszert alkalmazunk, od afigyelve mi nden gyerekre, mind en l e h ető

ségre; odafigyelve a pedag ógi ai és ta ntá rgy i sajátoss áqokra. Ennek kö
szön hető, hogy diákjalnk a középi skolában is megállják a helyü ket: ha
~gy d iák jó érde mje gyet szerez pl. irod alombó l, akkor ez garancia a kö-

zépiskolai jó j egyre is. Nem vélet lenü l j árnak vissza tanulóink különféle
rend ezvényeinkre. Hála a Jóistennek, tanít ványaink nak ml nlmum két har
mada gimn ázium ba nyer felvéte l, közel negyede ped ig nyelvv izsgával a
kezében ballag.

A hitélet kiemeit hang súlyt kap, h iszen Gyoma en d rőd missziós te
rület. Minden hónapb an d iákmisét tar t unk, a hetet ped ig közös im ával
kezdjük- ennek keret ében is próbáljuk kibon takoztatn i tanít ványaink ké
pességeit , p l. a szájj al tö r ténő dobo lás, a kö zös gitáros mls ék vagy a hétfő

reggeli áhítatoknál az evangé lium üzenetén med itálva. A lelk inapokna k
szintén fontos szerepe van, akárcsak a napont a megélt h it ünknek is.

Egy olyan világba szeretn énk megh ívni és elkalauzo lni tanítványai n
kat, ahol ugyantí gy hangsúlyos a tu dás és a hi t, rnin t a becsületes, t isztes
séges élet és az ember személyes boldogsága. Ez pedig egy olyan világ,
aho l folyamat os párbeszéd ben vagyunk a gyerekekkel és a szülökkel is.
Ezért isko lánkró l nyugodt szívvel állít hatom: egyszerre t udá sközpont ú és
elfogadó. A tudást igazo lják tanítványaink sikeres szereplései a különfé le
versenyeken; mi már első osztálytól l e hető séget te re rnt ű nk idege n nyelv
meg ismerésére, elsaját ítására. A köte l ező ta nó rákon kívül a gy erekeknek
l e hetősége van hangszerekkel megi sm erkedni, különféie táncokat meg 
tanu lni, st b., hiszen ezekkel is arra neveljük a gyerekeket, hogy szabad
idej ű ket haszno san és kultu rálta n tölt sék el.

Ünnepeink mi ndig komo ly, még is rugalm as felkészülést igényelnek
Ennek eredményeként hosszú évek táv latábó l is szívesen em lékeznek
vissza diákjain k a Szent Geliér t Nap ra, a karácsonyra - amikor minden
'oszt ály műsorra l szerepel, avagy a"gyereknapra.

Mindezeket a kedves szülők fi gyelm ébe ajánlva t iszt elettel és szere
tettel várjuk l eendő e lső osztályos ta nítványainkat.l< érem, merj ék bátran
felvá llalni gyermekü k jövőjét azzal, hogy meg látogat nak bennü nket.

LukácsLászló
igazgató
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Szeretette] köszöntöm a ked

ves Szülőket!

Idén nekem jutott az a meg"
ti sztelő feladat, hogya leendő

e lső osztályosok egyik tanító né
nije lehetek.

Szmolán é Kisxely Olga va
gyok, és 31 éve dolgozok peda
gógusként.

1982-ben végeztem Debre
cenben a Tanítóképző Fői skolán,

majd 2006·ban a pedagógus
szakvizsga keretében a differen
ciái ó, fej lesztő pedagógiai lsrne
retek te rű l etén szer éztem újabb
dlplornát.

Ide a Szent Gellért Ka tolikus Általános Iskola és Óvoda köz
pontjábaazidei tanévben ke r űltem dolgozni, miut án a kis sz ülő

falumean. Hunyárt sajnosteljesen megszünt az iskolai élet.
A gyermek maga a csoda, nincs is annál szebb és nehezebb

feladat egy pedagógus számára, mint amikor elsős gyerekeket
kell elindítani a tanulásváltozatos útján,

Pedagógiai munkámban mindig igyek'szem a szül őkkel
együttműködve, a gyermekekkel közö s élményeket megélve, a
hit és a szeretet, a következetesség mentén haladva dolgozni.
Fontosnak tartom az osztályon belüli jó hangulat megterem
t és ét, a tanulási kedv felkeltését és megőrzését, a gyermekek
ben rejlő tehetség kibontakoztatását, az egyéni képességeknek
megfelelő haladást, s a biztos alapok nyújtását. Mindezt tevé
kenységeken keresztül, avalódi cselekedtetest. afe lfedező isme
retszerzést ésaz egyéni tapasztalást előseg ítve kívánom elérni.

Szerotn ékpár sort idézni Szent-Györgyi Albe rttő l:

"Az iskola dolga, hogy megtanfttassa velünk, hogyan kell ta
nulni, hogy keltse fel a tudás iránti étvágyunkat, hogy meqtanitson
bennünket a jól végzett munka öröm ére és az alkotás izgalmára,
hogy meqtanitsa szeretn i, amit csinálunk és hogy segftsen megta
lá/ni azt, amit szeretünk csiná/ni."

Ezzel a tanulságos mondattal , mely nagyon pontosan tartal
mazza a rnl feladatainkat, valamint a velünk szembeni elv árast.
mélyen egyetértünk a kolléganőmmel.

Szeretettel várjuk Önöket és gyermeküket iskolánkba!

Tisztelettel köszöntöm a ked
ves Szülöket abból az alkalomból,
hogy gyermekük szepternberben
első osztályos leszl

Engedjék meg, hogy bemutat
kezzam. F ékécs Editnek hívnak,
2004-ben végeztem Békéscsabán
a Tessedik Sámuel Főiskola tanító
szakán. Művelts égter ü leteim : em
ber és társadalom valamint ének
zene,A Szent Gellért Katolikus Ál
talános Iskola és Óvod ában 9 éve
tanítok, jelenleg 3. osztályban.

Tudom, hogy minden nagy
csoportos óvodás gyermek, vára

.;..::....:..........;;;;.;J kozással, érdeklodéssel, de kissé
szorongva is készül az iskolába.

Éppen ezért munkám során legfontosabb feladatomnak tekintem
a kisgyerekek bevezetését az iskolai életbe, a zökkenőmentes át
menet biztosítását az óvodab ól az iskolába valamint meghallani
a gyerekek kimondott és ki nem mondott gondolatait. Elsődleges

célomnak tekintem, hogy gyermekközpontú, nyugodt légkörben
tanulhassanak l eendő kísdi ákja ím, Szeretn ém, hogy örömmel jár
janak iskolába, és hogy a tanulás számukra meghatározó értékké
v áljon. Hiszem, hogy az iskola az a hely, ahol meg kell tanítanunk
a gyermekeknek, örüljenek a maguk és társaik sikereinek, legyenek
figyelmesek és segítőkészek, de ahol azt is megtanulj ák, kötelezett
ségeik is vannak.

Oktatói munk ám során az alapismeretek és készségekfejleszté
sére helyezem a fő hangsúlyt. Vallom, hogy minden gyermek tehet
séges valamiben, és ezt a képességet igyekszem kibontakoztatni kis
tanítványaimban. A gyerekek nevelése érdekében véleményem sze
rint nélkülözhetetlen a család és az iskola együttműködése, amely
nek az őszinteségre, a kölcsönös bizalomra kell épülnie.

A pedagóguspályátnem fog lalkozásnak, hanem hivatásnak tar
tom, melyhez nagy alázat, empátia, tolerancia és m élységes, felté
tel nélküli szeretet kell sz ü l ő és gyermek felé egyaránt. Törekszem
hivatásomat legjobb tudásom, lelkiismeretem szerint, felelősséggel

betölteni.

Végezetül azt üzenném a leendő kis elsősöknek és szüleíknek,
hogy ne izguljanak az iskolakezdés miattl Bízzanak bennünk, min
denben segítjük a gyerekeket és a hozzánk tanácsért forduló szü
l őketl

Bemutatkozásomat M óricz Zsigmond gondolataival zárom:
"Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megta

nítani valamire, amit nem tud."
Szeretettel hívom Önöket és gyermeküket márciusban a nyílt

napokra és az iskolakóstolgatóra!
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda veze
tése tisztelettel köszönti Önöket abból az alkalomból, hogy
gyermekűk Iskoláskorúvá vált. IntézményünkJó szlvvel ajánlja
és rnutatla beazokatanevelési elveketésoktatási tevékenysé
geket,amelyekkel leend ő első osztályos tanulóink találkozhat
nakazItt töltött éveksorán. Blzunk abban, hogy aziskolánkról
felvázolt képseqttl lskoiavélasztásukat.

Fő célunk:

- A gyermekek, tanul ék segftése abban,hogya keresztény
értékekre építve művelt emberré, szépre, jóra fogékony
személyiséggé, Istent és embertársait szeret ö, felelős

polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és bol
dogságra képes emberréváljanak.

- Szll árd alapműveltség átadása; az ismeretanyag megér
tése ésalkalmazása.

- Testileg, lelkileg, szellemileg, életmódjukat tekintve
egészséges Ifjaknevelése.

- Növendékeink ízl ésének, esztétikai érzékének, igényes
ségének klalaklt ása.

- Tanulóink sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatfv szem élyl
ségfejlesztése.

Céljainkat - a gyermekkor tényleges megőrzése mellett 
szfnes és tartalmában gazdag tan óra], tanórán kfvüli,valamint
szabadidős programjaink segftségével, nyitott, őszinte, csalá
dias légkör blztosltásával kfvánjukelérni,megteremtve ezáltal
azt az iskolai környezetet, ahol gyermek, szülő és pedagógus
jól érzi magát.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda szere
tettel meghfvJa a2013/2014. tanévben első osztályba lépő kis
gyermekeket ésszületketa következő programjaira:

2013. március 14. 16 órától-Iskolakóstoló

2013. március 18·19.8·10 óráig- Nyilt nap

2013. március 20.17.00 - Szülői értekezlet

A március 14-1 Iskolakóstoló rendezvényünkön a gyerme
kek Játszhatnak, és különféle ajándékokat készíthetnek, míg
szülelkazIskola életébe nyernekbetekintést.

A március 20-i sz ül ől értekezleten megismerkedhetnek ls
kolánk pedagógiai célkitűzéseivel és a Jövendőbeli elsős taní
tókkal, kötetlen beszélgetés keretében betekintést nyerhetnek
iskolánkéletébe. Gyermekeik ez idő alatt iskolánktornatermé
ben játékossportfoglalkozáson vehetnek részt.

A márciusi 18·19-1 nyílt napon bemutatót tartanak ajöven
dőbeli elsős tanítók.

Fekécs Edit (3.osztály)
Szmoláné Kiszely Olga (2.osztály)

A tanórák megtekintése után lehetőség nyflik a tanítókkal
kötetlen beszélgetésre.

Programjainkra mindenkit szeretettel várunk!

R ÓLUNK ÍRJÁK

Egy volt tanuló...

Azáltalános iskolai éveimreszeretettel emléke
zek vissza. Most, ahogy így visszagondolok arra a
8 évre, amit itt töltöttem, leginkább aza szerétet
teljes, családias hangulat jut eszembe, mely végig
kísért nemcsak engem, hanem az iskolatársaimat
is. Az egymásra odafigyelés, türelem a minden
napjainkban jelen voltak.

Volt pedagógusaim olyan pozitív mintát nyúj
tottak és olyan pozitív értékeket közvetítettek
számomra, amelyek segftettek abban, hogy azzá
válhassak, ami most vagyok.

Az iskola tanítói, tanárai arra törekednek az ál
taluk gondosanátgondolt ésmegszervezett proq
ramokkal. hogy színessé, emlékezetessé tegyék a
gyerekek napjait.

[gy aztán mosolyt csal azarcomra. ha eszembe
jut az iskola névadójáról elnevezett Szent Gellért
Nap, ahol változatos, játékos ügyességi felada
tokkal vártak minket pedagógusaink. De szívesen
emlékezem vissza a karácsonyváró napra is, amire
együtt, közösen készftettünkapróságokat.

Dobó Bettina

A szülő írja...

Egy évvel ezelőtt a lányomat a
Szent Gellért Katolikus Általános
Iskolába írattam be.

Személyes tapasztalatom nem
volt, hisz Zsófi az egyetlen gyer
mekem. A döntés meghozatalában
nagy segítség volt az iskola által
megszervezett nyílt nap, ahol meg
ismerkedhettem a leendő tanító
nénikkel, akiket nagyon kedves,
barátságos és őszintének találtam.
Megnyugtató volt számomra, hogy
az iskola nevelési elvei között fontos
helyet tölt be a fegyelem és a tiszte
let. A gyerekek ügyesen vigyáznak
a tantermek tisztaságára és a búto
rok épségére, hisz ők is látják, hogy
az iskola szép és jól felszerelt.

Fél év elteltével sok pozitív ta
pasztalatom van. Örültem, ami
kor lehetőség nyílt a szülőknek a
karácsonyi műsor megtekintésére,
amire nagyon szép és meghitt elő-

adással készültek a gyerekek. Bár
tartottam a tanrendbe beépített
hittan oktat ásától. hisz mi nem
gyakoroljuk a vallást, de a lányom
elmondása alapján érdekesek és ta
nulságo sak az órák.

Igazán könnyű dolgom van,
hisz ő még csak hét éves, de nagyon
közlékeny és őszinte. Minden nap,
amikor haza ért az iskolából, elme
séli, mi történt vele aznap. Tetszik
neki az írás, olvasás és a matemati
ka óra. Látom a füzetein és a köny
vein, hogy az oktatás j átékosan, de
mégis célratörően történik. Mind a
két tanító nénit szereti, amin nem
csodálkozom, hisz kedvesek és tü
relmesek a gyerekekkel! Mint sz ü
lő jó érzés hallan i a kislány saját
tapasztalatait is, s amikor - szinte
mindig - azzal zárja a napi élmény
beszámolóját, hogy szeret iskolába
járni, szeret tanulni, akkor én is
megnyugszom, hogy jól döntöttem.

Váriné Giricz Mária
első osztályos szülő
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fi kere zlény nemieti gondolat.hírnöke
* Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat *
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Internetvers Fesztivál ,

ség, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
ésGyomaendrőd Önkormányzata.

A konferencia e l ső részében a zsidó-ke
resztény párbeszéd fonto sságáról hallha
tunk előa dá sokat.

Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök be
szédében kihangsúlyozta a zsidó-keresz
tény közös hagyományok ápolását és a 21.
századi békésegyüttél ésfontosságát.

Horovitz Tamás a Debreceni Zsidó Hit··
község elnöke üdvözölte a rendezvényt.
Előadásában kitért a Kner család példaérté
kű tevékenységére, mely azsidó ésmásfele
kezetek között békés ~gyüttélés és együtt 
működés példája.

Dr. Bartha Elek professzor, a Debreceni
Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára a
zstd ó-keresztény kultúra kapcsolatának tu
dományos kutatásairói számolt be és felhív
ta a figyelmet arra, hogy még sok fehér folt
Jellemzi a téma kutatásának t érk épét.

Dr, Kovács Béla a gimnázium nyugalma
zott igazgatója köszöntötte a Kner család
két megjelent tagját, majd átadta a Kner
Imre emlékérmet Dr. Kiss-Rigó Lászl ó me
gyéspüspöknek, Horovitz Tamásnak, Dr.
Bartha Elek professzornak és Dr. Dénes Zol
tán római katolikus kanonoknak, egyetemi
tanárnak,a konferencia elnökének.

Az Iskola emlékfa- [olyta t ása 2. oldalon

Keresztény értékrend, kultúraközvetítés a
g omaendrőd i Kner Gimnáziumban

A szegény k örűlm ények között élő Kner
Sámuel ősei északról húzódtak a szabad
iparvállalás reményében a Körösök vidéké
re, mint v ándorlparosok. A l etelepedő zsidó
család jól bellleszkedet a gyomai Izraelita
közösségbe és a gyomai éledező polgári
élet meghatározó szereplölvé váltak.

I<ner Izidor, a nyomdaalapító egyszerű

egyénisége, jó humora és a más kultúrát
befogadó képessége hamarosan a megyei
elit megbecsülését is élvezte. Különféle ki
adványaik, vallási könyveik, rnodern irodal
mi szemléletük hidat képezett a különféle
felekezetek és lokális kultúrák között, ezzel
segítve a párbeszéd és békés együttélés
kialakulását. Mégis a 20. század politikai és
erkölcsi zűrzavarában zsidó származásuk ·
miatt a teljes vagyonelkobzás és a haláltá- .
borokban való megsemmisüléslett a sorsuk. .

A Knerek emlékére és szellemlségük
ápolása a gyomaendrődi gimnázium már
több mint 20 éve felvette KnerImre nevét. A
középiskola vezetése fontosnak tartja aKner
hagyományok ápolását és a kultúraközvetí
tésbenelért eredményeik folytatását.Agim
názium hatvanéves működése aminőségi

oktatás irányába állította az Iskolát.A tavalyi
évben úgy döntött az Iskolavezetése ésszü
l ői közössége, hogy ezt a minőségl munkát
egyházi fenntart ásban szeretnék folytatni,
ezért e l kezdődtek a tárgyalások a Szeged
Csanádi Püspökséggel. Remélhetőleg a kö
vetkező évet már a római katolikus egyház
működtetésében kezdhetik meg.

A gimnázium pedagógusai bíznak ab
ban, hogya katollk us egyház értékrendje,
szellemisége és a min ős éql oktatás szer
vezesében szerzett tapasztalatai nemcsak
Gyomaendrőd tehetséges diákjainak, ha
nem a környék településein élő tanulni vá
gyó gyennekeknek is lehetőség teremt.

A Kner haqyorn ányók ápolása, a keresz
tény ért rend közvetit ése és a holokauszt
helyi áldozataira való rrJegemlékezés hfvta
éltre, 2013. február 22-én a gimnáziumban
rendezett konferenciát. A tudom ányos ta
nácskozás szervezés ében segftséget nyú]
tett a Szeged-Csanádi Püspökség, a Debre
ceni Egyetem Néprajzi Tanszéke, az MTA-DE
Néprajzi Kutatócsoport, a Holokauszt Em
lékközpont, a Debreceni Zsidó HItköz-ndrődick Baráti Körc találkozó

udapesten - képek

A tartal mb 'l:

IN MEMORIAM: Szabó Béla,
szerkeszt ő ségünk tagja

Önkormányzati hírek

Megemlékeztünk a Csendőrsortűz

áldozatairól

Költészet napjára
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FELHívÁs

Az "Üldözöt t Magyar Gazdák'; kulákok emléknapja június
29-én, Péter-Pál napján lesz.

Az e nd rőd i üldözött gazdák száma igen j elentős volt.
Sokat szelwedtek vagyonukért, az 50-es években kitaszítot

tak lettek, sanyargatták őke t.

Eml é km ű készül június 29-ére, a szoborparkba, a volt piac
térre.

Anyagi hozzájárulást ezúton kérünk míndazokt ól, akik
együtt ércznek, illetve túlélték az embertelen időszakot.

Visszaemlékezést, esetleg okmányokkal kiegészítve kérjük
elküldeni.

Befizet ésí sz ámlaszámi Endrőd és Vidéke Takar ékszövet
kezet 53200015-15289630 (Gellai László folyószámla)

Közlem ény. Endrődi kulák üldözöttek emléke
Átutalásnál kérjük a befizető nevét is beírni a megjegyzés

rovatba.
Kapcsolattar tó: Gyuricza Zoltánné Gyomaendrőd, Lábas u.

3. sz. tel 06 66 285-946

MEGHÍVÓ

A Gyomai Református
Egyházközség presbitériuma
tisztelettel és szeretettel hív'
minden é rdekl ő d ö t 2013. áp -

j rilis 6-án, szombaton délután
3 órakor kezdődő Hálaadó
ünnepi istentiszteletre a gyo
mai református templomba.

Ezen az ünnepi alkalmon
szereme a Gyomai Gyüleke
zet hálát adni a Mind enható
Istennek Sípos Tas Töhötöm
reform átus lelkipásztor, espe
res úr közöttünk végzett negy
vennyolc évi hűséges szelg ála
táért.

Keresztény értékrend, kultúraközvetftés a gyomaendrőd i Kner
Gimnáziumban

1000_ 1015

1015_ 1035

Nemzetközi Roma Nap
2013. április 08.

(folytatós az l. oldalról)

lánál megemlékezteka Kner család holokauszt áldozatairól.
A rendezvény a délutáni előad á sokkal folytatódott. Dr. Erdész

Adám, a Békés Megyei Levéltár igazgatójaa Knerek ku l t ú ra közvetítő

tevékenységéről, a nyomdaalapító Kner Izidor és fia Kner Imre gyo
mai társadalmi életéről számolt be e l őadásában.

Pécsi Tibortörténész, a Holokauszt Emlékközpont oktatási prog
ramjainakvezetője gyakorlati példán mutatta be a holokauszt loká
lis helyszíneken valóoktatásának módját.

A konferenciát Dr. Czingel Szilvia néprajzkutató Receptes könyv
a halál torkából című e l őadá sa zárta. A megrázó narratívákat felvo
nultató prezentáció a 20. század közepéne kértelmetlen és emberte
len történéseit tárta a népes közönség elé.

Helyszín: Regionális Roma Közösségi Ház
5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. sz..
Várunk mind en kedves látogatót!

Program:
083°_09°° Érkezés
0900

_ 0920 Köszöntő -
Szécsi Zsolt - Roma Polgá/jogi Szövetség elnöke
Várfi András - Gyomaendrőd Város Polg ármestere
Pu sztai József - Országos Roma Onkorm ányzat Megyei képvi

selője
0920_ 0940 Tisza Kálmán Közoktatási In tézmény

diákjainak m ű sora

A Cigányság helyzete az egészségügyben 
Dr. Torma Eva főorvos
Kávé szünet
A Romák hitvilága -
Czank Gábor Római Katolikus Plébános
A gyomaendrődi cigányság múltja,
életének bemutatása -
Dr. Szonda István Néprajzkutató
A "Roma kult úra, hagyományok" c.
rajzpályázat eredményhirdetése

1120
_ 1140 A Fekete Angyalok zenés műsora

1300
_ Szilágyi Róbert lemezbemutatója

1200_ 1210 Zárszó -
Szécsi Zsolt - Roma Polgá rjogi Szövetségelnöke

Az e lőadásokkal párhuzamosan az .Eg észs égnap" keretében
a résztvevőknek lehet ő s é g ű k lesz téríté smentesen helyben
szűrővizsgálatokat (vércukorszint, vérnyomás, koleszterin ,
stb. m érés) igénybe venni.

A hunyai Pogány iskolai elhunyt és élő tanítókért és tanulói
kér t 2013. április 27-én 10 órakor szentrnise lesz a hunyai temp 
lomban . Mind enkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ

A Roma Polgárjogi Szövetség az idei évben is átadta ünnepség
keretében a "Közösségért végzett munkáért" való kitüntetéseket. Az
ünnepségnek a Regionális Roma Közöss ég Ház adott otthont 2013.
március 15. napján.

A rendezvényen jelen voltak: Dr. Csorba Csaba j egyző úr, Várfi
András Gyomaendrőd Város polgármestere, Gyomaendrőd Város
Képviselőtestületének tagjai, helyi Közoktatási Intézmények és Civil
szervezetek képviselői.

Szécsi Zsolt elnök köszöntőj ét követően néhány mondatban
megemlékezett az 1848. március IS-ei eseményekről , majd a rendez
vény központi céljára, feladatára vetített rá: Hangsúlyozta, hogy az
önkéntesek önzetlen segítségnyújtása, a közösség ért végzett munka
nagyban hozzájárul a civil szervezet eredményesm űköd é séhez.

Megköszönte a szervezet részérenyújtott támogatásokat és meg
kérte Dr.Csorba Csaba j egyző urat, hogy adja át az elismerő kitünte
téseket: Martonné Giricz Zsuzsanna és Farkas István részére.

A rendezvényen egyéb elfoglaltsága miatt Farkas István nem tu
dott résztvenni, ígya kitüntetését Fülöp Imréné Katóka néni vette át.

Sorstársi üdvözlettel: Civil Szervező Csoport

Önzetlenül a Közösségért!



2013 . április 3

hogy miről döntött a Képvi selő-testül et márciusban

A Képviselő-testü letet március 28-ára hívta össze a Polgármester. A
döntéshozatal 13 órakor a Térség i Társulási ü léssel vette kezdetét két na
pirendi ponttal.

Gyomaendrőd-Csárdaszá llá s-Hunya Kisté rségi Óvoda Inté zmé ny
vezetőjének meg bízatása

Az int ézrn ényvezet ő , Czikkelyn é Fodor Tünde vezető i megbizatása
2013. augusztu s 15. napján lejár. A vezető szemé lyé nek kivá lasztása nyilvá
nos pályáztatá s út ján tö rt énik, illetve a kiírás mell őzhető, ha az int ézm ény
vezető isméte lt megbízásával a fenntartó és a n evel őte stül et egyetért.

Az Int ézm ényi Társul ás 2013. feb ruár 14. napj án tartott ülésen felkérte
az óvoda neve l őtestü letét , hogy véleményezze az i n tézményveze tő szak
mai mu nk áját, amelyrő l a szé les körű írásos vélemény megérkezett.

A nevelőtestül et vél em ényét figyelembe véve az összevont K é pvise l ő 

testület úgy határozot t, hogy Czikke lyné FodorTűndé t bízza meg az óvoda
veze téséve l az elkövet kező öt évre.

A 14 órakor kezdődő ülést megtisztelte je lenlétéve l Andó Agnes Asz
szony, Gyomaen d rőd Járás vezetője, il letve az é rdek l ődő helyi lakoso k. A 30
napirendi po nt megtárgyalása késő este ért vége t.

Tá jékoztató az önkormányzat i adósságrendezésről

A Képvise l ő -testü let a februá ri ülésen tájékoztatást kapo tt az önkor
mán yzatok adósságkon szol idációjáról. Ezt követőe n m egtörtént az adós
ságátvá llalás százalékos rn értékét rögzítő megá llapodás aláírása is. ( 65%)

A Magyar Allam Gyomaendrőd Város adósságállomá nyátó l
725.787.848 Ft összeg ű adósságot vállalt át 241.Oő-os árfo lyamo n átsz árni
tott 1.116.596.689 Ft érté kű, 2012. december 3 'I -én meg l évő kötelezetts é
géből.

Ipa ri Csa rnok haszno sítá sáról beszám oló, a csarnok hasznosításá
ra te t t intézkedés bem utatása

Fekete József ügyvezető igazgató úr elk észítette az Ipari Csarnok
hasznosít ásáró l szóló beszámolót, me lybő l m egtudhattuk, hogy az inku
bátorház 2012 m áju s hón apban kapott használatbavétel i engedé lyt, és a
Kft. könyveléséb en ekk or került aktivá lásra. Ezzel a proj ekt a megvaló su
lási i d ő szakot lezárt a és megkezdődött a fenntartás i i d ő sza k . A fenntartás i
időszak igen fon to s, m ivel ez a szerződésben me gje lö lt fő indi káto rszámok
betartásához k ő tő d i k , ( Előírás , hogy 20'16. évre 11 kezdő vál lalkozást fo gad
jon.) Meg tudhattuk még, hogy az első bérlő il Scarpe Lourd es Kft. (méz cso
magolási tev ékenységet fo lyta t) korábbi szerzödését meg szün tette, mivel
új onnan létreho zott céggel (Lourdes Hon ey Kft .) nagyobb terül etet kívánt
bérelni a csarn ok he l yi ségeibő l 2011. októ be r l -től 1 iroda és 2 üzem csar
nok helyi séget , összesen 642,1 m' -en.

Jelenleg kiadásra váró helyi ségek: 6 d b iroda és 6 db üzem csarn ok .
Beszámoló ben yújt ott pá lyázatokról

.. A tájékoztató célj a elsőd legesen, ho gy ismert esse Gyomaendrőd Város
On korrnányzata által 2013. I. negyed évben benyúj tott pályázato kat, me 
lyek az alábbiak:

1. Szociális fe lada tot e llátó ép ületek energia igényénelt kielég ítése
nap elemes rends zer kiépítésével

A pályázatb an sze re p l ő hel yszínek:
- Térség i Szociális Gondozási Központ Gyornaaend rőd, Csárdaszállás,

Hun ya .
1. cím : 5500 Gyomaend rőd, Mirhóháti u. l -5.
2. cím: 5502 Gyomaend rőd, Blaha l. u. 2-6.
3. cím: 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
A pályázat kö lt ségv etése:
Összes költség: 46.403.045.- Ft
Igényelt t ámogatás: 39.442.588.- Ft Támo gatási intenzitás: 85 %
Saját erő : 6.960.457.- Ft

, 2: ~özfela~atot e llátó önkorm ányzati tu lajdonú épületek energia-
ellatasa nak fej lesztése napelemes rendszer Itiépítésével

A pályázatban sze rep lő helyszínek:
- Varga Lajos Sportcsarnok
cím: 5500 Gyom aend rőd, Szabadság tér 1.
- Térségi Csa l ádsegítő és Gyerme kjólét i Szolgá lat Gyomaendrőd, Csár-

daszállás, Hun ya és Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrőd i Onkormányzati Tűzoltóság

cím: 5502 Gyomae ndrőd, Fő út 2.
A. pályázat kö ltségvetése:
Osszes kö lt ség: 50.609.500.- Ft
Igényelt t ámogatás: 43.018.075 .- FtTám og atási int enzitás: 85 %
Saj át erő : 7.591.425.- Ft .
3. Villa mosenergia-igény kielégítése napelemes rendszer kiép íté-

sével a gyomaendrőd i neve lési-okta tá si intézmén yekben
A pá lyázatba n szerep lő hely színele
- Kis Bálint Altal ános Isko la
1. cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
2. cím: 5500 Gyomaendrőd , Hő sök útja 45.
- Gyomaendrőd -Csárdaszáll ás-Hunya Kisté rség i Óvoda
cím: 5500 Gyomaen d rőd, Kossut h u. 7.
A pályázat kö lt ségveté se:

Összes költség: 42.698.892.- Ft
Igényelt támo gatás: 36.294.058.- FtTámogatási intenzit ás: 85 %
Saj át erő : 6.404 .834.- Ft
4. Gyomaendrőd i alap- és köz épfok ú oktatási intézményel<villa-

mosenergia-igényénel<kielégítése megúju ló energiafo rrások kal
A pályázatba n s ze re p l ő helyszínek:
- Kner Imr e Gimn ázium, Szakközép iskola és Kollég iúrn
cím: 5500 Gyomaendrőd, Hő sök útja 43..
- Rózsahegyi Kálmán Kisté rségi Álta lános Iskol a és Kollégium

Gyomaend rőd-C sá rdaszá l l á s - H u nya

1. cím: 5502 Gyomaendrőd , Nép liget u. 2.
2. cím : 5502 Gyomaend rőd, Alkotmány u. 2-6.
A. pályázat köl tségvetése:
Osszes költség: 46 .652.672.- Ft
Igénye lt t ámog atás: 39.653 .921.- Ft Támogatási in ten zit ás:85 %
Saját erő : 6.997.75 1.- Ft
Fenti pályázatokh oz kapcsolódóan még nem érkezett a Kőzre rn űk ő d ő

Sze rvezettő l befogadó nyila tkoza t.
2012. év ő szé n je lent meg a KEOP/ B és a KEOP/A kód számú pályázati

kií.rások tervezete. A Képvise lő-testü let 20 12. (XI. 29.) Gye. Kt. határozat ával
eltogadta a beruh ázás műsza ki dokumentációj ának elkészíttet ését, mely
a Közm ű ve l őd ési-Közqyűjtern ény i és Szolgá lt ató Intézm ény Kossut h u. 9.
szám alatti épületegyüttesének és a Városháza Selyem út 124. szám alat t i
épületének energe t ika i felújí tására vonatkozi k.

A kiíró szervezette l történt egyeztetés ekből kide rült , hogy az által un k
benyújtandó pály ázat lényegesen jobb esélyekkel indulhat az ~p ü letene r
get ikai fej lesztések és közvilág ítás energiatakarékos átalakitása c.pályázat i
k ~ í rá s keretei közö t t. ezért ennek megfel el ően készült el és került benyúj
tasra az.

5. Városi közintézmények kom plex ép ületenerget ikai fejlesztése
Gyomaend rődön

A pályázatban szereplő helyszínek
- Gyomaendrődi Közös Önkormányzat i Hivatal
cím: 5500 Gyom aendröd, Selyem út 124.
- Közműve lődés i- Közgyűj temény i és Szolgáltató Intézmény
cím : 5500 Gyomaendrőd, Kossut h u. 9.
A. pályázat köl t ségvetése:
Osszes kö ltség: 173.516.774.- Ft
Igényelt t ámo gatás : 147.489.258.- Ft Támogatási in tenzit ás: 85 %
Saját erő: 26.027.516:- Ft
A pá lyázattal kapcso latban még nem érke zett befogadó levél.
Az alábbi pályázatok még 2012. évbe n kerül t ek benyújtásra, azon ban

~tát u ~z.u k ró l már ez évben, vagy a 20 12. évi beszámoló elkészítése utánj ött
ertes ttes .

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézmé
nyeinek fejlesztése a színvonalas kisgyermekkori nevelés feltételei
nek biztosításához (TÁMOPl

Pályázó: Gyomaendrőd Város Önk ormányzata, mint gesztor
Tám ogatási in tenzítás: 100 %
Támogatá si igény: 50,000.000 r t
Rövide n: l\, pályázat kerete i közot t a Kistérségi Óvoda 3 te lep helyé re

\io~atkozóa n (Százszorszép Ovo da, Kossuth út, Csemetekert Óvod a, Blaha
LUj za utca, Csárdaszállási Ovoda) készült el a pályázat, amely nagyobb rész
ben szervezet fej leszté sre és képzésekre irányul, valamint tarta lmaz némi
eszközbeszerzést is.

Megjegyzés: A pályáza t szakmailag és tar t almilag is megfe l e lő volt,
azonban for ráshiány m iat t támogatásban nem részesülhetet t, t artaléklis
tára került

"lélel<kel a Körösök mentén" - Turiszt ikai fejlesztéseItGyomaend-
rödön a va llás és a Kőrös ökológiája tükrében (DAOP)

Pályázó : Gyomaendrőd \/áros Önko rmányzata
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogat ási igény: 4591 91 080 Ft
Röviden: A pályázat kerete i között vallási t u rizm us, ökot uriszt ika i célú

fej lesztések, ill etve történelmi örökség hasznosítása tém ák kido lgozására
került SOl'.

Megj egyzé s: A pályázat formai lao és ta rtalm ilag ismegfelelő vo lt, azon
ban forráshiány m iatt nem részesülhetett támogatásban. Tarta lék listáról
csök kentett kö lt ségvetéssel támog ath ató.

. A pályázatot a GYÜSZ-TE készíte tt e el, az önkormányzat részérő l szük
seges adat ok at, do kument um okat szolgá lt atott.

Egészséges életmódra való nevelés, és stresszkezel és a Térségi
Szociá lis Gondozási Közp on tban (TÁMOPl

Pályázó: Gyomaend rőd Város Önkormá nyzata
Támogatási int enzitás : 100 %
Támogatási igé ny: 10.000.000 Ft
Rövid en: A proj ekt ered ményeként a Gondozá si Közpo nt do lgo zói

olyan te vékenységeke t, szolgá ltatásokat t udnának igény be venni, mely
hosszútávon hozzáj árulhatna a sikeres,kiegyensúlyozott munkavégzéshez.

Meg jegyzés: A pályázat forr áshiány m iatt tá mog atásban nem részesül
hetelt, tarta lék listára került.

Fo lyamat ban l é vő beruh ázások a Kisté rségi Irod a Közreműködésével

"Gyomae n d rőd szennyvízti sztí tó t elepé nek korszer úslt ése" KEOP pro 
je kt kap csán" - A Kormánya 29/2013.(1 1. 13.) Korm. Rendeletben a jelen leg
f~l ya.matb~n I ~v? ,:alame nnyi Proje kt hez kapcso lódó ügyet kiem eit hat ó
sag l uggye nyilvánitotta

Lehóczkiné Tim ár Irén Képvi selő
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nagyban felgyorsította a fűzőgép. , .
Közben megnősült, született 2 gyermeke: Zsolt es Rita,

és a megélhetéshez szükséges volt még egy másodállás is. A
TAURUSZ gumigyár pszichológiai laboratóriumában dolgozott,
és egy sokoldalú pszichológiai műszert talált fel, mely alkalma
zásba is került. Többek között "bőr-reflex" vizsg ál ót, stb.

1970-ben került a Központi Fizikai Kutató Intézet Űrkutatási
Osztályára, ahol az akkor még szekrénynagyságú sugárzásmé
rő m úszert rövid időn belül Tv -nagys ágúra reduk álta, Közben
jött az állami felkérés, hogy lesz magyar űrhajós, és neki egy
kicsi müszerre lenne szüks ége, Ekkor született a Pille, melynek
ő volt a fő konstruktora, együtt Vágvölgyi jenő vlllamosm ér
nőkkel és Szabo Péter Pálfizlkussal, ezt vitte fel Farkas Bertalan.
A műszer olyan sikert aratott, hogy még az amerikai Sally Ride
űrhajósnő is kerte és használta a Challengeren. Sok együtt lévő
fénykép, köszön ölev él és a Washington Post akkori nyilatko
zata is beszámolt erről a sikerr ól. Ezt kis rn éret én él fogva már
lehetett az űrhajóban is alkalmazni. Amikor a férjem 25 év ut án
otthagyta a lUKI-t, fiókjában és gondolatában már egy gyufás
skatulyanyí nagyságú Pille megalkotásához minden lehetősége

megvolt. Erre sajnos nem került sor. 1O év után a KFKI-ban elő

vették újra a témát, de az akkor alkotott Pille másfélszerese lett
az elődjének. Azóta is folynak a kutat ások, az eredet i alkot ök
említése nélkül. A kb. 10 éve a Világraszóló Magyarok kiáll ítá
sán ők is szerepeitek. A Mérésügyi Hivatala ment át, ahol szín
téri sugárzásméréssel foglalkozott. Közben saját céget alapított
.Sugárd ózls G.M.K.", majd .Matec" néven, és így állandóan
részt vett a fejlődő elektronikai tudomány ismeretében, konfe
renciákon, stb. Szarnos cikket publikált, "jánossy" dtjat kapott,
és többszörös Arany Fokozatú feltaláló címben is részesült.

Szab ó Béláné, született Mintler Erzsébet

Élete színes volt. Kitöltötte a család, a fia Zsolt, és lánya
Rita, s nem utolsó sorban muzsikus felesége, akivel bizony egy
héten legalább kétsze r járt komolyzenei koncertre. Közben jöt
tek az unokák: Kálmán , [ulcsika, Anna, Emma, kik rajongással
szerétt ék a .Nagypap ét".

A hazaszeretete gyerekkorától szívében volt, s amikor már
elég volt egy állást ellátnia, bekapcsolódott agyerekkorától
csodált Kisgazda Pártba. Az endrődi szület ésú Vaszkó Mihály
kisgazdától kapta ő ezt az életre szóló eszm ényk épet, hogy
"Isten, Haza, Család!". Talán ő ezt még a munkájával toldotta

meg. _, t töltött l ' IA család endrődi sz ármazása, es az ot o o nyara aso <
teljesen Endrődhöz kötötték. Bárhova utaztunk, mindig figyel
te milyen a búza, kukorlca stb. H ála lsten, nagyon szer ényert.
de sokfe lé utaztunk a v llágban. Sok jó embert ismertünk meg,
sok-sok jó barátot szereztünk. így kezdtünk el járni az Endrődi 
ek Baráti Körébe is, ahol mindig nagyon jól éreztük magunkat.

Közben sikerül t Huny án kis földdel egy házat is venni, ahol
ml , gyermekeink és uriok áink is mindig jó] érzik magukat.

Közben a "Városunk" nevu havilap szerkesztöség ének is
tagja lett, amiben szintén szamos cikke jelent meg, korabeli
dokumentumok alátámasztásával.

A meghurcolt és szenvedett endrődlekemlékmű születé:e
közben érte a végzetes baleset. Nagyon sz~rette volna megél
ni az avatását, de ez a szép alkotás már az Ő további segítsége
nélkül fog megszületni. Minden családját, hazáját, igaz szere 
tettel élő endrődi ember a sz ívébe került.

Köszönöm, hogy szerették, és kérem, emlékezetükben jó
szívvel tartsanak meg egy igaz embert, amilyen ő volt: Szab ó
Béla.

Temetését Iványi László tb. kanonok, hunyai plébános vé
gezte március 14-én, a budapesti Farkasréti Temetőben , aki
;ndrődi és hunyai földet sz órt az elhunyt sírjába: .Szül ófölded
szeretete elkísér, pihenj békében endrődi és hunyai föld alatt" .
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Szab ő Béla
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Az én édes Bélám
1935. október 19-én szü
letett Hunyán. Az akkori
gazdasági válság mlatt fél
éves korában Budapestre
költözött a család.

Egy idő után itt ap?
som a Hangya Szövet
kezet rakt árvezet öle lett
Kób ányán. Az ,általános
iskoláit sok helyen végez
te a közben kitört II. világ
háború rnlatt, Ezek nehéz
évek voltak. Apósom csak
kis szerencsével ' úszta
meg a Gulágot. A háború
után az esztergomi feren
ces iskolába íratták be őt

és bátyját, Zoltánt. Béla szerint élete legmeghatározóbb, leg
szebb időszaka volt ez. Itt bérmálta Mindszenti józsef bíboros
úr. De nem csak bérmálta, hanem az ő mlsé]ére jártak, és az ő
prédikációit hallgatták az iskola növendékei.

Ezek olyan emlékei voltak, amik egész életútját megbata
rozták . Ennek az iskola államosítása vetett véget, amiről még
csak a szül óket sem értesítették. Kaptak két darab vonatjegyet,
és "Menjetek haza!" sz ólt a nem egyházi ukász parancs. Ké
sőbb Kispesten, majd az Erzsébeti Gépipari Technikumba nyert
felv ételt. Bár őt kisgyerekkora óta az elektronika érdekelte,
mint hídszakmában jártas technikus végzett. ,

Kétév i jászberény i munka után bevonult sorkatonákat. ahol
3 évet töltött , Közben volt 1956., amikor egy kis te~erautón

utazó kiskatonákat (6 is ott volt) sortűz alá vették az AVa-sok.
Neki szerencséje vo lt , megmaradt. Vallatás közben az egyik
felismerte, és megkérdezte , hogy "nem te vagy a kis Szabó?" ,
M iután ez beigazolódott - mivel előzőleg együtt repültek egy
vi to rlás klubban - elhitték a megmaradt klskaton áknak, hogy
ők nem fáslszt ák. hanem kenyeret visznek egy másik egység
nek. A katonaság után (ml vel ott szerencséjére elektromos
képzésben volt része mint hiradós) a Központi Fiz~<ai.Kutat ó
Intézetbe került technlkusí beosztásba. Közben felvételizett az
egye tem re, ahol az esti tagozaton végzett, mint ~engeára~-r:?

v illamosmérnök. Nem sokkal később az akkor mar nagy fejl ó
désnek indult, de még igen nagyméretűszámítógéphez egy
.fuz ög épet" tervezett, ami akkor igen nagy újításnak számí
to tt, mert az egész világon nők fúzt ék a ferrit magok~t szabad
szemmel hálóba, mert mindegyik mag egy adatot tarolt. Ezt



A VI. InternetVers Fesztivál Gyomaendrödön

2013. április 18·19·20-án Gyomaendrödön kerül megrende
zésre a VI. Internetvers Fesztivál, melynek célja II költészet és az
énekelt vers népszerűsítése határainkon innen és túl az internet
adta lehetö séggel, valamint személyes találkozással. A fesztivél
megálmcdóí, létrehozó! és azóta Js főszervez ől a Hangraforgó
együttes,azazPaggyas Lászl6 és F. Sipos Bea.Az első két találkozó
Győrben volt 2008- és 2009·ben, majd vándorútra kelt a rendez
vény. 2010-ben Mátészalkán, a következő évben Pakson, a rnúlt
esztendőben Budapesten találkozhattak aműfaj szerelmeseí,

A fesztivál három szakaszbóláll.
- A fesztivál honlapjára fölkerül három klasszikusnak szá 

mító költő (most Weöres Sándor, Határ Győző, Gergely
Ágnes) .Ugyanitt II kortárs költők is közzéreszik verseiket
(2012. október 15 ·tőI2013. január 31-ig).

- A zenészekneka klasszikusés-a kortárs kategóriából is meg
kell zenésíteni verseket (2013. február 2S-ig), majd II kész
dalokat mp3 formátumban kell beküldeni, hogya fesztivál
honlapján az érdeklődök számára hozzáférhető legyen. A
fesztivál ra csak a zsűri által kiválasztott produkciók kerül
hetnek. Ez évben II zsűri elnöke Sebő Ferencvolt.

- A fesztivál bemutatkozó szakasza, ahol a meghívottelőadók
személyesen mutatják be müveiket II költöknek. érdeklő

d őknek (most Gyomaendrödön).

Fontos része a talál
kozónak, hogy a zené
szek és költők az adott
településen és környé
kén rendhagyó iroda
lomórákat is tarthatnak
iskolákban, óvodákban,
közintézményekben.

Az idei fesztivál
megrendezését Gyoma
endrőd nyerte el, így
két gyomaendrődi költő

kerülhetett a kiemelt al
kot ók közé: Gergely Ágnes ez évben lesz 80 éves, Határ Győző
pedig jövőre lenne 100. A pályázatot az Olvlart KulturálisMűhely
KözhasznúEgyesület és a KKSZI Katona JózsefMűvel őd ési Köz
pont nyújtotta be.

A fesztivál internetes szakaszamárcius 17- én lezárult, 36 pro
dukció került meghívásra. A fesztiválnak a Katona JózsefMűve

l őd ési Központ ad otthont (Gyomaendrőd, Kossuthút 9.) .
A színvonalas megval6sításhoz támogatókat keresünk.

(április15-ig)
Örömmel fogadunk tárgyi felaj ánl ásokat, vagy az egyes elő

adók szponzorálását is. Cserébe reklámfelületet kínálunk a feszti
vál honlapján, kiadványaiban és helyszínén.

Nagylelkű támogatásukat előre is köszönjük.
Szárulaszám: 53200125-11082596
E-maii :omart@freemail.hu
Telefon: 06 70 3850554 és 06 70 9493 534
Tisztelettel: Molnár Albert és Oláh Gizella, az OMart Kulturá

lis Műhely létrehozói,m űködtetői.

5
Program

2013.április 17. szerda
18órátó! költészet napiverskoncert az OMart Könyvesboltban.
A Hangraforgó együttes előadása (közremüködík a Tűzmene-

dék együttes)

2013.áprllls 18.csütörtök

10 órától • Érkezés, regisztráció, 'szálláshelyek elfoglalása. Is-
merkedés Gycmaendröddel

13.00 · Ebéd
14.30 - Létcgatás a KnerNyomdában
16.00 . Kocsis Csaba Barbaricum dmü fotografika-kiállítását

a Városi Képtárban megnyitja Dr. Szonda István, a KKS21 Katona
József Művel ődés í Központ igazgat6ja.

16.30 . A fesztivál ünnepélyes megnyitása
A fesztivált megnyitj ll: VárnAndrás polgármester

17.00 . Szllágyl Ferenc emlékezete.
Bmlékműsor a költő, irodalomtörténész, nyelvész profesz

szor tiszteletére. Közrernűködík Dr.. Szilágyiné Németh Eszter,
Cserenyecz Éva, Oláh Gizella, Polányi Bva, és nTűzmenedék együt
tes.

18,00 · Vacsora
19.00 · Határ Gyözö eml ékműsor a Komédiás Kör előadáséban

Dinnyés Iózsef daltulajdonos Határ Győző estje
21.00 - EstiVersműhely ("Verskocsma") - a költők, zenészek és

az érdeklődök találkozása, közös éneklés, beszélgetés.

2013. április 19.péntek

9.00 . Koszorúzás és megemlékezés a Kner téren. Emlékezik:
Dr.Kovács Béla, a Kner Imre Gimnáziumnyugalmazott igazgatója.

9.30 - Látogatás a Kner Nyomdában (fakultatív)
10.45 .. Koszorúzás és megemlékezés Tímár Mátéról (író,költ ő )

és Rózsahegyi Kálmánról (színész, színészpedagógus, író) Emléke
zik: Endrőd íek Baráti Köre és Farkas Zoltánné a Rózsahegyi Kál
mán Általános Iskola igazgatója.

11.00 - Rendhagyó irodalomórák az igényt benyújtó intézmé-
nyekben (előadók, együttesek, költők)

11.15 - Látogatás az. endr ő di tájházba(fakultatív)
12órától ebéd
13 - 16óráiga VI. InternetVers Fesztivál - fesztivál-produkciók

I. rész
Aszólisták észenekarok 15percesbernutatkoz ójaa színpadon.

16.30 - Emlékezés Weöres Sándorra

- Kóra JuditWeöres-illusztrációinak kiállítását megnyitja: Oláh
Gizella.

- A Hangraforgó együttes verskoncertje
- közben a Weöres Sándor-rajzpályázat EREDMÉNYHIRDE-

TÉSE
18órátólvacsora
19.00 - Gergely Ágnes Kossuth-díjas költő - a fesztivál díszven-

dége - estje. ..
Beszélgetőtárs: Polányi Eva. K ő zrern űkődik a Tűzmenedék

együttes és Kocsis Csaba
21.00 - EstiVersműhely ("Verskocsma") - a költők, zenészek és

az érdekl őd ök találkozása, közös éneklés, beszélgetés.

2013. április 20. szombat

8.00 - reggeli
9-13 óráig a VI. InternetVers Fesztivál - ,fesztivál-produkciók

II. rész
A szólisták és zenekarok 15percesbemutatkozója a színpadon.
13óra Ebéd
14-18 óráig a VI. InternetVers Fesztivál - fesztivál-produkciók

III. rész
A sz ól íst ákészenekarok 15percesbernutatkozója a színpadon.
18.00 - Vacsora
19.00 - A Seb ő együttes koncertje
21.00 - Gálaest.
Az InternetVers Fesztivál zárása (díjak, ajándékok átadása, zár

szó, közöséneklés)
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ÁPRILISI ŰNNEPEK ÁPRILISI MISEREND

1. hétfő:

7. vasárnap:
8. hétfő :

ll . csütörtök:
13. szombat:
14. vasárnap:
16. kedd:
21. vasárnap:
23. kedd:
24. szerda:
25. csütörtök:
28. vasárnap:
29: hétfő :

30. kedd:

Húsvéthétfő

Az Isteni Irgalmasság vasáruapja
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Szent Szaniszló püspök és vértanú
Szent l. Márton pápa és vértanú
Húsvét 3. vasárnapja
Soubirous Szent Mária Bernadett sz űz

Hú svét 4. vas áruapja
Szent Adalbert püspök. vértanú
Szent György vértanú
Szent Márk evangélista
Húsvét 5. vasarnapja
Sienai Szent Katalin sz űz és egyháztanító
Szent V. Piuszpápa .

.F~ndrőd
Vasárnap és ünnepnap: 9 és 18 óra,

hétköznapokon csütörtök kivételével: reggelfél 8-kor

Szent Gellért Iskola kápolnájában
április l3 -án és 27-én szombaton 17 órakor

GYOffi(\
Kedden és pénteken 18 órakor a templomban,

vasárnap és ünnepnap II óra

HuQY!!
hétköznapokon (csütörtök kivételével) és szombaton: 18 óra

vasárnap és ünnepnap 10 óra
. A szombati előest i mise vasárnapi misének számít

Főti sztel e nd ő Paptestvérek, kedves Sz ülők,

Hitoktatók, kedves Testvérek!

2013 szeptemberétő l , tekintettel a megváltozott állami törvényekre, új
helyzet alakul ki az iskolai hitoktatás terén. A bevezetésre ke rül ő erkölcs
tanoktatással egyidejű leg l ehetőség nyllik arra, hogy a"hit - és erkölcstan"
nevű tantárgy választásával, melyet az e l őbbi helyett kötelezően választ
ható tárg yként jelöl meg a tör vény, órarend i kereten belül részesüljenek a
fiata lok megfele lő felekezet i hitokta tásban . Az új tan tárgy ez év szeprem
berében az általános iskolák e l s ő ésötödik évfo lyamában kerül bevezetés
re. A többi évfolyam tanu lói fe lmenő rendszerben kapcsolódnak majd be,
egye l ő re azonb an a többi osztályokban az eddigi módon keil je lentkezni
és az eddigieknek megfelelöen fol yik a hitoktatás.

Felhívju k a lelkipásztorokat. nogy élve ezzel az új l ehetőséggel , teg ye
nek még mind ent annak érdeké ben, hogy miné l többen kapcsolódjanak
be plébániájuk terület én az iskolai hitoktatásba a hit - és erkölcstan nevű

tantárgy választásával. Tegyék ezt annak tudatában, hogya katekézis irá
nyitó ja és .kiv álts úqos helye" továbbra is a plébánia marad, hiszen "a plé
bánia a legjelentősebb hely, ahol formálódik és megnyilvánul a keresztény
közösség".

Püspöki I<onferenciánk az előző hetekben hivatalosan értesített
minden állami és önkormányzati általános iskolát arró l, hOfJY a Katolikus
Egyház az adott intézményben kész a hit- és erkölcstan oktatásának a
megszervezésére. Kérjük azonba n a plébános urakat is, hogy keressék fel
személyesen vagy meg bizottju k útján a plébánia terü letén l évő okt atási
intézm ények vezető it, és jelezzék a Katolikus Egyház részéről a készséget
az iskolai hitoktatás új módjának megindltására. Plébániájukon tekintsék

át, hogy mil yen módon tudnak megfe l e lő számú
hitoktatót, illetve hittanárt a feladatra javasolni. Ha
nem t udnak elegendő hitoktatót, illetve hit tanárt
ajánlani az egyházmegyei hatóságnak, aki a meg
bfzást kiadja, haladéktalanul jel ezzék a helyzetet a
hitoktatási fe/ ügyelőségnek vagy az egyházmegyei
hivatalnak. hogy időben lehessen központi lag gon 
doskodni a megfe lelő személyek megbízásáról. Bá
tor fts éka szü lő ket, hogy éljen ek a l e hető ség g el , és
kérjék mielőbb a katolikus htt- és erkö lcstant gyer
mek eik számára, akik szeptembe rben kezdik az 1.
vagy 5. osztályt.

Kedves Szü l őkl lsten rátok bizta gyermekeitek nevelését. Öszintén kí
vánjáto k, hogy boldogok legyenek. Ehhez pedig nemcsak a fizikai j ólét,
nemcsak a tudományok ésművé szetek ismerete és a sport szeretete tarto
zik hozzá, hanem -. és töként - az is, hogy megtalálják helyüket a világ ban
és Istennel miné l szorosabb kapcsoiat ba ker üljen ek, Ennek egyik eszköze
az iskolai hitoktatás. Ne felejtsük el azonban, hogy egyedül az iskolai hit
tanra való beíratás még nem el eg endő a teljes vallásos neveléshez. Szük
ség van a családban végzett közös imádságra. Fonto s, hogy l e h etőleg kö
zösen vegyen részt a család a vasárnapi szentmi sén és a gyermekek időben

felkészüljenek az el ső gyó násra, az első á l dozás ra és a bérm álásra is.
A Szent lélek seglt ségét kérjük mindnyájatok számára, hogy a hitokta

tás új l e hetősége valóban a kato likus nevelés és a keresztény élet megúju 
lására szolgáljo n.

Kelt Budapesten, 2013..ban, a Hit évében, február 19-én
a Magyar Katoliku s Püspöki Konferencia

Im ád kozva emlékeztünk...
Megemlékezés az 1935-ös endrődi csendőrsorttJz áldozatairól

Március 20-án, szerdán este, a nagyböjt i lelkigyakorlat harrnad lk '
szentmiséje keretébe n emlékeztünk meg az 1935-ös endrőd i csend
őrso rt ű z áldozatairól. A szentmisét az ő lelki üdvükért ajánlottuk fel,
felo lvasva az akkor elhunytak névsorát. A szent mise bevezetőjében

elhang zott: "Minden idő ben voltak olyan sajnálatos események, ami 
kor ártatla n, védtelen emberek ontották vérüket, - legyen az egy vi
lágháború, vagy éppen egy, az end rőd i hez hasonló 1935-ös esemény .
Nekünk, mai embereknek, a tőlünk te l hető módon mindent meg kell
tennün k azért , hogy ilyen szörnyűségek soha ne fordu lhassanak elő ! "

A szentmise végén, harangzúgás mellett egylitt kivonultunk az áldo
zatok em l é km űvé h ez, mindegyik kőkoporsóra mécsest és koszorút
helyezve, és a lelkük ért imát mo ndva.

[gy emlékeztü nk, imádkozva.
"Adj nekik, Uram, örök nyu god almat!" A február 28-iki hatállyal lemondot t XVI. Benedek pápa helyére

március 13-án meg választott Ferenc páp a (baloldali kép) homil iája
a péter i szolgálat megkezdésekor mondott szentmisén Szent József
pé ldája nyomá n hang súlyozta: őrizzük meg a teremtett világot, le
gyünk egym ás őrzői. Fe l e l ősség ü n k ez a gondoskod ás, ené lkü l pu sz
tulá s kiséri utunkat. Kérl e, hogy ő rködjü n k szivün k felett, mert a jó és
a rossz szándékok a szívbő l születnek meg. Merj ünk j ók és gyengédek
lenn i mindenkivel, különösen a legszegényebbekkel! Ra gyogt assuk
fel a remény csillagát!
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Nyílt napok

2013, április

Március 18-19-én nyílt napokat turtottunk iskolánkban. Ezeken
a délel ő t t ö k ö n meg lehetett tekinteni II tanórákon folyó munkát,
Hamarosan nagyon fontos döntést kell meghozni anagycsoportos
óvodásokszüleinek, hogy gyermekükszámára a legmegfelel öbbin
tézményt vá lasszák. Ebben igyekeztünk segítséget nyújtani. Terrn é
szetesen a jelenleg n álunk tanulódiákok szüleít is nagy szer étettel
vártuk Iskolankba. A nyílt napjaink célja az volt, hogy bepillant ást
nyerjenek az é rdek l ö dők iskolánk életébe. Az eddigi vélemények
szerlnt a szü lök pozitívan értékelték az iskolai munk át,

Beiratkozás: 2013, áprllís 8·9,

Örömmeladunk hírt arról,hogy "A mi farsangunk" elnevcz é s ű
p ályázaton . több megye í iskola közűl - a Szent Gellért Katolíkus
Altalános Iskola és Óvoda 6. osztályos tanulólnyerték meg n fő d í 

[at, Ennek keretében 2013 júniusának első hetében a békéscsabai
Nimród Lovastanyán tölthetnek cgy teljes napot. Lovaglás, .állatsi
mogatás, k ézm űves foglalkozás, fürdőzés , grillezés II program, Kí
vánunk hasznos időtöltést, gratul álunkl

Március 15-í megemlékezésiskolánkban

"Iskolakóstolgató" a Szerit Gellér tben

Iskolánkat m árcius 14-én d élut án meglátogatták a nagycsopor
tos óvodások és szülcik,'5 állom áson tehették pr ób ára ügycssé gü 
ket, míg szüleik Hunya Krisztína pszichológussal és BenénéRojik
Gabriella fejleszt ő -pedag ó guss al folytattak kötetlen beszélgetést
az óvodabó l az iskolába t ö rt é n ő z ö kkenő mentes á tmenetrő l , Sok
hasznos tanács elhangzott, és lehet ő s é g volt a szü l ői tapasztalatok
megbeszélésére is, Mindeközben a gyerekek elkészítették a húsvéti
hangulatot idéző kíscsibéjüket, örömmel öltötték magukra a mí
nistrans ruhát, lelkesen pr ób ált ák ki a digitális táblát majd a torna
teremben fel ál lított akad álypá lyá t, végül pedig együtt falatoztek az
iskola eb é dlőjé ben a friss zöldségekkel díszített szendvlcsekb ő l , A
sikeresen teljesített állomásokon csoki tojás volt a jutalmuk. Min
den ovis névre sz616 emléklapot éskisujs ágotvihetett haza azegyütt
eltöltött játékos délután emlékére, A rnosolygós arcokból ítélve, sok
élménnyel a tarsolyukban távoztak el iskolánkból kis vendégeink.

I'ek écs Edit
leend ő els ős tanító néni

"Valamikor szép tüzes napok voltuk,
Mostenyhe és derű s fé nnyel ragyognak."

Hagyományainkhoz híven Idén is a harmadik és negyedik osz
tályos tanulők emlékeztek 1848 forradalmi napjaira, nl'. azt köve t ő

harcokra, ünnepi m ű sorukban megelevenedtek az események, cl
márciusi ifjak, a 12 pont követelései, a szabadságharc dícsö csatai,
majd cl bukás és a véresmegtorlás.

Gyászszalaggal átkötött képletes fej fáj uk alá koszorút helyez
tünk, s megemlékeztünk azokról a gyennekekről is, akik áldozatul
estek.

A műsorban kö zrem űködött iskolánk énekkara, két nyolcadi
kos diákja is.

Mélt ó megemlékezésükkel ujra átélhettük történelmünk neve..
zetes napjait.

Versenyeredrnények

Bendegúz Országos
Anyanyelvi Tanulmányi
Verseny rnegyei fordu
lójába tovább jutottak:
Szabó Eszter. Tamás Zoé
2, osztály. GubuczSzilvia
5. osztály, Bene Boglárka
6. osztály (fotó: bal alsó)

Simonyí Zsigmond
helyesírási verseny me
gyei fordulójába jutottak:
Kőv ári Lili, Izsó Réka 8.
osztályos tanul ók

A IV Orszá-
gos Kerámia- és
Tűzzománckészítő Ver
senyen két szentgell értes
tanuló képviseli a Városi
Alapfokú Művészeti Is
kolát: Vass Bíborka és
Kiss Vivien 6. osztályos
diákok
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Néhány gondolat Endrőd kultu rális életéről

Az endrőd i kult úra párját ritkítja mind. megyeí, mind 01'

szágos szinten. Elég csak egyedülálló nyelvj árás át. népszokásait
említeni, amelyeket ez a kis katolikus sziget a másvallásúak ten
gerében több mint két évszázadig hűségesen megőrzött. Ezekaz
értékek azok, amelyekformálják, vagy kellene, hogy formálják a
mai kor emberének életét, gondolkodásmódját.

Nem vagyok endrődi, de gyökereim ide kötnek. Mint ilyen,
képes vagyok a jelenlegi helyzetet tárgyilagosan és elfogultság
nélkül szemlélni. Fájó szívvel látom, hogy sokak minden eszközt
megragadnak ahhoz, hogy személyes önző érdekeiknek érvényt
szerezzenek, és nem riadnak vissza attól sem, hogy a kultur álís
életet harct érre tegyék. Teszik ezt olyanok, akik nem is értenek
hozzá.

És az a néhány ember, aki ilyen körülmények k özott is kész
ségesen szolgálja az endr ődi kultúra ügyét, minden tiszteletet
megérdemel.

Lássunk tovább az orrunk nál, mert kulturális é r téke in krő l .

közös kincseinkről van szó, amelyek sokkal nagyobbak annál,
semmint hogya napi csatározások áldozataivá váljanak, mi pe
dig gyökértelen, tudatlan ernberekkél

"Kik sok ügygyel s bajjal küzdjük ez életet,
Hozzád szcnt v édnökünk. nyújtjuk kérelmünket:
A bűnnek bilincse már régen kötve tart,
Szűz szent Imre herceg, pártfogold a magyart!

zásaként. csodás l átomésokban volt része éjszakai órszol
gálata idej én . Egyil{ ilye n lá tomásában kezét cgy angyal a
Boldogságos Szűz kez ébe helyezte, es eközb en HZ l\i ..J ó
zsef' nevet. kap ta . Szerzetcstestv érel valób an ~Iária v óle
gényénc1{, .Iözseínelc és Stein fel d Hlto manak nevezt ék őt.

" M4ria l{áplánja".]{ént is ism ertté vált,
Apolta továbbá Szent Orsolyának és társnóinek ti sztele 

tét is. Ezek a Kölnb en és a Raj na vidékén olyannyira kedvelt
vértanúk éppen akkoriban kerültek a jámb or érdeklődés

k özéppontj áb a, mlután megtalálták az erekly éiknek tartott
csontokat. Els ők ént énekelt egy h imnuszaban ,Jézus Szívé
d ll ; María öt öröm ét versben ünnepelte , és az Üdv özl égyele
hozzácsatolásáva.1 a r ózsafüzér-imádság elófirtára] k öz észd
mítjuk, Szent Orsolya és 8zíiz társai tisztele tére is kö ltött
sz övcgeket, amelyeket emléknapja ikra dallamokkal látott
cl.

Herrnann ezeretetb ól szenved ett , de szenvedé s ében is
mét csak mélység~s vigasztalást talált: m élt ö let t boldogító
dolgok látá sára. Elett ört énete szer ínt egy éjszaka , amikor
a sekrestye ablakán {ti II csillagos égre n ézett, m egsejtette
a teremt és lényegét. Csodás illatot érzett Mária nevének
kímondasakor, Az Euch arisztia ünneplése alkalmával is
kellemcs illat áradt ld néha kelyhéb ól .

Hermamit él etében is nagyon szerett ék, és tisztelete
h alála u tán elteijedt az E ífcl táján és a Rajna vidékén, sőt

egész N émetorsz ágban , a premontreiek által pedig más 0 1'

szagokban is. A gyerm ek J ézussal és Edesanyiával megélt
bizalmas kapcsolata m íatt az anyák és gye rm ekek védő..
szentje. H alála óta a nép k örében tanúsított tiszteletét a
Szeritszék 1958-ban erős ítette m eg,

(Sze ntek élete)

Egy nem endrődi

Községünk ismerve magas er ényídet,
Vé dnökül választott dicső szent, tégedet;
Mert te Isten előtt elnyerted a babért:
Esedezz, esedezz Endrőd község éértl..:'

Hermann-J ózsef a
középkorí Németor
szág Iegjelentösebb
városából, a " szent "
K ölnból származik,
itt sz ülete tt valami
Imr 1150·1160 k ö
zöt t. Cs aládj a a pol
gársághoz tartozott,
de elszegényedett.
Tizenk ét éves Imrá
ban a steínfeld í pre
montreíekhez kerűlt,

ahonnan Boldog Frl
gyes apát híres fríz
földí (m ariengaarde í)
ísk ol éjab a küldték,
Papké nt tért vissza
Steínfeldbe, és r á
bízták a r endi temp
lom Irányítás ét; eh
h ez h ozzáta r tozott
az éjszakai órködés
szolgalata is . Antint
a prem ontreieknél

- szokasos volt, gyak-
ran lát ot t el lelk ip ásztor i t eend élcet a ko lostoron kívül.
Lelkívezetók ént leül ön ösen nagyra b ecsü lték az apácakolos
t orokban; a Zűlpích rne llett í Hovenben levó' ciszterci nóv é
rek kolostorában tartózkodása alkalm éval h alt m eg 1241.
vagy 1252. áp rilis 7-én.

A sz ent sok tekintetb en igazi Rajna-vidéki ember volt:
élénk szellem ű , vid ám lclkület ú, tréfát ól sem idegenkedő,

az emberekkel szfvélycs és egyiittérzű. Nemcsak k ézrn ű

vesként volt ügyes , h anem műv észí ad ottságokkal is ren
delkezett: egyh ázi éncksz övegeket és dallam okat költött.
Olyannyira tíezteltc az Ur Kr ísztust, a Sz úzany át , S zent
Orsolyát és vér tanú társn ólt, h ogy rendtestvére és él etrajz 
írója ezt sok csoda felsorolásával akarja kíemelní, Az a h ír
járta, hogy már tanulóként egy k ölni Mária-templomb an a
gyermek J ézussal j átszot t . Híressé v ált az a jelenet , míkor
Már ia-szobornal{ odakínálta alrná jét, az pedig megelevene
dett, odanyúlt érte és magához vette . Még m a is mutatják
a k ölni Sankt Maria am Kapttol templomban a szobrot,
amelyhez ez a legenda füzc;dik. Ji.. k olost orb an Krísztus k ö
vetés ére és a Bold ogságos S zíiz szolgalatdra t örekedet t.
Ugy tfínt, rnind en világi érdeklődését teljesen legyőzte a
föld önt úli világ.

Hogy Kr ísztush oz külsó1eg is h asonlóvá legyen, nagy
veze k lése1, ('1 vállalt m agára: b öjtölt , kemény fekhely én
aludt , mi ndcn kellemet lens éget és b etegsége t tü relmesen
elvisel t. Az utóbbiak fők ént önmag éval szem ben gyakorolt
nagy kí m életl enség ének következményei voltak S zerette.
h a J ézus követése iniatt az em b erek fél re ísm erí k és k evés
re b ecsül ík, Egykor i játéka a gyennek J ézussal rnost a pap
vágyává változot t , hogy kalj ára veh esse az ístení Gyerme
k et. Egy látom ásában ez b e is t el jesedett. úgy érezte , hogy
az Eucharisztiában fi szenvedó, vérző Urat tar tja kezében .
Ebb 61 fakadt aggódó óvatossága a szent színek érínté selror,

H erm ann kűlönö s szer étettel tisztelte a Boldogságos
Szíá ~Iáriát. A lovagi költészetből kölcsönözve a szöt, M á
riát Urnöj ének és Rózsájának nevezte. Szeretete viszon-

SZELVJ' HEWIANN-JÓZSEF
p remontrei , pap

Apr ilis 7 .
*Köln , 1150-l1GOköz őít;

';'H ovcn , 1241 vagy 1252 . áprtl ís 7 .



2013. április

Azsidók száma 1852-ben 139-re ment s 18G8-ban épltettekzsl
nagógát.

•

Gyom a nagy-község pecsétj e 1872

Dr. Karácsonyi János:
Békés .vármegye tö r ténete (1896)

(fo ly tatju l<)

Gyom a várossa petsetj e 1830

A Körözsön 1795-ben maga Gyoma közs éqe épített hidat s ez
tartott egész I850-ig. Ettő l kezdve két esztendeig kompon közle
kedtek a qyomalak, 1852-ben pedig az uradalom új hidat es inal
tatott.

- Nem régiben a Hármas-Körözst egy átmetszés következté ·
ben a város mel lől elvezették s az új meder felett megyénk vashi
dat építetett. Az árvíz nagy kárt tett itt 181 6-ban, tov ább á 1830
ban. 1836-ban és 'I847-ben a nagy terméketlenség mlatt csaknem
éhség ütött ki a lakosság között úgy, hogya szegényeket több hé
ten át táplálni kellett.

Gyoma 1719-lki lakosságának számát legfeljebb l S0-re tehet
jük. 1773-ban 191 telkes jobbágy, 107 házas zsellér, 81 házatlan
zsell ér, 18 iparos és 1 kereskedő család, vagyis mintegy 1490 lélek
lakta.A házak száma 1773-ban 330; 182l-ben 736; 1850-ben '11 07;
1890-ben 1807 volt. 1827-ben a lakosok száma 5244-re; 1852·ben
7806-r1.1 és 1890··ben 10,867.. re emelkedett. Ez utóbbiak közül
10,207 magyar, 596 német, 57 tót, l egyéb nyelvű. Va llásra nézve
803 róm. kath.; l gör. kath.; 6 gör. kel.; 698 ág. ev. 9038 ev, ref.; 2
unitárius; 8 egyéb keresztény; 305 zsidó.

Gyoma 1830-ban mezővá ros sá lőn . 1840-től kezdve az egyik
megyei esküdt itt lakott, 1877-ben pedig szoigabírói székhely lett.

A róm, kath. lakosok száma ls mlndlnk ább gyarapodott s azért
már 1849-ben küldöttek ide lelké szhelyettest. Rendes plébáni
át szerveztek 1862-ben. 1877- 78-ban báró Wodiáner Mórlcz és
neje Atzél Zsófia Hausmann Alajos terve szerint gyönyörű, román
épít ésmódú templomot építtettek itt Jézus szents éqes salvének
t iszteletére. A templomhoz van csatolva szent-kereszt t iszteletére
emelt kápolna sez alatt van a báró Wodláner csa lád strbolt]a.

Még ezzel sem elégedett meg a báró Wodiáner csa lád, hanem
1884-ben a templom közelében emeletesés pompás berendezése
árvaházat építetett s az ott nevelt árvák gondviselését az irgalmas
nénékre bizta.

ennek eladta. Már e lőző leg Stockhammer F rdlnánd jószágkor
má nyzó l. Bujanovits Agoston (1 81 2-1 829.) és Csepcsányi Tamás
(1 829- 36,), uradalmi kastélyt s különféle uradalmi épü leteket
készítettek itten, 1836-ban pedig Ulimann Francziska fia Wodtáner
Sámuel költözött ide le gazdálkodnI.Csepcsányl, mint ág, ev.vallá
sú hitfelelnek pártfogója, volt az, kl 1830·ban Be r é nybő l

német ág.ev. lakosokat telepített Gyomára. Ezekszámára 1840
ben szerveztek lelkészséget; templomot pedig 1863-ban épü ettek.
E templom 1887-ben leégett, de az ág. ev. vallásúak buzgósága
csa khamar helyreállftott a azt.

f~j %
yom (U .)

Az 1596,lkl romlás után GyomM a XVII. században református
vall ású lakosok szállták meg.

1634·ben Diószegi Andrást rendelik Ide papnak, 1685-ben pe
dig Solymosi Boldizsár volt a papja, de oly nagy nyomorban élt,
hogy 1:1 túrlakt ól alamizsnát kért. Ez Id6bell földesu ralr ól csak any
nyit tudun k, hogy 1663-ban Szö llösy Mihály magáénak tartott a
Gyomát s oltalom-levelet kért reá fl nádortó l. Lakosai közül pedig
csupán Kecskeméti Mihályt Ismerjük, kl 1680 táján aTúr ésSzarvas
közt l evő hat ár ról tanúskodik.

1685·ben lakosai elfutottak s midőn 169B-ban a kincstári t iszt
tartó végig Járta a b ék ésmeqys' falvak helyeit, Gyomán húsz el
pusztult házhelyet szá mláttmeg.

1701 -ben néhányan újra megülték a régi faluhelyet. mert
vlsszahlvogatta öket a még meg leh etős ép n álló régi templom,
de két év múlva futniuk kellett a ráczek elöl, 1707·ben vagy 1708
ban megint rneqkísérelték a falu ben épeslt és ét, csakhogy ekkor
sem lakhattak Itt tovább két eszte n dőné l.

1709-1718-ig Gyoma lakattanul állott.
A hosszú bujdosásalatt régi lakosai Llgy elszéledtek. hogy 171 9

ben ezek közülcsak egyetlenegy, Józsa Lőri ncz nevü, került vissza.
A többiek mind I·ef.éság.ev,vallású szöksvényekvoltak. 171 9·ben
27 rosszviskóban laktak sannyi erejük sem volt, hogy a romladozó
régi templomot kiJavrthatták volna, hanem állrtólag csa k nádfalú
házban tartott ákazisteni t iszteletet. Ilyállapotban kapta 1720-ban
Harruckern JánosGyörgy saz ő gondviselése és pártfogása alatt az
addig szök ésre rninden pillanatban kész lakosok még iscsak meg
maradtak, annál is inkább, mert azegei pusztát szabadon használ
hatták. 1 72~-ben már annyiravitték az ekkor már csupa ref. vallású
gyomai lakosok,hogy vályogból új templo mot építhettek maguk
nak. 17'75·,ben ennek helyébe új nagyobb templomot építettek,
de most is csak vályogból. 1791 -ben pedig e rnellétornyot raktak;
végre 1BOl-ben felépült a mostani ref. templom, Ebben nagy kárt
tett az 1816. január 29-iki nagy fergeteg, rnert a templom tornyát
egészen levetette. Az 1848. ápri l 8-iki roppant tűz pedig 23 házzal
együtt ezt is elhamvasztotta, de pár év rnúlva 10,500 forint költ
séggel a templommal együtt újra befedték. 1879-ben a tornyot tíz
öllel felemelték s rézzel fedték be.

1735-ben a gyomaiak kö zül kilenczen vett ek részt a Péró-féle
lázadásban s ezek közül négy tért vissza. Az 1739-iki pestis sokkal
nagyobb kárt okozott a községben, rnert e szörnyű betegségben
485 ember halt meg. Mindamellett a lakosokannyira gyarapodtak,
hogyl l50-ben már nem volt elég eddigi határuk jószágaik tartá
sára, hanem bérbe vették Póhalmot is. Ebbő l aha tárból 1773-ban
3495 (1200 négyszög-öles) holdat műve ltek . Az 1788-iki fölm é
rés szerint szá ntóföldnek használható volt határából14000 (1200
négyszög-öles) hold; · I eg e lőnek pedig 14,560; a nádas mocsár
6328 holdat foglalt el. Éppen a legmocsarasabb helyeken, Ványa
és Gyoma közö tt , több vitás terület volt s e miatt már 1755- 56
ban határper keletkezett. Végre 1191 -ben barátságos úton egyez
tek ki aványaiakkal.Újább id őbe n/hogy a régen önálló csudaballai
pusztát is közigazgatás ilag ide csatolt ák. Gyoma határa 38,955
kataszt, holdraemelkedett. A l egel ő elkülönítésa község lakosai és
a földesúr között megyénkben itt tör tént meg l eg el őszö r, mindjárt
1832-ben. De a lakosság a neki átadott l eg el ő miatt roppant 7. LI90

lódot t s folytonosan perlekedétt úgy, hogy 1834-ben a jegyzőne k

és bírónak le kellett mondania. A panaszok, vizsgáló bizottságok
egymást érték. Csak rendes úrbéri per vetett ezeknek véget.

1798-ban a Harruckern- örökösök Gyomát a sza rvasi rá tához
osztották s így került a gróf Stockharnrner család kezére. Neveze
tesen 1806-ban gróf Stockhammer Ferdinándé lett. De 1829-ben
vagyonát s közte Gyomát is zárlat alá vették s amint az alól fel
szabadult Gyomát '183t>-ban haszonbérbe adta Szitányi Ulmann
Francziskának,Wodiáner Móricz nejének, 1839-ben pedig ugyan-
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Márton Gábor: 1935. árclus 20. (részlet)

". N félJetekl Vaktöltés, riasztó lövés »

sűv ö l t ött egy éles hang.
Még kétszer ísmétl ödött a fegyverr po

gás. Akkor már futott a tömeg . Taposták a
halottakat, sebes ülteke t. Farkaslnszkt a
los kosárfonó a sz b I' elött feküdt vérben.
Megjárt a oberdót, lsonzót, s itthon ölte
meg a golyó. Bög re Sándor fiatal legény
egy fáról zuhant le holtan. A négy gyerekes
Polányiné a tér nyugati oldalán kapta szlvé
be a gyilkos golyót. yuricza Bá lintné, aki
egy hónap mülva szült volna, medencelö
vésben halt meg. Privóczki Imre fejt látat
tal, Dinya r nclska az étroncsott tüdőve l

fejezte be fiatal életé t. Percek alatt klürült
a gyűlés színhely . A frontot jártak a go
lyó slvításából íudták, hogy élessel lönek.
Gyoma, Szarvas, Mezötúr felé futó utakon
ömlött haza a megrémftett nép. r. Cseh
József a hal ttakkal és a nagyszámú sebe
sülttel foglalkozott. Hamarosan meq érkezett
Dr. Weisz Aladár községi orvos . Jó néhány
sebesült Dr. Uhrin Nándor rende l őj ébe sie
tett seg ftségért . Hord ágyak kerültek elő. A
községi rendőrök és községszolgák viszik a
holtakat a községháza szá razbejárója elé.

A kis Ágival édesanyja a szemazédból
jött ki, amikor apósa csaknem beléjük bot
lott:

- Be se jön kedves apám? -' kérdezte a
menyecske, mikor az utcaajtójukon túl lép"
kedett.

- Sietek lányom . Olyan szörnyű dolgok
tö rténtek. Emberekre l őtte k a piactéren - s
ajka valósággal reszketett .

· Nem esett tán valami baja .. aggodal
maskodott a fiatalasszony.

- Nincs, nincs semmi baj. De jobb ettő l
minél messzebb lenni. Háború itthon, a falu
ban! Magyar a magyart öli.

Még beszélt valamit , de csak lígy magá
nak motyogott , nem lehetett érteni. Sietve
indul t a Fazekasban lévő tanyája felé, me-
lyet hat hold szikesre rakott.

Erzsébet asszony dobott a tyúkoknak eleséget és indult
be a lakásba, miko r sógora támolygott be falfehéren az ut
caajtón. Alig állt a lábán. A kislányt letette a bö lcsőbe és
oda lépett a .s óqorhoz, hogy segítse székre telepedni.

- Ulj már le sógor! Mi lelt? Rosszul vagy?
- Embe reket l őtte k a piactéren.

. ~ Csak nem sebesültél meg? Olyan fehér vagy, mint aki-
ben vér sem maradt - és aggódva fürkészte a remegő férf it.

· Halottak is van nak. Nők is köztük.
- Apa is mondta. Az e l őbb futottunk össze. Szörnyű .

• Pista sógor is ott van.
- Szentisten, csak nem esett baja?!
Nyílt á l, ajtó, belépett a szomszédasszony, négyéves kis

lányával. Eppen frissen sült fánkot vittek egy tányéron k ós
tol éba.

Az utána következőket sok évve l később így mondta el
nekem Erzsi néni:

"Rájuk hagytam a kislányt a bölcsőben, és úgy rohen
tam, mint aki eszét vesztette. A tér űres volt. A templom mei

. lett siettem, inkább futottam, hisz alig volt már lélegzetem.

I Tudatlanul könyörgést m I'm gtam magam-

I
ban: Uram, ne engedd, hogy fétjemnek baja
essék... A községszolgB vödörből szonszét

·1 fűrészport él téren, foltokban. A községháza
kapují:i nál két csendőr éfrMdCJtt. Hozzájuk
siettem.

- Férjemet keresem. Gellai Istv nt. Azt
beszélik, megsebesült. 1-101találom? Csend
őr urak, segftsenekl

.. Egyik, ha jól emlékszem Látkóczidnak
hfvták, azt mondte:

- Menjen haza fiatalasszonyI Most nem
lehet bern nni. Majd megtud mindent.

- Meghalt? • kérdeztem rémftéfen kétség
beesve.

A másik rám mordult:
- Mennyen a dolgáral ·Semmi keresniva

ló/a itt asszonyoknak.
Ekkor ért oda apósom, aki útközben ha

zafelé hallotta, hogy az öregebb fia meghalt.
A szelídebb sendéfrrel valamit beszélgetett
halkan, majd odajött hozzám. Szó szerint
ezt mondta: "Ereggy haza jányom! Majd én
intézkedek. Nem asszonynak való dolog
ez." .

Akkor már úgy sírtam, mlnt az eszel6s.
."......."" "...." Nem is tudom, hogy kerültem haza. Arra

emlékszem, hOr:)y, a szomszéd,négyéves lá
nya ringat ta síro Agnesemet. En összerogy
va a bölcs6re borunem. Akkor már tudtam,
hogy vége fiatal boldogságomnal<. Mikor
apám hazatért, három . szomszédasszony
élesztgetett. Hogy megláttam apósom ros
kadt alakjá t, szerettem volna meghalni.

Másnap 100 peng6 segélyt kaptam.
Nincs a világnak annyi aranya, amivel meg
fizethették volna veszteségem, Aztán itt volt
a szobánkban felravatalozva. Szép arca
elrútítva a fejé t átfúrt golyótól és a bonco
lástól. A fájdalmas Szűzanya szobra mellé
temették Egy költő még verset is írt róla.
Az imakönyvernben 6rzöm. Itt van, tessék
olvasni!"

Ismertem Hidas Anta l: Az e d rőd i sort űz c. versét. Elol·
vast m neki vég ig. Lassan ötven éve lesz, azóta másodszor
is özvegy Erzsi néni. Nagy orvos az idő. Második frigyét fér
j~ féltestvérével kötötte , s három derék fiút szült testvérül
Agnesnek.

A lányát kérték a tragédia után, hogy állami intézetben
felnevelik. Nem adta oda, mert akkor úgy érezte , ha az nem
lenne mellette, a Körösbe menne.

Lopva felnézek, ahogy olvasom. Leh unyt szemmel hall -
gatja a balladát:

"Földnélküli Gella i István keljél fel.
Menni kéne , hallod-e már,
Menni kéne
Gyü lekező sereggel.

Halott vagyok, nem kapok már e rőre .

Aki é l ő, induljon mind.
Aki é lő , az induljon elő re. "

Látom , hogy az irnakönyvébő l kivett zsebkendőve l fel 
sz árlí]a a könnye it."
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égésze'tl le l őhe ly k Gyo a na 'yközség t rületén II.

YOMA 4/145. sz. l e l őhe ly EGE - A
közséqtö: K·re a Hárm s-Körözs szél s
hull ámter éb n a mai medertöl kissé D-ra
a folyó régi "lemetszett" ágának K· j part·
ján egy k ieme l kedő hátas rész van, maly
a sárgás hordalékos talajt61 is elüt szür
kés szln ével (ami mind nk éopen hajdan
lakott terülerr utal). Ezt a hátságot csak
egészen m ga8 vízállás setén borítla el
az ár, A I l őhely DNy-j sarkában jól látszik
az, h gy innen a gátépltéshaz kb, eo
100 cm v stag réteget annak idején el
hordtak. E - földmunká latckkal a hajdani
EGE falu (nagy valószín űséggo l a men
tett oldali - 4/144 . sz. l előhely - Ege falu
korábbi e lőzménye) itteni részét teljesen
megsemmisftették. Jól látszanak még
ma is ennel nyomai; kemencék, paticsos
házalapok maradványai, cse répedények
darabjainak ezrei. Mindez az 1970-es
évek elején történhetett, amikor is az
1970-es "nagy viz" idején a gátakat meg
emelték, [avltott ák. A rombolásról, leletek
beje lentéséről nincsen adat. Kevés Ar
pád-kori lelet, de annál több XV-XVII. szá
zadi anyagot gyűjtöttü nk . Rendldvül sok
volt a feiszInen az állatcso nt töredék, de
jónéhá ny emberi csontmaradvány is elő

került. Ez utóbbi temetőhe lyre is utalhat.
Néhány szkíta-avar-kori kerámia töredé
ket, néhány Arp ad-kori cserépbogrács tö
redéket , melyet egy későbbi kor emberei
fenőkőnek használt. (Saját megfigyelé
sem , hogy 1986-ban innen beljebb a már
leírt h átas részbő l újab b nagy mennyiségO
földet hordtak el, rengeteg házalapot, le
let együttest megsemmisítve. Jelentettem
a szarvasi illetéke s rn úzeumnak, de lelet
rnentés nem történt. Jómagam a békés
csabai Munkácsy Múzeumba vittem több
kilóra menő kerámia töredéket és egy 
mint él restaurálás után kiderü lt - mester
jegyes középkori vas ollót.)

4/146. sz. le lőhe ly P áskomsz él, egy
20·30 m2-es domb ocska terület én igen
gazdag Árpád-kor i ker ámiatöredékkel
"behintett" terület van . Epületmaradvá
nyak nem láthatók, de minden valószí
nCíség szerint a 144-145. sz. l el ő h elyen

ismertetett Ege falu kora-árpádkori tele
pülése lehetett. Legtöbb kerámia bog 
rácstöredék, csigavonalas d ísz ít é sű ,

bordásnyak ú-ívelt edények töredékei,
melyek e korra oly je l l ernz őek . E l ő ke rü l t

még YIV. századi fazékperem és jóval
el ő bbi időbő l néhány szar mata-ko ri töre
dék .

4/148. S2 . le l őhe ly közúti híd - a köz
ségtő l I<-re, ÉK ·re a folyó Körözs hullám
terében k ieme lkedő h átastész évtizedek
óta vályogvető hely. Az ő s korb ó l szamos
töredék , hulladékgödö r je lzi, hogy itt je
l e n tős régészet i leletpusztulás történt a
földk itermelés folya mán.

4/'151. sz. I IBh ly közúti hr j - innen
·1964-ben bronzkorl raktárlelet került e lő,

félkész bronzeszközök. bronz röqö k, stb.
Hallomásból tudom, hogy ebben El "vá
Iyogvetl.\k" többet a II Iybeli MÉH telepen
értékes itettek (MÉH - korabeli fémfelvá
sárló). A békéscsabai múzeumban ebbő l

a köveikezökvannak lellározva; 30 db ön
törög, 21 db Sc rlótöredék, 1 db kardpen
ge töred k, 2 db késnyele töred ék, 1 db
kés törecl 1<, 1 db gombocsl<a , 9 db gyű rü

és karp irecdarab, 1 tokosbalta darabja, 2
db fű rész , 1 db lándzsahegy köpüje,

4/1 57. sz. l el őhe l ye - Tég láskertele A
teleki majortól ÉNY-ra egy hajdani meder
DK-l partján kb. 700 m hosszan követhető

a l előhely (egybetartozik a 156. sz. l elő

hellyel, amely az alábbi ' falu árpád-kori
e lőzménye 500 m oosszon), itt z9ömmel
XV.XVII. századi ker ámiatöredé kekkel. A
l e l őhely közepe táján, ezt DK-rő l határoló
be lső, hajdani vízfoly ás, ma vázállásos
rész, partján egy helyen igen sok téglatör
meiéi , embercsont-töredék van. Minden
bizonnyal ezen a helyen állhatott a köz ép
kori elpusztult PÓHALOM temploma . Va
l ósz ín ű leg innen került elő egy 1550-ben
vert schaffhauseni tallér, amelyet Cser
mák Kálmán uradalmi tiszttar tó küldött be
a Nemzeti Múzeumba. 1935-ben gőzeke

szántotta a területet és rengeteg anya
got .gyűj tött innen BERECZKI Imre tanár
úr.,Osszegyűjtött jónéhány tég ladarabol, .
kályhacsempe-edénytöredéket, patkókat,
késeket, embercsontokat. A maradékot
Csermék egy döggödörbe hordatta , hogy
ne akadályozzá k a további szántást. Di
cséretére legyen rnondva, beküldött a
Nemzeti Múzeurnba még egy 1581-ben
vert rigai garast. Azután még több neves
régész végzett itt terepbejárást (MÉRI Ist
ván, ZALO TAY Elemér, KOVALOVSZKI
Jú lia).

Megyeri János gyomai vadő r is sok
mindent gyűjtött innen - l ópatk ót, őrlő

követ, III. István-féle dénárt. Majd Varga
János traktoros 1963-ban talált itt egy
ezüstérem-kincsleletet, ebbő l 6675 db a
Nemzeti Múzeumba, 138 db a békéscsa
bai múzeumba kerü lt. Az érmek a követ..
kező királyainktól valók: I. vagy Hunyadi
Mátyás, II. Ulászló, II. Lajos , Szapolya i I.
János, I. Ferdinánd az utolsó 1535. évi
veret, tehát az elrejtés időpontja köny
nyen tehető a török megjelenése idejére.
E:> a települ és eredeti nevén az Anony
mus által is említett .A pr óhalmok-b ól
ered, APRÓHALOMEGYHAZf\. Tehát
egyl1áza-templom egy kis halmon épült.
Póhalom úgy lett belő le , hogy a szó
kezdő a-t mintegy határozott néve lőnek
fogták fel eleink később , s elhagyták,
az r-t pedig nem ejtették ki. 1321-ben a
Barsa nemzetség birtokában tű n ik fel

AP OHALOMHAZA néven. Később

is e honfoglaló nemzetségbő l eredő

körözsnadányi NAOÁNYI csa lád ke·
zén találluk. 1420·ban P HALOM él
neve, de 1433-ban oklevélben megint
APRO HALUM ':GHAZA néven Irják. Vá
nya szornszédla, '1475-ben SEMLYÉK
Alb rt a falu bírája. 1479-ben lakosai
SERES András, NAOANYI Pál, KARÁ 
CSO NY Orbán, TISZAI Györg y, THURI
Balázs laktak 5 jobbágytelken , s a követ
kezőkön pedig CSABAI Barnabás, NAGY
György, KISMARJAI KIS Lukács ültek.
Az 1571. évi török defter szerint 31 lakott
háza s temploma volt, '1652-ben Nadányi
Mlhály a ványai polgároknak elzálogo
sította, akik a török kor végé ig uralták.
1733·ban feljegyezték, hogy a török ál
tal elpusztfto tt templom marad ványait a
(mező)tú r i reform tusok hordták el temp
lornuk építéséhez.

Közreadja : Cs. Szabó István

Jegyzetek

Rigai garas

RIGA ma Lettország (Latvija) fövá
'rose. 1581-ben a póhalmi faluhelyen ta
lált "rigai garas" veretévében e terület a
világi német lovagrend s az orosz c éro«
hadművele ti területe. Riga igen élénk for
galmú kereskedö város.

Schaffhauseni tallér

Schatfhausen Sváj c ÉNY-i kantonja,
'1550-ben a veret évében is az volt.

A .iú r-vé redt" (Mezötúr-Nagyvárad) út

kereskedelmi forgalma amely a kö..
zépkoron át végig itt húzódott a mai balai ·
páhalmi pusztákon, a hajdani "Ördög
árok" tetején (fia úgy tetszik), mentesülve
a vízá/lásos területek kellemetlenségeitől.
Az "Ördögárok" némelyek szetini a szar..
maták védműve volt, mások szerint ennél
régebbi. Igy kerülhettek ezer kilométerek
re innen kiadott pénzesz/(özök e i éire.

"Apróhalmol( '

E tájon kiterjedt szarmata települések
voltak s e nép temetkezéseit kis halmok
é1lá rej tette, körülölelve árkokkal, csopor..
tosan. Ma már ezek nem látszanak, mert
az eke lesimította a területet. Valószínű,

eleink ezeket még látták, s innen kapta
APR ÓHALOMEGYHA ZA nevét, latinul a
krónikákban (Anonymus) .Pervi monies".

Cs. Szabó István



A Rózsah egy i Iskol a Diák
jaié rt Alapítvány az iskola tanu 
lóinak és tanulóközösségeinek
támogatás ára szolgál. (Tanulmá 
nyi versenyek nevez ési díja, úti
költsége, nyelvvizsga díjak, tanu l
mányi kirándulások, ku lturális
tevékenységek, rendez v ények)
Az alap ítvány k ö zrcmű kö dé sé vel

készült el a Hősök terén és a liget
ben lévő ját szótér.

Adószám: 18390162-1-04

Dr. Farkas János Tanulm á
nyi Ösztöndíj Alapítvány

Célja a közép- és fe lsőfokú is
kolákban tan uló diákok támoga
tása. Jelenleg több, m int 2 m illió
Ft alaptőke kam atai val rendelke
zik a kurat órium.

Adószám: 19062255 -1-04

évedat felszerelések színvonalé 
nak Javítása .

Adószám: 18379778-1-04
Kincs Az Életed Közhasznú

Alapltvóny, célja II Gyoma end
rödön fogyat ékkal él ők segítése,
a Gondozási Központ ez irányú
tevékenységének támogatása, fel
szerelésclnek Javítása,

Adószám: 18386932-1..04

\ ANapsugár Övedék ért Kuí.
hllsznÍl Alapitvány, célja a Sza·
badség úti és II Pő út 85 sz. alatti
óvodák gyermekeinek tunulasl,
Játszási feltételeinek jobbítása, az
óvodák tárgyi fe ltételeinek javí"
t ásu,

Adószám: 18386248· 1-04

Templárlns Alapitvány tá·
mogatja ~1 "Segít si,lnk a rászo ru 
ló gyermekeken!" jótékony célú
adakozást, Adószám: 18856617
1-04

Gyornaendrödl Mcntőn l,, ·

pitvány;célja a rnentöéllomás be
rendezésének, felszerelésé nek és
a ment éstechníkní eszközöknek a
b övít ése,

Ad ós zám: 18376713-1 -001

Mozgáskorl átozottak 1\5
Hadir okkan ta k Gyomaendrődi

Egyestiletc
Egyes ületünk szám ára !Hl

gyon fon tos bevételi forrást Jc
[C11t az SZJA l%-a, ebbő l tudjuk.
m űköd é s ünkct finanszírozní,
céljainkat, programj ainkat m eg··
valósítani.

Adószám: 19057134-1 -01

A Rózsahegyi Kálmán Diák
sport Egyesület az iskoláb an fo
lyó spo rttevékenységet tám ogatja.

A befolyó tagdííakb ól, pá lyá
zat i forr ásbó l sporteszközöket.
felszere léseket vásárolunk, illetve
a nevezesi díjakat, útiköltséget fi
nanszírozzu k.

Iskolán k kiváló sporteredmé
nye i több ek között az egyesület
tám ogatásának kös zönhetők.

Adó szám: 18387139-1-0 4

Rózsahegyi Iskola
alapitványai:

H allható Hang Alapítvány,
célja a zeneiskola hangszerállo..
má nyának gyarapítása.

Adószám:18 379383 -1-04

Önkéntes Tűzoltó Egyesül et
Kiemelkedően Kőzhaszn ú Egye
sület célja az élet és vagyon védel
me váro sunkban és környékén.

Adó szám: 1837160S - 1-04.

Hi tt el a Holna p Ifjúságáért
Alapítvány, célja a Szent Gellért
Katolikus Iskola támo gatása.

Adó szám: 18372276-1-04

Cukorbetegek Gyomaend
rődi Klubja , célja a cukor betegek
oktatása , segítése.

Adós zám a: 18378272-1-04

Endrödlck Baráti Köre
Bgyesület, célja a hagyományok
ápolása, az elszármazottakkal
való kapcsolattart és.

Ad ószám: HH82030.. 1·04.

Ssent Gellér t Kere sztje
Egyesület, célja EI Szem Gellért
Katolíkus Al ta l áno~ Iskola és
Óv oda támogatás a,

Adószám: 18389980"1-04

Hon ísmeretl Alapítvány,
célja a helyi hagyományok meg··
ő rzés e , publikálása. az Endrő di

Füzetek, stb.
Adószám: 19056274··1-04

Élet Más okér t Kö zhaszn ú
Egyesület, célja a rászoruló gyer
mekek és felnöttek segítése, tá·
mogatása.

Ad ósz ám: 18384215-1·0 4

Az alábbi gyom(jlmdrtJdi civil
siw 'l'ezetek lcöszönlk az eddigi jó·
Indulatot mindazoknak, akii, adó
juk l %·/Íval korábban is támogat·
ták al(lpft wlnvukat, egyasWetüket.
RerlllJl II, és kéÍ'lk, az ez lÍvi támoga
tcls t i.1. (201 2-es ttst«)

Ha valaho l változás történ t
volna, kérjük, értesftsék a Szer
kesztöségetl

End,'öd! Szent Im re Egy·
házkllzségél't KözhllszlUl Ahl·
pltvllny, célja az egyh áz] temetők

karbantartása, ú/'ra megnyit ~l~lIk·
kal kapcsolatos cöltségek fedezé
se, a templom bel s ő felúJitásának
tá mogatása,

Adó szám: 18380761·1·04,

Öregszölői Gyermekek ért
Alap ítvány, célja a külter ületen
felnövő há tr ányos helyzetű gyer 
me kek köz ép és fe lsőfokú tanu l
mányainak tám ogatása .

Adószám : 18376184-1-04

Selyem út i Óvoda ért Alapít
vány célja az óvodás gyermekek
kirándulásainak tám ogatása, az

Gyomaendrődi Városi
Sportegyesület, célja a helyi if
júsági és .labdar úgó sport t árrio
.gatása.

Adószám: 18370827 -1-0 4.

Újra pattog a sportpály ' n al labd

12

t" ö Mozpallma~ ~á rc ll lusl ~?dnaöp va~oa lab
2
do·~'~Úg2~ t'11'1Ö

b'
-

,'>, g ' tt. M<lrc us z-an e (ez.ott il '" .12- . <,N a •
-v darl lg6-bajnolmíg tavaszi szezonja. A három hónapos

bajnoki szünet után felfokozott érdekl ödé ssei várta il
raj tot rnlndenkl. Atéli felkészülésalatt kemény munk át
végzett a csapata bajnoksá g kezdetéig, Abetervezett
edzésmunkat elvégezték, sajnos azonban il kedvezét-

t~~ len februé rt ldö láré s nilatt több sdzömé rközé s ls elma-
~ ra dt,

A bajnoki rajt hazai mé rközé ssel Indult, ahol gyö
zelmet várt rn lndenkl a csapattól, Sajnos csak egy féljdei jó játékra vol
tak képesek 11 játékosok, Igya győzelem ls elmaradt. Amásodik forduló
gyengll, tűz nélküli játékot hozott. Acsapat edzője, ZslrosGyörgy az Igen
gyenge rajt miatt felajánlotta, hogy távozik a klspadról, ha ezzel segit a
csapatnek Az elnökség hosszas tanácskozás után, meghallgatva a játé·
kosokat és az edzöt, úgy döntött, hogy elfogadja az edző lemondását. A
csapat Ir~ny rtásával lsm ét meqbfzta il Parkaslnszkl Lászl6 - Toldi Balázs
kettőst. A két fiatal szakember már bizonyitotta rátermettséqét, remé"
nyeink szerlnt meg fognak blrkóznl az elvállalt feladattal.

Az időjá rás nem fogadta kegyeibe március második felében a csa 
patokat. Aharmadtk forduló a nagy havazás mlatt maradt el, mig a ne
gyedik forduló asok eső miatt alkalmatlanná váló dévaványaisportpálya
játéktér hasanálhatatlanséqa miatt maredt el. Nagyon várjuk il tavaszt,
hogy meghozza a jó ldöt ésil gyözelmeket.

Al eddig lejátszott rn érk őz é sek eredményei:

2013.03. 02 . Gyomae nd rőd i FC - Szeghalmi FC 1: 1
G.: Farkas J.
lfi.: 1 :O G.:Dóvld l.

A rn érköz és kezdetétő l t ámad ólaq lépett fel csapatunk ezen a fon..
tos mérk özésen, de az ellenfél sem feltartott kézzel kezdte a meccset,
Több helyzetünk volt, ami a fé l idő végére góllá érett, Igy élvezetésünkkel
zárult a fé li dő. A szünet utánra ls vártuk a hazai támadásokat, de sajnos
az ellenfél volt él kezdeményezőbb . Csapatunk nem tudta felvenni az el·
lenfélritmusát,védekezésre kényszerült ünk.A félid ő középén vezett ünk
néhány kontratámadást de ezekeredménytelenül zárul tak. A mérkőzés

végére a kapunkhoz szögezett az ellenfél éshárom perccel a vége előtt

egy távoli lövéssel ki lsegyenlítettek. A két ellentétesfél időt látva adön
tetlen eredmény igazságosnak mondható.

2013. 03. 23. Dévaványai SE - Gyomaendrőd i FC Elmaradt !l!
G.: --
Ifi.: G.: --

A hét végére (péntek) heves esőzés alakult ki, emiatt a dévaványai
sportpályavízalá került, apályajátékra aIkalmatlannávált, ezért azMLSZ
Békés Megyei Igazgatósága a mérkőzést a ked vezőtlen viszonyok miatt
elhalasztotta. A mérkőzés új i dőpon tja később kerül kijelölésre.

Fülöp Zoltán

20 13. 03. 16 Gyomaendrőd i FC- Tótkomlósi TC Elmaradt !!l
G '--
lfi.: G.:--

A hét közben támadt rendkívüli hóesés miatt sok pályajátékraalkal
matlanná vált, ezért az MLSZ Békés Megyei Igazgatósága az egész for
dulót elhalasztott a. A rn érk öz ések új időpontja - 201 3. május 15. szerda,

2013.03. 10. Békéscsabai MAv SE - Gyoma end rőd i FC 3 : O
G.: --
lfi.: 2: 2 G.; Dávid 1., Mile D.

Rossz minőség Lí pálya és kedvezőtlen I dőj á rá s fogadta a csa patokat
a vasárnapi mérkőzése n . A hazaiak ehhez a körülményhez sokkal job 
ban alkalmazkodtak, támadólag léptek fel már a mérkőzés kezdetétől.

A gyomaend rőd i csapat kedvetlenüI, e rőt l e n ü l és igen lassan játszott.
A hazaiak viszont lelkesen nagyakarássai küzdött ek. Az e lső félidő kö
zepén egy védelmi hibát kihasználva megszerezték a vezetést is. A má
sodik f éli d ő sem hozott változást a játék képében. Szinte csak a hazai
. rn ávosok" voltak a pályán és ez sajnos gólokban is megmutatkozott. A
vendégek védelme átjáró házzá alakult, ennek eredményeként két hazai
gól is született, A hazaiak minden csapatrésze felülmúlta avendég ekét
és megérdemelten győztek ezena mindkét csapat számára fontos mér
köz ésen.
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RÉGI-Új KISNAPTÁR

BiczóTamás rajza, 1956

Az Endr ő dlek Baráti Köre közgyűlése Budapesten

Az Alma Mater Étteremben gyülekeztek az egymással találkoz
ni kíváno elszárm azott és itthon élő e ndrődlek 2013. márci us 2·án,
szombaton.

A találkozóhoz Giricz Laci vetíte tt képei, régi endr ő d i történe
tei, illetve a friss kiadvány, az endrő di tájszótár adták meg az alap
hangulatot. És az a sok-sok baráti ölelés, a gyanúsa n csillogó szem
pár, amellyel az újra találkozó földiek egymás t üdvözölt ék. Míndez,
persze, kijárt az először odaé rkez őnek is: .- Polányi? Hát persze!
- Melyík Giricz? - 6, tudom, hogyne tudnám . ..

Felköszöntöttük a 90 éves Duda Mihály és a színtén YO éves
Hu nyad Simon Péter tagt ársainkat. Tisztelette l megem lékeztünk
elhunyt tagjain król: Sztanyik U. László, dr. Iványi Lajos, Gondiné
Sima Gabriella, Szab ó Béla volt tagtársainkról. O tt volt a polgár
mester úr, a Plébános úr, rövid látoga tásra betoppant hozzánk
Gergely Agnes író is. Vendégünk volt Deli Sándo rn é is az un o
kájával. Balatonfü red r ől utaztak vonattal a találkozóra. Ők ugyan
nem endrődiek, mégis eljöttek, mcrt Delin éédesanyja, aki endrőd i

sz ü leté s ű volt, annyi szép történetet mesélt Endr ő dről a családjá
nak, hogy "id e akarn ak tartozn i" - mondt ák, Mint ahogya nyári
endrődi program ra is el akarnak jönni - a programért is, de főleg

az édesanyja emléke m íatt.

A közgyűlésen megbeszéltük a tavalyi évet, elterveztük amosta
n it. Ezt részletesen leírom, hátha kedvet kap a kedves Olvasó, és be
akar majd lépni a baráti körbe: -

- Rózsahegyi Napok (2013 V. 10-1l. ). A második napon a
Baráti Kör önálló programja: sétahajózás a H ármas-Körösön:
Márton Gábor tér névadó ünneps ége Nagylaposon, ebéd a
nagylaposi Birka Csárdában. .

- Paprík á skrumpl í-föz ő verseny Öregszőlőben

- Halászléfőző verseny (2013. VIII . 18)
- Pázmándi szüret (2013. szeptember)
- disznóvágás (2013 október)
(A program okhoz Németh Editnél lehet jelent kezn i a 06 66

284647 telefonszárnon) .

A közösügyek megbeszélése után megeb édeltünk, majd a bar á
ti beszélgetések következtek.

Engedjék meg, hogy megosszarn Ön ökkel egy érdekes megfi
gyelésemen akár több évtizede is vidéken vagy Pesten élő barátaim
a beszélgetések során - ahogya sz ív ű k is kinyilt . - e"yre többször
használt ak endrődi tájszavakat, és szin te mind egyikük lassan áttér t
a gyönyö rű endrődi zárt e hangr a is (ember, gyerek). Talán mindezt
maga se vett e észre . ..

A búcsúnál újból ölelés, és az ígéret: - Viszontlátásra Endrő -

d" I .on.
Várunk Benneteket!

Németh Eszter

2013. áprilisi prog rarnek - Gyomaen rödön és környékén

I Aprilis02.
I

-
kedd II.Gyomaend rőd i Nyílt Egyéni Arn a tő r Tekebaj no kság Rubin Szabad id őközpo nt

területén--_._----f--
Április06. szembat 15-17 Hálaadó ünnepi Istentisztelet Reform átusTemplom

óra--f----- --- - --
Aprili s08. hétfő 8.30-1 4 Nemzetközi Roma Nap Hegionális Roma Közösségi Ház

óra -
Április 13. szornbat 14.00- Cefrekészítés ABC-je Szakmai rendezvény Hárs Hotel Konferencia terem

18.00óra
f------ ------- -- - - - --

Ápri lis 18-19-20 Csüt.-pén.- VI.InternetVers F.esztivál KatonaJózsef Műve lődési

szem, Központ
-

Április 20. 15.00-18.00 óra X.Tudományos Néprajzi Konferencia Népház- E nd rő d i Közösséqí Ház
(emeleti konferencia terem)

1-- f---- ---- --
Április 26-2'7-28. p é ntek, XV. Nemzetközi Sajt- ésTúrófeszt ivál

s!zo m b at,
vasárnap _ . --

A programokban esetegesen bekövetkező változásokért fel elősséget nem v állalunk. Sze rkesztőség
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Iskolánk Szülöl Munka közösséq s jótékonysági balt rendezett a
Bowling étteremb en, A nagy létszám úrendezvényen részt vett Andó
Agnes a Gyomaendrőd i Járas : Hivatal vezetőj e , Várn András polgár
mester, a társintézmények és a partner civil szervezetek vezető i ls. A
jó hangulatú retró-bulln Oláh Péter szolgáltatta a zenét. A rendezv ény
bevételét az osztályok kapják, valamint játékokra és a leend ő e lső s ök

megajándékozásá ra fordftja a sz ül ö: szervezet.
Köszönjük mlndenklnek, aki szervezésével, rnunkáj ával, I'észvéte

lével, adományával hozzájárult il rendezvény sikeréhez,

Ritka ásv ányokat és óskö vüíeteket láthat tak il gyerekek h érom na·
pon kereszteli az iskola zsl bonq ójé ban egy nekik szó l ó izgalmas elő

adás kíséreté ben.

Nyilt napok keretében látogatt ak ei iskel énkba anagycsoportos
ovisok és szülelk. Ismerkedtek az ép ülettel és il lee ndő tanítókkal,
tanórákon és foglalkozásokon vettek részt. Megnézték il klszebáb
égetést, játszottak, énekeltek. tom áztak. dfszeket készftettek ésvégül
mequzsonnáztak.

Az é rdeklődő szülök is meqteklnthett ék gyermekük tan órá lt.Nagy
ör öm ünkre sokan éltek ezzel a l ehe tő séggel.

Régóta várták már agyerekek azamőba bajnoks áqot, Az osztályon
belüli mérköz ések után a nagy é rde k lő dé s se l kisért verseny döntölé
ben Botos Pongrác 7.b osztályos tanu ló szarezre meg az első helyet,
mig Nedró Ba lázs lett azezüst érmes. Dudics György ő.b pedig a bronz
érmes,

Az iskolavacsorán nagy sikert aratotta Hungária

Előadás közbeil kézbe vehették agyerekek az ásványokat

Az óvodások nagyonjól érezt ék magukat (l Z lskol éba»

A 165 évvel ezelőtti forradalmi napokra és a szabadságharc ese
ményeire emlékeztünk az énekkar és az irodalmi szakkör tagjainak
r észv ételével , f\ megemlékezést isko lag yű l é s követte, amelyen Farkas
Zoltánné in tézményvezető tájékoztat ta az iskola közösségét az ered
mények ről , eseményekrő l. A sz ép eredményt elért tanu lókat meqdi
csérte.

Az iskola életérő l további információkal, képeket találhatnak az
iskola honlapján: w.ww.rQZ.:?iJJJ.fi-9x.U51olal1\1

KedvesSzü l ők ! Tisztelt Adózó Allampclqárokl

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani az iskolánk mellett m ű k öd ő

alapítványt, amelyeknek mű ködését adójuk 1 O/O-ának felajánlásával
tudnak támogatni.

A Rózsahegy i tskc ta Diákjaiért Ala pítvá ny
Célja: Az iskola tanulóinak és tanulóközösségeinek támogatása.

Tanulmányi versenyek nevez és! díja, útlkölts éqe, tanulmányi kirán
dulások, kulturálistevékenységek, rendez.vények támogatása.

Az alábbi tevékenységekhez. nyújt anyagi támogatást:
Leng yel testvér váro si kapcsolat ápo lása,

" Tanulmányi versenyek nevezesi díjai, nyelvvizsgad íjak.
Kultur ális tevékenységek és rend ezvények,

- Tanulm ányi kirándulások, versenyek utazá si költségei.
- Tovább á az alapítvány k ö zrcm űköd ésével épültek meg a
Hősök terén és a ligetb en lévő játszóterek.

Ad ószáma: 18390162-1-04
Amennyiben az alapítvány céljával egyetért, tisztelettel kérjük,

hogya befizetett adója 1 %-ával t ámoqassa a fent felsorolt tevé
kenységeket!
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Cilike, virágtündér.. .
(írta: Benke Márla)

CIII rögtön panaszkodni kezdett. be nem állt a szó
ja . Mire megm utatta vo lna vizes szórnvclr. már meg is
száradtak,

Egy vízcsepp csil logott a napfényben, mint egy tü
kör, CIII nagyon hiú volt , ezért nézegetn i kezdte magát ,
illegett-bi llegett a csodás napsü tésben. >

Gondolta, hogy olyan szep. hogy a többi tün dér a
nyomába sem léphet" .

Mire Ide ért a gondolataiban tavasztündér fe lada
tokkal bízta meg.

Nem volt ínyére, de nem mert ellentmondanI.
Kati mama elfáradt és leült a kedvenc kerti székébe,

behunyta a szemét és élvezte a nap sugarainak me
legét. Bundás, a kuvasz azonnal ,a lábaihoz hevert, a
mama megs imogatta kedvesen , s így szólt:

- U~ye Bundás Te ls élvezed ezt a finom tavaszi illatos
levegót és a napsütést? .

- vou. vau - válaszolt s nagyo t nvúltózott.
- PIhenjünk Itt egy keveset. a hosszú tél után nagyon

jó l esik - mo ndta Kati ma ma , azután sütünk egy fino m
süteményt, mert elmegyünk meglátogatni a beteg ba
rót nörnet,

- Hurrá ! - mondta Cili a mama kontyán üldögélve,
- De jó! -. előbb sütit sütünk, azután meg ven dégség-

be megyünk.. ,
- Minek örülsz annyira? .- kérdezte a szita kötő . Cili el-

mesélte,
- A virágtündéreket nem látják az ernberek. ez a baj,
- A bundás sem lát, ügyet sem vet rám, .. panaszolta ,
A sütemény jól slks rult . a vendégség is, már a barát

nője jobban volt Kati nén inek, örült, hogy meglátogat
ta, jól elbeszélgettek.

Kati mama megkérdezte , hogy emlékszik-e arra a
dalra, amit lánykorukban énekeltek, s dú dolva rókez
dett.

Ma reggel folyton ez a dallam volt a fülében , nem
tudott rájönni, hogyan is volt.

Regina néni a dallam alapján elkezdte, majd nevet
ve énekelgeHék.együtt.

Tényleg így van - mondta Kati nén i, - milyen régen
volt. "

Esteledett. hazaindultak, CiII már álmosodott és el
a ludt Kati mama kontyának csatján,

Reg~el kezdődött minden elölrő l. Minden nap eg y
forma es még is más vo lt, Cili na~won élvezte a nopsü
tést. egyszer csak elsötétü lt az eg , dörögni kezdett , s
megeredt az eső . Tavaszi zápor, jót tesz a növényeknek,
gondolta.

Majd az eső elállt, kisütöt t a nap és csodaszép sziv ór
vány húzódott az égbolton.

A ma ma kinn gyönyörködött benn e az udvaron, a
tündérek is örültek a szivárványnak.

A tavasz-nyár átme neti időszaka o legszebb a kert
ben mondta Kati nén i - csak így maga elé . Cili helye
selt. de ezt persze a mama nem hallo tta.

A finom virágil lat keveredett az almás-p ite illatáva l.
C ili nagyot szippantott a csodás illatokból és elége

detten mondta bundásnak:
- En olyan bol- .

dog va gyok!
" Milyen ke-

vés is elég a bol- II

dogsághoz, nem
igaz?

Bundás ásíto
zott és morgott
rá va lamit. "

Jól megfér
tek Kati mama
kert jében a vi
rágok, bogarak,
á llatok és a lót
hatat lan tü ndé
rek is.. ,

l!KNI!K

Mesék, versek ...

KItavaszodott , a levegő langymeleg volt, a nap cso
dálatosan sütött a kis tavaszi virágok bontogatnl kezd
ték szlrrnolkot .

Téltündér összehívta kis csapatát. és pihenni küldte
őket. Hosszúra nyúlt a tél, elfára dtak szegények,

Tavasztündér helyébe lép ett. kis vlróqtrornbltólón
összetoborozta az ő tündér-legénységét, Elmondta ,
mint minden tavasszal, hogy ml a te nnivalójuk ,

Majd jól körülnézett a vlrágtün<jérek között, és CIII
két nem látta sehol , Tudta , hogy O a leglzgágább kis
tündér az összes között. Keresni kezdte, érdeklődött, kl
tud róla, de a többi virágtündér csak széttárta a sz ór-
nvocsk ójó t. ; .

Cilike éppen nagyot nyújtózott , téli álmából ébredt
egy odvas fa jó meleg száraz fűvel kibélelt belsejében.

- Juj, de jó! - mondta.
- Megérkezett a tavasz végre, most már eljön az én

Időm , megkeresem a társa imat,
Lassan előmerészkedtek a méhecskék , darazsak,

zümmögve köszöntötték Cilit és szóltak n~~ I , hogy má r
tavasztündér eligazítást tartott és kereste Ot.

Cilike a szitakötővel beszélgetett éppen, fontos
mondanivalójuk lehetett, mert észresem vették a iódo
rozsor. aki mé ly han gján üdvözölte mindkettejüket.

Majd legyintett: - csajok, csacsognak vég nélkül" .
A hóvirág . a tőzi ke bontogatta szirma it r de nyilado

zott a jácint és a nárcisz isboldogan, már a méhecskék
is meglátogatták. Kati mama kertjében ezernyi tulipán
nőtt , növögetett, de még nem nvílt ki egy sem,

Cilike bosszankodott, hOgy el akarják fog la lni a he
lyét o méhecskék ,

Kati mama kertje olyan vo lt, mint egyrarka vi rágsző
nyeg,

Rengeteg virág vo lt kora tavasztól, késő őszig ben
ne, minden nvílotf . virágba borult az egész kert csodás
képet mutotott,

CiII befészkelte magát az egyik virág kelyhébe, és
pihengetett, élvezte nagyon a no osutést .

Kati mama halkan egy dalt dú dolt, közben öntöző

kannával vizet adott a növényeinek, amitő l Cilike vizes
lett , majd bosszúsan megborzongott.

Miért nemelátja őt Kati mama, minek locsol rá vizet?
A bosszúsagát még fokozta , hogy az egyik méh rá

szállt pont az O virágjara, vi rágporgyűjtés közben meg
szúrta fullánkjával Cilike orrát.

Cili feljajdult:
- Nem tudsz vigyázni, te buta? - kérdezte ,
- Jaj, bocsáss me g, nem vettelek észre - motyogta

a rn éhecske.
- Nagyon vicces, a mama sem vett észre és jól meg

locso lt. csurom vizes lettem, látod?
A szitakötő kacagott, hogy szinte a könnye is kicsor

du lt" ,
- Cili, Cili! - mondta , ez nem a te napod,
- Hát nem! - válaszolt a virágtündér sírós hangon,

a lig tavaszodott ki, és mar ennyi sére lem ért. nem bor
zasztó?

- Ugyan má rl Az csak egy kis víz , hamar felszárad a
napon , a fullánkszúrás miatt pedig picit viszketn i fog az
orrod , ennyi az egész, fogd fe l pozitívan a dolgot,

- Jó , jó - mondta kissé megenyhülve Cili r , de azért
vigyázhatnátok, nem?

- Nohát. előkerü ltél? - kérdezte tava sztündér Ci llt ,

- ~.,- --
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Marga l'éták

HunyaJolán
aSzínfolt vezetője

Azév e l ső mazsorett versenye

A Magyar M<lJorette Szövetség ésa dunaföldvári LÖFAN Mazsorett
Csoport rendezésében került sor allA és BU kategórlás Országos Mazso
rett Versenyre201 3. március23-án.

A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Csoport Margart~ta tánco
sai, a haladó mazsorettek életük el ső versenyén vettek részt. Izgalmas
kíváncsisággal várták a Margaréták az utat, a versenyt. Két koreográfi
át kellett bemutatnluk. Kora délután felcsendültek az ismert dallamok,
majd este az eredményhlrdetésen ajó minős ítésnek örülhettek. hiszen
B kategóriában: ezüstminősítést szereztek. A legnagyobb táncosok
közü l egy nagylány két botos sz ólóforrnáclós versenyszámával a do
bogó legmagasabb fokára állhatott , Latyák Brigitta arany érmes lett!
Köszönönt a mazsorettek kitart ás át. a sz ül ők folyamatos támogatását,
lelkesítését, amiért elkísérték agyerekeketa versenyre.

AKisB'IInt Altalános151<01a slk rel mat m tlkáböl' • Erdö szekcl ó: erdő te lc pftés , az erdők helyzete hazánkban és a vl
lágban, vezetője: Czsnka Gábor, il Körös·Maros Nemzeti Park erdészeti

I(ét rangos versenyen ls eredményesen szerepeitek tanulólnk. A feltlgyelöje.
7.rfnyl Ilona Matematika Verseny megyel fordul6ján Oödör Ba lázs 7. b • rapi r szekcló :eipaprrgyártásfolyamata, környezetihatásai,vezető-

osztá lyostanuló nyolcadlk, Dell Csenge a.b osztélyestanuló kilencedik, je: Sző ke Zoltán,a Gyomai Kner Nyomda Zrt.Termelésl lgazgat6ja.
f\lagy Noémi 8. a osztályos tanuló tizenegyedik helyezett lett. Csapat- • Újr"hasznosftá sl sze kcl ó: II szelektív gyűj tés , il papír újrahasznosr·
versenyben az Iskolánk megyel ötödik helyezést ért el. Acsapat tagjai , taso, vezető j e: Saly Erika, az OFI mu nkatérsa, a Magyar Környezeti Ne
Csenge, Noémi ésBCll ázs mellett Tótka Att ll~ 7. césTóth 13 ;\1111t 8. b OSlo velésl Eg yes(jl@t elr1ö ke és 80nyhádlné Pásztor E n i kő, a Körösök Völgye
tályestanulekvoltak, NatúrparkEgyesü let környezeti' nevel öle. ,

A Vllrga Tamás Matematika Verseny megyel fordul6Ján Bödör B<l= Aszekcl ókmunkéjanskeredményeegy közös,állásfoglalás volt,amit
lázs negyedik,tótka Attila 11YCl lcadlk, mfg DellCsenge tizedik helyezett az egész dtékparlement elfogadott. Ezután egy fát ültettek közösen az
lett. Bödör Ba lázs bejutott az országos fordul6ba ls. Felkészftötanárok: Iskola udvarán.Anap zéraseként il vendégektöbbsége látogatást tett a
Fel<écs ~V<l és Pilllcskáné Szeged l Ki;l talln. Gyoma i Kner NyomdaZrt. üzem ében. " ,

Adié kparlament föszervezö je: kcvécsné Nagy Katalin tanft6nö volt.
A rendezvény támogat61: Kis Bálint Általános Iskola vezetösége,

neve l őtes t ü l ete . el Gyoma i Kner Nyomda Zrt.,Rózil Kft.Térségi Szocl álls
Gondozási Központ valamint az'IskolaSzülöl Munkaközössége.Köszön·
jük áldozatcsmunkéjukaf

Anyany lvlv rseny

A I<ls'Bálint Á l t~ l ános Iskola három 5. osztályos és három 5. oszté -
",Iyos diákja 201 3. márclus 22-érI Körösladányban volt, a Tüköry Lajos
Altalános Iskola és Alapfokú Müvészetoktatásl Intézményben, ahol a
Tehetséggondo7.ás l program keretében Békés megye nyolc település
Iskolájából cl legtehetségesebb "cmyanyelvészek" mérték össze egyéni
- és csapa t tudásukat. " , . , .

l.adányl Sára,5. a osztályos tanuló egyéniben: harmadik helyezett
lett , azIskola'csapata:pedlg: 1'1 második helyezésnek örülhetett. Csapat
-taqok; Lildányl Sára, Almási LIII, Gál Bence, Welgert Csenge, Szmolnlk
-Alexa.Va rjú Dániel. Felké s zftő taná rok: Kó nyaMárta, Hunya JolánésFor-
gácsné Gyetvai Kri szti na.

V. Déi-alföldi Zö!d Diál<parlament

Matematikaversenyz ők

2013. március 12-én a Kis Bá lint Általános Iskola rendezteazV. Dél··
alföldi Zöld Di ákparlamente t, malynek témája: a papír volt. A régió
ökoiskolái közül 16 intézmény képvise lői t láttuk vendégü!.A megnyitó
során köszönt ót mondott Várf AndrásGyomaend rőd várospolgármes
tereés Saly Erika, azOktatáskutató- ésFejl esztő Intézet munkatársa.

Ökoiskolás múltunkból az iskola környezetvédő kommandósai ked
ves emlékeiket elevenítették fel Szurovecz Zoltánné taná rnőve l .

A 4, b osztály rnesejátéka hangulatos bevezetés volt a rnunk ához,
majd a küldöttek megválasztották a diákparlament elnökét. A további
akban három szekcióban dolgoztakadiákok,ahol szakemberek segítet
téka munkájukat.
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Költ észet napjára
József Attila sziiIetésnapjára két Gyoma 

Endrődi költőnk verseiből v álogattunk, tisz
telegve a magyar költészet előtt.

Szilágyi Ferenc
epigrammái

Anyanyelvemhez

Napfényem. levegőm vagy, nélküled írni se tudnék!
Imi se? Élni se tán - szívbeli édesanyám ! .

József Att ila
(1905-1937)

\

Újra idéznek. Háromszor temetett el e szörny kor,
s most - kicibálva megint - fújjam a szólamaik?

Mon danám: ingye n sem szolgálhatok olyan hat alomnak
amely lélekben aljasul elnyomorít;

s nem csak lélekben : droggal, szetkjsszel nyomorít már
szellemi szmogjukban hogy fölüvöltsz: Levegőt!

Márai Sándor
. (1900-1989)

1.
Mint .Míkes, elmentél, s soha többé zágoni Kassád

. nem láttad, de szavad - mint Mikesé - hazatért:
por s hamu, köd ; tested nem nyugszik a kassai dómb an,
Zágontól Pozsonyig milli ószívbe pih ensz.

Gergely Ágnes
(1933)

Az Ü t é r í ntő megjelenése alkalmával
I •

"Egy jó mondattól - mondád - szétválhat a tenger:
megmenekül az Igaz általa , s veszhet a rossz: '

És jó mondat akár új Földet nemzhet s Eget, mint
hajdan az Ige, a Szó új univerzumokat.

Érezd hát, Költő, az isteni terhet, a tollad
szárán: ten gelye új Tejutaknak akár.

Egy jó mondattól válhat a Vérözön is sz ét,
győzhet a Jó, s tűnhet örökre a Rossz.

Isteni tett bizony ez, hiszen egykor e mondat, a Légyen
választá d a fényt s rettenetünk: a vak éjt,

mint Te is a tollad a "légyen!"-jeivel gyújtsz egyre világot 
űzve a zord Ejt el. . . fény kerubinja, lobogj!

Gergely Ágnes
Hálaadás-parafrázis

Szememnek Weöresnyitott új mezőt,

Illyés tanitott ízére a dalnak,
ésPilinszky, hogy meg sose hajoljak
a korszellem s a kordivat előtt.

Elkésett időm egén ők lobogtak,
mint[ároszok; vezérlő tűzjelek.
A deszka:vers, ezt Agnesmondta meg,
s Vas Pista, hogy a visszhang is vacoghat.

Negyven től tettem magasraa lécet.
1}; kicsi térben megidéztem Yea tset.
Ok lánggal égnek, én vagyokaz emlék.

Oltárom nincs. A századjélhomályán
hat nagy halottat burkolgézbe h ál ám.
Bárcsak a porban lábnyomuk lehetnék.

2.
M áraí Mikesére

Márvány-tenger part, Oceánu m? egy ez a Tenger:
sós vize, mint könnyün k, marja örökr e szemünk.

"Látjátok feleím" - elment , porrá leve ő is:
kassai polgárok hű szivü, tiszta fia.

- S Zágon, Kassa fölött im, örö kre fénylik a csillag
egy nép éjein át rezgve örökre reményt.

3.
M árai Sándor 100. szület ésnapj án

100 éves volnál - s a kegyes Sors óva meg attól,
hogy lásd: tankok után Bank lövi szét a hazát.

Mert nem az Angy al szállt le a mennyből , ámde az ördög
jött a Pokolból föl, s ránk szögezé szigonyát.

Mert nagy az éjszaka már, s ridegebb. mint volt ama Télen,
melyben az angyalod itt szólta az égi igét. -

Boldog vagy, Mester , nem látod a Pád, a sugárzó t:
fosztva le és sunyva hull a kukákba alá:

mi nt a névtelen és tem etetlen tegnapi hősök,

kikhez a hóh ér jár már koszorúzni, hiun.
Fél évszázad után akarókon művi Szabads ág

leng, s a jogállamiság: sanda kalózlobogók.
Zugjon a Tengerrel a szavad, poraid, sose nyug vón,

míg lent az Angyal j ő!. ..

Az epigramma befejezetlen.

Pannon ég alatt

A présház alatt megfordul az út
jobbra lehajlok s látom a falut

a kékre csiszolt hegyi utakon
idegen vagyok kiváncsiskodom

ember sehol csak sz őlö és akác
antennák alatt hom okból a ház

pincék között és pannon ég alatt
szürke próféta kis szamár halad

gyöngyház füléve! hátraint eget
ez volt a tisztes plebeju snegyed

ötszáz év előtt itt hagytak nyom ot
kordéjukkal a kalmár vándorok

in nen nézték a haragos időt

a szelíd pékek és a bábsütők

s a várból visszaszólt a zene tánc
és olasz fényével a reneszánsz

s amerre egy-egy kordé elhaladt
utak nőttek a pannon ég alatt

s barn a kaftá nját meghúzva magán
az én ősöm is err e jött talá n

s ahol ost én az útszélen megállt
körü lnéze tt és félve prédikált

vagy az a m ásik az a józanabb
ihol csinált szattyán topánokat

és szépanyám kis sárgaszemü nő

nézte hogy kutya ne szökjön elő

kicsapta játszani a gyereket
és énekelt és füveket szedett

s a zsoltár és a cserszag szer teszállt
a dombok.kör ül járta a hatá rt

széllel vesződött télben áttelelt
a férgek nagy gyomrá ból újrakelt

így jár tak mind a lábnyom uk ezüst
jöttek hivatlan szépen mint a füst

s ahogy én védem a magam rögét
őket is megvédte a pann on ég

innen is túl is kéklik az az út
hát menjen innen fusson aki tud.
•



2013. április

priIiS

Csirkezúza egytálétel

Két fej vöröshagymát kevés olajon megfonnya sztun k, kevés pirospaprikát te
szünk rá, azután hamar (hogya paprika meg ne keseredjen) hozzáadunk meg
tisztított, feldarabolt csirkezúzát kb. fél ki/ót. Kevés vizet adunk hozzá és zsírjára
pirítjuk. Ezt megismételjük még háromszor. Azután hozzá adunk valam ennyi le
csót, sót, 2-3 deci vizet és puhára pároljuk. Ekkor hozzá teszünk cikkekre vágott
burgonyát, akár egy kilónyit is, szükséq szerint vizet, majd kislángon rotyogtatjuk
a burgonya megpuhulásáig.

Seidl Ambrus

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,
szegőlécek, gerendák, lambéria

METÁLSTOP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpá r for galm azó márk abolt és szerv íz

Tornádó elektro mo s kerékp árok.
gázkészülékek, kazánok, radi átorok,
csövek, szerelvények.
h űt ő szeler é nyek. fa

gyasztóládák, mos óg ép ék,
háztartási kísgépek, szó rakoztató elekt ron ika,
szegek, csavarok, zárak, lak atok,
fürdőkádak, mosd ók, csaptelepe k. mosogat ók
GYOMAENDROD, Bajcsy-Zs ilinszky u. 44.
Tel.: (66) 386 -909

Hitel/ehetőség! Minden kerékpárhoz
értékes aj ándékot adunk!

Ű RÉSZÁ UyFE
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Minden felületen .
ottho vagyunk!
Vállaljuk lakásának teljes körű
felújítását, elképzelései szerintl

Munk áink garanciálisak:
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető

legjobb minőség elérése a legmegfizethetőbb áron!

A felm ér ésünk, ami az írásos árajánlatot
is tar talma zza, teljesen ingyenes.

PRü FILjAINK:

- festés, mázolás, tapétázás
· homlokzatszigetelés, hőszigetelő rend szerek

gipszkarton falak, álmennyeze tek, el ő t é tfalak. boltívek
rejtett világílások, gipszkarton díszítések, dobozolások
laminál t parketta lerakása, parkettacsiszolás

· fürdők, konyhák burkolása, kőm űves munkák
· tetőterek beépítése, szigetelése
· nyíl ászárók, ajtók, ablakok cseréje
· bont ás, sitt elszállítás
· vizes falak szigetelése
- házak kü lső homlokzatának szigetelése, színezése
- hidegbur kolás (csempe, járólap. má rván y, gránit lerak ása.

ill. tégla lerak ása)
melegburkolás (PVC, linóleum, szalagparkett a, laminált
parketta,
padlósző nyeg, dekorpanel rakása és fektetése)
állványozás, állványok bérbea dása (gurulós, homlokzati)

LÁTKÓCZKI LÁSZLÓ . Telefon: 06/70 /38 1-4227

áznoz j ön a fodrász!
Szeretettel várom minden kedves régi és új

vendégernet teljes körű n öi-, férfi és
gyermek-fodrászatom ban.

Igény szerint házhoz ismegyek!Hétvégeken is!

Látkóczking Erdős Magdolna
GYOMAEf\IDROD, I<ULlCH GY. U. 61,

Telefon: 06170/312~5037

Nyelui:anfolyamob, ~ezdőbneb és ha la dóbna b:
Egyéni ohtatá s 2.oo0Ft, párOl " soo Ft, bis csopurt os 6oO-' .ooOft
Idöpont megegyezés szerinI:: het i 2,4,6 óra; regg el,délután,es te

m 40 órás alapozó hiilföld i munha vá lla láshoz
• 60 órás á lta lá no$tanfolyam
~ nyelvvizsga tanf() lyarno~ szintfelmérés ala pján:

böxépfobú né met - március elején indult
~ m ég csa t la bozha t!

www.tud•.lSoclajO\}ocl.hu ~d.S.Qd. il;
A benyújtott angol és né me t ttmfolyamob indításó ól sajnos
semmilyen információt nem bapunl1, ez ért hallgatunI!.
Várjuh a prolebtiroda pozitiv döntését!
Addig is 20-30 órás b_edveutlénves to nfo!yamoRot ojánhrnb: soo-6ooFtló
Többet ngqtudhot u h~.Enl>ról ~~\.'Y[,Í!ltt;'rnY~!.Y!itllmQ.J!lJ

20IA~970:U. ínfo~~lJternllelv,tudio.hu

&~i~!!ii~f!i~JV:~idt~~t~t~6ft6~99t~i.rtyiiiYf~~i~!~lij
Inter Nyel vst úd ió, Kossuth út 18. hétfó-p éntp.b : 14 .0 o-t8 .o 0óra
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk
meg, akiknek köz/éséhez a hozzátartozók hozzá
járultak!

Hajdani endrőd i szobarészlet h ázi oltárral

DÉVAI GIZELLA h unyai lakos, a mi n 
denki által ismert "Dajka nén i" március
12-én 87 éves korában csendesen visszaa d
ta lelkét Terem tőjének. Gyászolják szeretteí

. FARKASINSZKI PÉTER TIB OR, aki
Hu nyán élt, m árcius 8-á n, 74 éves kor ában ,
otthoni tragikus baleset köve tkez tében vá
ratlanu l az Egi Ha zába költözött. Gyászolja :
felesége, lányai, unokái és a rokonság

SZABÓ BÉLA hunyai származású bu 
dapest i lakos véletlen bale setből adó dó
hosszú betegség végén, 77 éves korában
febr uár 26-á n vissza adta nem es lelkét Te
remtőj ének.

Temetését a budapes ti Fark asréti Te
metőben Iványi László hunyai plébáno s
végezte má rcius l4-én.

Gyászol ják: Felesége Erzsébe t, fia:
Zso lt, leánya: Rita, menye Papucsek H édí ,
veje: Szujó Lajos, unokái: Kálmán, Em ma,
[ulcsi, An na, unokatestvére i, rokonai, bará
tai , munkat ársai és a Város unk újság szer
kesztő s ége

Békesség haló poraikon .
fogadja be őket az Úr
az q országába.
Az Örök Világos ság
ragyogjo n felettük!

Az endrődi katolikus temetők takari
tását, karb an tartását tám ogath atjuk ado 
m ányok felajánl ásával:

Készpénzbefizetés az endrődi pléb ání
án hivatali időben (m unka nap okon 8-12),
vagy az Endrődi Szent Im re Egyházközsé
gért Közhasznú Alapítvány számlájára be
fizetéssel vagy átutalással. Számlaszámunk.
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet.

Az endrődi templomban , akatolikLls
szertart ás szerint eltemetett halottakról 40
évre visszamenőleg, név szerint megemléke
zünk halálozási évfordulójuk napján.

Szép és üdvös lenne, ha a gyászoló család,
egy éven belül havonta, egy éven túl évente
szentmisét ajánlana fel elhunyt szeretteikért.
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Gyomaendrőd, Fő út 15.
Telefon: 06-20-9527-032 és

06-66·386-274.

Egész évben vá~uk ked
ves vendégeinket klimatizált,
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti,
családi rendezvények lebo
nyolítását klimatizál t étt er
münkben 70 főig.

Az étterem nyitva
11-21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyolítását vá llal
juk a teljesen klimati zál t Híd·
fő étteremben 160 f ölg,,

ppszq;1(
Panzió és E tterem

5500 Gyomaendrőd , Szabadságtér 6.
Telefon/F ax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240

E-maii: feszekpanzio@mall.globonet.hu
www.feszekpanzio.hu

AG jO
:= "" Tavaszi iljlmll1tllim:Á ~ j URÁZ <II Megérke~tek atavaszi vetőmagok , bio

I burgony'ak
e Zöldségfélék, vir6gmagok, virághagymák
III Kardvirágok, begóniáK, dáliák, rózsatövek
<II Tavaszi lemosóvegyszerek:Agrol, Vegesol,

RS, stb.
• Rovorölök, gombaölök virágtápok
II Műtrágyák, virágföldeÍ<, fümagok
'" Műanyag virágcserepek, virógládák, kaspók
II Fóliák, müanyaghálóK, zsákok, kötözöspárgák
e Permetez ők, fünyfrók, kéziszerszámok
• Barkácsgépek, szegek, csavarok,

reisercsavarok
<II Festékek, hígítók, festőszerszámok
" Bernel'-ésTytán termékek, púrhcbok, silicon

tömítések, stb.
" Munkavédelmi bckuncek, védökeszlyűk,

esőru hók
ill Izzók

1
elemek, elektromos kapcsolók,

dugvi lák vezetékek, stb.
• Kandallók, szeneskannák, kólyhacsövek
l'J Szőnyegek, 2x3m futószőnyegek

Várom vásétrlóimllt!· FARKAS MML

VÁRO UNK,Gyomaendrőd * Megjelenik havonta * Kiadja az Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhaszn úAlapítvány 5502 Gyomaendrőd ,
Fő út 1. Tel., Fax: (66) 283-940 * Felelős: Szabó Zoltánné * Főszerkesztő : Iványi László * Szerkesztőség címe: 5555 Hunya, Kossuth u. 1.Tel., Fax: (66)

294-352. (20) 9457-843 varosunk@gmail.com * Alapítók: Vaszkó András, i'Császár Ferenc, Iványi László * Szerkesztők: Cs. Szabó István, Czank
Gábor, Gellal József, Fülöp Zoltán, Hegedüs Bence, Hunya Jolán, Lehóczkiné Tímár Irén, Polányi Éva,Sóczó Gézu, Seidl Ambrus, Dr. Szonda István '

Lapzárta minden hónap 20. napján * Megjelenik minden hónap első hétvégéjén, Interneten mínden hónap elsején *
*MÜVELÖDÉSI ÉS KÖZOK'rATAsI MINISZTÉRIUM:Nytsz.: B/PHFI1495/BÉI1995. * HU ISSN1586-3689 * készült: (70) 566-39-88 *

http://www.szentgellert.hu * E-maii: varo sunkgigrnall.com
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XVII . Rózsahegyi Napok programja

Nemzetközi Roma Napi Rendezvény
Gyomaendrődön

(Wikipedia alapján)

Az anyák megünneplése az ókori Gö
rögországban kezdődött és a tavasz ün
nepség része volt. Angliában az 1600-as
években az ünnep keresztény vallási szi
nezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot
követő negyedik vasárnapon ünnepelték
az édesanyákat. A családjuktól messze dol
gozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy
hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal
tölthessék. A látogatás előtt külön erre a
napra ajándékként elkészítették az anyák
süteményét.

Az USA-ban először 1872-ben Bos
tonban ünnepelték az anyák napját, Julia
Ward Howe segits égevel.

Magyarországon 1925-ben a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésére,
a májusi Mária-tisztelet hagyományaival
összekapcsolva ünnepelték ezt az ünnepet.
1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a
hivatalos iskolaiünnepélyek közé az anyák
napját.

Homoki József

70 évvel ezelőtt, 7943 anyák napján sza
voltam el ezt a verset hat és féléves ko
romban Békéscsabán az iskolában tart ott
ünnepségen.

Nincsjobb

Nincs jobb őrzőangyal az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs szem e sugaránál.
Nincs a kisgyermeknek puhább feje alja,
Mint az édesanyja ölelő két karja.
Hol van annyi áldás, ami elég lenne,
Mit édesj ó anyánk meg ne érdemelne.

Május hón ap az év legszebb hónapja.
Május első vasárnapja az év egyik leg

. szebb vasárnapja, mert Magyarországon
Anyák napját ünnepeljük.

. Szeretettel köszöntjük a legszebb, a
legjobb, a legdrágább nőket, akik az édes
anyák.

Nőnek születn i nem különösebb ér
dem, de anyának lenni, igen! Ezért ez az
ű nnep a legszebb "nők napja':

Edesanyánk adott életet. Ha ritkán
is, de napjainkban is előfordul, hogy az
új élet az édesanya .életébe kerül. Edes
anyánk nevelt fel. Edesanyánk tanította
meg, mi a jó és mi a r?ssz . Edesanyánk ta
nított meg szeretn i. Edesany ánk aggódik
értünk egyé leten át. Edesanyánk szerete
te még az Orök Hazából is kísér minket.

Legyenek Istentől megáldottak az
édesanyák. a nagymamák, adédmamák!

A nők anyai szeretettel tudnak sze
retni munkahelyükön, vagy hivatá suk
gyakorlásával: óvod ákban, iskolákban,
kórházakban, szociális intézményekben.

A nők, az édesanyák a Mennyország
egy kis darabját tudják elhozni közénic

Isten áldja meg őket ! Hálánk, szerete-
tünk kísérje életú . n!

Ön kormányzati hírek

IN MEMORIAM: Valuska Lajos

Emlékezés az endrődi gazdakra

xv.Nemzetközi Sajt- és Túrófe sztivál
(kép~k)
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Hírek innen-onnan és'házunk tájáról

HUNYAI MEGHÍVÓK MEGHÍVÓ

Fülöp Zoltán

Dankó Béla országgyűlési képvis elő

Május 12-én vasárnap a 10 óra i szentmisére öregministráns
tal álkoz ót hirdetünk, ezúttal a lányoknak. Szeretettel várjuk a
Mária lányokat is.

Május ll-én szombaton l? órai kezdettel a hunyai Műve

l ődési Ot thonban EGYHAZKOZSEGI VACSORA lesz, melyre
mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Vacsora: birkap őrk őlt , a helyszínen büfé.
Jegyek 1300 Ft-ért kaphatók a plébánián és a boltokban.
Tombolatárgyakat köszönettel fogadunk! (Evőeszközt , tá-

nyért hozzunk magunkkal!)

Gyomaendrőd, 2013. áprili s 15.

Kérjük szíves visszajelzésüket az étkezéssel kapcsolatos
igényről legkésőbb május 3-ig.

El érhet őségeink.

Fülöpné Takács Ágnes: 30/ 547-69-37, ill. .1)JJ:nes.takacli.2.:?'@
gl}lqj.Lcom

Lovászné Habzda Irén: 66/ 284-949
Hunya Elek: 30/ 555-17-21
Gubucz Béláné Földvári Erzsébet : 66/610 -682

A nagylaposiMÁRTON GÁBOR PARK
avatására

Az étkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
Étkezési lehetőség- igény szerint-térí tés ellenében a Birka-

csárdában.
Rendelhető ételek:
A) Birkapörkölt------ ----- --- -----------1900. Ft
B) Marhapörkölt-- ------ --- -- -----------1900. Ft
C) Rántott sert ésborda---- -------- -- --- 1800. Ft
Az árak a köret, a savanyúság és l üveg ásványvíz árát is tar

talmazzák.

melyet 2013 . máju s ll-én (szombaton) rendezünk.

Tájékoztató
Mártoll Gábor Park avató emlékünnepség

Nagylapos, 2013. május ll.

Tervezett program:

Az ünnepség célja: emléket állítan i .M ártori Gábornak, so
kunk tanítójának, mindenki Marci bácsijának, aki 23 évig
volt nagylaposi pedagógus, s akinek saját bevallása szerint, a
Nagylapo son töltött évek élete legboldogabb ideje volt.

Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik kollégái és
taní tványai voltak Marci bácsinak a Körösön innen és túl, és
mindazokat, akik ismerték, szerették, tisztelték e nagyszerű em
bert.

Tisztelettel:
az Endrődiek Baráti Köre

és a
nagylaposi emlékhely szervező bizottsága

* * *

9.45: szentmise az endrődi templomban Márton Gáborért,
továbbá az elhunyt és élő tanyai pedagógusokért és öreg
diákokért

10.30 - 11.30: gyülekező a nagylaposi Birkacsárd ánál
11.30 - 12.30: avató ünnepség
12.30 - közösebéd, baráti beszélgetés a Birkacsárd ában

Az utazással kapcsolatos tudnivalók:
A helybeliek és a gyomai vasútállomásra érkezők helyi já

ratú autóbusszal juthatn ak el az endrődi templomig. A szent 
mise után különjáratú autóbusz indul az endrődi templomtól
Nagylaposra. Az ünnepség illetve az ebéd után igény szerinti
időpontban indul vissza a városb a.

VÁN!ES NVElVTANFOLVAM HU
Uniós pályázati pénzbő l j úniustól.

Érdeklődjőn : 06-20/229-7022

Boldog Anyák Napját!

INGYE

SPORTHfREK - folytatás a 8. oldalról

szög letüket góllal zárt ák. Három perccel később egy véleményes bün
tetőve l már kettővel mentek a hazaiak. Ezt követően sem ta lált ma
gára a gyomaendrőd i csapat, csak vergődött a pályán, a dévaványa i
kontrá k pedig mindig veszély esek vo ltak. A második félidő sem hozott
változást, a vendégek nem é rezté k a ritmust, a hazaiak pedig tov ábbra
is a kontratámadásokra építette k. Egy ilyen vég én ismét büntetőhöz

jutottak, am elyet értékesítve már három vo lt a különbség. Afélidő má
sod ik fe lében a fegye lmezetlen vendé ge k közü l két játékos is a kiállítás
so rsára jutott. A le lkes hazaiak meg érd emelt gyözelmet arattak a szét
esően és gyengén játszó vend égek fe lett.

A május, mint a tavaszi megújulást betet ő z ő és a nyár gazdagságát
előre vetítő hónap, talán legszebb időszaka az évnek. A zöldbe öltözött
határ, a virágokkal teli fák hirdetik a szüle tés csodáját, rnintha a termé
szet is mélt ó keretet szeretne adni egyik legszebb ünnepünknek május
első vasárn apján, amikor az édesanyákat köszöntjük.

A?- anya ságnál nagyobb csoda kevesebb található a tere mtett világ
ban. Eletünk forr ása, emberi létünk értelme, mindennapjaink része,
mégis döbbenten állunk meg ezen a nap on mi, férfiak. Döbbenten, hi 
szen belegondolni talán sikerül, elképzeln i talán tud juk ezt a csodát, de
meg mégsem érthetjük soha. S talán jól is van ez így. Hiszen bizonyá
ra része ez is annak a nagy titoknak, annak a kimondhatatlan erőnek,

amellyel csak egy nő bírhat , s ami előtt minden emb ern ek fejet illik,
fejet kell haj tani a. Nincs olyan mozzan ata, rezdülése életünknek, ame ly
ne vezet ne vissza végül bennünket az édesanyához. Ahhoz , akiről min
den szónak, minden gondolatna k a hál a, a megbecsülés és a köszön et
hangján kell szólnia. ..

Igy szeretnék én is Onokhöz forduln i kedves édesany ák, nagyma 
mák. Kívánom, hogy éltesse On öket az Isten jó erőben, egészségben,
boldogságban életük minden napján . Köszön öm, köszönj ük szerete tü 
ket, türelmüket, amellyel életünket egész utunkon beragyogó fénnyel
kísérik végig.

Tísztelettel:

2013. 04. 27. Gyomaendrődi FC - Jamina SE 2 : 1
G.: Ollé P., Werle T.
Ifi.: O: 1 G.:---

Nagyszerű tavaszi, de inkább nyá r e leji idő fogadta a pályá ra
l é pő csapatokat. Mindkét csapat a támadásokra he lyezte a fő hang
súlyt, de a he lyzet ek sorra kimaradtak. A félidő vég én azonban meg
tör t a gólcsend, a hazaiak egy támadásukat sike resen végigvittek és
gó llal fejez ték be, így előnnyel mehettek a szüne tre. A második félidő

e lején először a hazaiak növe lhett ék volna a gólok számát, majd a ven
dé ge kvették át a játé k irányítását. Megérdemelten egyenlítet te k, majd
újabb gólszerzési l ehetőség eik is akadtak, de kihagy ták . Mindez fe lráz
ta a hazalakat. újabb erőtartal ékokat mozgósítot tak, melyn ek e redmé
nyeként ismét hazai gól született. Az utols ó negyedóra is hozott még
he lyzeteket , de újabb gól már nem szü letett. Vá ltozatos, izga lmas mér
kőzésen , az ad ok-kapokból jobban kijövő hazaiak é rté kes győzelmet

a ratt ak egy jó e llenfélle l szemben .



2013. május 3
Ön kor mányzat költségvetési tám ogatásának
összege: 1.003.592 E Ft
Előző évek előirányzat igénybevétele: 234.568 E Ft
Függő, átfutó bevételek: 1 8 ~t730 E l~t

Kiadások: 3.000.864 E Ft.
Működési kiadások összege: 2.564.889 E·Ft
Előző évi kiut alatlan támogatás összege: 2.758 E Ft
Felújítási kiadások összesen: 35. 833 E Ft.
Felhalmo zási kiadások összegei (felújításon kívül): 168. 623 E Ft.
Kölcsön ök nyújtása államháztartáson kívülre: 26. 890 E Ft
Finanszírozási kiadáso k ősszesen: 201. 871 E Ft
A Képvisel ő-testület elfogadta a pénzügyi beszámol ót.

Beszámoló a 2013 . évi alapokra beérkezett pál yázatok elbírálásá
ró l és ezek rész ére támogatás megállapítására

A Környezetvédelmi Alap /Város-fenntartó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottságra átru házott hatásköri
ssz Pályázó Me gít é lt

t ámozat ás
1 Kecsezészuz Táiv édelmi és Herz ász Ezvesület 600.000
2 B ónorn-zuz Vízért Eevesület 900.000
3 Békés Megyei Peresi -holtág Természetvédelmi 500.000

Eeves ület
4 Siratói Kőrn ezetvédelmi és Horz ász Ezves ű let 450.000
5 Sóczózuai Körnvezetvédelmi és Horgász Ezves űlet 450.000
6 lr imiás Róbert TARSULASA 1.022.000

hogy miről döntött a Képviselő-testiilet április hónap ban

Az ápr ilisban soro n következő ülésre 2013. május 2-án került sor . .
14 órai kezdettel. Előzőleg április 17-én már ülésezett a testület, mivel
a Varga Lajos Sportcsarnok infrastru kturális fejlesztésére pályázat lett
beadva, de a cél módosítása szükségessé vált a változó törvények és ren
deletek miatt. Amennyiben a pályázat tám ogatásban részesül, az alábbi
fejlesztések megvalósítására lesz leh etőség :

Homlokzati hőszigetelés
Álmennyezet javítása
A bruttó költség 19.912.702 Ft, mely összegből pályázható: 15. 930.

293 Ft, az-az a bekerülési összeg 80%-a. A pályázati kiírás feltétele még,
hogy a támogatási összeg 5%-ában közfoglalkoztatottakat kell alkalmaz
ni.

Ezen kivi.i\ megvitatásra és elfogadásra kerü lt a Kőr ős Kajak Spo rt
egyesület kérelme, mely szerint a 2013. évben is indulni kíván a Leader
pályázaton . Az egyesület a Halász István Csónakh áz közelében sólyapá
lya és móló építését szeretné megvalósítani. A tervezés becsült költsége:
l. 257. 300 Ft, melynek finanszírozására az önkormányzatot kérte . Az
összeg forrását a felhalmozási tart alékbóllehetett kijelölni.

Eloszt ásta ker ült még a költségvetésbe betervezett Rendezvény
Alap, az ülésre benyújtott igények figyelembe vételével: Pl. /Közrnűve 

lődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató In tézmé ny, GYÜSZ-TE, Dr. Tóth
Elek Kertbará t Kör, .Ert ékek megmentése a j övőnek" ( Bogárta lá lkozó ) ,

Újlaky Szabolcs (főz överseny) , illetve, néhány egyesület nyújtott még be
pály~zatot/

A május 2-i ülés a polgármesteri beszámolóval vette kezde tét, illetve
elfogadásra kerültek a lejárt határidej ű határozatok is.

Lehóczkiné Timár Irén
Képviselő

Beszámoló a 2012. évi zárszámadásró l.

Városunk gazdasági-pénzügyi helyzetét is befolyásolja az ország, il
letve a világ pénzügyi-gazdasági helyzete. Az elmúlt éveket a forr ások
köré nek folyamatos szűkülése jellemez te. Mint ismeretes, 2008. évben
még több mi nt 858 millió Ft összegű normatív állami támogatással ren
delkeztün k, amely 2009. évre 40 mi llió Ft-tal csökkent, 2010. évben az
előző évhez képest is további I I I m illió Ft-os csökkenést kellett elszen
vedni.

Enne k oka összetett: pl. a tanulói létszám, és az ellátotti létszám fo
lyamatos csökkenése, majd 2009-ben felfüggesztésre került a közszférá
ban dolgozók 13. havi juttatása. Változo tt a mun kaadót terhelő járulék
m ért éke, amely 32%-ról 27%-ra mód osult , valamint számos normatív
bevétel megszűnt. /Közösségi közlekedés normatívája, a sport feladatok
hoz biztosított lakosonkénti támoga tás összege évek óta csökkenő ten
denciát mutat, illetve a közművelődés i feladatokhoz nyújtott tám ogatás
összege is.!

Az önkormányzat költségvetési támogatása 2011. évhez képest kb.
50. OOO E Ft-t al növekedett. Ö ssze tev ő i : üzeme ltetési, igazgatási, sport
és kulturális feladatok nor matív hozzájárulás összegének emelkedése.
Igazgatási feladatokra igényelt támogatás, amely összefügg a növekvő

dönté sek számával. Pozitívan alakult a Térségi Szociális Gond ozási Köz
pont állam i támoga tása, valamint a kedvezményesen étkezők számá nak
növekedése is növelte a bevételi oldalt.

Emelkedett településünkön 29 milli óFt-tal a személyi jövedelema dó
összege is, de ezzel szemben sajnálatos módon a lakosság száma évről

évre folyamatosan csökken.
2005. január l. 15.348/fő

2006. január 1. 1 5. 237/fő

2007. január l. 1 5 .144/fő

2008. janu ár l. 1 4.972/fő

2009. január] . 1 4.777/fő

2010. január l. 14. 625/fő

201l. január 1. 14.479/fő

2012. január l. 14.3311fő

Önkormányzatun k a bevételi forráso k szűkülése mellett is legtöbb
esetben megpróbálta vállalni az előző években meghat ározott , nem kö
telező feladatok teljesítését, és továbbr a is kiem eit feladatának tekintette
a működőképesség megőrzését.

A módosított előirányzat az alábbiak
szerin t alakult: 3.735.600 E Ft.
A 2012. évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak:
Bevételek: 3.169.507 E Ft
Ezen belül:
Saját bevétel: 1.924.850 E Ft

A Sport alap /a pályázatok elbírálását a Képviselő-testület a Pénz
ügyi, Gaz dasági, Turisztikai, ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság ha
táskörébe utalta /

HCörös Kézilabda Club egyesület 500.000.
Gvomaendrőd i Futball Club 4.100.000

~Gvomaendrődi Tudo Club 700.000
Kórös Kaiak SE 1.300.000
Gyomaendrőd Kis Bálint Altalános Iskola 350.000
Soorteuvcs ű let

Gvornaendr ő d Gvermeklabdarúzó Ezvesület O
Kner Tánc- Snort Eavesűlet 700.000

--Gvomaendród Női Kézilabda Snort Eavesület 1.150.000
Korona Biliárd Klub 50.000

-Székelv Mihály Modellező Sportclub 90.000
Sánc R őtilabda Sportclub .,'; 110.000
Rumba Tánccsonort Ezvesűlet 950.000

LGy_omaendrőd i Iudo Klub 750.000

.~ivi1 Alapra és 16úsági Alapra beérkezett vályá zatok elbírálásáról
az Ugyrendi. Oktaiá si. Kulturális. Kisebbségi. Esélyegyenlőségi Bizott
sáR·kapott felhatalma zást a Képviselő-testülettől

~tztronómiai EJJR,esület 155.000
Ku túrális E<Yvesület omédiás Kör 100.000
Kulturális Eovesidet Sziniol t Mazsorett Csonort 250.000
OMart KulturálisMűhelv KozhasznúBoves ű tet 60.000

Döntéshozó: Képviselő-testület

Közalaoítvánv Gvomaendrőd Város Kőzcv ű i tem é nvc íé r t 200.000
- Hallható Hang Alaoítvánv 50.000
Gyomaendrőd Társastánc Mozcalom ért Alao ítvánv 60.000
Gvomaendrőd Zenebarátok Kamarakórus Alaoítvanv 75.000
Suttyomba a Viharsarok Népi Kulturörökségének 200.000
Mea őrz és é é r t Közhasznú Alaoítvánv
Körösmenti Tán cezvii ttes Ali l?ítYMy____ 400.000

A Képviselő - testü let a javaslatot elfogadta, a nyertes pályázók ki érte
sítése folyamatosan fog megtört énn i.

Közter ül et elnevezés
Endrődlek Baráti Köre 2013. május 11-12-én megrendezésre kerülő

hagyományos találkozójuk alkalmával teret szeretne elnevezni és fel
avatni Nagylaposon. Városunk Képviselő-tes tülete hozzájárult, hogy a
közterület felvegye a Márton Gábo r nevet.



Vaszk ó András

Az endrődi gazdák szorgalma
példás volt a régi, a (kulák) jel ző

időszakában, és ma is a farmer
korban.

Keveset m éltatj ák őket, most
az emlékezés idején ez na gyon ak
tu ális.

Rövid visszapillantást adunk
az életükről.

A munk ában általában a gaz
da men t elől, aztán a csa ládtagok
(fiaik) , majd az alkalmazottak (bé
resek) .

Egymással elégedettek voltak,
mert csak jó szellemben lehetett
előbbre haladni. Örülte k a jó idő 

nek , az áztató esőnek, a jó termés-
nek és a télnek is, amikor pih en -
hettek. .

Nem vágytak el máshová, mert akkor a mu nka menete meg
akadt, és hiba csúsz ha tott a gazdálkodásba.

A háborúkban ők adták a hadsereg gerincét. A Donnál ők har
coltak, és ők maradt ak ott legtöbben, ör ökr e. A II . világhá ború után
ők állíto tták talpra az or szágot, igen nagy er őfesz ít é ssel. Férfiak a
háborúban, fogságba kerültek, az állatokat elvitték.

Minden ki azt remélte, béke és a termelés moderniz álás ának
időszaka következik, valamint nyugatra ford ulás, fő ldjav ít á s , mo
dcrn gépek vásárlása, stb.

Nag yon téved tek!
1947. után jött a szö rnyűség, am i a beszolgáltatással kezdő 

dött. A Szovjetuniónak kellett j óv átételbe, nem az ország ellátására.
Tervkölcsön, többszöri békekölcsö n (k ényszerkölcsönök). Kezdő

dött a terr or.
Ezek a szorgalma s gazdák 1948. után me gismerték kis -ha zán

kat , de nem szabad emberként. Az ország börtöneit megtöltötték
velük, mi nt rabok do lgoztak.

Bör tönök voltak: Gyu la, Szeged-Csillag, Állampuszta, kőbá

nyákba n is do lgoztak, KÖMI Sztálinváros, Sopronk őhid án munka
tábo r. Ezek az összegyűj tött helyele

Kérjük, emlékeiket. emlé ktárgyaikat osszák meg velünk: aká r
egy címzett boríték, ami - .Ellen ő rízve" - bélyegzővel van díszítve,
akár b írósági ítélet, vagy - elbo csátó szép üzenet - a büntetés végez
tével, hogy kapjon ingyenes jegyet hazáig a vona tra .

Kulák-li sta nem áll ren delkezésre a levéltárakban, és több fon
tos okm ány sem található. Eddig 150 nevet sikerült felkutatni, de
sokkal több en voltak, közölni nem lehet, kérjü k a jelentkezésüket,
főleg , akik elke rü ltek Endrődröl. A sok szenvedés ellenére még is
emberek m aradt ak, és talpon ma radtak. A szenved ő ősök nevét az
eml ékm ű avatása kor felolvassuk.

Az időszakról könyvet szeretnénk írni egy későbbi időpontban ,

ehhez is kellenek a segítségek.
Az eml ékm ű avatása, mint ismerete s, folyó év jú nius 30 án,

vasárn ap lesz. Me gh ívot a későbbi időpontban k öz ölj ük .
Anyag i hozzájár ulást kérjük, az Endrőd és Vidéke Taka rék

szövetkezet 53200015-15289630 sz. (Gellai László) szá mlá ra, a
kulá k emlékm ű céljára befizetni. Átu ta lásná l a befizet ő nevét is
kérjük beírni.

Kapcsolattartó: Gyuricza Zol tá nné , 550 2 Gyomaendrőd, Lá
bas u. 3. Tel.: 661235-946

Gyomaendrőd, 2013. április 23,
Sorstársi üdvözlette l: Civil Szervez ő Csoport

új kenyér íze, l e pe rgő könny sója,
liröm·k.lcdg,ís, lelki K ába-k ő ...
Istcn áldionl Te légy végső álmunk,
, ivadéka inkba szebb Jövő!

TímiÍ rMMé

a l ska Lanos
(1930 ~ 20t2)

2012. október 5-én az
Úr magához szó lftotta La
jos barátomat. Teste vis z
szakerült a földbe, ahon
nan jött. Lelke fent van
a mennyben "Aki ben
nem hisz, az velem lesz a
mennyben is" mondotta
Jézus.

Lajos hrv ó ember volt,
aid hitét gyakorolta is.

1930-ban született.
Parasztszülők gyermeke
ként a mezögazd álkod ást
hamar elsajátította, és éle
te végéig egyrés zt szere

tetb ól. másrészt már hobbiból művelte.

Az államosít ások után a TSZ-ben is minden ágazatban
megállta a helyét. Gazdasági Iskolában érettségizett, már
felnőttként, és vezető szerepben is dolgozott.

1971-ben megnősült, feleségül vette Zdusek Máriát,
akivel boldog házasságban élt élete Végéig.

M ária megajándékozta egy kisle ánnyal, akit Zlt ának ke
reszteltek, s akit nagyon szeréttek. Zita pedig szaporította
a családot egy kisfiúval, aki a nagypapával volt halála ide
jén. Corrado nevet kapta, mivel Olaszországban született
2010-ben .

A családba tartozott felesége leánya Gyöngyi és az ő

gyermeke Márk is. A két unoka nagyon szerette egymást a
korkülönbség ellenére is.

Lajos 198B-ban ment nyugdüba, de a gazdavér tovább
élt benne a sz ól észet és borászat terén. Megalapította a
Kertbarátok Egyesüle tet, és sokáig ő vezette mint elnök.

A KDNP alapító tagja volt. Jó apa, jó barát és jó hazafi
volt.

A szélészetet és a boraszatot tőle tanultam. Sokszor
mentem hozzá tanácsot kérni , így bensőséges jó barátokká
váltunk és maradunk a másvilágon is.

Nyugodj békében, Lajos!
Találkozunk!

Szü l ő fö l d : B ölcső , majd koporsóI
~d rkc si lld~1 d négy éf1t,í j k liill
l\n Ydnydvrd billyogkénl jelöli
Tc vdf1Yd k l i hó s il Idvdsrl zöld.
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2013. :április 6-án délután a reformátu s templom h ű vö s , már-:
már mondhatni hideg épületében ünnepre készülődött a népes
sereg . Ünnepre bizony: hálát adni és visszatekinteni.

Hálát adni azért, mert 1964. október l-jén került a Gyomai
Református Egyházközségbe segédlelkészi szolgálatra Sípos Tas
Töhötöm édesapja mellé, majd később beo sztott lelkésze volt a
gyülekezetnek, míg 1982 novemberétől megválasztott paróku s
lelkészként szolgált közöttünk, egészen a nyugdíjba vonulás áíg, I

2012. novemb er l -ig. 48 év. Nem semmi 48 év volt ez, amint az a
megemlékezésekből és köszöntésekből is kiderült.

: A római katolikus egyh áz részéről az éveken át itt szolgáló
Iványi László tiszteletbeli kanonok, plébános úr szólt az ünne
.pelthez, s a hallgatósághoz. Köszöntőj éb en kiemelte, hogy.mílyen
békességb en és ökumenikus szellemben tudtak együtt szolgálni
városu nkb an. Valóban különös dolog az, amikor Ister\. elh ív és el
küld valakit a szolgálatra , s ilyen csoda az is, hogy Esperes úr itt
szolgálhatott évtizedeken át. .. l

Egy újabb énekes blokk következett a Biai Református Egy
házközség Sola Gratia kórusának szolgálata melengette meg az
egybegyűltek szívét.

Legelőször a Nagytiszteletű esperes úr szólt az egybegyűltek

hez Isten Igéjével, s,tett bizonyságot arról, hogy "mindeddig meg
segített minket az Ur". Különösen hangsúlyos mondat ez, hiszen,
am ikor úgy tűnik, hog y mindenki elfordul tőlünk, Isten megsegí-
tő kegyelme akkor is mellettünk van. .

Az igehirdet ést követően Bátori Sándor, Egyházközségünk
gon dnoka köszöntötte espe res urat. Egy rövid idézet a köszön
t őjéb ől: "Tudom, hogy mindezeket az élő Isten adta Esperes úr
nak. Ö adott kit artást, erőt és bölcsességet, amikor viharok voltak
gyülekezetünkben. Ö adott mondanivalót vasárn apról vasárnap
ra. Ö adott vigasztaló szavakat, amikor arra volt szükség. Ö adott
mindent, hiszen ahogy az apo stol mondja: ,,~inden jó adomány
és minden tökéletes ajándék felülről való". Eppen ezért termé
szetese n a hála és a köszönet legelőször a mindenható Istené kell
legyen. Köszönjük Istennek, hog y Espe res urat és családját ide ve
zérelte, hog y itt megőrizte és megtartotta. De szeretném a magam
és családom, az egész presbitérium és az egész gyülekezet nevében
Espe res úrnak és kedves családjának is megköszönni az itt eltöl
tött 48 évet. Köszönjük, hogy kitartottak mell ettünk. Köszönjük,
hogy erősítettek, bátorítottak bennünket. Köszönjük, hogy olyan
sok mindenben példát adtak. Köszönjük a sok-sok tanítást. Kö-
szönjük a feddéseket is, hiszen arra is szüks ég volf' .

Megható volt hallgatni a presbitérium énekköszönt ését. .Ur
nak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan . .." amely "Ur cso
dásan működík.. ::

Vád i András polgármester úr köszöntésében kitért rá, hogy
neves elődök után helyezte Isten ide Gyom ára, a református gyü
lekezetbe lelkipásztornak Espe res ur at. A 48 év alatt nagyon sok
rétű szolgálatot végzett a város életében Esperes úr. S ,a kedves
ajándé k, amit átadott is szüntelen emlékeztetni fogja Gyomaend-
rőd városára. .

Az 1996-ban megal apított szerétetotthon dolgozói is kedves
szavakkal köszönték meg Esp eres úr szolgálatát és útmu tatásait.

A köszöntések sor ában Frankó Tünde Liszt Ferenc díjas ope
raénekes művészn ő , a Magyar Állami Operaház mag ánénekese.
a Magyar Köztársaság érdemes művészének énekszámát és egy
orgonadarabot hallgathattunk meg. .

A Sípos család nevében Sípos Ete Álmos, a legidősebb testvér
köszöntötte esperes ur at emlékeztetve és egyúttal bűnbánatra is
h ívva a hallgatóságot az Isten iránti hűséggel kapcsolatban.

A köszöntések vége felé közeledve Dr. Szonda István helytör
ténész köszöntő szavait hallhattuk, aki szintén történelmi pers
pektívába helyezte Esperes úr gyom ai szelg álat át.

A köszön tések sorát Papp Tibor lelkipásztor zár ta, aki vissza
tér ve a kezdő gond olathoz Isten megőrző és meg tartó kegyelmét
eme lte ki. "Ében háézer .. :'

Esperes úr megköszönve a köszöntéseket, külön is kiem elte,
ho gy sikerült a meglepetés, hiszen nagyon örült a hálaadó nap
minden mozzanat ának, de különösen a Frankó Tünde műv é szn ő

és a biai kórus szolgálata melengette meg legjobban a szívét.
A köszöntések és a köszönetek sora természetesen nem ért

véget, hiszen a templomajtóban szinte m ind enki személyesen is
köszönetet mo ndott a 48 év ért, felemleg etve egy-egy kedves pilla
natot , egy-egy közös emléket.

SŐt. Miután a népes gyülekezet elköszönt Esperes úrtól, a kö
zös vacsorán tovább folytat ódott a közös megem lékezés, beszél
getés.

Valóba n hálásak lehetün k Istennek, és szép emlékeink lehet
nek ezzel a nappa l kapcs olatosan. Egyedül Isten é a dicsöség;

. PT
Fotó k: Weígert József
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2013. május

l. szerda:
2. csütörtök:
3. péntek:
4. szombat:
5. vasárnap:
7. kedd:

l l. szombat:
12. vasárnap:
16.csütörtök:
18. szornbat:
19. vasárnap:
20. hétfő:
21.kedd:
22.szerda:
23. csütörtök:
24. péntek:
25. szombat:
26. vasárnap:

'- 27. hétfő:
30. csütörtök:

Szent József, a munk ás
Szent Atan ázpüspök és egyháztanító
Szent Fülöp és Jakabapostolok
Szent Pl óríánvértanú
Húsvét 6. v ásárnapja
BoldogGizella
BoldogSalkaházi Sára vértanú
Urunk mennybemenetele
Nepomuki SzentJános áldozópap,vértanú
SzentL Jánospápa vértanú
Pünkösdvasárnap
Pünkösdhétfő

MagalIán Szent Kríst ófáldozópap és társai
Szent Rita özvegy
BoldogApor Vilmospüspök, vértanú
Szűz Mária, keresztényeksegítsége
Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap
Szenth áromság vásárnapja

. Canterbury Szent Agoston püspök
Szent István királyereklyéinek átvitele

Endrőd

Vasárnap és ünnepnap : 9 és 19 óra ,
hétköznapokon csütörtök kivételé vel: reggel fél 8-kor

Májusi litánia: hétköznapokon 19 óra

Szent Gellért Iskola ká120lnájában
május ll -én és 25-én szombaton 17 órakor

Gyoma
Kedden és pénteken 18 órakor a templomban,

vasárn ap és ünnepnap II óra
Májusi litánia misék előtt fél órával

• Huny~

hétköznapokon (csütörtök kivételével) és szombaton: 18 óra
vasárnap és ünnepnap 10 óra

A szombati előe sti mise vasárnapi mis ének számí t
Májusi litánia mís ék előtt fél órával

A
vissza megköszönni, Jézus m aga is ross zalló
an m egjegyzi: "Nem de tízen gyógyultak meg?
Hol marad a többi kilenc?" Nem, mi nem sze
retnénk ilyen hálátlanok lenni., ; Bizonyára
sokszor tapasztalhattuk már életünkben Szűz

Mária közbenjárására Istenünk áldását, segítő

oltalmát. S ha tudunk buzgón kérni, akkor tudnunk kell köszön etet
is mondani. Tehát a májusi estéken hál át adni is jövünk Szű z Mária
olt ára elé.

S végül, de nem utolsó sorban tanulni is jövünk hozzá. Meg
tanulni tőle az erényeket: alázatot, Istenre figyelő lelkületet, Isten
akaratába való belenyugvást, imádságos lelkületet, szeretetteljes,
keresztény emberhez illő életet. Ezek az erények tették szentt é, Is
ten előtt kedvessé Szűz Máriát, - és ezek az erények juttathatnak
el bennünket is az életszentségen kere sztül elnyerhető üdvösségre,
ha nyitott szívvel szemléljük Egi Édesanyánk életét, erényeit, - és
befogadókká is válunk ezek iránt.

Elkezdjü k a májust, Szű z Mária szép hónapját. Szeretettel vá
rok minden kedve s testvérünket esténként 7 órakor a májusi ve
csernyékre. Kérjük együtt Szűzany á nk közbenjárását, adjunk hálát
együtt a kapott j ókért. és ami a legfontosabb: tanuljunk tőle, hogy
az Istenszeretőknek megígért örök boldogságot elnyerhessük!

Czank Gábor
plébános

: Sz"z
Az év legszebb hónapja talán a m ájus. Nem csupán azért , mert

a természet ilyenkor a legvir ágosabb, legillatosabb, ha nem mert
mí, katolikus keresztények ezt a hónapot az Isten szent anyjának,
Szűz Máriának szenteljük. Május beköszöntével míndíg eszembe
jut az a szép Mária-ének, amit falumban , Pécskán énekelnek az esti
m ájusi vecsernyékkezdetén: "Virágos máju s hó, Isten hozott, Szűz
Mária magának választott!"

Ösí hagyomány ugyanis, hogy a májusi estéken ájtatosságra
gyűlnek össze a hívek, hogya tavasz legszebb virágaival pazarul fel
díszített Mária-oltár előtt térdelve köszöntsék azt a szent Asszonyt, .
aki méltó volt az Isten Fiát világra hozni. Ilyenkor a Lorettói Litá
ni át imádkozzuk, melyben szebbnél szebb megszólításokkal imád
kozunk Szűzanyánk közbenjárásáért. íme, néhány ezek kőzül:
Bölcsesség széke, Örömünk oka, Igazság tükre, Mária aranyház,
Magyarok Nagyasszonya.. . könyörögj érettünk! .

Mi az 'értelme míndennekr Több célja is van . Egyrészt kérni
Sz űz Mária közbenjárását. Annyi minden nyomorgat bennünket,
- sokszor talán több oldalról is: megélhetési gondok, családi viszá
lyok, egészségügyi problémák, kilátástalanság, nélkülözés, - és még
hosszasan sorolha tnánk. Ilyen és ehhez hasonló szükséghelyzetek
ben kérni akarjuk Égi Anyánk támogató imádságát. Bátorítólag hat
ránk a Szent Evangéliumban a kánai menyegző története: Mária
észreveszi a bajbajutott család gondját, és m áris megy Jézushoz,
hog y közbenjárjon ér tük. Jézus előbb úgy tesz, mintha nem fog
lalkoztatná a felmerült probléma, .. de Mária unszolására végül is
megtör t énik Jézus első csodája: a víz borrá változik, így a lakodal
mas családnak nem kelJ a borhiány miatt szégyenkeznie. Amikor
az orgonaiJlatú májusi olt árok előtt térdelünk, és feltekintve Szű z

Mária képére, odatesszük anyai kezei közé mindennapi gondjain
kat, a bennünket nyomasztó terheinket, hisszük, hogya mi ínsé
günk iránt sem marad szánalom né lkül, és közben jár értünk, be
tegeínkért, csal ádjainkért. szeretteinkért épp úgy, mint 2000 évvel
ezelőtt a galileai Kánában.

De ne csak kérni jöjjünk Szűz Máriához. Nagy neveletlenség
lenne részünkről, ha a kapott jókért, a kiesdett kegyelmekért el
felejtenénk hálát adni Istennek és az Istenszülő Sz űznek, Ebben
megint figyelmeztető tanítómesterünk a Szent Evangélium: ami 
kor Jézus meggyógyítja a tíz leprást, és csak egy, a szamaritánus jön
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Bendegúz NyelvÉsz verseny

Minden évben megrendezik él Bendegúz Nyelvt sz versenyt, ahová
iskolánkból is sokan jelentkeznek. Az e l ső fordulóban meg kell olda
nunk egy feladatlapot. Ezt kijavítják, igy kiderül, hogy ki jut tovább a
megyeifordulóba.Békéscsabán egy általánosiskolaad otthont ennek a
megmérettetésnek. Itt ls kitöltjük a feladatlapokat. ezután müsorokkal
szó ra ko:t~ tna k bennünket, amíg átnézik és kijavítják a feladatlapokat.
Uzsonn át IS kapunk, hogy semmiben ne szenvedjünk hiányt. Mindenki
izgatottanvárja, hogy vajon sikerül-e tovább jutnia azországosforduló-
ba.Végül osztályonként kihirdetik él szerenes és győzteseket. .

Bár idén közülünk senki nem lehet országos bajnok,azért nem kese
redtünk el, hiszen jövöre még sikerülhet.

BeneBoglárka6. osztályostanuló

Mezötúronjártunl<

201 3. április 25-én csütörtökön alsó tagozatos kis csapatunk a me
zőtú r i Szent István KatolikusÁltalános Iskola ésÓvoda által megrende
zett komplex tanulmányi versenyen vett részt, amelyen a megye katcl l
kus Iskoláinak gyermekei mutatták meg tudásukat. talpraesett ségüket,
kreativitásukat.A délután remek l ehetőség volt az ismerkedésre,barát
kozásra. Köszönjük a mezőtú ri kollégáknak a tartalmas délután meg-
szervezését. .

Mészárosné líiss Katalin
....-=...",...."

Versmondóinl<a költészetnapján

A Határ Győzö Városi Könyvtárban gyű ltek össze költészet napján
a verset szeretö, versetszavaló diákjaink. Minden osztályból többen in
dultak, legeredményesebben azonban a következő tanulók szerepeltek.

1.osztály Vári Zsófia 3. helyezés
3.osztály Czibulka Imola 2. helyezés

MészárosKata 3. helyezés
5.osztály GubuczSzilvia 3. helyezés
6. osztály Neibort Tibor 1.helyezés
8.osztály Dajkó Lívia Adrienn 2. helyezés

Izsó RékaésKővár i Lili 3. helyezés

Foci Orosházán

" 2013.április 'l ő - án busszal 'elindultunk Orosházára focizni. ft. kato
likus iskolák csapatai játszott ak egymással. Déle lőtt .' a megnyitó után
- egy meccset, míg délután két meccset játszottunk. A gyerekek mér
kőzése i között az igazgatókés a plébánosokm értékössze tudásukat. A
20. percben Lukács László igazgató úr beállt il kapuba, éshatalmasokat
védett. Délben megkaptuk az ebédjegyeket, és elmentünk ebédelni.
A délután folyamán lejátszottuk még a mérközéseinket. Ez jó alkalom
volt. hogya testedzésen túl, megismerjük más katolikus iskolákcsapa
tait, ismerkedjünk diákokkal.Élményekkel, fáradtan értünk haza.

Hom ok Roland 7, osztályos tanuió

KÖSZÖNETNVILVAN(TAs

A gyermekekkel való tö rődés vélemények szerint többet ér,
mint egy nagyon jó hozamú lekötött betét. Egyrészt azért, mert az
embernek a szíve nem ott van, ahol dobog, hanem ott, ahol szeret;
másrészt azért is, mert utódaink kezében vannak idős napjaink nyu
galmának a kulcsai. Ebben az évben 28 gyermeknek a szülei gon
dolták úgy, hogy ezen az úton minket választanak ~ itt szerétnénk
megköszönni a bizalmat, amiért a mi intézményünket választották;
egyben a Jóisten áldását kívánva maradunk ősz i nte tisztelettel kol-
légáinknevében: '

Fekécs Edit (a leendő 1. oszt. osztá l yfő nö ke) , Szmoláné Kiszely
Olga (napközis tanító néni)

luk ácsl.ószl6
igazgató

Versfesztivál

Az InternetversFesztiváiraa mi iskolánkból issz ép számmal küldtek
be a gyerekek rajzokat. Weöres Sándor verseire készítettek illusztráció
kat. Az elkészült munkákra az Interneten is l ehetőség volt szavazni. Az
ünnepélyeseredményhirdetésre 2013.áprili> 19-én került sor a Katona
József Műve l ődés i Házban, ahol él Hangraforgó együttes koncertje alatt
kivetitettéka versekhez készitett rajzokat.

Eredményeink:
1-2. osztály: IV. helyezett Beinchrót En i kő

V. helyezett Fekete E n i kő

VI. helyezett Zsadon Zita
3·4. osztály:
Dicsérő oklevél Furák Edina
S-6.osztály:V. helyezett Pál Barbara

IV.Országos Kerámia- ésTüzzomám:készítö Verseny

2013. április '19-20-án Győr városa adott otth ont a IV. Országos Ke
rámia- ésTűzzománckészítő Versenynek, amelyen az ország több mint
30 alapfokú művészet i iskoláj ából mintegy 180 diák mérhette össze te
hets éqét és kézügyességét. Az a szerencse ért bennünket, hogy bár a
tuzzománc készítésének technikáját tanftványaim - KissVivien ésVass
Bíborka- csakebben atanévbenkezdtékmegismerni, mégisp ályamun
kájukkai kiérdemelték a döntőbe jutás l ehető ségét, és képviselhették
városunkat, salapfokú művészeti iskolánkat ezen a rangosversenyen.

A feladat kell ően nehéz volt, hiszen a kétnapos versenyen 5-S óra
állt él rendelkezésükre, hogy a 2-2 alkotást elkészítsék. Az első napon él
témát mindenki maga választhatta,de a második napon már mcqadott
témakörben kellet alkotniuk a versenyzőknek. A mi feladatunk érzelem,
hangulat (félelem, gondoskodás, remény, hangulat..) kifejezése volt,
ami a képi gondolkodásnak már igen magasszintje.

Tanítványaim remekül oldott ák meg a feladatot, bár sajnos nem ér
tek el helyezést.Mégsem vagyunkelkeseredve, hiszen sok új ismerettel
gyarapodtunk,betekintést nyerhettünk másiskolákéletébe, megismer
hettük mások munkált, sbár kevéssza bad idő nk volt, de megnézhettük
Győr városának néhány nevezetességét is.

KondornéTímár Erzsébei'
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SZElVI' NERJEiJS é s SZIEMl' ACHILLEUS
Ünnepük Május 12. - +304. (?)

Nereus és Achilleus
régi római vértanú-pár,
m ájus 12-i ünneplés ük
az 5. sz ázad óta mutatha
tó ld. A tisztelet nyomai
m ég régebbre mutatnak,
hiszen már Damasus
pápa sírfeliratot költött
a két v értanúnak. Annak
töredékesen m egmaradt
szövege szerint Nereus
és Achilleus római ka
tonák voltak. Eltal áltak
az igaz hithez, és b átor
hitvallásukért megölték
öket. Haláluk Ideje nincs
följegyezve. Altalában
a diocletianusi üldözés
éve it. szokták emleget
ru. Ün nepl és ük helye a
sírjuk lehetett, amelyet.
Petronellának, Szent Pé
ter lányának súja köze
lében kell k eresnünk, a

Dom ítíl la-katakornba kíterjcdt temetőrendszerében.

Tiszteletük helye gazdag lehetőséget kínált a legendák
születésének. Az 5 . és 6. s zázadban ú-tak egy csodálatosan
díszes szenvedéstörténete t Ne reusról és Achílleusr öl . Eb-

b en a két vértanú t testvérpárnak tekíntett ék , kiket maga
Péter ap os tol keresztelt meg. Mínt eunuch ok a császár I UlO'

kah űgának, Titus Flavius Clemens feles égének - a k ésőbbi

keresztény vértanűasszonynak -, Domitillának a s zolg alatá
ban álltak. Urnójükkel együtt a camp ania i tengerpart előtt

levő Pontia szigetre szamúzték, Terracinában borzalmasan
megkínoztak, végül le fejezték óket, Dornítíllával egyiitt a Via
Ardeatina melletti katakombában temették el ók e t ,

Nereusról és Achílleusr ől elbeszélik, hogy keresztények
ként Domítíllaval, úrnőjükkel együt t a sivár, izzóan forró
Pon ti a szigetére sz ámtízték ök et , A két kiszolg ált. katona
vezette annak idején Domitillát Kelemen pápához. A pápa
m egkeresztelte az el ókel ó'as szonyt. Ezért elvesztették hazá
jukat , birtolmkat és legal apvetób b emberi jogaikat. Nereu s és
Achílleus leszámolt életével , s zemrebb enés nélkül fogadta az
ítéletet. Annál inkább aggódtak űrnójűk életéért és egészsé 
géért, Fl avi a Domitilla azonban már rég nem volt nagyvilági
dáma: ott t érdelt a katakombák komor homályában keresz
tény rabszolgák és a szegény népbó1 j ött h ív ók k özött, velük
eg yütt ren L' .C:H ' a ttól, hogy a katonák fölfedezik rejtekhelyü
ke t ..-\ sz rim úzcté sb en az élet nehéz volt, d e ök fenntartották
a kenyértörés k öz öss égét, nuntha mí sem történt volna. Zsol
tározásttkhoz a tenger harsogása adott kís éretet.

Néhány évig tartott ez a sok féle szűkséget szenvedő, de
nyugodt élet. Arnikor az onban Mínutíus Rufus konzul megje
lent Pontián, véres üldözés kezdődött. Nereust és Achilleust
elkülönítették Domitillától. A konzul vesszővel, izzó parázs 
zsal és kínz óeszköz ökkel igyekezett a két veteránt rávenní,
l}ogy ál dozatot. mutasson be a császár fölségének, de hiába.
Állhatatosak maradtak, és a hóh ér bárdja végzett velük,

(Szcntek élete)
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Továbbá szeretnénk megköszönni azo knak az önkéntes segí
tőknek a munkáját akik a rendezvény előkészítésében, megvalósí
tásában önzetlenül részt vett ek.

eredményhirdet és ére, valam int a díj ak áta dására . Nagy örömünkre
szolgált , hogy több száz szebbnél szebb raj z érke zett a felhív ásra.

Az eredményhirdetést követően a "Fekete Angyalok" együttes
szórako ztatta a közöns éget.

A délután i pro gramot Botos János és zeneka rána k m ű sora nyi
totta.

Azt követően pedig Szilágyi Rób ert, a Magyar Pü nk ösdi Egy 
há z teol ógusának lem ezbemutatója volt hallható. Az el őad ásokkal ,

valamint a programokkal párhuzamosan Kö zőss ég í Házunkban
térítésmentesen igénybe vehetők voltak egész nap különböző sz ű 

rővizsgálatok, mely ek iránt nagy volt az é rdekl ő dé s a lakoss ág r é
széről.

Ezúton is szeretnénk m egkö szönni mindazoknak a tám ogatá-
sát, akik a rendezvényünkhöz hozzájárultak:

Rendezvény és rajzpá lyázat támogatói :
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány Misszió
Varga Zoltán MSZP Országgyü lési k épvisel ője

Andó Agnes Gyomaendrődi Járás vezetŐje
Várfi András Gyomaendr ő d Váro s pol gármester e
Poha relec László Onkormányzati képviselő
Homok Ernő újságíró '
Ujlaky Szabolc s vállalko zó
Farkas István vállalkozó

1971. április 8-án ült össze az 1. Roma Világkongresszus. A kü
lönböző cigány népcsoportokat képviselő j elen lévők elhatározták,
hogy ajövőben folyamatosan együ ttműködnek, és a nemzetközi köz
életben közösen lépnekfel.

Döntés született a cigányság nemzeti jelképeiről: elfogadták a
zászlót, a himnuszt. Az esemény tiszteletéreaz ENSZ a Roma Kult ú
ra Világnapjává nyilvánította április 8-át, a cigányság pedig legfon
tosabb"nemzeti" ünnepükként tartja számon.

A rendezvény 9:00 ór akor kezdődött a Regionális Roma Közös 
ségi Házban, ahol a Fekete An gyalok együ ttes "Cigány himnuszá
val" vette kezdetét a progr am.

Szécsi Zsolt elnök köszöntötte a m egjelenteket, érdeklődőket.

Elm ondta az összejövete l célját, és néhány m ondatban összefoglal
ta a Nemzetközi Roma Nap j elentőségét.

Ezt követően Várf András Gyomaendrőd Város Polgármest e
re nyitotta meg a rendezvényt . Hangsúlyozta és kiemelte, hogya
Roma Polgárjogi Szövetség megalakul ása óta számtalan rendez
vényt szervezett , és kiemelkedő a közösségértvégzett tevékenysége.

A program folyta tás akén t a Békés Megyei Tisza Kálmán Köz
okt atási Intézmény Gyomaendrőd i Oktat ási Egység diákjainak
m ű sora következett.

Dr. Torma Éva főorvos asszonyelőadásában felh ívta a figyel
m et a cigányságot érintő egészségügyi problémákra (l0-15 évvel
korábban halnak me g, mint a m agyar társad alom többi tagj a).

Az előadást követően Cz ank Gábor endrődi plébános a cigány
ság hitvilágát tárta fel a na gyközönség előtt.

Dr. Szonda István a Cigányság eredetéről tar tott összefoglaló
előadást.

Az előadásokat követően I I ór ako r került so r a febru ár hó
napban me ghirdetett "Rom a kult úra, hagyom ány" rajzp ályázat

Szécsi Zsolt~
képek



Hegeclll s Bence

Az egyházfi lak (más néven harangozó ház) a Kossuth utca (régeb
ben Szent Imre utca) legrégibb épülete, község ün k történetének szer
ves része.

A régi tem plom felépít ése után szüks éqes volt egyharangozói lak
felépftése, ezért őse i n k az end rőd i tem plom I pa rtőkéjébő l fe lvet t 600
Ft-os k öl cs ö n b ő l 1898-ban fe l ls építették azt, tehát Idén már 115 éves
az épü let. A kö lcsön hám mnegyedét Grócz Béla nagyváradi kanonok,
községünk nagy J ótevője fizette vissza.

M i SE A VO T GÁNY ISKOLA
TANÁRA IÉRT ÉS TAN LÓ:n:ÉRT

2013. május

April is 27-én 10 órakor mlsére gyüre'keztek a volt Iskola dl áklal, i d őseb
bek és fiatalabb ak egyaránt.

Jó volt nézni azt az összetartozásf amelyet a mai napig ls ápolnak, és
örömmel vett ek részt a szervezők által kezdeményezett ünnepségen.

A plébános úr szép ünnepl beszédében hangsúlyozta a régi iskolák va
rázsát,a tanyai tanulók próbatételét, egyszerüségét, összetartozásukat, ami
a mal világun kkal nem hasonllth at6 össze.

Az akkori tanárok nehéz körülmények között szolgálva, nem egyszer
kudarcokkal küzdve, erőt merítettek felnövekvő tanltványaik sikeres életút 
Jából.Több generáció fe l n őtt ott ls,ahol nem volt komfortos rnosd ó, mele
gedni sokszor fü stö lő kályhánál melegedte k, a padló ls csak olajj al áti tatott
egyszerű padló,de azért eg yszerűségében ls t iszta volt. A tanulékmegtanu l
ták a becsületet, t isztességet és emberséget, munkára ösztönzést. Ezt a sok
Jó tulajdonságot kell továbbadni , agyerekelnknek, unokáinknak és ápolni
a volt Iskola tanárainak és diákjain ak emlékét, ahogy eddig is tet ték. Végül
Reménylk Sándor Ide ill ő sz ép versével fejezte be plébános úr beszédét.

Köszönet a megjelenteknek,akik fáradságot nem Ismerve eljöttek, hogy
együt t ünnep eljenek ésemlékezzenek, valamint a sze rvezőknek , akik a mlse
után megvendégelték a vendégeket.

Jövő re Ismét szeretnénk ta lálkoznI.

A ház felép ftése e l ső ránézésre semmiben sem különbözik az akkori
hagyományos é p ü letektő l . Az ép ület keleti o ldalán található a gang,
am ire az utcáró l pár l épcsőfokkal Juthatun k fel (mára ez az egyet len
Ilyen ház falun kban), az utcára ugyanúgy két ablak nyílik, m int akkor
m inden egyéb háznál.Viszont ezek mögöt t nem a nagyház (vagy nagy
szoba) helyezkedi k el, hanem egy külön helyi ség, amibe csak a gang
ró l lehet bej ut ni. Ez a helyiség több funkelót ls szolgált az évek során.
Minden bizonnyal eredeti leg is kü lön volt választva il ház többi részétő l

közösségi célb ól.Viszont a falon látható egy mási k aj tó helye ls, ami a fal
mö göt t lévő konyhába nyilt. Ezt 1905-ben nylto tt ák, amíkor is még ez a

______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---, ház volt kij elö lve ideigl enes lcík észlaknak, de mi vel a lelkészség végül
csak 1912-ben alakult meg az utca és a Temp lom sor sarkán l évő Hunya
J ózsef-f él e házzal, ezért az egyházfi lak a lel készlak funkcióját sohsesem
tö ltötte be, az aj tót késő b b vissza is falazt ák. Ahogy belép ün k, lábu nkat
a padl óra téve érezhetj ük, hogy már igen rég óta-talán a kezdetektő l - a
helyiség része. Ezt a pad lót tap ost ákIványi György idején a KALOT fi atal
[a l is, am ikor a kü l önböző szlndarabokat és közösségi rendezvényeket
it t szervezték meg. Volt Itt még fod rászüzlet ls valam ikor, sokszor kiad
ták bérbe. Velünk szemben látha tj uk még min dig a sokak által Ismert
kis fehé r kályh át, ami ugyanúgy áll, mlnt 40-50 évve l eze l őtt. Ugyanis
a '40-es évek végétő l a tanítás színte re is vo lt a helyiség, hisz a meglé
vő tante rmek ettő l kezdve kicsinek b izonyu lt ak, és egészen az isko la új
szárnyának felépültééig fo lyt is benne az oktatás. 1948-t61kezdve a hit
oktatás is ide volt sz á m űzve. Ahogy visszafordulun k a bejárat felé, akkor
a falra még mind ig fel van rajzszöggel röqzítve a"Palesztin a Jézus korá
ban" cfrnü, szernmel l áthat óan gyennekkéz alkotta térkép, ami Lengyel
László plébános atya hi t tanóráit idézi fei. A térkép mellett i mélyedéshen
polcok lettek beép ítve, de ha jobban megn ézzük, bizon y eredet ileg it t
is ab lak vo lt, ami nek k ő sz ön het ő e n e l egendően fény es vol t a terem. Az
ut óbbi évekbe n isko lai raktárként fun kcioná lt.

A termet elhag yva menjünk tovább a gangon , és a legközelebbi
ajtón térj ünk be a konyháb a, it t egykor kat lan is volt. Ez a rész már az
eg,yházfi szo lgálati lakásához tart ozik, ebbő l nyíli k - a hagyományos
kisszoba helyett - a nagyszoha, ahonnan a kony hából fű thet ő kemence
már hiányzik. Az aj tó k és ab lakok szemme l lát hatóan az eredetlek. alig
látszik meg felettük az eltelt 115 esztendő. Külön érde mes megfigyeln i
az ab lakok föl öt t a bo lt íves teherhár ítást, ilyet se nagyon látni már. A
men nyezete n láthat ók a gerendák, amik sárral van nak bet apasztva, ez
igaz minden helyiségre. Visszatérve a gal"Jg ra befejezé sül má r csak egy
kam rát és egy nyári konyhát/kiskony hát lát hat unk . A rnelléképületek
már nin csenek meg.

Fel szeretném még hívni a figyelmet a te lek kelet i mezsgyéjén lát
ható orgonasövényre, mely az eml ékezet szerint már 80-gO éve elkerít i
a port át. akárcsak egykor a tem plom kertnél.

iVlint t udj uk, gazdasági okoknál fogva az egyházközségnek 2013
tavasz án meg kellett válnia az ingat lantó l. Ezzel a kis írással és a fényké
pekkel, ha fizikailag nem is, de legalább vizuálisan to vább ra is meqörlz
zük eredet i állapotában az egyházfi lakot.



1 V_m'l< uJilSONK

Egy endrődi levél a nyomasztó 50-es évekből

2013. május

Kedves Olvasó!

Sajnos településünk történelem könyvének lapjait lapozva
nemcsak falunk nagyjairól, büszkeségeiről , nagy tettekről és a
köz javát szolgáló dolgokról olvashatunk, hanem az erőszakról,

az igazságtalanságról a józan ésszel fel nem fogható helyzetek
ről.

Endrőd huszadik század i történelmének van néhány szé
gyenfoltja , akár a csendőrsortűzről vagy a kuláküldözésről is
beszélhetünk. Mindkét esetben nemcsak a korabeli rendszerek
durva szabályozása, hanem az azokat kiszolgáló egyének túlka
pása és túlbuzgósága miatt történtek tragédiák. Az alább közölt
levél és a válasza is egy ilyen lehetetlen helyzetről számol be
1952-ből.

"Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága!
Endrőd

Alulírott Tímár Béla endrődi Gorkij út 16 lelőbb Stefánia u.
9.) sz. a. lakos aK. 211511952-53 sz ém úbeadási előírása ellen
tisztelettel fellebbezéssel élek és kérem, szíveskedjék azt a való
tényállásnak megfelelően helyesbíteni.

A való tényállás pedig, melynek alapján tÖlVény, vagy rende 
let szerint sem kulák nem lehetek és ez a kivetés sem helytálló,
a következő:

Nekem és a velem közös háztartásban élő feleségemnek,
meg gyermekünknek összesen a beadási könyv szerint is csu
pán 17 kat.h. 1405 négyszögöl területű szántó ingatlanunk van
és egy kettőszobás beltelkes lakóházunk, ennyi volt 1945-ben
is, amikor azt örökö/tem apámtól s azóta változás nem történt
abban, és amelynek összes kat. tiszta jövedelme: 267.45 K.

Ettől az inga tlantól adóztam 1945 ota és ma is, mert az telje
sen különálló más személyektől, ezután teljesítettem, abeadást
is egészen a m últ évig, amíg kulák sem voltam. A m útt évben
azonban valószínűleg téves, rosszindulatú és politikailag sem
időszerű intézkedései miatt időközben elbocsájtott közellátás
vezető anyámmal - kivel közös háztartásban nem élek - egy
beadási könyvre vett és mindkettőnket kuláknak nyilván(tott, ille
tőleg közösen terhelt meg beadási kötelezettséggel. Tévedését
viláfJosan mutatja m útt évi beadási könyvünk címlapja is, mert
kitúnik belőle, hogy két különálló személyről van szo: Timár G.
Lajosné és Béla. Ilyen alapon mindenki a szúteivel, vagy a nagy
szüleivel is összeírandó és a falu jó része kuláknak nyilvánítandó
lenne!

Más alapja nincsen tehát a kulákságomnak, mint az, hogy .
mive! a múlt évben egy politikailag éretlen és túlzó tisztviselő té-

ves összevonás alapján annak minősített, most már a különállás
elismerése mellett is az vagyok. Pedig amint az ilyen és hasonló
téves intézkedések foganatosítójával szemben vezetői helyes
kritikával éltek, úgy téves intézkedései is megfelelően mérlege
lendők és helyesbítők volnának. Hiszen semmilyen törvény, vagy
rendelet nem írja elő, hogy 17 kat. h. 1405 négyszögöl területű,

267.45 K. kat. tiszta jövedelmű ingatlan birtokosa és tulajdonosa
kulák, aki mezőgazdasági fejlesztésijárulékkal megterhelve nem
volt vagy magatartásával arra reá nem szolgált.

En és családom kizárólag földmíveléssel foglalkozunk, más
tanult mesterségünk vagy foglalkozásunk, de egyéb kereseti
forrásunk sincsen a legszorgalmasabb és hozzáértő munkával
mindig fáradoztunk, hogy adófizetési és beadási kötelezettsé
günknek a lehető leppontosabban és hiány nélkül eleget tehes
sünk, hogy dolgozo népünk országa a fasiszták által okozott
rombolásokat mielőbb kihevernesse és egy szebb jövő alapjait
minél erősebben terekreese. Ezt bizonyítják eddigi adó és be
adási könyveim, tehát ténykedéseim, melyekből megítélhető va
gyok, és amely megítélés helyes kritikája nem a m útt évi téves
vagy talán kissé rosszindulatu intézkedések nyomain fog halad
ni, 'hanem a kirívóan igazságtalan intézkedést orvosomi és egy
dolgozót a családjával együtt a megbélyegzés alól felmenteni s
dolgozó államunk hasznos tagjává tenni törekszik.

Endrőd, 1952. április 30.

Tisztelettel:
Endrődi, Gorkij u. 16. sz. a. lakos "

A Végrehajtó Bizottság rövid válasza:

" Endrőd község Tanács Vb.
Sztálin út 2. Telefon 1.

14-112/1952.ikt.sz.
Tárgy: Timár Béla endrődi lakos kéreime.

Értesítern a Címet, hogy az Endrőd községi Tanács
Végrehajtóbizottsága kéreimét felülvizsgálta , annak helyet nem
adott, elutasította.

Endrőd, 1952. május 8.

Magyar István
Vb. Elnök"

Mrsz A VOLT POGÁNY ISKOLA TANÁRAIÉRT ÉS TANULÓIÉRT (cikk a 9. oldalon)
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Régészeti l e l őhe lyek Gyoma nagyközség területén V It

Vecsés, 2012. március 18.

Fényben . ..
/ír ta: Benke Már ia/

Lelkem fénye világít, mint a lámpás
Szívemnek gyönyöre egy nagy kiáltás .. .
A szeretet fénye mindig rám ragyog ,
s ettől felhőtlenül vidám vagyok!

Mesés ez a sok fény, mind-mind más ...
Mindegyik számomra valamiért csodás .
Fény és árnyék kőz ő tt nagy a különbs ég,
a fényt vágyom mindig, ez nem különcség.

és tetején , s ebben az árokban kilenc
honfoglalás kori sírt találtak. Két bronz
gyűrű, öt darab bronz halántékgyűrűt

gyűjtöttek be. Az egyik halántékgyűrű

kékgyönggy~ volt ellátva. Krecsmarik
ugyan e slrok "gazdáit" szláv etniku
múnak'határozta meg, de a leletek
alapján ezek XI. századi úgyneveeztt
magyar köznépi - már keresztyén val
lású - emberek sírjai voltak. Ezek a
magya r köznépi viseletre jellemző úgy
nevezett "s"-végű hajfonatkarikák vol
tak. Krecsmarik-féle feltárás sírjai egy
nagylétszámú X-Xl. századi. magyar
köznépi temető sírjai voltak, E-D-i irá
nyítású sírsorok s testek pedig Ny-K-i
irányításúak (azaz fejjel nyugatnak trá
nyítva, meqjeqyzem még, hogy itt Gyo
mán a régi Oreg temetőben és messze
környéken egészen a 20. század köze
péig így temetkeztek, vagy ahol még
most is, pl. Sárrétudvariban).

Oklevelekben ez a hely a gyomai
és iktári Bethlen családé, 1412-be
.praediurn Ewsed" azaz Ozed-pusz
ta néven Gyoma tartozéka. 1421-ben
.E used" alakban írják ugyanezen csa
lád birtokában. 1425. évi határbejárás
is itt kezdi a Gyoma-Ege közötti határ
bejárást, azaz "ab una colle Ewses ha
lom vocata " 1473-ban "Wzed prédium".
Utoljára '1 490-ben jegyzik le "Used"
alakban. A közn épi temetőből ítélve
itt egy kisebb Arpád-kori falu lehete tt
Ozed vagy Ösöd néven."

Közreadja : Cs. Szabó István

A holdnak fényében gyönyörködöm az égbolton.
Az igazság fényében véleményemet elmondom.
A gyertya fényében figyelem a lángot,
repdesve pislákol, majd újna ad világot .. .

A fényben szárnyalok boldogan, mint a lepke
a fényre áhítozom, álmodozva, keresve ...
Napnak fényét vágyom egész évben,
holdnak fényét csodálom a messzeségben ...

4/178. sz. lelőhely PÓHALOM-ÖR
DÖGÁROK

A póhalml major és Telek-puszta kö
zött kb. észak-déli irányú régi vízfolyás
keleti partján egyhátasrész látható. E
hátat csaknem pontosan kelet-nyuqati
irányban vágja át az ÖRDÖGAROK,
amelynek nyomvonalát kelet felé csak
nem 150-200 méter távolságig lehetett
követni, sekély mélyedés formájában.
Az árok szélessége 13-14 méter, mély
sége 50 cm. A valamikori sáncot már
megfigyelni sem lehet (az eke .lesimí
totta "),

RÓMER Flóris néhai nagy részeink
egyik első tagja 1878-ban művégen azt
írta, hogy eza vonulat anagyalföldi Ör
dögárok VI. vonulata.

4/214. sz. lelőhely ÖZEDI HALOM

A gyomai határ északkeleti szé
lén, a dévaványai út délkeleti oldalán
- többször említett észak-északkelet
dél-délnyugati irányú keskenyháton áll
a halom , megcsonkítva. Az "Ozedi ha
lom", régi térképeken , feljegyzésekben
sűrűn előfordul. Több régészeti tudósí 
tásban is szerepel. A halom környékét
is erősen megbolygatták már. Digó
gödrök, szélesárok vágják át a part
vonulatot. A halomból mindössze egy
kb. 10 méter széles sáv marad t meg,
szerencsére a közepéből. Ennek alap
ján egy 60-65 méter alapterületű 2,5-3
méter magas kurgánra lehet következ
tetni. Valószínű, hogya ha-
lom rézkori alaptemetkezése
még bolygatatlan. 1425-ben
a Gyoma és Ege falu közötti
határbejáráson az Ő zed- ha
lom a processzió kezdőpont

ja volt. 1860-ban Menapace
országos építészeti igazgató
több régi sírt talált fel a hal
mon. Két urnát Szabó József
is látott kiásva 1859-ben,
"homokos talajból". 1925 má
jusában a gyomai Pedagógi
ai Társaság (ilyen is volt it
ten!) Krecsmarik Endre tanár
biztatására a halmon ásatást
végeztetett, ahonnan ekkora
már több honfoglalás idejére
jellemző lelet került elő .

A pedagógusok ingujj ra
vetkőzve ásót ragadtak, és
nekifogtak a halornnak fei
tárás céljából.. Egy 'j 7 mé
ter hossz ú kutatóárkot ás
tak a halom nyugati oldalán

Az úgynevezett teleki majortól nyu
gatra egy alacsony, alig észrevehető

dombháton, kb. 400 méter hosszan és
150 méter szélességben fekszik ez a
nagykiterjedésű lelőhely. A tőle keletre
fekvő hajdani vízpart mára már telje
sen feltöltődött. Az 52. sz. lelőhelytől .
egy kb. 200 méter széles mélyedés
hajlat választja el (az 52 . sz.·lelőhelyet

egy nagy digógödör pusztította . Ezen
a lelőhelyen járt 1953-ban ZALOTAY
Elemér regész s gyűjtött egy ovális dör
zsölőkövet, kőbalták darabjait, csípett
díszű és kalászmintás edénytöredéke
ket (Körös kultúra darabjai). Ezenkívül
kova pengéket, s a szakálháti csoport
nak nevezett szintén fenti kultúrába
tartozó társadalom edénytöredékeit
gyűjtötte be. 1955-ben I<OVALOVSZKI
Júlia régész szintén ilyen jellegű anya
gat gyűjtött innen. Itt találhatók még a
középkori elpusztult PÓHALOM falu
területét jelző cseréptöredékek is (po
háralj, kemence szem töredék, korsó
bordás nyakrésze. edényfedők darab
jai) . Ezek a XV-XVl. századra keltez
hetők.

,,4/163. sz. lelőhely PÓHALOM, ER
DOS TANYA

"A 4/1sa sz. lelőhely TELEK-PUSZ
TA, HODALY

Póhalomtól keletre egy délkelet
északnyugati irányú érmeder nyugati
partján magas kiemelkedés látható.
Az érmeder a lelőhelyet körbevéve
kanyarog. A területen nagy foltokban
a tiszapolgári kultúra telephelyeit ész
leltük. Többek között paticsdarabok s
jellegzetes edénytöredékek tömkelege
jelentkezett. Az egyik ilyen folt kb. 14
15 méter hosszan s 5-6 méter szélesen
terült el s a paticsdarabok csaknem tel
jesen befedték, vagyis itt a tiszapolgári
kultúrába tartozott ház gyeptöréskor
felszínre került maradványait láthat
tuk . A ház nagyjából négyszögletes
alaprajzú lehetett. Számos más hulla
dékgödör és kisebb épületek törmelé
kei között embercsontok is a felszínre
kerültek (egy felnőtt s egy kisgyermek
csontváza) . A rendkívüli mennyiségű
leleta nyag felszínre kerülését a mély
szántás, talajlazítás kártétele, iliet
ve régészeti szempontból pusztítása
okozta. A tiszapolgári kultúrára jellem
ző edények zöme úgynevezett csötal 
Ras edény, találtunk agancskapákat.
OA szarmata korból néhány jellegzetes
edénytöredék volt látható .



Rózsahegyi Iskola
alapítv ányait

A Rózsahegyi Iskola Di ák
jaiért Alapítvány az Iskola tanu
l óinak és tanul óközösségeinek
támogatására szolgál. (Tanulmá
nyi versenyek nevezés! díja, úti
költsége, nyelvvizsga díjak, tanul..
mányí kirándulások. kulturális
tevékenységek, rendezvények. )
Az alapítvány kö zrem űköd é s é vel

készült el a Hősök terén és a liget
ben lévő játszótér.

Adószám: 18390162-1-04

Gyomaendrődi Mentöala
pitvány: célja a mentöállomás be
rendezésének, felszerelésének és
a ment éstechnlkal eszközökneka
bövítése.

Adószám: 18376713·1 -04

Mozgáskorlátozcttak és
Hadiro kkantak Gyomaendr ödí
Egyesülete

Egyesületünk számára na
gyon fontos bevételi forrást je
lent az SZJA 1%-a, ebből tudjuk
műk ö d é sűnket finanszírozni,
céljainkat, programjainkat meg
valós íteni .

Adószám: 19057134-1-04

'Iemplárlus Alapítvány tá
mogatja a "Segítsünk a rászoru
ló g yermekeken!" jótékony célú
adakozást. Adószám: 18856617·
1-04

óvodaí felszerelések színvonalá 
nak javítása,

Adószám: 18379778-1·04
Kincs Az Életed Közhasznú

Alapítvány, célja a Gyomaend
rödön fogyatékkal élők segítése,
a Gondozási Központ ez irányú
tevékenységének támogatása, fel
szereléseinek javítása.

Adószám: 18386932·1 -04

A Napsugár Óvodákért KöZ·
hasznú Alapítvány, célja a Sza
badság úti és a Fő út 85 sz. alatti
óvodák gyermekeinek tanulá si,
játszási feltételeinek jobbítása, az
óvodák tárgyi feltételeinek javl
t ása,

Adószám: 18386248-1..04

Dr. Farkas János Tanulma
nyi Ösztöndíj Alapítvány

Célja a kőz ép- és felsőfokú is
kolákban tanuló diákok támoga
tása. Jelenleg több, mint 2 míllí ó
Ft a laptőke kamataival rendelke
zik a kuratóríum.

Adószám: 19062255-1-04

A Rózsahegyi Kálmán Diák
sport Egyesület az iskolában fo
lyósporttevékenységett ámogatja,

A befolyó tagdíjakból. pályá
zati forrásból sporteszközöket.
felszereléseket vásárolunk, illetve
a nevezési díjakat, útiköltséget fi
nanszírozzuk.

Iskolánk kiváló sporteredmé
nyei többek között az egr,esület
t ámogatás énak kösz ö nhet ők.

Adószám: 18387139-1-04

Gyomaendrődi Városi
Sportegyesület , célja a helyi if
júsági és labdarúgó sport támo
gatása,

Adószám: 18370827··1-04,

Öregszőlői Gyermekekért
Alapítvány, célja a külterületen
felnövő hátrányos helyzetű gyer
mekek közép és felsőfokú tanul
mányainak támogatása,

Adószám: 18376184-1 -04

Selyemúti Övodá ért Alapit
vány célja az óvodás gyermekek
kirándulásainak támogatása, az

Az alábbi gyomaendr ődi civil
szervezeiek köszönihaz eddigi jó
indulatot mindazoknuk, akikadé- '
juk 1%-ával korábban is támogat
ták ulap ítv ányukat, egyesiíletüket.
Remélik és kérik, az ezévi támoga
tástis. (2012-es lista)

Ha valahol változás történt
volna, kérjük, értesíts ék II Szer
kesztös égetl

Endrődi Szerit Imre Egy
házközségért Közhaszn ü Ala
pitvány, célja az egyházi temetők
karbantartása, újra megnyitásuk
kal kapcsolatos költségek fedezé 
sc, a templom bels ő felújításának
támogatása.

Adószám: 18380761-1-04.

Cukorbetegek Gyomaend
rődi Klubja, célja élcukorbetegek
oktatása, segítése,

Ad ósz áma. 18378272-1·04

Önkéntes Tűzoltó Egyesiilet
Kiemelkedően Közhasznú Egye
sület céljaaz élet és vagyon védel
me városunkban és környékén.

Adószám: 18371608 -1 -04.

Hallható Hang Alapitvány,
célja a zeneiskola hangszerállo
mányának gyarapítása.

Adószám:183'79383-1-04

Honlsmeretí Alapitvány,
célja a helyi hasyományok mea
ő rzése, publik ál ása. az Endrőd i
Füzetek, stb,

Adószám:19056274- 1-04

Hittel n Holnap Ifjúságáért
Alapítvány, célja a Szent Gellért
Katolikus Iskola támogatása.

Adószám:18372276-1-04

. Szent Gellért Keresztje
Egyesület, célja a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskola és
Óvoda támogatása,

Adószám: 18389980-1-04

Endr ődlek Baráti Köre
Egyesület, célja a hagyományok
ápolása, az elszármazottakkal
való kapcsolattartás.

Adószám: 19182030··1-04.

Elet Másokért Közhasznú
Egyesület, célja a rászoruló gyer
mekek és felnőttek segítése, tá
mogatása,

Adószám: 18384215-1·04

1
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'Újrainduit a i abdarúgó~bajnokság

A megyel labdarúgó-bajnokság április első hétvégéjén Indult újra. A
március közepéri kezd ödött rendkívül kedvezőtlen IdŐjárás mlatt - hava
zás, eső, újabb havazás .• három bajnoki mérkőz és ls elmaradt. A csapat
csak edzett becsületesen, de mé rkőzést nem tudott Játszani . Számunkra
talán még kedvezett ls ez a szünet, hiszen az edzőváltás után a két fiatal
edzőnek sikerült feirázni a csapatot, és elhitetni velük, hogy többre ké
pasek, A lejátszott m érk özéseken egy új szellemű társaság lépett pályá
ra, Elhitték, hogy tudnak nyerni, de ahhoz többet kell nyújtani il pályán.
Javult a küzd öszellem, az akarattal sem volt már probléma, mindez egy
jobb játékkal párosult, ez az eredményességen ls megmutatkozott. Sike
rült pontokat szereznia m é rk őzéseken, a tabelIán lsegyre feljebb léptünk
tavolodunk a veszélyes zónától. '

Aprilis végétől kissé e rő l tetett menet kezdődik , hiszen .hárorri héten
keresztül szerda - szembet ritmusban kell a bajnokságot folytatnI. Iv\Ost
kell lejátszani a márciusi kedvezőtlen Időjárás mlatt elhalasztott m érk ö
zéseket, Nehéz időszak következik, hiszen mindezt a munka mellett kell
teljesftenia ját ékosoknak. Bfzun ka felkészültségükben és várjuka további
sikeres folytatást.

Az eddig lejátszott rn érk ő zések eredményei:

2013.03 . 30. Gyomaendrödi FC -Kondorosi TE Elmaradt III
G' .-
Ifi .: G.:--

Ahét közben lehullott sok csapadék mlatt 11 gyoma endrődi sport
pályaJátéktere a mé rk őzé s lejátszására alkalmatlanná vált, ezért az elma
radt. Amérk ő z és kijelölt új Időpontja:2013.05.08. - szerda ,. 18.00.

2013.04.06. l'Jagyszénás SE - Gyomaendrődi FC 1 : 3
G.:WerleT.,MolnárT" Kovács R.
Ifi .: O:3 G.:Burai T., Fékécs M., kovács 2,

Rossz minőségű pályán kerültmegrendezésre a rn érk ő z és, Acsapa
tok becsületesen gyűrték egymást, némi vendégfölényazonban kialakul t.
A félidő közepéri egy szép támadást góllal fejezett be a gyoma end rőd i

csapat, ezt az e l ő nyt a szün~tl.~ ~eg ls tartotta . A második félidő elején
egyen1ftettek a hazaiak, de örömük csak egy percig tartott mert a ven
dégek ls Gólt sz~reztek és Ist;1ét v~zettel<: Amérkőzé~ végén'jött az újabb
vendéggo l,a győzelem ezutánmar nem forgott veszélyben. Megérdemelt
a Gyomaendrőd sikere, több et tettek a gy6zelemért, jobban játszottak az
egész m érk őz é san ahazalakn ál. Sikerűlt a visszavágás a balul sikerült ősz i

hazai mérközésen elszenvedett vereségért. .

2013.04. 13. Gyomaen d rőd i FC - Sarkadi Kintzst LE 2 :O
G.: Bányai R" Farkas J.
Ifi.: 0:0 G.:--

, A rnérköz és az edzöpályán került lejátszásra, mert él főpálya még
mlndiq alkalmatlan volt a játékra.Kezdettő l fogva föl énybenjátszotta ha
zai csapat, sok támadást vezettek. de a helyzetek ekkor még kimaradtak.
Afélidő utolsó perceiben azonban a fölénygólláérett, fgy egy gólos hazai
vezetéssel zárult az első játékrész. Nagyszerűen Indult a második játék
rész ls, hiszen az el ső támadásunk ismét góllal zárult, megnyugtató lett az
előn~: A biztosve~et~s tudatában továbbra isjóljátszott a csapat, tartot ta
az elonyt. Am érk özés egésze magabiztos hazai játékot hozott, megérde
melt győzelmet aratott a csapat, elsőt a tavasziszezonban hazai pályán.

201 3.04.20. Mezőhegyesi SE - Gyomaendrődi FC 1 : l
G.:Toldl S,
Ifi .: O:2 G,:Mlhalecz 1., Csapó P.

Avendég gyomaend rőd i csapat támadásaival kezdődött a m érk ő 

z és, majd negyedóra után Toldi Ba lázs nagyszerű szabadrúgás góljával
a vezetést is sikerült megszerezni. Ezt követően a hazai védelem sokat
hibázott, sorba jöttek a vendéghelyzetek,de újabb gól nem született. A
második félidőre rendezt e soralt a hazai csapat, már ők ls több támadást
vezettele Egy hazai kontra tizenegyest eredményezett, melyet biztosan
értékesttettek ls, így kiegyenlítették az állást. Ezt követően mindkét csa
p~tnak voltak helyzetei, de a legnagyobbat a vendégek hagyták kl. Arnér
közés utolsó percében a gyomaendrődi csapat is büntet őhöz jutott, de a
gyengén helyezett lövést a hazai kapus hárította. Ellentétes fé lidők után
döntetlen született, de a vendégek jobban sajnálhatják a kihagyott bünte 
tő miatt meghiúsult győzelmet.

2013.0 4.24. Dévaványai SE - Gyomaendrődi FC 3 :O
G.:--
Ifi.: O:O G,: --

Atizenkilencedik forduló elhalasztott rn érk ő zé s ére került sor ezen
a szardán. Nagyon rosszul indult a m érköz és,
a hazaiak már az első támadás végén elért folytatás a2. oldalon
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Biczó Tamás raj za, 1956

RÉGI-UJ KISNAPTÁR
,

XVII. RÓZSAHEGYI NAP 2013 - PROGRAM

Május 10. (néntek)
3°°- 900_ig: GYÜLEKEZŐ
9°° - 930_ig: MEGNYITÓ

Köszöntör mond ~~RICZ MÁTYÁS, nyugalmazott színházigazgató,
, rendező. Unne pi műsor t adnak az iskola tan ulói
ALSÓ TAGOZAT: 930 . - n OO-ig: VIDÁMGYERMEKMŰ50R El{ia.dÓ~

VENDÉGELŐADÓK Téma~ Bohócok és gyerekek interaktív játéka
Hely.~zíll~ Tornaterem

JÁTÉKOS FOGLALKOZÁSOK Helyszín: Alsó tagozatos épület
FEI,§ő TAGOZAT: 930- 100°-ig VETÉLKEDŐ Iél.ll<\; Rózsahegyi

Kálmán
10°° _120°_ig RENDHAGYÓ ÓRÁK, FOGLALKOZÁSOK

Elő.a.dó ; FARKAS BERTALAN - űrhajós , ű rku tató Téma: Az
űrhaj ó z á s története Magyarországon Hely~zin: Színhá zterem

Előadó; GIRICZLÁSZLÓ - m érn ő k, fotográfus: Téma: Kiskő rö st ő l

Segesv árig Petőfi nyomában H_d}':.-lún: Földszint 4. c terem
Előildó; NAGYGy. ESZTER - grafológus, írásszakér tő 1~.l.11.'): Mit

árul el rólunk akézírásunk? H~lygin,; Földszint 3. a terem
Eléíadó; DR. GYURICZACSABA - egyetemi docens. dékán Tém ,i;

Szalanai pályafutá sának érdekességei Helyszín: Színházterem
Előadó: TíMÁR IMRE - villamosmérnök, az egykori BVSC sakk
szakosztá lyának vezetője Ié.mA,~ Szimultán s akkparti Hs:.IY~&.ÍJ1: L

emelet 9. sz. terem
EQgl<:l lkQz,_~svc,~~tQ'; SZENTPÉTERINÉ UHRIN ILDIKÓ pedagógus

Téma: Népi játék készítése Helyszín: 1.emelet 8. sz. terem
.fuglalk~ásvezetők; SÜTŐ GYÖRGYI, VARGA LÁSZLÓNÉ

pedag ógusok Téma: Weöres Sándor versek és illusztrációk - Kóra
Judit illusztrációinak elemzése H\OJY:i.~(n:_ zsibongó

2,3 0 _ BOO-ig EREDMÉNYHIRDETf:s, DÍJÁTADÁS
13°0- 140°-ig EBÉD

17°°-_ órátó l BEMUTATKOZIKA HATÁRGyŐZŐ VÁROSI
KÖNYVTÁR- "KÖZBEVÁGOTT PATÓ PÁL ÚR" Válogatott irod almi

humor és gondolatébresztő gyöngyszemek régebbi és újabb
dalokka l füszerezve - Előadó : MÉSZÁROS MIHÁLYsz í nm ű vé sz

Az új Városháza megtekintése VÁRFI ANDRÁS polgármes ter
vezetésével

19°°- órátó l: TÁBORTŰZ, ÜNNEPÉLYES FAÜLTETÉs a ridegvárosi
játszótéren

LÉGGŐMBHAJTOGATÁS, ARCFESTÉS, ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK
BÜFÉ (l ángos, ü d í t ő , édességek)

Május ll. (szombat)
9°0- 140°_igSPORTRENDEZVÉNYEK - CSALÁDI SPORTNAP ÉS

KALANDPARK a lisetben - Sz ü lők - gyerekek - pedagógusok
játékos sportve t élked ője , erdei kötélpálya, falmászás

RÓZSAHEGYI KUPA - Labdarúgó körmérkőzés asportpályán
Békésszentandrás, Kondoros, Körösladány,Mez őber é ny, Mező t úr,

Nyergesújfalu, Szarvas és Gyomaendrőd utánpótlás csapatai
kő zőtt négy korcsoportban

094 5
- 1030- ig: SZENTMISE az endrődi Szent Imre katolikus

templomban
1030- 1130- ig: Gyülekező a nagylaposi BirkacsárdánáI. (A mise

után autóbusz különj árat indul a templomtól Nagylaposra.)
I p o- 1230- ig: A MÁRTON GÁBOR TÉR ÜNNEPÉLYES

FELAVATÁ~A az egykori tanulók és az Endr ődlek Baráti Köre
Egyesület szervezésében - Narrátor: Gellai József - M árton

Gáborra emlékeznek: Borosn éGellai Katalin volt nagylaposi
diák, Czibulka György volt nagylaposi tanító - Márton

Gábor verseiből adnak elő : Vaszkó Ágnes és Botos Pongrác a
Rózsahegyi Kálmán Altalános Iskola tanulói - Tárogatón játszik:

Fási Istvén volt nagylaposi diák
]230- órától: Kö zö s EBÉD; BARÁTI BESZÉLGETÉS A

. BIRKACSÁRDÁBAN
:i730 - 193°-ig: GÁLAEST - Az ISKOLA TANULÓINAK ÜNNEPI

l\1ŰSORA

1930- órától: BARÁTI BESZÉLGETÉS meghí vott vend égeinkkel a
Hídfő Étteremben

Május 12. (vasárn ap)
09°° - órától: ÜZEMLÁTOGATÁS A Z IPARI PARKBAN- A Scylotcc

Hungary Kft. hevedergyártó céget bemutatja Vodova János
igazgató - A Lourdes Honey Kft. m ézkeresked éstbem utatja Bajzák

Anta l igazgató ,
12°° - órától: EBÉD a Hídfő Etteremben

Mint harmatcsepp hömpölyög,
a zene a testemen átdübörög.
Sz ét árad, elomlik: a szivemen,
elm éi ázok egy ű temen .

Egy egész zenekarjátszik,
s ettől lelkem már nem fázik.

Testem templomában didereg a lélek,
szivem v észharangja kong;smárnemfélek.
Remegő lelkem érzi a zenét,
Istentől - lélekig sz ép üzenetét.
Zengj, szállj, dübörög; Te édes zene,
lelkemnek sz éps égesszép üzenete.

A zene hatása.. .
(írta: Benke Mária)

Vecsés, 2013. február 21.

Mint ezüst palást.. .
(írta: Benke Mária)

Mint ezüst palást,
úgy borult a tájra,
a hótakaró,
a természet ruháj a.
Tavaszodott,
a kis hóvirág

, kidugta fejét
a h ótakar ón át.
Vakító fénysugárként
szikrázott a nap,
fényével szinte elvakított
öröm ujjongásként
szólt benne m egy zene,
ez már a tavasz üzenet e.
Boldogság öntö tte el a
szívemet
Lelkemben is kiviru lt
a kikel et.
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Énekkarosok a Ki mit tudon

KedvesOlvasó t
Tisztelettel kérjük, hogy adój a 1 %-ával tám ogassa a

Rózsahegyi 151<01<.1 Diákjaiért Alapítványt, melynek célja az
iskola tanulóinak és közösségeinek támogatása.

Adószáma: 18390162-1-04

A 3-4, osztályosok továbbju toltfocicsapata

A Varga Lajos Sportcsarnokban megrendezett körzeti focikupán, (;1

II. korcsoportban iskolánk csapata emelkedett a mezöny fölé, ősszel és
tavassza l is legyőzték azösszesellenfelüket, így ők ju tottak tovább.

21 produkciót láthatott a k ő z öns éq a Ki mlt tudj -on. Mátyáskirály
ról szóló és állatmeséket, valamint mai témájú jeleneteket szerepeitek
kicsik és nagyok. Bábosok és modern táncok mellett láthattu nk bécsi
ker i ngőt, cigánytáncot és"éneket az esőben", Az énekkar mozgással is
megjelenftett vidám dalokkal lépett fel. A zenélni tanuló gyerekeink
furulyáztak. trombitán, klarinéton és gitáron játszott ak, A lányok juda
bemutatója is nagy sikert aratott.

Minden tanulónknak ésfelkész ítői k ne k gratulálunk!

Az iskola életéről további inforrnáclókat, képeket ta lálhatnak az is
kola honlapján:www.rozsaIL~Yllsko la .b..1J

Költészet napiversmondas

Iskolánk programkínálatában minden év áprilisában szerepel a
versmondó verseny, amely a mostani tanévben két délután került meg
rendezésre.A rendezvény során az irodalmi műfajokban kiemelkedően

tehetségesésfelkészült diákjaink számára szeretnénkbemutatkozási és
versenyzésllehetöséget biztosftani. A két naposprogramon közel90 ta
nuló vett részt. Minden szereplőt jutalmaztunk.

A legjobbak a Költészet Napján részt vehettek a városi szaval óver
senven. Itt előkel ő helyen végzett Burai Lénárd (2.0.), Gresó Boglárka,
Gyetvai Máté ésSócz óRebeka (3.0.), NemesAgota (4.0.), Szujó Cintia és
Varga Petra (5.0.), Geszti Ba rbara ésVaszkó Agnes (6.0 .), Botos Pongrác,
JamesLuciiSLancasterésTrabach Veronika (7.0.), Kurilia Zoltán (8.0.) dio
ákunk.

Rendhagyó éra

AzlnternetVers Fesztivál résztvevő i megismerkedtek Timár Máté és
Rózsahegyi Kálmán életével és munkásságával, majd megkoszorúzták
az iskola előtt álló szobrokat, Rendhagyó Irodalomóra keretében meg
zenésftett verseket adtak elő ismert szerzökt öl éssaját szerzeményeiket
is bemutatták. A fesztivál dfszvendége, Gergely Agnes Kossuth-díjas
köl tő, [ró, mútordltó is'rneglátogatta iskolánkat.

Kéri ~va 8. b. osztályos tanuló 2013. március 22-én Békéscsabán
részt vett a minden évben megrendezésre kerülő Tiszán innen-Dunán
túl Népdaléneklő Verseny Békés megyei dö ntőjében . Szép szerepléssel
Ezüst mln őslt ö Oklevelet kapott. Dávid Emese, Keresztes Kata és Kéri
Éva alkotta csapat resztvett a III.Országos Komplex Ének-zenel Műve I t-

Versenyeredmények ségiVerseny dél-magyarországi regionális fordulóján, ahol negyedikek
. lettek. A Szentesen megrendezet versenyen többek között bemutatták

A rajzolni szerető gyermekeknek sokpályázati lehetőség e van, hogy a Gerqely-j árást, számot adtak elméleti tudásukról is.
megmutassák művészi tehetségüket. Dudics György hatodik osztályos Szintetélies viszonyok kö zött került megrendezésrea körzeti mezei
tanulónk az fgy látom a parlament épületét dmű pályázaton, melyet a futóverseny. Itt iskolánkvégzett az el ső helyen 4 arany: Szrnka Berzsián,
Lakitelek Népfőiskola frt ki, évfolyamában 5. helyezést ért el. Jutalmát Kovács Agnes, Tarso ly Tamás és Nagy Csilla, valamint 2 ezüstéremmel.
az Országházban vehette át a parlament elnökének köszöntője után. A megyei dö ntőbő l Nagy Sándor nyolcadikos tanuló Jutott tovább a
Dinya Panna ésWéberDorina rajzát is kiállftották a Parlamentben. Gödöllőn megrendezett országos döntöre. ahol a középmezönyben

A helyi Roma Polgári Szövetség által meghirdetett "Roma kultúra, végzett. '
hagyomány" országos rajzpályázaton Süli Zsolt negyedikes tanuló kü 
löndfjas lett. A szervezet elnökének különdiját kapta Meszlényi Jázmin
(2.o.), ParóczaiBence (4.o.),Dávid Adrienn (6. o.), Lövei Zsuzsanna (7.o.)
ésSoczóTamás(8. o.)tanuló.

Az én iskolám clm ű járási rajzpályázat második fordulójára Dévavá
nyánkerült sor, ahova 14tanulónk kapott meghivást.Azott rajzolt alko
tásokat korcsoportonként értékelvea következő eredmények születtek:
I.helyezést kapott Sőrés Petra (6.o.)és NagyDóra (7. o.), II: helyezett lett
Meszlényi Jázmin (2.o.), Gellai Fanni (4, o.)ésDávid Adrienn (6. o.) tanu
ló. I(ülöndfjat kapott Dinya Panna (6.o.)ésSoczó Tamás(8. o.) tanuló.

AVI./nternetVersFesztivál WeöresSándor 100.szület ésnapla tiszte
letére járási rajzpályázatot hirdetett a kö l tő verseinek illusztrálására. A
megadott versekalapján közel 400 rajzérkezett, adijazáskorcsoporton
ként történt. Iskolánkból a következőket dfjazták: I. hely Wéber Dorina
(6. o.), II. hely SzujóCintia (5.o.), lll. hely Szuróvecz Milán (8.o.), IV. hely
Dávid Adrienn (6. o.) és Nagy Krisztofer (4. o.),VI.hely NagyJózsef(7.o.)
ésVaszkóAgnes(6. o.),Minden rajzott beküld ött gyermek résztvehetett
egy hangulatos koncerten, melyet a Hangraforgó együttes adott. '

Iskolánk immár nyolcadik alkalommal kapott meghivást a szlnvo
nalas nemzetközi matematika versenyre Mezőberénybe, ahol idén is
erős mez őny gyült össze. Intézményünk csapata (7. o: Berki Krlsztl án,
Dobák Dóra, SzujóRóbert,Varjú Tamás- 8. o: Csapó Elek, Kurilla Zoltán,
Ma rtiké n Attila, Székely Péter) végül az 5. helyen végzett, míg azegyéni
küzdelemben KuriliaZoli szintén az5. helyet szerezte meg.

Csárdaszállási gyerekek bécsi keringője



Fázós április.. .
(írta: Benke Mária)

Vecsés. 2013. április 3.

Szaggatja a szél a síró fákat.
a fák ágai földig hajolnak.
A havas eső verdesi az ágat,
didergő madarak jajongnak. .

Sír a szél. zenél. tépi húrjait
áprilisban. tavaszt várna már.
Az ember borzongva tördeli ujjait,
tavaszi lágy szellőt hívna már...

Fázósan reszketa természet
pedig már itt az április, mely szép,
nem kellmár tél, enyészet.
rügyfakadáskell. ragyogólét.

A hóvirág, s a tőzike színesen pompázik
virágát bontja már a soksz ínű tulipán,
hótakarót nem kér. mert fázik,
tavaszt. tavaszt. csicsergia kismadár.. .

Mondanom sem keli, sikerrel jártak. A fiú nevetve ki
abálta:

- Egységben az erő! A barátság a legfontosabb a
világon , hogy segítsünk egymáson, Igaz?

A többiek helyeseltek, és ők ls nevettek,
A sunl, a póni, a fiú és a teknőc , mind segítettek a

bundáját megtisztítani · a bokorról rajtamaradt szúrós
ágaktó l.

A kíváncsi medvebocs hálálkodott nagyon a segít~

ségért, s megígérte, hogy ha bármikor szükségük lesz
rá, ő ls megy segíteni. hiszen erre valók a barátok , így
hát barátok lettek.

A póni még utána szólt a maclnak , aztán vigyázz,
nehogy bajba kerülj, mert a barátság szép dolog, és .
segítün k is, de ml lesz, ha nem leszünk a közeledben,
tanulj meg vigyázni magadra.

- Megígérem - mondta megszeppenve a maci, 
most pedig sietek haza , me rt mackó-mama már b iztos
keres.

Nem elégedtek meg ennyivel, és faggatni kezdték,
mire Benő elmesélte, hogy, hogy járt, és hogy talált ba
rátokra, megkérdezte a húgait. tudták-e, hogya barát
ság a legfontosabb?

Gondolkodjatok el a medvebocs a kIjelentésén Ti is,
Igaza volt Benőnek. tényleg fontos, hogy legyen mín
denkinek barátja?

VIr'IlIl'.v,;a(l K

Jó barátok...
(írta: Benke Már ia)

2013. május

Egyszer régen egy medvecsaJád papa-mama és
három bocsuk beköltözött egy .barlangba téli álmot
aludnI. Mikor kitavaszodott, a bocsok már nagyon iz
gágák voltak, menni akartak kl a napfényre játszani az
erdőben, a tlsztóson,

Medve anyó .óvo intette őket minden veszélytől, el
magyarázta, mit ne csináljanak, és nagyon vigyázza
na k magukra, no meg egymásra ls,

Medve apó dörmögve mondta anyókának:
- Hagyd őket , hadd szaladgáljanak,játszadozzanak,

ha valami rosszul sikerül, legalább me gtanulják, hogy
máskor Jobban vigyázzanak magukra ...

- Nem lehetünk mindig a scrkukbc n. ml ls úgy tanul
tuk meg, hogy rnl jelent veszélyt. hogy -néha napján
megtapaszta ltuk. - Ezzel nagy brummogások k özepet
te ked vesen elindu lt élelmet keresni az erdőbe.

A bocsok a napfényben zsibongtak, nagyon élvez
ték a tavaszi nops útést. vidáman han c úrozhatnak. A
há rom bocs közül az egyik, Barna Benő nagyon kíván
csi természetű vo lt. Sohasem elégedett meg azzal, om!'
vel a két testvére, Barna Belia és Barna Boresi. Hiába , a
lányok szófogadóbbak, mint a fiúk - gondolta Benő és
nem törődött a két lánybocs játékával.

Mikor Belia körülnézett, nem látta Benőt sehol, így
hát megkérdezte a testvérét Borcslt :

- Nem láttad , merre ment ez az izgága Benő? .
- Nem én, nem láttam, majd előkerü l, ne is törődj

vele, .. ~ mondta és játszadozott tovább.
Benő eközben egy szúrós bokorba úgy belegaba

lyodott, hogy nem bírt kiszabadulni. Dörmögött, sirán
kozott , hívta a húgait,: de azok a nagy já ték közben
nem isvették észre...

Arra araszolt egy teknősbéka, aki megálit a bokor
előtt és megkérdezte:

- Segíthetek va lam it?
-l iiigeen! - kérlek, szabad íts kl innen - mondta fájdal-

mas hangon Medve Benő. .
Próbálkozott , de eredménytelenül, segítségül hívta

a Sün Sámue lt, aki szintén készségesen nekigyürkőzött r

de ketten sem boldogultak .,.
- Várj csak, van egy ötletem - mondta hirtelen a sun.

kis agyafúrt okos áliatka volt.
- Itt van nem messze egy gazdaság, ahol van egy

kisfiú, és annak egy pónliova, gyorsan Idehívom , hogy
hozzon egy kötelet, azt rákötj ük a medvebocs dereká
ra , a másik végét pedig a póriirc. és megkérjük, hogy
húzza-húzza , akkor biztosan kiszabadul majd a mérges
sz örnörce fogságából.

- Jó , csak gyorsan, mert nagyon szúr- mondta Barna
Benő , '

Nemsokára vissza ls értek , a fiú értette, hogy mit sze
retne a sünl, megkérte kedvesen a p ónilót . hogy segít
sen, A póni játékos kedvében ugrált, de végül enged
te , hogy rákössék a kötél egyik végét , és elkezdte húzni
a maci t a bokorból.
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bfREK, ESEmÉ l)!J€ l<.. A
KrS BÁLtT) C ÁLCALÁ n os rSK olÁ13Ól

Ágostonné FarkasMária igazgatónő

Matematika versenyszinten

"Szá llj költemény, szólj költemény"

A Határ GvőzöVárosi Könyvtárban a Költészet napja alkalmából -na
gyon sok kis - és nagy diák mondta el legkedvesebb versét. A Kis Bá lint
Altalános iskola felsős diá!<ja l kö zül három versmon dó ért el dobogós
eredményt. Vinkovics Zoltán 5. a osztályos tanuló: e l s ő helyezett, Gál
Bence 5. a : harmadi k helyezett, míg Uhr in Barbara 8. a osztályo s tanuló:
el ső helyezés! Felkészítőjük : Hunya Jolán tan árnő. .

Dljkiosztó történelemből

Uhrin Barbara

A "Kettős törzsű tö lgy, haj lik, de nem tö r i k"dmű komp lex, ne m
zetköz] tö rténelem verse nyen, 2ü13.04.ü6-án a Kis Bálint Álta láno s
lskole csapata II. helyezést é rt el. Az előkelő helyezésre azért vagyunk
nagyon büszkék, rnert ezt a középiskolákkal közös mezőnyben érték el a
gyerekek.

A kis csapat di c s őség é t az is emeli, hogy témája miatt (Iengyei felkel é
sek, török emig ráció) a tö rök onlin e sajtó is méltatta.

Tagok: Fülöp Petra 7. b Kruchió Adrienn 7. b Tóth Izsák 8.b ésVarjú Dá
niel 6.b osztályos tanulók.

Felkészítő tanár : Simonná Szrnka Zsuzsanna.

K&H Ban k l rt á ltal meghirdetett K&H Vigyázz, Kész, Pénz! című

pénzügyi veté l kedő ri a Kis Bá lint Általános Iskolából két csapat is be
jutott a regionális forduléba. amely Szegeden került megrend ezésre
április 5-én. A Doll ár papa nevű csapat, melynek tagjai: Deli Cseng e, Nagy
Noémi, Tóth Bálint 8. osztályos tanul ók 4. he lyezést, Dagobert bácsi fan
tázianevet választó csapat pedig 5. helyezést ért el, tagjai : Bödör Balázs,

Mikla vicz Akos, Vincze Vik
tor, Tótka Att ila 7. osztályos
tanulók. Fe l kész ítő nevelők:

Fekécs Éva és Palicskáné Sze
gedi Kata lin.

Felkészítő

Fekécs Éva
Palicskáné Szegedi Katillin
Fekécs Éva
Pallcskáné Szegedi Katalin
Palicskáné Szegedi Katalin
Fekécs Éva
Kov ácsné Bácsi Ilona
Kovácsné Bácsi Ilona
Kovácsné Bácsi Ilona
Magyar Béláné
Magyar Béláné

pont
94.25
91 .5
81.25
101 .25
78.75
82.5
88.75
87.25
82.5
73.75
70.5

osztály
8
8
8
7
7
6
4
4
4
3
3

IX. Darvas Tibor Versmondó Verse!1y

Diákönkormányzatunk 9. alkalommal rendezte meg hagyományos
Darvas Tibor Versmondó Versenyét, melyet iskolánk egykori kiváló ma
gyar-történelem szakos tanáráról neveztünk el.

A versenyre ebben a tanévben április 16-án került sor, külön helyszí
nen a kis- és nagydiákoknak. Anagydiákok versenyén 21 tanuló vett részt.
Kónya Márta tanárnő, a Diákönkormányzat vezetője köszöntötte a vers
barátokat.

A versmondókat 3 tagú zsűri értékelte: elnök Susányi Istvánné ma
gyar-ének szakosnyugdíjas tanárnő; tagok: Dubis Ferencné magyar -orosz
német szakos nyugdíjas tanárnő, Balla Károlyné magyar-történelem
német szakostanárnő, munkaközösség-vezető.

A tanulók sok szép verssel mutatkoztak be, komollyal és vid ámmal
egyaránt. A verseny minden résztvevőjeoklevelet kapott, a legjobbak pe
dig könyvjutalomban is részesültek.

Felkészítő tanárok: Kónya Márta , Hunya Jolán, Balla Károlyné, Forgács-
né Gyetvai Krisztina.

A zsűri döntése alapján a következő eredmény született:

5. évfolyamon:
1.Gecsei Zita 5. c és Kövesy Lili 5. c
2. Gál Bence 5. b és Kósa Fruzsina 5. b
3. Almási Lili 5. b és SásAlexandra 5. b

2013. áprili s 6-án a KisBálint Általános Iskola vendége volt Dr.Vass
Vilmos, az ELTE Neveléstudományi intézetének docense, A rendez
vényt az Apáczai Könyvkiadó szervezte a Gyomaendrődi JárásiTankerül et
iskoláiban dolgozó pedagógusok számára.

Gyomaendrőd iskoláinak nevelői nem mindennapi előadás részesei
lehettek, melynek címe a Kreatív isko la volt. Az előadás témáj a szorosan
kapcsolódik intézményünk nevelő-oktatómunkájához, hiszen iskolánk 3.
éve kiemeit figyelmet fordít a kreat ivitás fejlesztésére, a tehetséggondo
zásra.

A Kis Bálint Általános Iskola ebben az évben első alkalommal csatl a
kozott a Nem<:etközi Kenguru Matematikaverseny megoldóinak tábo
rába. Hatvanhárom tanuló írta meg a versenyt az alsó ésfelső tagozatban.
Az eredményeket megyékre lebontva közölték a verseny szervezői. Isko
lánk tanulói a több száz Békés megyei tanuló közül a következő helyen
végeztek: '

Megyei
helyezés Név
7 Nagy Noémi
12 Deli Csenge
23 KovácsJózsef
2 8ödör Balázs
16 Tótka Attila
27 Varjú Dániel
11 Munl<ácsi Lili
12 Németh Regina
21 Deli Boglárka
17 RáczGréta
24 Varga Bence

6. évfolyamon:
1.Varjú Dániel 6.b ésWelgert Csenge 6. a

7. évfoly amon: 8. évfolyamon:
1. Kriszt György 7. a 1. Uhrin Barbara 8. b
2. Bátori Bernadett 7. c 2. Czlkkely Hanga 8. b
3. Soczó Orsolya 7. a

Jó hangulatú, kellemes délután volt , ahol diák és tanár egyaránt jól
érezhette magát.

Előadás a kreatlvitésrél

2013. április 16-án iskolánkban a Holokauszt áldozatain ak emlék
napján két érdekes előadás hangzott el.

A magyar zsidóság történetét Megye ri Zoltán és Vincze Vikto r
mutatták be. Nagy érdeklődés kísérte Més~áros Gábor előadását is, aki
a gyomai zsidóság múltjáról beszélt. A bemutatót reng eteg mai és korabe
li képekkel illusztrálta. Mindhárom tanuló a 7. b osztály tagja.

A délutáni összejövetel a tehetséggondozó program egyik kiem eit
rendezvénye is volt.

Felkészítő taná ruk: Simonná Szrnka Zsuzsanna.
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Akit keresni hiábavaló,
M ert nem vagy ember-é rhető helyen,
De kereslek, mert megtaláJta lak,
Es aki keres, ill is csakTe vagYI .
Akinek halló fül e nincs szavamra,
De mínden szómat visszabangozod.
(:iondolatomat, a vérem verését,
Es minden szómat Tevagy aki mondod:
Hadd tárom Hozzád én is mindenestül
Veled csordultig-édes lelkemet.

1

Sik Sándor versei (1lJB9-19ó3)

TeDeum
Téged lsten dicsérlek
és hálál adok nundenért.

Hogy megvolt mindig il mindennapím
és nem gylíjtöttem másnapra valót,
hála legyen.

~Iogy mindig jutott két garasom adni,
es megarnnaknem kellett kéregetnem.
hála legyen. '

Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom. hogy mcs értsenek
hála legyen. ,,,,

Hogya sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevelővel,

hála legyen.

Hogy megmutattál mindent, ami szép
és megmutattal rnindent. ami rút,
hála legyen.

Hogy boldoggá telt minden, ami szép
és ami rút, nem tett boldogtaiann é,
hála legyen. •

Hogy sohasern fé ltem a szeré te t t ő l

és szerethettem. akik nem szerettek,
hilla legyen.

Hogy akik szereltek. szé pen szereltek.
~s hogy nem kellett nem szé pen szerotnem.
nála legyen.

Hogy amim nem volt, nem kívántam,
és sohasem volt elég, aki voltam,
hála legyen.

H ogy ember leheltem akkor is,
mikor az emberek nem akarlak emberek lenni
hála legyen. r

Hogy megtarthattarn a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az E rkező elé,
s tán nem kell a városba menncm
a lámpásomba olajért.
hála legyen!

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiál thatom. úgy legyen! "
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! -
hála legyen, Uram! .
hála legyen!

Imádság a hegyen
Itt a hegyen, ahol minden l evők :

M enny-kupola, hétágú-gyertya fák,
Kakukkfű-t ömj én , hangyakörmenet,
Szóló madárdal és szellő-karének

Egy zsolozsmába olvad fel Tehozzád 
Hozzád, kit megnevezni nem tudok,
De a Te neved minden szóa számon,

El ső szavam a néma bámulat,
Az alázatos mámor: a csodán,
Hogy az útszéli csöpp üvegszilánknak
Engedtetett tükrözni il Napot.
Hogy aki nem is tudom biztosan mép"
Vagyok-e hát, és mi az, hogy vagyok:
Tudom és érzem, élhetern ilVim-l,
A tudhatatlant, átérezhetetlent.
Hogy életem - e gyújtó-villanás,
Megpillantanom alig el egen elő

Mind a sok mozgó, fényes furcsaságot.
Ami hozzám ér kívül és belül - -
Ez a sikolynyi pillanat: elép.
Meglátnarn az egyetlen L~tomást ;
Láthatatlan, id őtlen Arcodat.
Hogy tapogató, vaksi ujjaim,
Amelyek még magamip, el sem értek,
Fogják, szeritják a M egfoghatatlan!
És ölelik és érzikölelését.
H~gy bennem, ki magamnak szúk vagyok,
Elfer a Fértelen. a Végtelen.
Hogy imádkozhatom: hogy én, a semmi,
Tegezhetem a Mindent és Atyának
~zó l ongatha tom és szerethetem
Es kéréseket gügyöp,hetek Hozzá:

~dd meg a mindennapi kenyeret,
Es add meg a mindennapi kegyelmet,
l-fogy jó lehessek, hogy ember lehessek,
És el ne rontsam a Harrnó niét,
A mindennapi szépséget is add meg,
IÉ-Iogy legyen mindig lehelnem belől e
s szétlchelnem a testvér viláenek.

És add meg, add mep, ugya ne~eket
M inden embernek és mindcn nap. Amen.

A men, amen. Ládd, nem tudok én kérni!
6 pedig mennyit volna kérni méH'
M indennapi b űnök-bocs á na t át.

BOnbánatot és kül önb holnapot.
ti0gy jobb legyek, nundennap tiedebb.
Es szeressem az embereket jobban,
~ az emberek is jobbaklegyenek
Es okosabbak már és emberebbek.
O annyiért kellene könyörögnöm.
Nagy dolgokért! - de ládd, én nem tudok.
Nincsen szavam: én Téged láttalak,
S oly kicsi minden. ott, ahol Te vagy!
Olyan nem-fontos, ami nem Tevagy!
Hvesztegelelt minden szónekem,
fy1ely nem egyedülTégedet dicsér!
O engedd, engedd csak azt mondanom,
Amivellelkern színültig tele:
Az egyellenegy boldog dadogast.
Hogy vagy, vagy, vagy. ó milyen nagyszerű !

Hogy énnekem vagy! milyen édes, édes!
Hogy Te vagy, nagy vagy, szép vagy, jó vagy, szent vagyi

A szégyen és a fájdalom vesékig
Hasít belém, hogy m ásra is fecséltem
Szép életem felséges perceit
Es el nem óvtarn fukar-boldogan
Teneked és nagyságod éneké~ek _

Q engedd legalább már ezután
Összefognom egyetlen markolássa!

Parányi létem minden pillanatjét,
Az áhitat, az ihlet illalla!ját:
Eggyé szorítní széthulló macarn.
Oly földetlenné. olyan súlylalanná,
Hogy visszasóhajts, föllehelj magadba,
Belesóhajts. elhaló dallamot.
Az Orök Zengés egységébe. Amen.
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Május
Zell eres darált hús

Két közepes zellergumót megtisztítunk, és vékony csíkokra vágunk. 30 dkg
darált húst és a zeilert forró olajon átpírítunk, ízlés szerint paprikával, köménnyel,
borssal, sóval ízesítjük , majd annyi tejet öntünk rá, hogyellepje. Forró sütőbe

tesszük, amíg a tej el nem párolog: addigra a hús is, a zeller is megpuhul. Tála
láskor tejfölt teszünk rá, rizzsel tálaljuk..

Seidl Ambrus

FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pall ők.

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

r (f; K~PUFA BT; ,Gy6maendr6ct " . :ker)l67. ' ~ " >'< ; · ' ·

',_ , -'., 06/70,513:.95-14' . . .. " <'

. '.-.: . ' A ,kond~rosi.úton ; a'vásá rté ~ uM'n: ~ , .','

METÁLSTOP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékp ár forgalmazó márkabolt és szer víz

Torn ádó elektromos kerékp árok.
gázkészülékek, kazá no k, rad iátorok,
csövek, szerelvények.
h ű tőszekr ények, fa

gyasztóládák, mosógépek ,
háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika,
szegek, csavarok, zára k, lakatok,
fürdőkádak, mosd ók, csaptelepek, mosogatók
GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.
Tel.: (66) 386-909

Hitellehetőség! Minden kerékpárho z
értékes ajándékot adunk!

drász!Házhoz ·ön a
Szeretettel várom minden kedves régi és új

vendégemet teljes körű n ői-, férfi és
gyermek-fodrászatomban.

Igényszetim házhozismegyek! Hétvégeken is!

Látkóczking Erdős Magdolna
GYOMAENDROD, KUL/CH GY. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

www.tudr.uo~lWo40hu ~~"Qd a.
A júniuIfa tervezett angol ésnémettanfolycm!ob i
vái'jub a projebtirodri pozití...döntését!
Addiqis 20-30 órás bedvi!ZmJnl/e$ tanfolyamoba~ ójánlunlr. 500-600Aló

Tiibbd me<Jtudhat a honJapu r.bról l~f,!i.lJ~my_~~!M!9.,Jm

20/'.297022, info@int el"nvelustudio.liu

Nyelutanfolyamob, bezt,lö bnebés haladóbnab:
Egyéni Qbtfitós :z.oooft, ptíros t.50of., b iscsoportos 80'l-f,ooof.
Idopont megegyezés szeri"t: heti 2,4,6 óta: reggel,delután,eJte

II 40 órás alapozó bülföldi munbauállaláshoz
" 60 órás általános tanfolyam
II nyeluuiz$ga tanfolyamob szintfelmeres a lapján:

bözepfobú németr-március elején indult
,.még csaliaRoihat!

Minden felületen
otthon vagyunk!
Vállaljuk lakásának teljes körű
felújítását, elképzelései szerint!

Munkáink garanciálisak,
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető

legjobb minőség elérése a legmegfizethetőbb áron!

A felmérés ünk, ami az írásos árajánlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes .

PROFILJAINK:

- festés, mázol ás, tapétázás
- homlokzatszigetelés, hőszigetelő rendsz erek
- gipszkarton falak, álmennyezetek, el őt é tfalak, boltívek
- rejtett világítások, gipszkarton díszítések, dobozolások
- laminált parketta lerak ása, parkett acsiszolás
- fü rd ők, konyhák burkolása, kőműves munkák
- tetőterek beépítése, szigetelése
- nyílászárók, ajtók, ablakok cseréje
- bontás, sitt elszállítás
- vizes falak szigetelése
- házak k üls ő homlokzatána k szigetelése, színezése

hidegburkolás (csempe, j árólap, márvány, gránit lerakása,
- ill. tégla lerakása)
- melegburkolás (PVC, linóleum , szalagparketta, laminált

parketta,
- padlószőnyeg, dekorpanel rakása és fektetése)
- állványozás, állványok bérbeadása (gurul ós, homlokzati)

LÁTKÓCZKI LÁSZLÓ. Telefon: 06170/381-4227
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Békesség haló poraikon .
fogadja be őket az Ur
az qországába.
Az Örö k Világosság
ragyogjon felettük!

Az endrődi és a hunyai templ omban, a
katolikus szer tartá s szerint eltemetett ha
lottakról 40 évre visszamenőleg, név szerint
megemlékezünk halálozási évfordul ójuk nap 
ján.

Szép és üd vös lenne, ha a gyászoló család,
egy éven belül havonta, egy éven túl évente
szentmisét ajánl ana fel elhunyt szeretteikért.

DR. VARGA FERENC, aki Szolnokon,
utóbb Gyomaendrődön élt, áprili s 23-án
életének 83. évében csendesen elhunyt.
Gyászolja: szerető családja

K

özv. FOGLÁR BARNABÁSNÉ FE
HÉR ANNA, aki Gyomaendrődön élt,
április 7-én 81 évesen elhunyt. Gyászolja a
családja.

GOMBKÖTÖ GUSZTÁV, volt hunyai
lakos, aki Endrődön a Rózsaker t Idősek

Otthonában élt, március 27-én életének 90.
évében visszaadta lelkét Teremtő Urának.
Temetése áprili s 23-án volt a Rákospalotai
Köztemetőben . Gyászolja családja

. KURILLA MIHÁLY, aki Endrő d ő n élt,
április 27~én életének 86. évében elhunyt.
Gyászolja: szerető családja

ÖZv. TÍMÁR ISTVÁNNÉ MIK6 MÁ
RIA, aki Mátrafüreden élt, március 22-én
71 évesen elhunyt, Endrődön helyezték

GIRICZ VENDELNÉ HORNOK
IRMA tanítónő, aki Endrődön élt és taní
tott, ápr ilis 29-én rövid, súlyos betegség
után életének 83. évében elhunyt. Gyászol
ja szere tő családja

örök nyugalomra. Gyászolja a rokonság

Híradásunkban csak azokról emlékezünk UGRIN ISTVÁN, aki Szegeden élt, 9
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá- havi súlyos betegség után 79 éves korában
járultak! I elhunyt. Gyászolja testvéreés családja

2013 . május

Hun ya, 1943-as iskolások,
összevont osztály. Plébáno s:
Betuch er Ferenc

Hunyai Mária lányok 1942. László-nap
balróljobbra
Tímár Anna (Szabó Bálintné), Tímár Anna (Varjú Boldizsárné), Hunya
Ilona (Pelyva Imréné), Hunya Margit (Kalmár Elekné)
(E két alsó kép beküldője: Pelyva Imréné Gyomaendrőd)

1942. Húsvét - hunyai Mária lányok, és néhány KALOTfiatal
Felső sor balróljobbra
Kótay András, Tímár Endre, Iv ányi György lelkész, Tímár P éter; Soczó Géza
Alsó sor: Tímár Anna (Szabó Bálintné), Tímár Anna (Valjú Boldizsárné),
Hunya Margit (Kalmár Elekné) Hunya Ilona (Pelyva Imréné)
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Egész évben várjuk ked
ves vendégeinket klimatizált,
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti,
családi rendezvények lebo·
nyolítását klimati zált étte r
münkb en 70 főig .

Az étterem nyitva
11- 21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyol ít ását vállaI
juk a telje sen klimatizált Híd
fő étteremben 160 fő i g.

r

PPSZ~1(
Panziá és CEtterem

5500 Gyom a endrőd, Szabadság tér 6.
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240

E-m aii: feszekpanzio@m ail.globonet.hu
www.feszekpanzio.hu

b AGB~ Tavaszi ojánlataim:
&.~{D~ &. Z II Megérke~tek atavaszi vetőmagok, bio
~~~ ~~~~ burgony'ok

If) Zöldségfélék, virógmogok, viróghogymák
Gyoma end rőd, Fő út 15. e Kardvirágok, begóniók, dál iá k, rózsatövek

Telefon : 06-20-9527-032 és cl Tavaszi lemosóvegyszerek: Agrol, Vegesol,
06-6 6-386-274. RS, stb.

49 Rovorölők/ gomboölök
l
virágtápok .

.--- -----, e Műtrógyák, virágföldeK, fűmogok
Q Műanyag virógcserepek/ virógládák, kaspók
II Fóliák,műanyoghólók, zs úkck, kötözőspórgók
e Permetezők, fűnyírók, kéziszerszámok
II Bar!<ócsgépek/ szegek, csavarok,

reisercsovarok
o Festékek, hígítók, iestőszerszómok

Remer- és Ty:ón termékek, púrhabok, silicon
tömítések, stb.

cl Munkavédelmi bakancsok, védökesztyűk,
esőruhák

lD Izzók
j

elemek, elektromos kapcsolók,
dugvi lók vezetékek, stb.

G Kondollók, szeneskcnn ők, kályhacsövek
o Szőnyeg ek, 2x3m futószőnyegek

Váromvásárlóimat!- FARKASMÁTÉ

VÁROSUNK, Gyomaendrőd * Megjelenik havonta * Kiadja az Endrőd i Szent Im re Egyhá zközségé rt Közhasz nú Alapítvány 5502 Gyomaendrőd ,
Fő út 1. Tel.,Fax: (66) 283-940 * Felelős : Szabó Zoltánné * Főszerkesztő: Iványi László * Szerkesztőség címe: 5555 Hunya, Kossuth u. 1. Tel., Fax: (66)

294-352, (20) 9457-843 varosunk@gmai l.com * Alapítók: Vaszkó András, t Császár Ferenc, Iványi László * Szerkesztők : Cs. Szabó István, Czank
Gábo r, Gellai József, Fülöp Zolt án, Hegedús Bence, Hu nya Jolán, Lehóczkiné Tímár Irén , Polányi Éva, Sóczó Géza, Seidl Am brus , Dr. Szon da István *

Lapzárt a minden hón ap 20. napján * Megjelenik mi nd en hón ap első hétvégéjén, Intern eten minden hónap _ ,
*MŰVELÓDÉSI ÉS KÖZOKTATÁS I MINISZTÉ RIUM : Nytsz.: B/P HF /149 5/BÉ/1995 . * H U ISSN 1586-3689 * készült: (70) 566-39-88 *

http://www.szentgeller t.h u * E-maii: varosu nkepgmall.corn
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hogy testvéred minden magym;
bárholis éljen."

(Wass Albert)

Trianon gyászos napján , ma gyarok ,
Testvéreim, ti szerencs étlen, átko s,
Rossz csillagok alatt virras ztva járók,
O, nézzetek egymá s szemébe nyiltan
S őszintén , s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hité vel egy nag y esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.

Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá !

Dicsőség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Vereeke útj án
lőtt e hazába a honfoglaló nép,
Es ki feledné, hogy erdé lyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múl ó egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor !
(> egym aga a diad alm as élet,
Ut és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsor sban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzn i fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet !
S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
Hol Arany Jáno st rin gatá a dajka ?
Mernéd feledni a kin cses Kolozsvárt,
Hol Corv in Máty ást ringatá a bölcső,

Bírnád feledni Kassa szent hal ottját?
S lehet feledni az aradi őskert

Tizenhárom magasztos álmodóját.
Kik rnind, mind várnak egy föltámad ásra?

R aZUN

Nem kell beszéln i róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem , soha ,
Amíg magyar lesz és eml ékezet ,
Jog és igazság, becsület , remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül ,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem , soha,
Hogya mien k volt a kedves Pozsony,
Hol kir ályokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hird ette hévvel,
Nem volt , de lesz még egyszer Magya rország!
Es nem lehet feledni, nem , soha,
Hogya mienk volt legszebb koszorúja
Európ ának, a Kárpátok éke,
Es mienk volt a legszebb kék szalag,
I! zAdriának gyö ngyös pártadí sze!
Es nem lehet feledni, nem , soh a,
Hogya mien k volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett , mesterekn ek álm a
Napfényes műveken föltünd ökölt,
~ egész világra árasztott derűt.
Es nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
Es holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem , soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,

1920. június 4. trianoni gyásznap - június 4. Nemzeti Összetartozás napja

Juhász Gyula: Trianon

"Percre sef eledd,

A tartalomból:
Önkormányzati hírek

IN MEMüRlAl\1: Kovácsfivérek

Szent Lászlózarándoklat

Endrődi találkozó, Rózsahegyi napok
(cikkek az 5. és 14. oldalakon)

Iúniusi rendezvények
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról

Meghívó
az

Üldözö tt Gazdák emlékművének avatására

Üldözött gazdák emlékműve

Az üldözött endrőd i és hun yai gazdáknak em l é km ű vet állítunk.

2013. jú n ius 30-á n 9 órára

Szeretett el varjuk a meghurcolt csa ládok lesz ármazottait.az
együttérzöket és mi nden kedves érdeklődőt a Hősök terén
elhelyezett em l ékm ű avat ására,

Program:

9.00. Szentmise az áldozatokért az endrődi Szent Im re
templomban, A m isét celebr álja Czank Gábor plébános

10.00. Az em lékmű avat ásának ünnepsége:
Köszöntőt mond Várfi András polgármester,
A m eghurcol t gazdák ne vében emlékezik Dr. Turi -Kovács Béla
országgyűlés i képviselő ,

Az eml ékm űvet felszent eli Iványi László tb, kanonok, hu nyai
plébános.
Az ünnepségen közrem üködík a Gyomaendrődi Zen ebarátok
Kamarakórusa .

Az emlékmű a hozzátar tozók és az együttérzők ado mányából
valós ult meg.

Előző lapszámun kban részletesen írtunk már errő l. Tái ékoztat-
juk olvasóinkat, hogy az em l é km ű készül. .

Kul ák-lista nem áll rendelkez ésre a levéltárakban , és több fon
tos okmány sem található. Ellll iS 150 nevet sikerü lt felkutatni, de
sokkal többen voltak, közölni nem lehet, kérjük a jelentkezésüket,
fő leg , akik elkerültek End rő dre l . ,..I,. sok szenved és ellenére mégis
emb erek maradtak, és talpon maradtak. A szen vedő ősök nevét az
em l ékm ű avat ásakor felolvassuk.

Az i dősz akról könyvet szeretn énk írn i egy későbbi i dőpontban ,

ehhez is kellenek a segítségek.
Az eml ékm ű avat ása, mint ism eretes, folyó év június 30 án,

vasá rnap lesz, Meghi v ót a későbbi időpontban közöljük.
Anyag i ho zzájárulást kérjük, az Endrőd és Vidéke Takarék

szövetkeze t 53200015-15289630 sz. (Gellai László) számlára, a
kul ák eml ékm ű céljára befiz etni. Átutalásnál a befizet ő nevét is
kérj ii k beírni.

Kapc solattartó : Gyuricza Zolt án né, 5502 Gyomaendrőd, Lá
ba s u. 3. TeL: 66/285-946

Gyomaendrőd, 2013. április 23.
Sorstársi üdvözlettel: Civil Szervező Csoport

Gyuric záné Bartos Margit

Töltsön egy kellem es napot Örcgszőlőb en l

Rózsa hegyi Házban Rózsa hegyi Ká lmá n
emlékkiá llítá s.

Kelt tész ta siités az ud varon l évő

kem en c ében .
Egész napos büfé, to m bola.
Légvá r, t rambul in, népi játszó ház,
köt élh úz ás.

Az MK PK közl eménye a 2011 . évi népszámlálás végleges
adata iról tar tott sajtó tájékoz tató kapcsán

A 20ll , évi népszámlálás végleges ada tairól a mai napon tart ott
sajtó tájékozta tót a Központi Statisztikai Hivatal, amelynek kapcsán
az MKPK Titkársága közlern ényt ado tt ki.

A 2011. évi népszámlálás végleges ada tairól a mai napo n tar
tott sajtótájékoztatót a Közpo nti Statisztikai Hivatal. A vallási ho
vatart ozásra vona tkozó kérdésre adott válaszok alapján a magukat
a Katolikus Egyházhoz tar tozónak vallók száma csök kent. Ezzel
párh uzamosan igen nagy mértékben nőtt azok száma , akik erre
a kérd ésre nem válaszoltak, Amint azt már a népszáml áláskor is
szóvá tettük, err e a kérdésre a szám ítógépes rendszer napokig egy
szerűen nem fogad ta el a választ, ha valaki .Jcatolikus"-nak vallotta
magát. és ebben az értelembe n tájékoztatt ák a számlálóbiztosokat
is. Ugyanakkor a kérdésfelvetés is eltér t a kor ábbi n épsz áml ál ások é
tól, igy az eredmények nem alkalmasak az összevetésre, Mindezek
alapján a nyilvánoss ágra hozott adatokat a vallási hovatartozásra
vonatkozóan nem tudjuk mérvadónak tekinteni .

Budapest, 2013. márciu s 28.
Magyar Katolikus Püspöki Konfere ncia Titkársága

Élelm isze rosztás!

A Roma Polgárjogi Szövetség 2013. május 22. és 23-án élelmiszer
csomagot osztott 50 gyomaendrőd i és 10 békési család számára. A cso
magoknak minden család nagyon örült, mivel elég nehéz a meuélhet é
sük, A csomagok osztását a Magyar Élelmiszer Bank t ámogatta.

XI . Bogrács napja
Papr ikáskrumpli - Főző

Verseny
Gyomaendrőd ( Ö regsző l ő )

a Rózsahegyi Ház melletti szabad területen
,!, f l''' ., •. Q ' o 21 ' , .
,~,) l_1.j lWmSö-an 0- . ormg

Rc~ i ' / l r '·l c i ó. fő z őhe lye k elfoglal ása
..\ rendezvényt megnyitja Várf András polgármester
Fl) / \.~ ~ . s0pzene
Tuiipanos Óvoda társaslánc bemutatója
Cibere 'I bohóc
J ó,'b0dhcZszóJ a nóta t Mraucsik - Tímár duó)
8a r'\ 15á~ Klub énekel
.'\ Rumha TSE két párosa Nagy Márk - Gellai Cintia és
Na~: Bence - Szabo Eszter táncbemutatója
Kangco bemutató

Színfolt Mazsorett Csoport fe llépése
Eredményhirdetés
Gyoma Gráciái Hastánc csoport bemutatója
Tombolasorsolás
Aranysólyom Dobkör műsora

Rctro party Kmellár Mátéval

14,00
1430
15.00
16.30
17.00
18.00
19.00

7.30-\ól
9,00

103 0
11.00
12.00
13,00
133 0

Tisztelettel: Civ il Szervez ő Csoport

Információ: Gyuricza Zo ltán né Bartos Margit
Telefon: 06-66-285-946
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hogy miről döntött a Képviselő-testiilet május hónapban

A Képviselő- testület több alkalommal is ülésezett ebbe n a hó
napb an . A rendkívüli testületi ülések időpontja: május 7., valam int
május 10. napjai voltak. Megtárgyalásra kerü ltek azon napirendi
pontok, amelyekről dö ntést kellett hozni a május 30-ra összehívo tt,
soron következő testületi ülés előtt.

Kner Imre Gimnázium átadása a
Szeged-Csan ádi Egyházmegye fenntartásába
Városunk Önkormányzata 296120 12 (V16) Gye. kt. dönt és ér

telmében rendelkezett a Kner Imre Gimnázium, Szakközé piskola és
Kollégium egyházi fenntartásba történő átad ásának elők észítés é rő l .

Akkor az idő rövidsége mi att csak a támo gató nyilatkozat beszerzé
sére volt lehetőség . A Szeged-Csanádi Egyházmegye képviseletében
eljáró dr. Kiss-Rigó László pü spök úr azonban több alaklomma i is
jelezte átvételi szánd ékát, de érdemi tárgyalások nem történhettek.

Időközben , (törvé nyi változás következtében) a Klebelsberg In 
tézmé nyfenntartó Központ vette át a fen nta rt ói jogokat. de a m űköd

tetés tovább ra is az önko rmá nyzat Képviselő-testületének feladata
maradt, így az átszervezés előtt azok kötelesek egyeztetn i egymással.

Az átszervezés azzal magyarázható, hog y a gimnáz iumba jelent 
kező diákok száma folyam atosan csökkent, így az intézmény léte
ker ült veszélybe. A kia lakult folyamat maga sabb finanszírozással és
fenntart ó váltással várhatóan megállítható.

A Képvis elő-testület a döntési javaslatnak megfel elően szavazta
meg az elő terjesztést.

A május 30-ra összehívo tt testületi ülés 13 órakor vette kezdetét,
mivel az Intézm ényi Társulás Képviselő-testületeinek hét nap irend i
pontban kellett döntés t hozn ia.

Megvi tatásra kerü lt többek közt, a Rózsahegyi Kálmán Kistér
ségi Altalános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Kiizpont; a
Térségi Humánsegít{i Szolgálat és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás ,
Hunya Kistérségi Ovoda 2012. évi z ársz ámadása. Ismertetésre
kerültek az összefoglaló jelentések is a 2012. évi belső ellenőrzé

sekről, valamint döntés született a Térségi Humánsegítő Szolgálat
kéreiméről pályázat benyújtással kapcsolatban. A pályázati kiírás
a roma emb erek képzését, foglalkoztat ását célozza meg a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerben .

Elfogadásra került a Kistérségi Óvoda nyári nyitva tartása

Telec he lvek Nvári nvitva tart ás szüneteltetése

I

Székhely: . Július 29 - augusztus 25
Százszorszép Ovoda
Kossuth út 7

I Margaréta Óvoda I úliusl - július 28
Iókai út 4
Cseme teker t óvoda Július l - július 28
Blaha út 8
Napsugár óvoda Június 3 - augusztus 25
Szabadság út 6
Napraforgó Óvoda Jún ius 14 - augusztus 25
Csárdaszállás Kossuth út 23

A 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Dr. Frankó Károlya 2. sz. körzet háziorvosa április 24-én arról

tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy háziorvosi tevékenységét
2013. július 31. napjával befejezi. A K é pvis el ő -test ül et határozatban
kívánta rögzíteni, hogy 2013. augusztus l -től a m ű ködtet é st a Vá
ros i Egészségügyi Intézmény vegye át. A m űkö dtetéssel kapcsolatos
eljárásren det jogszabá lyok szabályozzák, így a Városi Egészségügyi
Intézmé ny erre figyelemmel fog erről gondoskodni.

Jelen esetben a 2. sz. háziorvosi körzet az átadástó l, 2013. augusz
tus 1. napjától számított hat hón apon túl , 2014. 03. I. napjától szá..
mítva válik tar tósan betöltetlen körze tté.

A képviselő -testület a bejelentést tudomásu l vette, és megbízta
Dr. Tor ma Éva Intézményvezetőt a feladat ellátásával.

Városi Egészségügyi Intézmény 2013. nyári egységes
szaba dságolásán ak engedélyezé se

Dr. Torma Éva az intézmé ny föorvosa egységesen : 2013. július
22-től 2013. augusztus 2-ig (10 munkanap) tervezi a nyári szabadság
kiadását. Az első rendelési nap : 2013. augusztus 5. A korább i évek
nek megfelel ő en , a helyettesítést a Szarvasi Szako rvosi Kft. vállalt a,
illetve a terül etileg illetékes kórh áz a sürgős eseteket látja el.

A Képviselő-testület az előterjesztést a dönt ési javaslatn ak meg 
felel ően fogadta el.

Ridegvárosi autóbusz közlekedés beindítása
Leh óczkin éTimár Irén és Márjal aki József képviselők írásos ké

relmet nyújtottak be a Ridegváros aut óbusz-közlekedés újraind íta
s ával kapcsolatban. Az indítvány két járat bevezetését kérte a tele
pül ésrészen élő idős emberek mobilitásának elősegítése érdekében.
A MobiIbusz Kft. álláspontja alapján, a napi két járat (7:00, 14:40)
munkanapokon történőüzemeltetésének költsége havi bruttó 60.000
Ft. 2013. januárjában ugyan próbajárat indítása már megtörtént, de
a csekély érdeklődés miatt véglegesítésre azok nem kerültek. Sajnála
tos azonban, hog y a lakosok nagy része úgy nyilatkozott , hog y nem
voltak kellően tájékoztatva a járat beindításáról, illetve a január ele
jén több napig munka és tanítási szünet volt.

A Képviselő - testület úgy hat ározott, ho gy 2013. szeptember 1.
n apjától támogatja a buszközleked és beindítását.

Úszásoktatás támogatása 2013 . évben
A Képviselő-testület döntése értelmében, 2013. évben is fürdő

szolgálta tást kíván megv ásároln i az alább i intézményeknek, egyesü
letekn ek:

- Gyomaendrőd-Csárdaszállás -Hunya Kistérség i óvoda
- Klebe lsberg Int ézményfenntartó Közpo nt fenn tartásában m ű -

kőd ő oktatási intézmények .
- a közhasznúsági társaságok fenntart ásában műkőd ő óvodák

a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvo da
- Békés Megye Tisza Kálmán Közoktatási Int ézmény helyi egy

ségébe járó tanulók
- Körös Kajak Sport Egyesület úszásed zésben részesülő tagjai
- iskolai oktatáson kívüli úszóedzésen részt vevő gyermeke k és

kísérőinek belépőj egye

2013. január I. napjától december 31. napjáig felhasználható tá
mogatás összege:12.700.000 Ft.

Az előterjesztés a dönt ési javaslatnak megfelelően ker ült elfoga
dásra.

Ingatlanértékesítések
Városunk Képviselő-testülete döntött a funkciók nélkül álló in

gatlanok hasznosításáról is. A tör zsvagyonba tartozó alábbi ingatla
nok lett ek á tmin ős ítve forgalomképes üzleti vagyonná:

Sors z. Cím Becsült érték/Ft
1. Gyomaendrőd Kossuth Lajos 14.600.000

út 50
2. Gyomaendrőd Jókai út 6 Bérbeadásra kijelölt

inzatlan
3. Gyomaendrőd Fő út 81

I

2016. december 4-ig
nem értékesíthető

4. Gyomaendrőd Mirhóháti út 27.000.000
I I

5. Gyomaendrőd Damjanich J. 4.550.000
út l-2

6. Gvomaendrőd Fő út 85 9.021.000
7. Gyomaendrőd Sallai út 2 Bérbeadásra kijelölt

inzatlan

A nyílt árve rés várható idöpontja :2013. június 21-én de 10 óra
Helye: Gyomaendrőd Közös Önkormá nyzati Hivatal Selyem út

124

2500 m 2 alatti termőföldek értékesítése
Városunk Képviselő- testü lete határozott a tulajdon ában lévő ter

mőföldek é r té kesíté sé rő l.

Az árverés időpontj a:20 13 . június 14. 10 óra
Helye: Gyomaendrőd Közös Önkormá nyza ti Hivatal Selyem út

124
A feltételekről érdeklődni lehet: Csényi István hivatali alkalma

zottnál
Leh áczkin éTimár Irén

Képviselő
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Az értékes bútorokat is elárverezték, mert nem tudták fi
zetni a "Terv kölcsönt". Ezt Nagyanyám írta alá sírva a tanács
házán, ahol Nagyapám már 3 napja raboskodott a pincében 
sokadmagával. Mikor hazamentem látogatóba, a sarokba tett.
szalmazsákon aludtam.

A Kovács család Erzsébet utcai házát sok év múlva visz
szaadták. mert törvénytelen volt az elvétele. de a gazdasági
udvar és épülete nélkül, mert azt időközben a Fő utcai Dózsa
tsz-hez csatol ták (julis ház).

De hol van most a tsz? De hol vannak most a tsz-ek? In
gyen kapták a legszebb Fő utcai házakat, a földeket, a gy~

mölcsösöket, a tanyákat, a j ószágokat. a gazdasági felszerel é
seket. Hová lett a "vagyon", ami a régi dolgos gazdáknál csak
gyarapodott?

Felélt ék. eladt ák. zsebre v ágt ák. A mai családok el sem hi
szik , hogy ez megtört énhetett. Pedig ezek tények - ez maga a
történelem. Jó, ha tanulnak belőle.

VÁROSUNK

új kenyér íze, leper.gő ~önn~ sója,
öröm-kdcdgás, lelki Kába-kö... ..
lsten áldjoil! Te légy vég ső álmunk,
s ivadékatnkba szebb Jövő !

Tím<Ír MMé

Sz ü lő fö l d : Bölcső , majd koporsó!
Sarkcsilldl; d négy égt,íj fe lő l !

Anyanyelved billyopkén! jelö."
Te Vd~~y d téli hó s a tavaszi zöld.

4
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Jeles emberek Endr öd ön.

A KOVÁCS FIVÉREK: Dániel, István, Péter

Kovács Dániel .
Dédapám. Magas sz álfaegyenes. hófehér hajú és nagyba:

juszú ember volt. Hosszúszárú pipáját ~indég szor.o~gatta. Jo
gazdálkodó volt és szorgalmas, eredmenyes. Tettel átgondol
tak és medernek voltale 6 alapította az Endrődi Részvénytár
saságot. Az Apponyi és I~o~:~th. ut~.~ sarkán :,~lt ~ hatalm~s
üzlethelyiség. Más megyebol IS idejöttek a v ásárlók, mert Itt
a gombtól és ruhaszöveten át a cukork álg, a konyhafelszere
léstől és az építőanyagon keresztül a tüzeláig minden meg
található volt, haza száll ít ással . Nagyon nagy telek is tartozott
az épülethez, meg ~gy kisebb ház is,. ahol János bácsi I~k~tt

népes családjával. O a szekéren kocsis volt, a fekete hmto.n
libériás fogatos. és ha kellett éjjeliőr is, egy személyben. La
nyal. mikor felcséperedtek. a Kovács .család?khoz vagy, az ~!.

tagjainak családjai hoz álltal~ dolg.oznl, fizetest kapta.k ,es fér] 
hezmenetelükig megtanultak a hazt~rtas okos vez.~.teset. ,

Az államosítás után ez a család IS elvesztette jövedelm ét,
ahogy a Kovacs család két vezető férfi tagja, valamint az üz
letvitel dolgozói is. Az új vezetőség felélte az üzlet árult. majd
az épületet irodaként hasznosítot~~k. ~el~zó!ítottá~<a..K<?vács
családot, hogy az Erzsébet utca elejen levo h ázukból költőzze

nek ki pár nap alatt. Amikor a 90 éves öreget a szekérre rak
ták, azt kérdezte: miért kell nekem elhagyni azt a házat , ahol
a 11 gyermekem megszületett? A~ért édesa?~~k:. h~ngzott
a válasz , mert a "Demokratikus Vadasz Társaság kllg ényelte.
Rokon fogadta be őket, ahol meghúzhatták magukat. Az öreg,
akit a gyermekei annyira ~iszteltek, hogy még az én Na~ma

mam is kezet csókolt neki minden látogatásakor, soha tobbet
nem szólalt meg és ágyban fekvő betegként .élt még 1-2 évet.
Tisztelet és hála rneny ének, [ulls Böske néninek, aki szeretettel
ápolta és mindennap hófehér ingbe öltöztette ap ósat.

Családos, felnőtt gyermekei is elvesztették minden va
gyonukat. Jövedelem nélkül maradtak. A koporsóra nem volt
pénzüle

fia Ifj. Kovács Dániel
Afla, az RT. volt igazgatója az én Nagymamám spelzanak

deszkái ból saját kezuleg eszkábált az Apjának koporsót. Mun
kát nem kapott, a puszta éhhalál elől a Dunántúlra ment dol
gozni, hogy a .Jc áderjelent és" ne érje utol, és hétvégeken
vonatozott haza a feleségéhez, aki beteges volt. Sok ember
kényszerült abban az időben messzi tájakra menni a szerény
megélhetésért. .J ng áz óknak" hívták őket. .

lánya Kovács Eszter - Hunya Andrásné (Selyem u)
Szintén jövedelem nélkül maradt. Földet, tanyát elvették

- az épületet az anyaga miatt le is bont~tták és ,:,ala~ol, fel
használtálc Férjével a kiskertben termelt elelemboi proba~tak

megélni 70 évesen. Földönfutók lettünk - így mondtá~c Negy
gyerm ekük sem tudott segíteni , föld, és tany~ vagy haz tulaJ,~

dOI1l; '" miatt hason ló sorsra jutottak. En a pesti unoka, a kezdo
fi zetesemből küldtem postán a pénzt havonta, hogy ne kap-
csoljá k ki i1 villanyt. .

Kovács István
. Nagyon okos embernek tartották. Négy éven át haláláig

volt Endrőd bírója . 6 volt, aki a Körösben talált etruszk sisakot
megvette a halászoktól és a Szarvasi ~úzeumnak ajándékoz
ta, hogy megmentse az utókornak. Elete teljében vitte el a
szív roham. Portréja megtekinthető a gyomai képtárban. mely
a család adománya.

Özvegye Soczó Mónika az államosításkor földjét, !any,~ját,
állatait az egész gazdaságot elvesztette. De meg a szep Fo ut
cai házából is menesztették, mert a Lenin tsz tulajdona lett. Pár
nap alatt kellett kipakolnia. Ősz hajú , sovány, gyermektelen
idős asszony volt. Egy fiatal távolabbi rokonnő, K. I. befogadta
a Király utcai házába és eltartotta. gondozta az idős asszonyt
haláláig. Az eltartó - lsten éltesse még sokáig! - még most is
él egy gyomai idősek otthonában.

Dr. Kovács Péter
Szálfa egyenes, magas terme

tű ember, még megyén túl is híres
orvos volt. Hintón, szekéren jöt
tek érte éjjel-nappal. Fáradhatatlan
vol t , seg ített még idős korában is.
Abban az időben sok kisgyermeket
elv itt a félelmetes torokgyrk. Akit
ő megműtött akár a tanyán, vagy
a falui lakásban, az megmaradt.
Gyomai házában meglátogattuk
Nagyrnamámmal. Egyetlen unokája
- akit én is ismertem - korai halála
nagyon megrendítette egészs éget.

Hosszabb cikk életéről is rnun 
kásságár ól már megjelent régebben

ebben az újságban .

Kalmár Bálintné [ulls Veronika
Nagymamám keresztanyja volt. A Király utcában élt fér

jével egy sz ép nagy házba~. Jómódú gaz?ák v~l~ak, de ,nem
született gyermekük. Annyira megszerettek a h ázi szolgalatra
tartott .Jdscsel édet" , hogy végrendeletileg minden vagyonu
kat a leányra hagytálc Volt a házuk , földjük, tanyajuk. ezekből

szépen megéltele A férj korán meghalt, nem érte meg, hogy
a gazdaságot elvették és nincstelenek lettele Majd hivatalos
levélben felszólították őket, hogy hagyják el a házat, mert azt
az új orvosnak adták. A nagyon idős as~zony ,már ~ .ha lá~át

kívánta, mert jöv edelem nélkül , most mar fedel , hajl ék nel
kül hogyan éljen ? Szerencsére az áldott emlékű jó orvos, Dr.
Kolbusz, mlkor megismerte a történetet, felajánlotta, hogy az
udvaron lévő " sü tőben " ellakhatnak. A . klscsel éd '', akiből már
felnőtt nő lett az idők folyamán, a tsz-be járt dolgozni, há
zakhoz takarítani. mi nden kerti mu nkát is elvállalt , hogy meg
élhessenek. Eltartotta és ápolta az idős asszony t, akitől már
semmi örökséget nem remé lhetett. Szeretettel és nagy-nagy
tisztelettel gondolok rá akár él még vagy meghalt. A neve :
BÁLINT ILONA.

Sarkadlné Selem Orsolya
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H ' rom nap, amely megrtmget"tt!
.' Gy maen rI> döt ....

" , í,r h atn ~.m : azonb.an ez nem fejezné ki pontosan a május 10-1/. kö
zöttíendrod; barát i t lálkozó alatti érzéseimet.

. Jóvolt újra itthon lenni. Hamájus, akkorRózsahegyi napok, sen
n,~k kapcsán endrő d i .ba~áti találkozó az Endr ődlek Barát i Köre Egye
sulet és a Rózsaheqyí Ka lmán Altalános Iskola közös szervezésében
immár 17 éve. Idén nagylaposi helyszfnnelis bővült a rendezv énv
sorozat, köszönet a nagylaposi, varjasi, csejti öregdiákokból a lak~lt
Nagylaposi Emlékhely Szervező Bizottságnak fejet hajtvaMarci bácsi
Márton Gábor emlékének. . ' ,

I:: h étv~9 é re szoká ~ s~e r i n t sokan,.. mintegy százan, hazalátogat
tak a szfvukben endrodlek (az E nd rod rő l elszármazottak kifejezés
olyan rideg), de máshol élő honfit ársaink ls, s mint mindig, Rózsa
hegyi Marika ls,Kálmán bácsi unokája.Természetesen megmozdult
GyomaENDR6D is, szép szá mban vett ek részt az előkészü l ete kben s
a rendezvényeken a helybéliek, élükön Várfi n rás polgármester
úrral, Csorba Csaba jegyzövei.

. Ez azünnepségsorozat hagyományosan a jövörölsz ól, mindenek-
előtt azifjúságról. .

Az endrődi ifjúság idén is megmutatta oroszlánkörmeit. Sok te
hetséggel talákozhattunk, messze kiemelkedő nagy tehetség Botos
Pongrác 7-es tanuló, melyet Timár Imre él Baráti Kör elnöke, sakk
szaktekintély is érzékelhetett, hisz Pongrác bírta legtovább ellene a
küzdelmet a sakkj átszmaban. a rendhagyó iskolai órán.

. Giricz László mérnök, Dr. Gyuricza Csaba egyetemi docens, dé
kanésNagy Gy.Esztergrafológus,lrásszakért önek,a Baráti Kör tagja
inak isköszöneta sikeresrendhagyó órá kért. k özrem űköd é s ért,

A Rózsahegyi napok Iskolai eseményeiről külön cikkbentudósit az
iskola, fgy erre részletesen nem térek kl, de mindenképp ki kell emelni
F rkas Zolt nn é, a Rózsahegyi iskola Igazgatója s a tanári kar lelkes
és áldozatos munkáját, mellyel a rendezvényeket szervezt ék, Jó ke
zekbenvan GyomaENDR6D ifjúsága.

Hamárjövő...Péntekdélután ajövőt Idézte a Határ Győzö Városi
Könyvtár bemutatkozása is új helyén, az új Városháza épületében, s
maga aVárosháza(lj épülete is, mellyel sokan e l ső alkalommal ismer
kedhettek a j el enl evő, mintegy kétszáz vendég közül, Pihentető ül a
könyvtár szervezésében láthattuk, hallhattuk Mészáros Mihály szln
m üvészzenés, humoros irodalmi műsorá t, mely többször kapott vas-
tapsot. .

Hogy cl könyvtárösszevonás helyes volt-e, azt ajövő fogja eldön
teni, mindenesetre Olnyáné Bánfi Ibolya könyvtá rvezető lelkesedé
se, ten ntakarása Vaszl<6 Irénke nénire emlékeztetett sez igen pozitív
számomra. 6 ugye egy sikeresTájházat alapozott meg diákjaival, me
lyért örökké hálás lehet a majdani utókor,smi is. t n mondjuk hiányol
tam a Imár Máté alkönyvtár megjelenftését, de örültem Bella Rózsa
munkálnak az egyd< könyvtárszoba falán.

Május ll -én, szembaten szép napra ébredtünk. még a ter
mészet is Marci bácsit ünnepelte. Igen, különleges nap volt, hisz
~yomaENDH6D lakossága,a volt diákok, kollégák Márton Gábor tér
ünnep élyesavatásávai kívá nt emlékezni mindenki Marci bácsijára- s
talán egy kicsit az endrődi pedagógusok hősiességére is.

Reggel szentmisevolt a Szent ImreTemplomban Marci bácsi t isz
tel~tére és..a pedagógusokért.Felejth etetlenvolt azahangulat, ahogy
gyul~keztunk a templomkertben, régi diákok, pedagógusok, ismerő

sök. Ujraéledt egy pillanatra a gyermekkor istalán.
A szentmisét Czank Gábor atya, a Szent Imre I<atolikus Egyház

község plébánosa és Iványi László tiszteletbeli kanonok, a hunyai
Szent László Egyhitzközség plébánosa celebrálta.

Nem sokkal dél előtt, az ünnepség helyszfnén, a nagylaposi iskola
egykori épületemelletti téren,Gellal ,Józseftanftó,egykori nagylaposi
diák, az E n d rőd i e k Barát i Köre, és az e célra alakult Nagylaposi Em
lékhely Szervez ő Bizottság nevében köszöntötte a j e l en l evő ket. Ott
volt szinte rnlndenkl , A cikkben már korábban emlftett közszereplő k

önkormányzati ké pvi selők, pedagógusok, egyházfiak, volt diákok é~

vendégek mellett aMárton család, ést iszteletét tette AI1dó Agnes a
gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője is.

A meghitt hangulatú ünnepi műsor keretében Farkas Zoltá nné
a Rózsahegy! Kálmán Általános Iskola igazgatója mondot t ünnepi
beszédet. Mart on Gáborné, Jelllea néni levelét lánya Márton Erika
Katalin olvasta fel. '

Ezután a volt nagylaposi diákok, kollegák nevében Borosné
Gella l Katalin ésCzlbulka György pedagógusok emlékeztek, Vasz
kó Agnes, Botos Pongrác rózsahegyis diákok pedig Márton Gábor
verselből adtak e l ő, majd Iványi lászló tiszteletbeli kanonok meg
szentelte.a né~adó er:nlék!áblát, s a vendégek elhelyezték a megem
lékezés vlráqalt, Eztkovetoen a BIrkacsárda (köszönet a szíveslátásért
Takács Bálin t nak és feleségének Csákvári Kató nak) "összes termei
ben" emlékeztünk Marci b ácsira. s hisszük, 6 is velünk anekdotázott
miközben mosolyogva nézett bennünket a bá rányfelh ők mögül. r

Nagyon találó volt Gellai Jóska bevezető gondolata, idézem:

"Aki a~a nyá kon tanított, ai: a szó legszorosabbértelmében, n épta
nftó volt.Tanította a gyermekeket, foglakozott afeln őttekkel . Ott volt
velük a bajban, részt vett az örömeikben. Intézte azügyeiket, rnutatta

.azutat - "lámpás"volt.
Szülöhelyünknek is voltak ilyen emlékezetes lámpásai, akiknek a

hatása- akár tudu nk róla, akárnem -- máig bennünk él. IIyp. 11 volt /\"ár
to~ Gábor is,mindnyájunk Marcibácsija, kedvestanítórnés koll éq árn,
akinek azemlékérema teret nevezünk el itt, Nagylaposon."

Ezzel valójában vége is lehetne a beszámol ónak. hisz ezeket él

gondolatokat nem lehet ű be re l n l , pedig az ünnepélyesszombat esti
záró \I~cs~ra a Do~n~szö g ön (H ídf ő étterem) minden igényt kielégi
~,ett. K~szonet a mln ő s éqé rt Poharalecz Lászlónak éscsa patának, az
unnepi hangulatért pedig az iskola dolgozóinak és il két iskolafenn
tartó szervezet képviseletében poh árköszönt öt mondó Várfi András
polgármesternek ésFü öp Istvánnénak.

~ va~á rna pi programon egy mástrpusú élményben volt részünk,
s az ipan parkban tett látogatáscm úgy érezhettük. szint én a jövőbe

utaztunk.
A LourdesHoney rn ézüzem Bajzák Anta l ügyvezető irányftásá

vaIésa Skylotech Hornok Béla ésVodova János ügyvezetésével 21.
századi modern technikát képvisel.
. MI~dkét h:lyen lenyűgöző volt a tlsztas áq, a szervezettség és il

vlláqszínvonalú gyártási folyamat, technológia.
EIkeine még néhány ilyen üzem atelepülésnek.

.A program végén a vasárnapi körtny ú ebéd után mindenki meg
elégedéssel, azzal a gondolatt al indulhatott utnak:

Jövőre Veled, Ugyanitt!

A fenti irástszeretettel ajánlom Fülöp Imréné Kat ökának, smlnd
azoknak, akik nélkül ez a rendezvénysorozat nemJöhetett volnél létre.

Dr.Varju Lá szló
Lásdmég: fotók20. oldal
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JÚNIUSI ÜNNEPEK
Endrőd

. Vasárnap és ünnepnap: 9 és 19 óra,
hétköznapokon csütörtök kivételével: reggel fél 8-kor

Szent Gellért Iskola kápolnájában
legközelebb szeptemberben

Yr0ma
Kedden és pénteken 18 órakor a templomban,

vasárnap és ünnepnap II óra
Búc sú: június IS -én, szombat 10 óra - főpap : Kövesdi Zsolt

kunszentmároni plébános

Hunya
hétköznapokon (csütörtök kivételével) és szombaton: 18 óra

vasárnap és ünnepnap 10 óra
Búcsú: június 29-én, szombat 10 óra

ef;

U NNEPE N K

1. szombat:
2. vasárnap:
3. hétfő:
5. szerda:
6. csütörtök:
7. péntek :
8. szombat:
9. vasárnap:

ll. kedd:
13. csütörtök:
15. szombat:
16. vasárnap:
19. szerda:
21. péntek:
22. szombat :
23. vasárnap:
24. hétfő:

26. szerda:
27. csütörtök:
28. péntek:
29. szombat:
30. vasárnap:

Szent Jusztinusz vértanú
Úrnapja
Lwanga Szent KÁroly és társai vértanúk
Szent Bonifác püspök, vértanú
Szent Norbert püspök
Jézus Szeats égesSzíve
J:. Boldogságos Sz űzMária szeplőtelen Szíve
Evközi 10. vasárnap
Szent Barnabás apostol
Páduai Szent Antal áldozópap, egyháztanító
Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő
Évközi II. vasárnap
Szent Romuald apát
Gonzága Szent Alajos szerzetes
Nolai Szt. Paulinusz püspök, Morus Szent Tamás
É~közi 12. vasárnap
KeresztelőSzent János születése
Alexandriai Szent Cirill püspök, egyháztanító
Szent László király
Szent Iréneusz püspök, vértanú
Szent Péter és Pál apostolok
Évközi 13. vasárnap

Az ünnepek nem csupán arra szolgálnak,
hogy egy-egy hlttitokról, egyházi esemény
ről megemlékezzünk, és hogy az lsten iránti
szeretetünket és ragaszkodásunkat azzal is
megmutassuk, hogy keresztényekhez illő m ó
don megüljük azokat, hanem másrészt azt a
célt is szolgálják, hogya szürke hétköznapok
forgatagából időnkét kiemeljenek bennünket,
ünneplő ruhát öltve, a templom tömjén és vi
rágillatú légkörébe, miliőjébe áthelyezkedve
az lsten mellett önmagunkra és egymásra is
irányítsa figyelmünket. A Húsvét szent ünne
pét követő időszakban pedig jó néhány ilyen
ünnep található, melyeket a közelm últban.
vagy az elkövetkezendőkben ülünk meg.

Mennybemenetel (Áldozócsiitörtök)
Ezen az ünnepen megemlékezik egyházunk a
feltámadás utáni negyvenedik napról, amikor
Jézus befejezve földi tartózkodását, elbúcsú
zik apostolaítól, és visszatér a menyei dicső

ségbe.
Fontos ünnep: egyrészt a Menny felé

fordítja figyelmünket. Azt akarja a szívünk
be vésni, hogy nekünk, keresztényeknek
mindenkor úgy kell élni, viselkedni, beszél
ni, hogy sosem tévesztjük szem elől a vég
ső célt, a lélek üdvösségét. Ugyanakkor az
apostoloknak adott missziós küldetés hoz
zánk is szól: nekünk is hittérítőivé kell vál
nunk a mennybemen ő Krisztusnak. Ott kell
misszion álnunk, ahol élünk: a családban, a
munkahelyen, iskolában, utcában, lakótömb
ben. "Úgy fényeskedjék a ti világosságtok az
emberek előtt, hogy látván jócselekedeteite
ket , dicsőítsék mennyei Atyátokat!"

Pünkösd. A Szentlélek Isten eljövetelé
nek ünnepe és az Anyaszentegyház szüle
tésnapja. A mennybemenetel utáni tizedik
napon nagy szélvihar közepette a Szentlélek
tüzes lángnyelvek alakjában leszáll a félénk,
aggódó apostolokra, s ez tüzeslelkű, bátor
hítszónokokk á, Krisztusért meghalni is kész
misszionáriusokká teszi őket. S mivel ezután
kezdik el a világ minden táján Krisztus evan
géliumának hirdetését, ezért mint Egyházunk
szület ésnapját is üljük. Személyes pünkös-

d ünkre, bérmálásunkra emlékeztet bennün
ket minden évben a Szentlélek Isten ünnepe.
Ekkor kaptuk meg az cl hét ajándékát, ame
lyek: Bölcsesség, Értelem, Jótanács, Tudo
mány, Lelki erősség, Jámborság, Istenfélelem.
Kérjük gyakran a Szentlelket: újítsa, frissítse
fel bennünk e hét lelki ajándékot, hogy az cl
vezetése alatt, a szentírásbeli Máriához, Lázár 
nővéréhez hasonlóan mi is mindig a "jobbik
részt" tudjuk választani, - azt az utat, ami az
élő Istenkapcsolaton. imádságon, a szentsé
geken, a jócselekedeteken keresztül az örök
üdvösségre vezet.

Elsőáldozás. Május 12-én öt gyermek
veh ette magához először Jézus testét az ol
táriszentségben. Az egyik legszebb napja a
keresztény ember életének. Találkozás Jézus
sal... Mekkora az öröm az emmauszi tanít
ványokban, amikor felfedezik útitársukban a
Feltámadottat. Mekkora örömmel karolja át .
Mária Magdolna Krisztus lábát, amikor föl
ismeri, hogy nem a kertész, hanem Krisztus
áll előtte. Mekkora az öröm Péterben, amikor
látja a feltámadt Jézust a Genezáreti tó partján
ülni: nem tudja kivárni, amíg bárkájuk kiköt,
hanem ruhástul ugrik a tó vizébe és úszik,
hogy minél előbb Krisztussal lehessen! Ilyen
öröm nekünk, katolikus keresztényeknek,
amikor a szentáldozásban mi is találkozha
tunk Jézussal. Ezért különös öröm nekünk a
gyermekek e szép ünnepe.

Úrnapja. az Oltáriszentség iinnepe. Kü
lönösen sz ép, kedves ünnepünk. Az Oltári
szentséget díszes tartóban, virágszirommal
teleszórt úton ünnepí körmenetben kivisszük
a templom falain kívülre, hogy megmutassuk
a világnak Egyházunk legnagyobb kincsét, a
Szentségben jelenlevő Krisztust. Fontos, hogy
a körmeneteken imádkozva, énekelve, hit
valló módon vegyünk részt, ne beszélgetve,
nevetgélve. Az ilyen hívő nem hogy hitvalló
lenne, hanem a tiszteletlenség bünét követi el
a szentségi Jézus iránt.

Ez a szép ünnep az Oltáriszentség felé
irányítja a figyelmünket. Arra, hogy mekko
ra ajándékot ad nekünk Krisztus, amikor az

, -I,

utolsó vacsorán nekünk
adja megát a kenyérben
és borban. Arra, hogy
mekkora kegyelem,
ha tiszta lélekkel ma
gamhoz vehetem Öt
a szentostyában. De
Aquinoi Szt. Tamás
szekvenciájában ko
molyan figyelmeztet is:
» Veszi jó és veszi vétkes, ám gyümölcse vajmi
kétes: élet vagy elkárhozás...." Ezek az ősi sa 
rok komolyan figyelmeztetnek: csak tiszta
lélekkel, szentgyónásban megtisztulva járul
hatok szentáldozáshoz. Téves az elgondolás,
hogy a húsvéti gyónás elegendő ahhoz, hogy
aztán egész évben áldozhassak! Rendszeres
áldozónak rendszeresen kell gyónnia. (Erre
szolgál pl. az elsőpéntek!) Csak végighallga
tott szentmisében lehet áldozni! Ha elkésem
a szentrnis éről, abban a misében már nem
áldozhatok. Odafigyelek a szentáldozáskor:
ősszeszedetten. figyelmesen, imádkozva ve
gyem magamhoz az Oltáriszentséget, hiszen
maga Jézus tér hozzám abban a pillanatban,
hogy megerős ít őrn, útitársam legyen.

Kézbeáldozók figyeljenek, hogy az Oltá
riszentség morzsái nehogy a földre hulljanak:
a legkisebb, liszt-szemnyi morzsában is jelen
van Krisztus! Ezért sokkal üdvösebb a nyelvre
való áldozás, - nem áll fenn veszélye a szent
ostya tiszteletlen kezelésének, földre ejtésé
nek, stb . Csak tiszta kézbe áldozzunk! Ezekre
mind komolyan oda kell figyelni!

Kedves Testvérek! Ezek a szép ünnepek,
mint látjuk, mind tanítanak bennünket, hogy
rnind tökéletesebben gyakoroljuk hitünket,
mind elmélyültebben ismerjük meg a minket
üdvözíteni akaró Krisztust.

Isten adja mindnyájunknak, hogy meg- .
értve ünnepeink üzenetét, megragadva az
eszközöket, melyeket felénk nyújtanak, igye
kezzünk a megígért Örök Boldogság felé!

Czank Gábor
plébános
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Gel ér Kato ik s é

Szabóné Vaszkó Éva
Mésl árosné Kiss Katalin

"Az Óperenciás-teng er en is túl- a képzelet fö ldjén••: '

. 2013.0S.17-én m<;semondó és meseillusztráló versenyen vettünk
reszt Sarkadon az also tagozato sokkal. Gyermekeink nek egy szabadon
választot t és egy köte l ező mesét kellett elmo ndaniuk, a meseillusztrá
lásnál pedig egy a helyszínen hallott meséhez kellett illu sztrációtkészí
teni. Izgatot tan vártuk az eredményhirdetést, míg a zsűri tanácskozott
Hevesi Imre vezetésével a ZűrZavar zenekar szórakoztatot t bennünket.
Tan u l ő l nk: Czibulit8 Imola 3. o., Bán Kitt i Alexa nd ra 3. o., Vári Zsófia
1. o., Tóth Patrícia 1. O., Kiszely Borbá la '1. o., Tót h Adrie nn 1. o. ered
ményesen szerepeltek a megmérettetésen.

Czibulke Imola 3. o. mesemondásban 3. helyezést ért el.

Wolf Péter és Timár Adám 8. osztc.yos tanulók

2. osztályos korcsoportban:
I. helyezett Kis Otília 2. osztály
III. helyezett Csasztek Tamás 2. osztály

Pingpongozni jó

Ebben az évben már több pinpongversenyen vettü nk r észt, mi
szentg ellérte sek.Tettük ezt azért is, mert a tanu lók nagy része - kicsik 2 S

nagyok - nagyon szeretik ezt (J spor tol. Iskolánkban a két ping pongasz·
tal folyamato san"do lgozik'; használatban van szünetekben és d élutan.
a szakkörön .

2013 ápr ilisában és májusában két verseny is vol t il városban Az
~ I ső a Sajt- és Túró Feszt iválhoz kapcsolódó rendezvény, melyre sokan
je lentkeztek.Isko l ánkbó l is éremmel, oklevéllel tértek haza, vagy csak a
tapasztalat és a játék örömével. A másik találkozóra még tö bben lottek
el, színvonalas meccseket játszottak. A nagy sikerre való tekintet tel be
jelent ették a szervez ők, hogy a j övő be n havonta szeretnének szerveznl
versenyeket, ésszeretettel látnak mindenkit, aki a sport iránt é rd e k lőd i k .

Városi asztaliten isz-ve rseny

Szabó Noel (alsó
kép) május 8-án érke
zett, édesanyja Szabó
Anikó pedagógus, a
családtagok és iskola
közösségün k örömére.

MEGÉRKEZ EK!

Lukács Bence má
jus ll-én örvendeztet
te meg szüleit: Lukács
László igazgató urat és
LukácsnéTyahur Ágnes
iskolatitkárt, valamint
a családtagokat és az
iskolát vi lágra jövete
léveI.

lsten adjon bősé

ges áldást az újszülöt
tekre és szüleikre!

IT eka Sze

Tan á r-diák focimeccs

2013. május 22-én, szerdán iskolánk tornatermében sor került a ta
nár-diák focim eccsre. Délután kettő órakor kezdődött el, majd a két csa
pat kétszer 10 percb en ját szott egymás ellen, így a meccs fél háromkor
lezárult.

A tanárok (és néhány diák) (Irimiás Róbert, Szűcs Ferenc, Lukács
l. ászl ó igazgató úr, Hornok Roland , Pintér Ott ó) 3:1-re vert ék a diákokat
(Wolf Péter, Suha Martin, Hegedű s l. ászló, Rostás Krisztofer, Földi Imre
és Zanyik Arpád). .

Minden gólt heves visongás kísért, a nézők mind izgatottan nézték
a megmérkőzést. A végén mindenki kifáradtan távozott. A visszavágást
gyermeknapra tervezzük, reméljük, akkor már mi nyerünk!

Wolf Péter,Szalai Tímea, Simon Fatime, Dajkó A. Lívia

Moziban vo lt unk

Anyá l, napja
2013 .

Minden tanévben, így az ideiben is többször volt l e hetőség ün k arra,
hogy moziba mehessünk.

Május 9-én Az öt legenda c. filmet nézhettük meg városun k mozi 
jában. Én már alsós koromban is mindig izgalommal vártam ezeket az
alkalmaka t, mer számomra különösen nagy élmény.Teljesen mása han
g~ lata , mint a DVD-n vagy számítógépen megn ézni egy filmet. Ahogy
rru gyerekek nevezzük, "Mozis Rózsika néni" nagyon aranyos és lelkes,
mindig eltalálja az ízlésünket a filmvá lasztásnál. Még nem fordult el ő ,

hogy csalódottan jöttünk vo lna haza.A magam és diáktársaim nevében
is mondhatom, hogy most is nagyo n jól szórakoztunk. Köszönjük a szer
vezést Katinka néninek, reméljük a jövő tanévben is lesz l eh ető ség ü n k

erre az élvezetes és szórakoztató i dőtölté s re.

ZsilinszkyErika 5. osztályos tanul ó

Idén is megható ünnepségen köszöntött ük az édesanyákat, nagy
mamákat. Az összes szentgellértes diák aprósággal, ajánd ékkal lepte
meg szeretteit. Czank Gábor kato likus atya és Papp Tibor református lel
kész úr együtt emlékezett meg a család összetartó erej érő l , az anyákról
szentmise keretei között, az ökumené szellemében. Versek, énekszám
tette még megh ittebbé, kedvesebbé az együtt létet a feldíszítet t to rna
teremben, illetve néhány osztály tanterrn ében .

1'~0 ives írás i versenye n

Két nyolcadikos gyerm ek, Izsó Réka és K ővári Lili ju tott tovább a
Simony i helyesírási verseny megyei fordu lójába. Isko!ánkb an e lő szö r

rendeztünk meg, illetve neveztünk a Kárp át-mcdencel versenybe. Di
ákj aink szép tel jesítménnyel heted ik és kilencedik helyezettek lettek.
Grat ulálunk!



I~RA('.AJ[ SZENt ÁGnS
Űrul~Q~ : j liniu l> 8,

,. Pl'ttga, 1205, +Prúga, 1282, nutreíus 2,

. Ágnes Prdgában született 1206
ben, Av.Jn I. OtloM r cseh ldnlly,
Ully'!U Kons tancfn, Il l . B éla Idra 
lyunlc Ic ünvnvolt ,

A Imi' 8zo1uíl'ümut 111\~gfclc1ó'cn
tlpjn nutr fiatalon djeS)'c7.te a g~'er
nieket II ~;dlé;: jl\ i h cl'cC{:(. H énrík
cgyi1< IhívnI. A~Il \,' A így elleerülhe
tett fl pntgni \\(\\'111'1561 i!s jöven
dó' f~ l' i ~' édeflt\l l\'jtinak II 1césó'bbi
Szent 'l h:d"lgnd~' gondjaim bízi.tUc,
uld fi t l'\.:bni tzi d i'izlercitn név érek
koloatontban helyezte cl ert. Ez fi
kol östo r volt Hedvig legkedvesebb
qlnpítdsn. s nl', fl három év, amít
Ap;n '8 ezekn él ti magasan miivelt
n<1vél'c1mél töltött, dönt<) hll~t\I:lBfl1
volt egé8i'. életére. Arnikor .l1gnel>
,jegyese eID' vndűszaton szerencs ét
lenül .11\1'1, n Id ~ll1.nyt hnZflvltt.ék
Pnígába , és egy íd óre II prernontreí
l1()v~l'el{1'(:: bízták Dol(!101'lyban,

gdCHltl~1n eZUULn II, :Frl~yeH esd 
sU\1'l'ul jcgyeztc d , am it apjn hnlrlln

Második alkalommal indultunk Gyomacndrödröl Nagyvárad
fa , hogy gyalog zarandokolva hirdessük Szerit László eszméjét és
példáját. A zarándokcsoport négy nap alatt jutott el Nngyvá radra,
hogy résztvegyen" Varadinum ünnepségen, az ünnepi szentmísé n
éskörmeneten.

Aprilis 25-én reggel, az endrőd i Szent Imre templomba háti
zsákokkal, vándorbottal érkeztünk. A mlsére igyekvők é rdekl őd és 

sel nézték a bakáncsos társasá got, Ald ésvétel ut án él h ívők kicsiny
csoportja, Czank Gábor plébános vezetésével kísértek egy darabig
bennünket.Megható pillanatokvoltak. Ahídnál bú csú zkedtunk.El
énekeltük a Boldogasszony anyánkat és a magyar himnuszt. Utnak
indultunk II gáton Körösladá ny irányába.

Kellemes tavaszi idő volt. Az induló csapat tagjai voltak: Várfi
András polgármester, Vádi. Péter, Kovács László Erik, Pohlnyi Éva,
Szonda István, Krizsán András.

Az első kilométerek gyorsan elfogytak, pihenőnk a gyomai híd·
nál volt. Ahídig Pcpelán Perenc elkísért bennünket.

A gyomai hídon léptük ,lt él Hármas-Köröst és fordultunk dl a
csaknem harminc kilométer hosszú szakaszra. Társaságunk beszél
getve haladt az egyre csendesedő, a város zajától távolodó földúton,
A levegő tiszta és erős volt, szinte harapni lehetett a Kőrös feWI ér·
kező páradÍls légáramlatakba. Lassan kezdtünk elcsendesedni, hall·
gattuk a belsö hangokat, im,\dkoztnnk, Belsö nyugalom Madt ki·
csiny társaságunkból. Nem siettünk, mindenki II maga tempójában
haladt. lIa valaki eltávolodott a többick bevártál<.

Egyrc mclegebb lett, a gondolatok kavarogtak bennünk, az ott
honról magunkkal hozott gondokat hátizsákunk legaljára tömköd..
tük.Legalább erre a néhány napra felejtsük el őket!

ASlrató-7.ugba értünk pihenönk következő állomására. Dél volt,
a nap erősen sütött, egykicsit clnyújl6ztunk az árnyékban, Polyattuk
utunkat, a Kettlls··Körös összefolyása következett, a gát teteje fcltár
csázva, mintha apró, éles köveken Jártunk volna. Megpillantottuk
a Körösladányi templom tornyát, Ineg tíz kilométer volt hátra. Az
ártéren még kint volt a viz, a kubikgödrökapró tavakká váltak, ti táj,
ha csak néhány hétre is, de viss4(\t\llt eredeti állapotába. Időnkónt

őzbakok futottak át előt tünk és egy-egy megrémült vadnyúl ugrott

I(

trtful Ágnes pápai engedéllyel felbontott , mert elhatarozta ,
hogy I{i'Wztmmttl( fizcntcli mngdt t!.~ f;l ZCl'zcte!'lnó' lc~z, Elhn
'U{l'ózd~fÍblUl nem kís szer epe lehetett fl tl'l;, b)utt:i kclcstcrbnn
ezersett tap asstala tnínak, CI; ullo1mh11gn. A11XÍ(]·]uízi Szent
El'Z6ébct nkkor mdr mC§Bzi föld ön i~mel"t l!ktp01dti. jttnnk

I la31l -ben bel épett a IOm'18sztllt prágni kolostoraba .Asai~'li

Szerit I\:ltil'lÍ\;nl1gcn jó barátságbml vol t , levelet Is valtottak
cgymtí.!:IsaI. <\I1 IH[:6 buy.g6Umddsfi tolvntn templom és ]~ól'hrtz

i~ épiUt, filmI tCíleg pcst lees b(~;tcgcidtcl ~I' di'\'ngycl'cltclcltcl
foglnlkoztttl" Az cgylwl'i nyomoi11egycdb61 luU'itntív I,Uz·
póilt lett, i\gnc9 ltor6~tonl olyan vonzeró't Jelentett, hogy II,
ü ttolní.- l~gid6'i1lcbb leánya, vnlamínt It legcló'ltcWbb nemest
csaladokb ö! 12 leöny kért e fi fölvétel ét, Hamar osan 11.1nbb és
tíJflbb kolosterckat tudtak alap ítaní. Bzelsbe n II leolostorok
bnn tíg~' tfil"tottált II Hzegenvséget , mínt tíZ A§sisi mcllettl San
Dam íén öben Szent Khím ftötiu . A n(ivCl"elt, akík gyermclclw·
rukat többl1yh'c fié,nyClzésben é~ bó'/;légben töltöt télt, 1.\1 életet
ke zdtek: kemény vesekl ésben Cel a 1egtcljc!:\cbb szegénység·
ben táplálták, ápoltál< ~s gondozttl.l( fi szegényeln~t, Iúisztus
legdrngdbb t estvéreit . AW1es kolostorat egészen 1782·1p;, II.
'lózseí ssereetesrend feloszlató rendeletéig megmlmti:1tak
Agnes templomolmt építtetett Assisi Szent Ferenc, Márla
Magdolna es Szent Borulíla tíssteleté re.

Hetvenhét éves koréban, 1282, mnrcíns 2-án halt meg
Pl'ágdbnn, Sit.iát I980·ban tál'uíl<fel a l'é~i .Iakab-templorri
ban . II, ,János Pál pápn avatta szentt é 1989. november 12· én,

(Szentele élete)

fel a magas fü böl.
Este öt órára érkeztünk meg Körö sladányba. Lengyel Antal

ladányl plébános úr és Hüse József atya nagy szeretettel fogadtak
bennünket. Dénes Zoltán kanonok úr itt csatlakozott hozzánk, és
vezetette csoportunkat a templomba h álaad ásra. Majd a flébánián
pihentlik ki a nap fáradalmait. Tóni atya meleg vacsorava fogadott
rn ínket.

Másnap, szentmíse után indultunk útnak. Zarándokcsapatunk
hoz Dr. Bartha Elek egyetemi tanár ésD~. Dénes Zoltán atya csatla
kozott. ASebes-Kö t ös g,ltj,\n haladtunk UJiráz felé. Atöltés tetejétitt
is felvágt ák, így mínden lép ésnél. míntha sündíszn ókra tettükvolna
talpunkat. A táj továbbra is gyönyö r ű volt, a Kö rös itt már jóval kes
kenyebb, de ártere szélestm terül d, itt-ott galérinerdök tarkítj ák a
vizes legelő képét. Első hosszabb mcgá1Jónk a szeghalmi hídnálvolt,
a Vidra Csárda mellett. HátizsákJainkb61 e!ővettük e1emózsh\nkat,
majd a száraz ebéd után folytattuk utunkat. Erre a napra is Jutott
harminc kilométer,

A harmadik nap tele volt meglcpetéselclcel. Komádiban regge
Hzlünk és Magyarhomoród, Körösszakál, Körösszegapáti érintésével
megérkeztünk a zöld határhoz, a Körösszegi várhoz. Román ésa ma
gyar hatarőrök üdvözöltek bennünket,majdgyors útlevél ellenőrzés

után a vár tövében pihenőt tartoltunk. A tizenhat főre felszaporo
dott zarándokcsapatot harangzúgással várták a köröstarj,lni hívek.
Hálaadás a templomban, majdszeretetvendégség a plébánián. Esté
re értünk be Nagyváradra étszékesegyházba.Azéjszakát az idén isa
kanonoksoron, Ról1ler Plóris egykori rezidenciáján töltöttük.

Vasárnap 11 órakor kezdödött él szentmise u S7,ent László szé
kesegyházban. Felejthetetlen órák voltak, több mint kétezer ember
imádkozott egyszerre a magyarság megmaradásáérI. A szentmise
után, körmenettelzárult a Szent Lász16 ünnepség.

Innen már uutóval érkeztünk haza, de nem otthonunkba siet
tünk, hanem az endrödi templomba, a szentmisére. ti. plébános úr
cs élhívekharangzúgással fogadlak bennünket. AbUCS\ISkeresztet és
a zászlókat elhelyeztük a templomban és il búcsú áld,\sát elhoztuk
minden J6 szándékú gyomaendrődi embemek.

Dr. Sz(mda István
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Május 11 -én t'stt' ol hunytllllgyhá:zl(ö:zség nagy slkllrlJ ll!Jyházl<özségl
vacserat rendllzlltt ol Műveiddchi Otthonbiln.

MI hfvt!! élt\ltre ezt il rendl;1zvényt? HunYíl község, Illetve ti hunYili
ernberek éllltéblln ilz egyház mindig ls mllghatározó slllrllpet töltött be,
számtalan lelki és anyagi J6téteménnYl;11 segrtcml! fll Itt éldket. Egykor il
polltlkal kÖlScig lal<oH11 mind az egyházközség gyermekei veltek, Azóta
Jöttek Ideol6glák és divatok, di! a hunYill ílk nagy réSOle mlÍg ma ls valaml
lyen 5:illntl!n gyakorolja hitét. FelOldatunk, hogy ennek az élő közösségnlilk

il tagjai között erd51tsük llZ összetartozést, ilzl:!iletleges krvüllll16ki1lt pedig
bevonjuk közös életünkb!!. [gy hát a válasz egyszera: célunk a közösség
épttés volt.

Azelőkészületek már a vacsora előtt egyhönappal megkezdődtek, és
lézasan folytak egészen annak kezdetéig azegyházközségi képviselőtes 

tületé$'lelkes segrtök nlszvételével. 11 ·án délután már minden készen állt,
rotyogott ls szépen 11 htíromüstnyl birkapörkélit Pintér Lászl6 főszakács és
il Jelenlévö férfiakszakértelmének köszönhetöen,

Aprogram este 7órakor kezdődött. Azeseményt megtisztelte Jelenlé
tével Dank6 Béla országgyűlési képviselőnk, Petényi Szilárdné polgármes
terasszonyunk, Czank Gábor gyomaendrődi plébános, Kiss Mlklós slegedi
diakónus, és nem utolsó sorban Iványi László plébánosunk és il kedves
helyi ésvidéki résztvevők .

Amegjelenteket először jómagam, mojd országgylJlésl képviselőnk és
plébánosunk köszöntötte kedves szavakkal. Ezt követően a helyi Nyugdl·
jasklub előadásában hallhattunk egy szép, salvhez sz616 előadást népda
lokkal és szavalatokkal tarkítva. Nem sokkal később elkészült il vacsora,
ami nagy tetszést aratott, Igen jó fzűn fogyasztottul<. Az este folyamán a
zeneszét Pepelán Ferenc kántorunk és Botos János blztcsftotta, Játékukra
sokan táncra keltek.

Végül következett a tombolasorsclés. A nagylelk(í feiajánlóknak
köszönhetően rengeteg értékes tombolatárgyat sorsoltunk kl sok Izga·
lom közepette. A sorsolas végeztével, nem sokkal éjfél előtt véget ért az
együttlét. Egész Idő alattkellemes és hangulatos légkör uralkodott, il visz
szajelzések szerlnt nagyon nagy sikert arattunk.Itt szer étn ém megköszön
ni mindenkinek azanyagi felajánlásokat, Illetve a szervezésben és il lebe
nyelttasban nyújtott seglt5égét. Ne feledjük: együtt és egymásért tettükl

Hegedus Bence

i va s ra Hu yáEgyházközsé

Május 21-én,kedden tartotta a szarvasi esperes-kerületpap
sága a tavaszi gyűlését, melyre ezúttal Gyomaendrödön került
SOl'. Kerületünkhöza következő plébániáktartoznak:Kunszent
márton, Békésszentandrás, Szarvas, Nagyszénás, Mezőtúr, Gyo
maendrőd, Dévaványa, Hunya, Kondoros, Körösladány, Szeg
halom.

A mcstaní ~y(ílés témája ez volt: "Iskolai és plébániai hit
oktatás". Ezért ugy döntöttünk, hogy ennek az összejövetelnek
legméltóbb helye a Szerit Gellért Katolíkus Iskolalenne. Lukács
László igazgató úr örömmel ~~adta a felvetést, és a jó gazdaszí
vélyességével adott helyeta g ilésnek.

Az esemény szentrníséve kezdödött, melyen az iskola nö
vendékei és néhányan a hívek közül is részt vettek. A szentmí
sét és a szeritbeszédet Lengyel Antal körösladányí plébánosatya
mondta,A míse után reggeli várta az atyákat, majd megkezdőd
hetett a gyűlés, melyneksorán előbb Ft. OndavayTibor esperes
atya ismertette a legutóbbi körlevél főbb pontjait, majd mínd
egyikplébános beszámolt a plébániáján és a leányegyházakban
történő lutoktatásról, s természetesen szóesett az ősztől beindu
ló iskolai hittan és etika oktatás kérdéseiről is.

A gyűl és a hagyománynakmegfelelőert közösebéddelés kö
tetlenbeszélget éssel zárult.

Czank Gábor

Esperesi gyűlés Gyomaendrődön

Mária lányok és mlnístráns lányok találkozója
Hunyán

Május íz-én n 10óra! szentmísére hívtuk a voltMárin lányoknt
és mínlstréns It\nyokat, akik a~ ország távolabbi helységeib611s el
Jöttek, hogy találkozzanak azokkal, akikkel egyUtt hordozták a Má 
ria szobrot, vagyegyiitt mlnístráltak,

Két leány olvasta rel a szeritleckét és n könyörgést, akik most ls
örömmel véllalták, mínt klsh\ny korukban, igaz, azóta már csalá
dos anyukák lettek. Azt hiszem, míndenklnek megható érzés volt,
amikor elkezdődött a szentmíse és felídéződtek az elmúlt évek. A
plébános úr is méltatta n leányokszolgélatét, akik ugyanúsr. helyt
álltak, mínt II fiúk, és az6t.a ls majdnem annyi lány ministrá, mínt
fiú. A Márin lányokpedig mlnden nagy ünnepen fehér ruhéba öl
tözve vittéka hordozhat6 Márlaseobrát, volt aki több éven át, amíg

, férjhez nem ment. Szinte versengtek, hogy ki következik, ki u leg
méltóbb, hogy a Máriát vlhesse, A legidésebb Mérla lány, aki itt
volt a mísén 90 éves, és nagyon örült, hogy meghívtuk erre Ll szép
ünnepre.

Míse után egykis megvendégelés volt, régiemlékek, fényképek
nézegetése. felidézve az elmúlt éveket, évtizedeket. Míndenld, aid
itt volt, nagyon örült, hogy találkozhatottaz egykori volt Mária lá
nyokkal és ministráns lányokkalis. Köszönjük azoknak, akik Illesz
szirCíI eljöttek, hogy több év elteltével is rontosnak tartották ezt a
talélkozót, valamint a helyieknek is, akik megtisztelték az ünnepet
jelenlétükkel. Reméljük, jövöre még többen eljönnek.

Hanyecz Vencelné
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tő emberek kezdték kérdezqetnl,
hogy: Hol van Szent Antal?

A ház most árvult el igaZán.
Nincs ott a védőszentj e, nincs
olt a megnyugvást, reménységet
sugárzó szent alakja.

E rőfeszftései n k ereem énye
ként időközben a fél ház a város
tulajdonába került. Kezdtem bio
zakodni, hogy hamarosan meg
kezdhetjük a ház megújítását és
megmentését, de a szobor e ltűnt

és ez lelkileg visszavetett.
Elhatároztam, hogy lelkes

seg ítő ket toborozva kitakarítjuk
a ház udvarát, mert v árosunk
egyik szégyenfqltja volt ez a
.szemé ttelep". Ujra elkezdtünk
hinni a Szent Antal ház üzene
tében és a szent meghallgatta
fohászainkat, a szobor el őkerül t.

Három darabra tört, amikor ava
tatlan kezek letörték a he lyé rő l ,

de gondoskodó emberek nem Szent Antal szafi ra 2001 -ben,
hagyták magára a szentet, fel- ti hái tűzfalán
vették a földréSI , ügyelve minden
darabra és megőrizték. Ahogy látták a ház körüli rnunkálato
kat átadták nekem a szobrot. Nagyon megörOltem és izgatot·
tan mondtam minclen i smerősömnek, hogy megvan a szobor,
megvan a reménysugár.

Tisztelt Olvasók és kedves gyomaendrődiek l

A szernét elszálllt ásra került, a házat talán sikerül meqrnen
tenünk. Szent Antal felújftott szobrá t 2013. június 13-án, '16
órakor visszahelyezzük a ház fülkéjébe, hogy védőszentjeként

óvja tovább ezt a páratlan kult úrt ört énetl értéket.
Erre a kis ünnepségre szeretettel várunk minden jó szán

dékú embert, csak annyit kérünk, hogy hozzon magával egy
szál virágot, amellyel tiszteletét fejezi ki e hányatott sorsú kul
turális emlék iránt.

Gyomaend rőd , 201 3. május 23.

200'1. június 13-án, a Szent Antal ház udvarán ünnepi ke
retek között felkerült a szent szobra újra a ház végében lévő

fülkébe. A kedves ünnepségre eljöttek nemcsak a helyi hívő k,
hanem vidékrő l is érkeztek kultúrernberek. Knapcsek Báünt
né és Szosznyák Imre bácsi meghatódva fogadták házuk vé
döszentj ét, Ugy t űnt, az ötvenes évek kommunista és ateista
kultuszrombo/ásának vége szakad és a- r áz rehabilitációja
megtörténik. "

A dolgaI< sajnos másként alakultak. Az idős lakók halála
után a ház új tulajdonosok kezébe került, akik a kultusszal mit
sem törődve átalakltották és végül az enyészet állapotába so
dorták. A ház hamarosan lakatlanná vált és az udvarán csak
gyOlt a szemét. Ide hordták az építkezési törmeléket, a zsákos'
szemetet és még· mint a takarításkor kiderült - egyéb ártalmas
anyagokat is.

A ház állapotának védelmében többször felszólaltam és
ennek az újságnak a lapjain is felhfvtam a fifJyelmet a Szent
Antal ház helytörténeti és kulturálls értékére.

Eddigi kutatásaim szerint Magyarországon nincs ilyen jel
legű , magánadományból épült, Szent Antal kultusz át hordozó
szociális j e l l eg ű ház.

Kiszely Mártan, endrődi parasztgazda adományából épült
a Szent Antal s üt őház. melyet 1903-ban felszentelve, ünne
pélyes keretek között adtak át a lakossáp szolgálatába. A ház
kéthelyiséges, a nagyobbik helyiségben s ütőkemence állt. Eb-,
ben a kemencében ünnepnapok.6ll adományként összehordott
alapanyagokb61kenyeret és ka.la~sot sütöttek a falu rászoruló
inak, a szegényeknek. Később , szociális lakásként segftette a
község elesettjeit.

A ház sorsa 1947 után másféle irányt vett, a lakást nem egy
rászorulónak utalták ki, hanem a végrehajtónak. Az élet furcsa
fintora, hogy nem az lakott benne, ak i tő l a javaikat elvették,
hanem aki ezeket a javakat elvette. Az idő elhomályosította
a zű rzavaros ídöszakok történéseit és úgy nézett ki, hogy a
Szent Antal s ütőháza visszanyeri eredeti funkcióját. A történet
innen már ismerős.

A fülkében, a .2001 -ben elhelyezett szobor sokáig dacolt a
körülményekkel, A házat megrongálták, az udvarból szernét
dombot csináltak, de Szent Antal csak szelíden nézte a kö..
rülötte folyó változásokat, és reményt adott az arra járóknak.
MagaiTI is sokszor kanyarodtarn arra, és megnyugvással töltött
el a fülkébenálló Szent Antal szobra. Körülötte a káosz uralko
dott, de a szobor harmóniát sugárzott.

Eltelt tizenegy év, és egy nyári napon a szobor e ltűnt a fül
kéből. A szomszédok, a Szent Antal ház sorsát nyomon köve-

A törmelék elsz áliitása A megtisztult udvar
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Régé ze B e lőhe~yek yoma a község terület én ~X.

Cs. Szabó István

Kirándulás Kassán

Május ll -én a Szent Gellért f<atolikus Altalános Iskola öt pedagó
gusa közöskiránduláson vett részt a dévaványaiTisza I<álmán Közokta
tásai Intézménymunkatársaival éshozzátartozóikkal.

Az autóbuszos program célja a felvidékl l<assa város new!l.etessé
geinek megtekintése volt. A hajnali indulás ellenére a csapat vidáman
birkózott meg a hosszú út f áradalmalval, ésél meleggel.l<assa neveze
tességei - azÓváros építészeti emlékei a Szent Erzs ébet-d ómrnal. és II.
Rákóczi Ferenc nyughelyével,azOrbán-torony,a Szent Mlh ály-kápolna
és egyéb látnivalók, meg a hőségben fri ssftően ható, gyöngyöző sör 
azonban mindenkit kárpótoltak a kényelmetlenségért. Ajó hangulat, a
kellemestársaság, a kedvesványai .vend éqlá t ók"szfvélyességemellett
röpültek a kilométerek ésaz órák.Hazafelé,a gyönyörü zempléni tájon
áthaladva a messzeségben feltünt ek a boldog kői és füzéri vár körvo
nalai. Ritka élményt Jelentett a smaragdzöld erdők árnyas és kacska
ringós útjain utazni.Avisszaúton még egy hosszabbmegálló szerepelt
a programban, egy tokaji pincelátogatás. Bár hazánk l egj elentősebb

borvidékének központja csak ki egész ítő programként szerepelt klran
dulásunkmenetrendjében, i smerős mediterrán hangulatával,Jellegze
tes ízvilágával, jó hangulatával cseppet sem maradt el a nap korábbi
látnivalóitói, eseménye itő l.

A részvételi lehetőségért ezúton is köszönettel tartozunk a
dévaványai kollégáknak,ésszeretett el várjuk őket a ml kirá ndulásunk
ra.

ásása közben lapos téglákb61 készült rét. ÉK-i végén egy 50 méter alapátmé
slrkamrát találtak, benne melléklet nél· röjű 1,5-2 méter magas kurqán áll , régi
küll, nyújtott helyzetű csontvázakkal. térképeken is szerepel. A háton húzódik
melyek szorosan egymás mellett feküd- a régi halom érintésével .Jeihasználásá
tek. A tanya gazdája elmondta , hogy val" az öreg Kör özs gát _. mintegy be
különbözö ásások alkalmával rendsze- lesimul a halomba - keleti egyharmadát
resen találtak-találnak embercsontokat. belefoglalták az öreg gátba . így csak
Ezekbő l az adatokból feltétlenül temp- helyszfnen azonosítható, mert rnesz
lomkörüli temetőre kell gondolnunk. Az szebbről nem látszik , mivel a halom ma
egykori Árpád-kori településhez tartoz6 gassága azonos a gátkorona magassá
templom valószinűleg a mai tanya alatt gávaI. Délnyug ati oldalába belevágtal<
lehet. Okleveles adat hlján a települést egy digógődröt, ezzel rneqcsonkltott ák.
nem tudjuk azonosftani. Már a XIII. szá- Itt szórványosan szkíta s szarmatakori
zad elején elpusztulhatott s így a neve leleteket gyűjthettünk igen kis meny
nem maradt fenn. Ezt a feltételezést tá- nyiségben. Dávidházi Bekes Sámuel
masztja alá az is, hogy kö zépkorl adatol- gyomai református prédikátor krónlk á]a
ható töredéket nem találtunk. E lőford u l t szerint itt .embercsontokat találtak és
még itt késő-bronzkori , vaskori , szarrna- Ege falu temetőjének vélták a helybeli
ta sz6rvány edény töredék és bővebben ek." Találhattak ugyan ernbercsontokat.
avar kori cserepek. ~ legtöbb termé- de teljesen val ószlnütlen, hogy Ege te
szetesen az emlitett Arpád-kori anyag metője lett volna, hiszen ide kb. három
(X-XIII. sz.) bogrács töredékek, dlszítet - kilomét erre van Ege legkésőbbi telepü
len fazéktöredékek, majd csigavonala- lésnyoma a ma már elpusztított Béres
san oldalukon dfszített fazéktöredékek. Mihály-féle tanyán ál. Ott, ahol az Egei
A lelőhely átnyúlik a Gál Szabó tanya . főcsatorna a Torzsásl holtága torkolli k.
területére is (Tanya 436. Nyilas d űl ő, A 4/256. sz. lelőhelynél a régészek ösz
4/246. sz. l előhe l y ). szekeverték a Pólusok halma a Gyoma

Csárdaszáll ás-Mezőberény müút déli
oldalán van, illetve volt. A "Kis Két Ha
lom" az út északi oldalán van , [ó szemü
ember ma is láthatja, a hajdani .Közséq
tanya " mellett, az Oláh-lapo si hátság pe
remén. Kis lapos halom , kettő egymás
mellett. Neve dicséri magyar eleink név
adásának igen szemléletes módját: "Kis
Két halom".

4/261 . sz. le
l őhely BODOR
halom. A határ ke
leti részén, egy
ÉK-DK-i irányú part
kisé ri a Hármas- GönczyZsolt angoltanár
Körözs széles árte- '-- _

4/250. sz. l e lőhe ly FATTYAS sarok,
MÁRTON tanya. - A határ keleti részén
a Hármas-Körözstöl délre a széles ártér
délnyuga ti peremén, egy kisebb ármeder
délnyug ati partján van a lelőhely. Északi
szélét egy sil6gödörrel, nyuga ti peremét
egy csatornáv al bolygatták meg. Dél
nyugati oldalán halad el a régi Körözs
gát is. Az egész területen bőségesen

van Árpád-kori cseréptöredék, délkeleti
végén embercson-
tok is vannak, de itt ,--------- - '----.
templom hely nyo
mát nem észleltük.
Ennek ellenére az
igen gazdag Árpád 
kori leletanyag egy
kisebb falu helyét
bizonyftj a. Talán a
szomszédos Ege
falu (4/144-145. sz.
l előhely) egy ko
rábbi kezdeménye

.Iehetett. Volt még
itt késő-bronzkori,

gepida, kora-avar,
köz épsö- avar-kori
lelet.

.Következö 1el őhelyünk .. mely
emlltésre rn él tó - 4/236. sz. lelőhe1 y
NÉMET-ZUG. A H ármas-Körözs É-i
partján, melyet egy ho1tág közrefogott ,
eléggé lapos terület. A Holt-Körözs azaz
a holtág ezen a területen egy három
szög alakú hátasrészt megkerül észak
felő l , s ennek legnagyobb része ma az
árterre (hullámtérbe) esik, mivel a gát
az északi részén halad keresztül. A ki
emeikedés terü1etén sok edénytöredé
ket találtak, a hátas rész nyugati oldala
meredekebb, a ke1eti és déli része el
laposodik. A nyug ati magasabb rész kö
zepe táján egy Arpád-kori templom ma
radványait is megfigyelhettük : tégla- és
paticstöred ékeket. (ez utóbbi égett vagy
égetetlen házfal-épületfal vesszőre, do
rongfá ra tapasztás, agyag maradéka)
embercsontokat. A l előh el y feketeszínű

talaja élesen elvált a környezete sárgás
szlnü, homokos-agyagos áradmányos
hordalékátó l. A l előhely egyrésze már
fgy is a partvédelmi rnunk álatok áldoza
tául esett. Hasonlóan a 4/145 sz. EGE
falu, s a 3/7, sz. I<OCSORHEGY-Endrőd

v. ker, l e lőhelyekhez . Régebbi korokból
való leletet; alföldi vonaldfszes ker ámia,
szarmata-kori, de az Árpád-kori kerámia
az egész területet beborítja. Ennek alap
ján kimondhatjuk 'egy ős i folyó kétparti
(K. Tarcsa, Gyoma, Ege, End rőd , Ha
lásztelek, Tölgy stb.) település Árpád
kori település-fa lu állott itt egykoron.
Árpád-kori cserépbográcstöredék, fa
z ékdarabok. stb. tanúsftják.

Az Árpád-kor utáni i d őből egyetlen
töredéket sem találtunk, mely tény azt
jelzi, hogy ez a falucska igen korán, leg
később a tatárjárás idején elpusztult.

Azonosftható - feltételesen - a xv.
században MII<LÓSLAKA, MIKLÓS
TELEKE, MIKÓLAI<A puszt ával. mely
mindvégig Gyomához tartozott , mint
blrtoktesthez, 1412-ben iktári és gyom ai
BETHLEN Miklós fia Gergely (ők a ké
sőbbi erdélyi fejedelem Bethlen Gábor
fe lmenő i ) az egy őstől származó - azaz
a Bethlenekkel rokon - NECZPÁU Imre
és fia György osztozkodásakor puszta
praedium néven Gyoma birtok tartozéka
volt, Mykolak a s BETHLEN Gergely ke
zén van. Utoljára '1496-ban találkozunk
nevével, amikor a Neczpáli-Justh család
kezén van.

4/245. sz. lelőh ely NYILAS d ű lő , Dó
zsa mgtsz. (hajdan Szendrei tanya). A
gyomai határ délkeleti részén egy É-D-i
irányú magaslaton van a l előhely. Nyu
gatról és keletről lapos részek határol
ják. A l előhelyet pontosan a kö zep án
osztja ketté egy a hátta l azonos irányú
régi Körözs gát. 1974-ben villanykarók
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Fülöp Zoltán

Anyám keze...
(írta: Benke Mária)

Kezeimetnézem elmerengve,
Anyám fáj óskezeit juttatja eszembe:
Ráncosodik,ujjaim görbülnek.
csukló Izületeim elferdülnek.
Szegény Anyám' keze munkától kérges,
a sok dologtól száraz és érdes, .
mégissimogatása bársonyos
szeretete odaado, otthonos.
Biztonságotadott, ahogy átölelt
szívemjóságával, szerétet ével megtelt.
Boldogság áradt belőle, "hogy rám nézett
csillog6 fáradt tekintete megigézett.,.

Jelen időben gondolok Rá.
Olyan mintha a kezemet fogná.
Itt van mindig, életem perceiben,
örömben, bánatban, múl6 éveimben.. .
Beszélgetek vele, tanácsotkérek.
Szivem érzi, hogy veleélek
Elment, de itt maradt bennem,
tovább él Ó mindig a lelkemben.
Ez a szeretet kisér azutamon,
melyet a gyermekemnek is átadhatom,
Ö is továob adja azÓ gyermekének
milyen különös körforgás azÉLET!

2013,05,25. Gyomaendrödl FC - SzarvasiFC 1: :2
G,: MolnárT.
111.: 1: 2 G.: KurIlIa V,

A szcmsz édvarl marközé sen erősen kezdett a hazai csapat, már
a hetedik percben gólra váltotta egyik helyzetét. Nem állt le il hazai
csapat, továbbra ls szép támadásokat vezetett, de mint eddig több
mérk özésen lsebben II szezonban mlndet kl ls hagyta. A félld81g több
g611alls vezethettek volna,Avendégek helyzet nélkül zá rtákélfélldöt, A
második félidő elején I:!gyenlftettek a vendégek szlnte a sernmlböl, az
első lehetéíségüketkihasználva,Tlz perc múlve egy"bombag6I1al" ave·
zetést lsmegszerezte asza rvas i csapat. Ezt k övetően lstámadott il hazai
csapat, de képtelenek voltak bevenni az ellenfél kapuját. A helyzetek
alapján g610kkal kel let volna nyerni a rnérkélzést, deamIg nemtanuljuk
megberúgni il klalakttott lehetőségeket, nemfogunknyerni, A Szarvas
érdemtelen ülvitte ela három pontot Gyomaendrödröl.

Azeddig lejátszQtt marközések eredm~nY I:!I:

201 3.05.17. Gyoma@ndrödl FC - TótkomlósiTC 1: O
G.:Boér Zs,
111.: 6: 1 G.:D~vld 1. (2),Csap6 P,(3), GyuriczaL.

APOnk/;}sdl hétvégI:! pént@kJén Ismételmaradt mérkéz ést k@llett
pétolnl a baJnokságban. Gyélzelml kényszerr@llépett pályára c:saptltu,nk

MéJusllabdarúg6mérközésdömping II biztos Megyel I. osztályú tilgS~g megtllrtása érdekében. A tét kicsit
bénrt611lg hatott a csapatra, rnert hiába dolgozott kl helyzoteket, azok

Amájusi hónap a labd<lrúgó mé rk ö- kimaradtak. Amásodik félIdőben sem változott a mérk öz és képe, élve
zésekröl szélt, Egy hónap alatt hét baJ- Z€ltes Játék alakult kl. A félld/l középén a vlmdégl:!k két alkalommal ls
nekl kellett lejátszani szerda = szembet mérkélzés labdát hibáztilk, szarencsére. Ezt követöl,m ls tovább táma
ritmusban, a POnkösdl hétvégén pedig dott ahazai csapat és amérközés utclsó percében slkerülttalánaz utol·
péntek- hétf81 napokon. MindeztII má r- sótámadást g611al befeJl:!znl. Nagyfl:!szültség szakadt fel a csapatban II
clusl kedvezőtlen Id8jilrás mlatt elhalasz- g61t követően, Igen fontos márk özésen kicsit szerenesés körülmények
tett mérk özé sek pótlása Indokolta, Abaj· között,de gyözel~mmel fejezte be a mérközést, meqszerezve a létfon
nokságot 2013. Június 1·lg be kell feJe:ml ' tosságú három pontot.
amagasabb osztályok átszervezése rnlattl
osztályozó mérközések vég@tt. Sllrll volt a 2013,05,20, MéhklHékl SE = Gyomllendrddl FC 3: 1
program és sokszor fáraszt6 ls, hiszen a G.: W~rIQ To
hétközl fordulók munkanapokra estek, fl . Ifi.: :2:2 G.: Csapó P., Oláh R..Mf ,'. munks mallett k~lll:!tt ti bajnoki mérközé - Pünkösd hétfőjén Ismét pillyáralépettcsapatunk abslnokesélyes

.. IP"'W' seket lejátszanI. Nehéz Idöszak volt, nem otthonában. Kissé megilletődötten és sok hibával kezdtük a mérk özést,
ls Jöttünk 1<1 belőle Igazán szerencsésen, ennek következtében márazelső negyedóra végén kétg610s hazai ve

Több mérk özésen lsklütközött a fáradtság jele,a máscdlk félidők nem zetés született. Miután rendeztük soralnkat, falnöttünk a feladathoz és
mindig úgy sikerültek, ahogy elképzeltük. Sajnos a helyzetklhesznél é- klegyenlrtetté vált a rnérköz és, A második félidő első percében sikerült
sunktovábbra ls Igen gyenge,il kapu elOtt sokszor rosszul döntünk. ez- gólt szer ézn ünk és csökkenteni a hátrányt. Ettő l kezdve egyenrangú
zel kimaradnakí;l lehetőség ek és pontokatvesztünk €ll emiatt. partnereilettünk a bazaleknek, több helyzetünk lsad6dott, de ezek ls·

mét klmaradtak. Büntetett ls II Méhkl:!rék, a félJdd közepén Ismét g61t
szeré ztek. A megnyugtat6 e l őny birtokában márnem erőltették a gól·
lövést, Gyomaendr8d viszont még a mérközés végén ls csak kihagyni
tudtaakidolgozotthelyzetét. Megérdemelt hazai siker született,2013.05.01 . Csabacsüd SE ~ Gyom aendrődi FC 3:O

G' _.
Ifi.: 1: 1 G.: Mlhaleczl,

A Megyel I, osztály egyik legjobb csapata otthonában léptünk
pályára. Aze lső félld8ben nagyon fegyelmezett, jó játékkall eptük meg
II hazaiakat. A kidolgozott taktika bevélt, szigorú védekezés a szélek
lezárásáv<ll, msjd ebből Indulva ellentámadások vezetése. Sikerült ls
néhány helyzetet klelakltanl, de ezek kimaradtak. A második félidő ele·
Jén lazébban védekeztünk, a hazaiak ezt kihasználták és trz perc alatt
két gólt szerezve el ls döntötték a mérközés sorsát. Afélidő köz épén
lött harmadikg6ljukl<a l végkép megpecsételték győzelmüket. Sajnos i:1
gyoma ot1drődl csapat csak egy félldéln keresztül tudtaJátszani az Igen
eredményesvédekezöjátékátés ezkevésvolt apontszerzé shez.

2013.05.04. Füzesgyarmati SI( = Gyomaendrödl FC 3: O
G' ••
Ifi.: 2: 4 G,: Oláh R.,Dávid l.,Gyuricza L" Csapó P.

Ismét egy nehéz mérk özés Idegenben. J61 kezdtünk, az előző

fordulóban bevalt szigorú védekezés Ismét hatékonynak bizonyult. A
hazaiak nem tudták megbontani él védelmünket. szórv ányos ellentá
madásainkveszélyesek voltak, dególt nemsikerült eze kbő l szeremünk. r---------------~------
Amásodik félIdőben lssikeresen alkalmaztuk továbbvédekező játékurt
kat. Amérk őzés 70. percében azonbanjött a rövidzárlat és negyed óra
alatt három gólt lskaptunkhirtelen, ezzel eldőlt a rnérközés,AJól felépl·
tett taktika sajnos köddé vált és Ismét vereség lett avége.

2013. OS. oa. Gyomaendrődi FC - Kondorosi TE 1: 3
G.: MolnárT.
Iti.: O:O G.: ••

Hétközben kellettpótolni amárciusi rossz Időjárás miattelmaradt
fordulót.Rosszul Indult számunkra a rnérk öz és, máramásodik percben
gólt kaptunk egy kapu előtti kavarodás után, Ezt követően rendeztük
sorainkat, klegyenlrtetté vált a játék,mlndkét kapu előtt adódtak lehe
tőségek, deacsatárok pontatlanok voltak. A második félidő elején sike
rült egalIzáini azállást, de tíz perc m úlva él vendégek egy szöglet után
Ismét eíönyhö z jutottak. Ezt követően sokat támadott agyomaendrődi

csapat az egyenlftésért, a helyzetek azonban kimaradtak, a védelem
nagyon 1<lnyllt és egy kontra végén a Kendoros megszerezte harmadik
g6lját,amellyel végkép eldöntöttea három pont sorsát.

2013.05.11 . Gyomaendrődi FC - Mezőberényi FC 1: O
G.:MolnárT.
Ifi.: 1: O G.: Oláh R.

Három vereség után lépett csapatunk pályára, nagyon fontos
mérkőzésen. Szerencsére a tét nem bénltotta meg a játékosokat, har
cosan, erőszakosan Játszottak. Változatos Jó Iramú mérkőzés alakult kl,
helyzetekkel, amelyből egyet cl félidő végén ahazalaknak slkerUlt ki
használni, rgy előnnyel mentek il szünetre. A második félidő ls Iramos
játékot hozott, mindkét csapat felvállalta a támad6 játékot.A félidő kö
zepén avendégek egyperc alatt kétszer lsakapufát találták el, deennél
közelebb nemJutottak agólszerzéshez, rgy fontos mérl<őzésen tartotta
Itthon il három pontot agyomaendrődi csapat megérdemelten.
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24-30,VI. Gyoma endrődi Holló László M űv é szte le p

Helyszín:Gyomaend rőd , Harcsás-zug

13. 16. óra Szent Antal napi megemlékezés
Helyszín: Szent Antal ház

29, 10.óra XXI. Saab Aut6stalálkozó
Helyszfn: LigetGy6gyfü rdő

30,9.óra Üldözött Gazdák Napja
Helyszín. Szent Imre templom, Hősök tere

08."Bogrács Napja"XI.Paprikás krumpli főző verseny
Helyszln:öreg szö l ő, Szent Imre Id ősek Otthonaudvara

Mészáros Vendelné
óvodap~d t\gógu s

2013, május S-én ünnepl szentrnlsére vártuk Q hunyai hívőket ,

Iskolás és évcdás gyermekeket. Má r-már ha~yományként, ismét Q

templomba» köszöntötték lvanyl plébános Ul' mellett fi Nagynia
.mákat, Édesanyákat.

Ünnept volt azérzés aszlvekben-lelkekben. A gyermekek ehhez
mélt óan, meghatottan, kellő alázattal nYIJJtották át verees-énekes
csokruknt, majd kis nJándékalkat II Jelen lévő édesnnyálmak.

A Plébános úr köszöntő szeval és Gárdonyi Gézát611dézett 90 ·
ralvalamennyíünkben mély érzéseketváltott kl.

"Te mlnden erönél erő sebb erő finyal szerétetI Te emberi test
be öltözött napfényl Te lsten sztvéb81 leszállott szent láng, haláltól
nemfél8, erős gyöngeség!"

AA
" e oO O{

2013, május 26-án II Hősök terén ünnepi megemlékezés volt
az első - , a második világh áború és az 1956-05 forradalom h ősi ha
lottainak emlékére, A városi ünnepség előtt a Szent Imre katolíkus
templomban ésugyornai Református templomban hálaadó szartar
t ások voltak II hősök tiszteletére. A változékony idö míatt a városi
ünnepség azendrődi Szent Imre templombankerü lt megrendezés
re, ü nnepi megemlékezést tartott Wertheuri Albert nyugalmazott
ezredes. Az ünnepeégen k ö zrem ű k ö dö tt a Gyomaendrődi Zeneba·
rátok Kamarakórusa.
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Meghivott vendégeink egy csoportja

lánk egyl<ari tanu lója Weöres Sándo r gye rmekverseihez készült illuszt 
riÍcióibó l rendezet t kiáll ítás rnegn yitójára kerü lt sor a zsibo ngóban. It t
a száz éve születet t kö l tő éietútjá t is bem utat ták a gyerekek. Innen a
Rózsahe qyl em lékkiál lításon át vezetett az út a színházterembe, ahol Dr.
Gyuri G" Csaba egyetem i do cens, vo lt diákunk, a Szent István Egyetem
d ékánja tartott e l őadá st a környezet és talajvédelem rő l , a vör ösiszap ka
tasztrófa álta l okozott károk he lyreá llításában szerzett tapaszta lata iró l.

Az irodalom és történelem iránt érde k l ődő diá kok és vendégek szá
mára Giricz László, rendszeresen visszatérő vol t end rődi diák el őad ónk

Petőfi életét mu tat ta be, úgy, hogya költő életének rninden fo ntosa bb
állom ás átvetített képekkel ill usztrált a.

Kopcsekn éFülöp Mária és Vaszkó
András Rózsahegyi-dijasok emlékfát

ültettek .

Az iskola é l etérő l további in
for máció kat, képeket találhat 
nak az isko la honlapján: W_W.W,
r.Q.~.9.b~0j$k.QJ.aJ.w .

Nagy Gy. Eszter grafológ us; írásszakér tö e l6~dására iss~k~n vo ltak
kíváncsiak. A bátor jelentkezők írását ki is értékelte a szakember,

Tímár Imre, az End rődiek Barát i Köre elnöke ismét megő ri zt e ve ( ~t ·

lenségét a 20 táblás szimultá n sakkjátékban. .
Iskolánk ped agógusai két helyszinen fog lalkoztatták a felsős ö ket

Sütő Györgyi és Varga Lászlóné felh asználva a zsib ongó ban látható
gyönyörű rajzokat, Weöres Sánd or életével ismertették meg az érd ek lő 

d őket. Verset mondtak, azok kép i világát fi gyeltet ték meg. Párh uzam ba
állít ották a ver seket és a rajzoka t. Szentpé teriné Uhrin Ildikó és Szent 
péteri Bo ldizsár kézműves foglalkozást vezet te le A lányok rongybabát
készítettek, közb en megi smerték a kékfestés munkafolyam atát. A fiúk
papírsárkányt csináltak, melyeket ki is prób ált ak az udvaron.

Az alsósok játékos ügyesség i feladatokkal, szövéssel, fon ással, ori
ga rnival, nernezel éssel, aszfalt rajzza l, kvízjátékkal, színezéssel tö ltötték
a dé le lőtt egyik felét. Utána egy bo hóc vár ta ő ket interakt ív já té kprog
rammal.

A terebélyes udvari platánfa h űvösében kerü lt sor délben az ered
ményhirdetésre. Kiemel ked ő munkájukért Rózsahegy i-díj at kaptak:
Vaszkó András és Kopcsekné Fülöp Mária pedagóg usok . Botos Pon g
rácé lett az idei Szent Imre-díj. A Rózsahegyi veté lkedő vándordíját és a
vele járó tortát a 6. b és 7. b osztályo k nyerték.

Estefelé sokan gyülekezte k a ridegvárosi játszótéren. A kitü ntetet
te k elülte tték az emlékfáka t és ezután lángra kapott a tá bo rtűz . A gye 
rekek kitartóan futk ároztak. csak az arcfesté sné l, a lufi haj togatásnál és
az ügyességi játékoknál álltak meg. Tíz órára elham vadt a tűz és haza
mentek a fiata lok, hogy másnap úju lt e rővel vegyék birtokba a Ligetben
felépített kalandparkot.

Míg egy ütt k i ü t őcskeztek fe lnőttek és gye rekek a liget i aszfalton ,
add ig a két spor tpál yán 25 csapat részvételével zaj lottak a Rózsahe
gyi Focikupa mérkőzése i. Isko lánk
csapatai egy első és egy harmadi k
helyezést szerezetek és az ered
ményhirdetésen Dankó Béla or
szággyű l ési képvi se l őtő l vehették
át a kupát.

Ebéd után egy kis pihenő, és
lehetett készülődn i a gá laműso rra .

Egész évi rendezvényeink remek
beszabott, szívet- lelket gyön yör
köd tető dara bja it válogattuk össze
erre az estére a lelkes közöns ég
számára. A magyar és angol nyelvű
jel enetek, versek sorát da lok, ze
neszámok, tánc és bábjáték tet te
még színesebbé . Rem éljük, még
sokszor ta lálkozhat ilyen kellemes
körü lm ények között a hálás közön -
ség tehet séges diákja inl<kal.

Rózsahegyi pólós di ákok koszor ú
jában nyi tot ta meg Farkas Zoltánné
in tézményvezető a XVII. Rózsahegyi Na
poka t, és köszöntötte Rózsahegyi Mari
kát. Az iskola előtt, a Liget i holtág- part i
Fák árnyékában, Rózsahegyi Kálmán és
Tímár Máté szobra között helyet foglaló
ven dégek a természet lágy zsongása kí
séreté ben hallga t ták a di ákok m ű sor á t,

és Giricz Mátyás megnyitó beszédét. A
Jászai-díjas színházi ren d ező endrődi

po lgári isko lai évei rő l mes élt, szer étet
tel go ndolt v issza egykor i tanáraira,
köztük az akkor pá lyakezd ő Márton Gá
bor ra. Bár személyesen nem ta lálkozott
Rózsahegyi Kálm ánnal, de sok kiváló
ta nítványával, neves színészekkel dol
gozott együt t pályája során.

Az ünn epség után [<óra Judi t. isko-

Rózsahegyi Napok

Giricz Mátyás szinh ázi rendező

nyitotta meg a rendezvényt

A Szent Imre díjas Botos Pongrác (a képen koz épen) isf ellépett a gálán Népszerű volt a lufi hajtogatás a tá bor t űzn él
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Mesék, versek...

Benke Márla:

Péter és Pál...
(népmesei átdolgozás)

Egyszer volt. hol nem volt , volt egyszer egy szegény
legény, Péternek hívták, n~m volt neki semmije csak
egy szamara, "akivel " jól megértették egymást. őt pe
dig Pálnak nevezték.

Történt egyszer, hogy Péter minden kis holmiját egy
batyuba kötötte és a szamár hátára rakta, így indultak
ők ketten szerencsét próbálni a királyi udvarba tartva,

Sok nehézség és kaland esett meg velük, míg hét
nap hét éjjen át vándoroltak, a sötét rengeteg erdőn,
hogy a királyi palotához érjenek, ,. '

Egyik nap olyan volt mint a másik, a szamár még - Takarodjatok Innen, seho t öbbé ne is lássalak tlte-
csak,evett egy, keveset. mert legelészett a dús fűben, ket, csavargók, gúnyt űztök a rendes becsületes ern
de Peternek mar nagyon korgott a gyomra, Ezért levet- berből? -Nahát! .
te,a kis,motyóját a szamár hátáról és addig keresgélt. Tovább haladtak, de Péter nagyon el volt kesered
mig talalt egy darab száraz kenyeret. azt elmajszolta, ':Ie, ~o9Y,ha ez így m~9Y: soha ser:n tud sehol rnun k óhoz
a patak friss vizéből ivott egy jót és álomba szenderúlt, jutni. fokent nem a klrólvl udvarnal.

Nemsokára álmodott valamit, amitől Igen nagyon Meg kellene keresni a kis koboldot, hogy bocsásson
megijedt, Gyorsan felpattant és kereste, hogy kl há- meg neki és vegye le az átkot róla" . Hívni kezdte amint
borgatta az éjszakai nyugalmát . Egyszer csak egy kis beesteledett , de nem jelent meg a kobold. Prób ólto
kobold állt vele szemben, a szemei világítottak a sötét- ékes szólással csalogatnl, de semmi."
ben, Reggel szomorúan nekiindultak. ez már a hetedik

Ugy megijedt, hogy rákiáltott: nap volt a vándorlásukban .
- Hát Te meg miféle szörnyvagy? , t:- hetedik nap alkonyán megpillantotta Péter a ki-
A kobold sértődötten csak annyit mondott, hogy: rólvl palotát, nagyon megörült a pazar látványnak és
- Nagyon megbántottál, azonnal kérj tőlem oocsó - ?Iettette a szamaráLhogy még sö~étedés előtt odaér-

, noto t. én nem vagyok szörny. Jenek" ,
'- Dehogy kérek, hiszen azt sem tudom kl vagy és rnl- Mi~or bebocs~tást nyertek a klrólvludvorbo . a kirá ly

vel bántottalak meg, ta lán Inkább Te kérj bocsánatot, megla!j'a ,;J szegenyembert a szamarral. intett , hogy
hogy rám ijesztettél és felvertél a legszebb álmomból, vezessek oket elébe.

Szó szót követett. míg végül a kobold a varázsere- Péter mély meghajlással üdvözölte a királyt e képen:
jével megátkozta Pétert, azt mondta neki, hogy mivel . ,- Nagy tlsz,telettel és hódolattal köszöntelek Téged
nem kért bocsánatot tőle, átok üljön rajta, és akár mit klraly uram, Teged, aki a legbölcsebb vagy kerek e vi-
mond ezután, a szamara mindig utánozza öt.. lagon" ,

Péter csak nevetett az egészen. A szamár úgy szint' elmondta, szó szerint az iménti
- Még, hogy Pál, a csacsi őt utánozná? Az lehetetlen köszöntést.

_ gondolta, , A király csak nézett, hol a szamárra, hol a legényre,
Megvirradt. s folytatták útjukat a királyi palota felé, es nem tudta eldönteni, hogy cl bolondját járatják-e

de nagyon sütött a nap, melegük volt, hamar elfárad- vele ."
tak , mire egy fogadóhoz értek . Megkérdezte, hogy miért ismételte meg kétszer 0 18-

Péter megörült. Azt remélte, hogy kap valami rnun- gény az údvözlést...
kót. s annak fejében egy kis kosztot is, ezért hát i ll endő~ - Hát az a helyzet király uram ." - eddig jutott cl rnon-
en köszöntötte a fogadóst. dókájában, mert Pál a szamár rn órls ugyanazt mondto.

- Adjon lsten tisztelt bátyám-uram, volna-e számom- - Szedve, vette teremtette! - rnordult a király, hú r
ra valami rnunkc . bármit elv éqeznék... csak nem a bolondját járatjátok tényleg velem, hiszen

De amint a fogadós válaszolhatott volna a szamár is a szamár az nem is tud beszélni" .
szó szerintelismételte az Iménti mondatot.,' - Ez tud - válaszolta Péter sóhajtva.

- Tyű, az óldójót. hát te a bolondját járatod velem? - - Ez tud - mondta Pál. a szamár is.
kérdezte a fogadós. - - Takarodj a szemern elől- mond- A király jót kacagott.
ta, ", . ' - Még ilyet nem láttam, felveszlek titeket udvo rl bo-

- De én, csak én .'" hát - dadogott Péter - ő maga lond omnak, mert úgyis folyton unatkozom, senki sem
sem hitte, hogya kis éjszakai kobold átka fogott, Meg- szórokoztot. már idejét sem tudom, mikor nevettem
vakarta cl fejét. s azon morfondírozott, hogy most mlt egy..Jót utoljára. "
tegyen, 9römmel elszegődött Péter és Pál a király szolgá-

Illendően ismét megszólította a fogadó tulajdono- lataba, attól fogva a király mindig vidám volt, el sem
sót. hogy ez csak egy tréfa, egy barátja csúfot űzött engedte maga mellől a legényt ésa szamarát, Kényez,·
belőle, de ő tényleg szeretne munkát kapni, egy tál tette őket, ettek Ittak, szép ruhákba jártak, a szarnár is
ételért.. arannyal klvarrt palástot kapott". Jól éltek a királyi ud-

A szamár megint mindent szószerint elismételt. verpon. amíg meg nem haltak. '
Erre a gazda klebrudalta a kocsmából mindkettő- ,Igy végződött a rnesérn. hiszitek? - ha nem , jQrjotok

jüket: ' utóno.. ;
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2013. április 19-én, pénteken iskolankba látogatott dr. Zacher
Gábor, a budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház tox ikológus fő ..
orvosa. A délelőtt folyamán egy érdekes elő ad á st tartott a 7-8.
évfolyamosok számára a tudatm6dosító szetek hatásairól. A
hallgatóságot telj esen lenyűgözte a doktor úr előadása, magá
val ragadó stflusa. Felhívta a figyelmet a kábítószerek és egyéb
egészségkárosító, bódító anyagok veszélyeire, hogy azok meg
változtatják azok használóját, aki így viselkedését, cselekedeteit
nem tudja befolyásolni, irányítani, olyan dolgokat tehet, amelyet
normális körülmények között nem tenne.

Bízunk benne, hogy mindenki számára nagyon hasznos és
tanulságos volt a toxikológiai előadás.

Agostonné Farkas Mária ésZacherGábor

1I!(örösök mentén" Tehet séggondozó verseny

A Körös - Maros Nemzeti Park növény - és állatvilágil került a
komplex tanulmányi verseny középpontjába 2013. május 23
án a Kis Bál int Ál talános lskolában , ahol megrendezték a ver
senyt. Mindhárom általános iskola tanulói részt vettek a jó han
gulatLI megmérettetésben, kül önbö ző korcsoportokban, több
állomáson kellett a diákoknak il természettudományi, irodalmi
és kreatív tud ásukat latba vetni. Az eredményhirdetéskor mln 
den csapat tárgyjutalornban részesült.

2013. június

Versenyen a Szinfol:
2013. május 18- 20. között rendezte meg a Magyar Majorette

Szövets ég az Országos Mazsorett Bajnoks ágot Orosházán , három
korcsoportban, több kategóriában. 28 település több mint 600 ma
zsorett táncosa versenyzett. A Színfolt Mazsorett C soport is ne
vezett a versenyre, a következő eredményekkel tértek haza a legna
gyobb táncosok, cl senlor és junior versenyzők:

- Latyak Brigitta : két botos sz ólójával - első helyezett
- z ászlós min i kategória: negyedik helyezés
.. mix min i kategória : hatodik h,
- Latyak Brigitta - Polányi Aliz párosa: hetedik h,
- Polányi Aliz szólója: nyolcadik h.
-. Gera Ilona Pilla szólója: tizedik h.
. junioro k színpadi és összetett tánca: kilencedik helyezés
Köszönöm a mazsorettek egész éves rnunkáját, a sz ülők támo-

gatását! A nyáron folytat ódnak a próbák és a táborok is megrende
zésre kerülnek

Hunya Jolán
mazsorett csoport vezető

Az 5-6, korcsoportelső helyezett csapata A. juniorokkai
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AZ ÉNEKELT VERS Ü EPE
CjYQMAENDRŐDÖN

Híradás a VI. tutemetv ers Fesztiválról,
amely három helyi sikerrel zárult

Az elmúlt év végétől folyamatosan propagáltuk a helyi médiák
ban, hogy az OMart Kuiturális Műhely pályázatával (Cjyőr, Cjyőr;

Mátészalka, Paks, Budapestután) városunk elnyerte a megzenésített
versek 6. fesztiváljának rendezési jogát. Ez az esemény az interneten
keresztül szerveződik, így remek alkalomnak ígérkezett a település
népszerűsítésére, hiszen az ország legkülönbözőbb pontjairól, vala
mint Spanyolországból. Ausztráliából. Erdélybőlés Szerbiából is ér
keztek nevezések.

Mi is az internetvers fesztiváll Az ötletgazda főszervezők F. Si
pos Beaés Faggyas László (Hangraforgó együttes) szerint: "a fesztivál
az Internet adta lehetőségeket felhasználva hirdesse az é lő magyar
költészetet, közvetlen kapcsolatot teremtsen a költők és a verseiket
megzenésítő zenészek köz ött." A rendezv ény-egyúttal három nagy
magyar költő, Weöres Sándor 100., Határ (jyőző 99. és Gergely
Ágnes 80. születési évfordulójára emlékezett.

A fes ztivál három szakaszból állt
- A fcsztiviÍl honlapjára fölkerűl három klasszikusnak számító

költő, s ugyanitt a kortárs költ ők is közzéteszik verseiket (októbertől

január végéig). Ez évben 219 költő összesen 1628 vers éből.lehetett

szemezgetni. .
- A zenészeknek a klasszikus és a kortárs kategóriából is kell ver

seket megzenésítení. majd a dalokat februárvégéig beküldeni a szer
vezőknek , hogya fesztivál honlapján az érdeklődők is meghallgathas
sák. Az idei fesztiváIra 42 dalszerző 174 dallal nevezett. Színpadra
csaka zsűri által kiválasztott produkciók kerülhetnek. Ez évben a zsűri

elnöke e műfaj .klasszikusa", a Kossuth-díjas Sebő Ferenc volt.
- A fesztivál utolsószakaszában a meghívott előadók személyesen

mutathatják be műveiket a költöknek. érdeklődőknek a kiválasztott
helyszínen, most Gyomaendrödön. '

A versünnep április 17-én kezdődött. A költészet napja tisztele
tére az OMart Műhelyben a Hangraforgó együttes tartotta teltházas
"Barátság verskoncertjét". Nagyszerű ráhangol ód ás volt az elkövetke
zendő három napra.

Csütörtöktől egyre több fesztiválozó sétált városunk utcáin. Dél
után Dr. Szonda István a KI<SZI igazgatója adta át a közönségnek
Kocsis Csaba Barbarikum cimű fotografika kiállítását. A fesztivált
Várfi András polgármester; a rendezvény egyik fő támogatója nyi
totta meg. Városunk sok kiválósággal büszkélkedhet, közülük kerűlt

bemutatásra Dr. Szilágyi Ferenc nyelvészprofesszor, irodalmár, költő.

Szakavatott ismerője , felesége, Eszter néni a tőle megszokott alapos
sággal nem csak a tudós férj , hanem az egykori gyomai polgári tár
sadalom bemutatásával kivívta a közöns ég elismerését. Közrentükö
dött Cserenyecz Éva, Polányi Éva, Oláh Cjizella és két megzenésített
verssela Tűzmenedék együttes. Határ Cjyőzőre először Hajdú László
Komédiás Körének tanítványai egy vers-összeállítással emlékeztek,
majd az est zárásaként DinnyésJózsef daltulajdonosa költő megzené
sített verseiből álló műsorával ajándékozta meg a közönséget.

Minden napot a már hagyományos "vcrskocsma" zárta (csütörtö
kön DinnyésselJ, melynek lényege, hogya költők, a zenészek és az
érdekl ődök bor és pogácsa mellett beszélgetnek, zenélnek, énekelnek:
barátkoznak.

Pénteket a Kner-emiékm ú koszorúzásával kezdtük, ahol Dr. 1<0
vácsBéla tartott egy tartalmas, közvetlen megemlékezést. Különleges
élmény volt, hogy KasóTibor költő-gitáros erre az alkalomra írt egy
verset, amit Kovács András költő adott elő.

A Kner Nyomdában tett látogatást követően a program Endrő

dön folytatódottTímár Máté és Rózsahegyi Kálmán szobrainál. La
dányi Gáborné és Farkas Zoltánné megemlékezése után Decsi Kíss

K
András, Kasó Tibor és Kovács András rövid músora következett,
majd koszorúzás.

Csütörtökön és pénteken délelőtt a fesztivál résztvevőinek rend
hagyó irodalomórái színesítették a gyomaendrődi intézmények életét.
A Kner Imre Cjimnáziumban a Mi újság? zenekar, g Bethlen Oábor
Köz épiskol ában Bodroghalmi László, ~ Kis Bálint Altalános Iskolá
ban, a Gyermekliget Ovodában és az Ő sz i Napsugár ldösekOtthon
ban a Hangraforgó együttes, a Rózsahegyi ,Kálmán AltaIános Isko
lában a Csalogató együttes, Szigeti Sugár Eva, Kasó Tibor, Kovács
András, Losonczi Lénaés SzebeniSándor tartottak izgalmaselőadást.

Péntek délután kezd ődöft a 15 perces fesztivál produkciók bemu
tatkozója. Nyolc előadó lépett színpadra és nívós előadásokkal lepték
meg a nézőket.

16.30-kor kezdődött az emlékezés Weöres Sándorra. Oláh Gizel
la nyitotta meg Kóra Judit kiállítását, akinek légiesen finom illuszt
rációban gyönyörködhettek az érdeklődők. A nagyterem zsúfolásig
megtelt a Hangraforgó együttes lemezbemutató koncertjén, mely
után a Weöres Sándor gyermekrajz- pályázat eredményhirdetése kö-
vetkezett. ,

Este hétkor a fesztivál díszvendége. Cjergely Agnes Kossuth-dt
jas .k ö l t ő kápráztatta ~l a jelenlévőket. Személyes, meghitt l égkörű

besz'elgetése Polányi EvávaL és a közreműködő Tűzmenedék együt
tes, valamint Kocsis Csaba versekhez illő megzenésitéseivel igazi
.kulturcsemege"volt. . M intha angyal szállt volna el a színpad fölött."
- nyilatkozta egy néző.

A leezsúfoltabb nap 22. fesztivál produkcióval a szombat. A fesz
tivál sok~zínűségét jellemezte, hogy az országhatáron túlról is érkez
tek fellépők: Barcelona, Kolozsvár, Szabadka, de Magyarországszinte
minden szegletéből jelentkeztek: Miskolc, Paks, Decs, Nyíregyháza,
Velence, Cjyőr, Tényő, Balassagyarmat, Vésztő, Dunavecse, Pusz
taföld vár; Pécel, Orosháza, Berettyóújfalu, Budapest, Dunaújváros,
Cjyomaendrőd.

Nem bánták meg, akikellátogattaka fesztiváira. hiszen sokszín ű,

változatoselőadásokat láthattak, hallhattak.
Binges István nagyszerűen hangosította a produkci ókat. s külön

köszönet Bagi Lászlónak, aki erejét, idejét nem kímélve, képanyag
ban is rögzítette a négy nap történéseit.

A szombati nap legrangosabb eseménye a Sebő koncert volt,
mely igazi fesztivál hangulatot varázsolta nagyterembe.

A Cjálaest a fesztivál zárása, összegzése, ilyenkor nunden jelen
lévő fesztiválozó kap valami apróságot. Az. InternetVers Fesztivál
létrehozói, a Hangraforgó együttes átadták saját elismeréseiket. di
jaikat. Három gyomaendrődi siker is született. . Fesztiválembcr"
elismerésben részesült Fazekas Erika (Gyomaendrőd) a Tűzm enedék

együttes hegedűse, bravúros beugrásaiért (a sajátján kívül két zene
kart segített a színpadi hangzásban) . Két előadógárda aVendéghang
(Budapest) .és a Csilla(g) trió( Gyomaendrőd) színvonalas produkció
jáért vehette át az elismerés, a biztatás jeiét a Hangraforgó =Cram c
fon =Grarni azaz a Cjrammy-díjat.

Majális-díjat kapott Oláh Qiz~!Ia és Molnár Albert az internet
vers fesztivál népszerűsítéséért, és a bravúros szervezés elismerése-
képpen. .

A gálavacsora után hajnalig tartó beszélgetés, közös és egyéni
éneklés, zenélés zárta a Fesztivált.

A VI. InternetVers Fesztivál támogatói.
Hangraforgó együttes, OMart Kulturálís Műhely, J<J<SII

Katona József Művelődési Központ. Határ qyöző Városi
Könyvtár, Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, Gyomaendrőd

Város, Várfi András polgármester, fészek Panzió és Etterem.
Tótkaép Építőipari kft, CjYOMAPRESS, Agrofém, Csapó Marian
na, OTP gyomaendrődi fiók, Kner Nyomda zrt. Csoma Antal és
Csománé A gika, Oláh és Társa kft, Oláh Rita, Keselyősi kft, Róza
kft, Sikér kft, Cjyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus. CjYV5Z
TE, Color Shop, Insula Bau kft, Mágus Comp, H öterrn. Varga Béla
autószerelőmester, C-LAI<I<ER, Tóthné Kovács Edina virágüzlete,
Margó Vir ágbolt. Szarka Csilla látszerész, Yucca Vír ágbolt, Oláh
Réka, Tapír Papír, Kis Bálint Általános Iskola, Cjyomaendrődi Szó
Beszéd, Liget Fürdő és Kemping Cjyomaendrőd, Békés Megyei
Könyvtár, ZsilinszkyMif)ály, BarnaZsuzsa, Oláh Ilona és Oláh Ka
talin, R. Nagyné Baráth Eva

Köszönet mondunk az anonimitást kérő támogatóinknak is, hi
szen a felsorolásból is látszik, elsősorban a helyi vállalkozóknak és
magánszemélyeknek volt fontos, hogya fesztiváira érkező közel 2.00
vendég jól érezze magát, és messze vigye városunk jó hírét.

OMart I<ulturális MGhely
Bővebb információk a Fesztivál honlapján: ~w.w. net.Y_mfes.1t. h.\J.
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Karaláb é saj tmártással

6-8 zsenge karalábét megtisztítunk, félbevágjuk és enyhén sós vízben puhára
f őzzük. Világos rántást készítünk , melyet szüks éqes mennyiségű tejjel engedünk
fel. Reszelt sajtot elkeverünk tojás sárgájával, majd a felöntött rántáshoz adjuk
folytonos kavarás mellett. A karalábékat tálba tesszük és leöntjük a mártással.
Petrezselyem zölddel vagy meté lőh agymáva l díszítjük.

Seidl Ambrus

EN Ö FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác,akácfaoszlop

METÁLSTOP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

Tornádó elektromos ker ékp árok,
gázkészülékek, kazánok, radi átorok,
csövek, szerelvények.
h ű t ő szekr ények, fa

gyaszt ól ád ák, mos ógépek,
háztartás i kisg épek. szórakoztató elektronika,
szegek, csavarok, zárak, lakatok,
fürdőkádak, mosd ók, csaptelepek, mosogatók
GYOMAENDRÖD, Bajcsy-Zsilinszky u. 4'1.
Tel.: (66) 386-909

Hitel/ehe tőség! Mi nden kerékpá rhoz
értélces ajándékot adunk!

Szeretett el váram mínden kedves régi és új
vendég errlet teljes körű n ői -, férfi és

gye rmek-fod rászato mban.

Igény szerintházhoz ismegyek! Hétvégeken is!

L átkoczkméErdős Magdolna
GYOMAEN DRÖD, I(ULlCH GY. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

Ház •• •za drász: Minden felü eten
otthon vagyunk!
Válla ljuk lakásának teljes körű
felújítását, elképz elése i sze ri nt!

Munkáink garan ci álisak,
ki vitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető

legjobb minőség elérése a legmegfizethetőbb áron!

A felm ér ésünk, ami az írásos árajánlatot
is tar talmazza, te ljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

Nyelutanfolya mob; bezdőbneb és halad6bnab:
Em/éni ohtatós 2.oo0Ft, pá rol l.5 00Ft, h iscsoportos 800-I,OOoFt

Időpont · ntegegye:él szel'int: heti 2-4 -6 óra; regge l,délután,este

• 40 órás alapozó bülföldi mllnbaválla léíshoz
• 60 órá s ál talá nos tanfolyam

-Nyári intenzív nyelvvizsga tanfolyamo~: 4 hetes, fl hetes
n!npfoh és hözépfob, u :lnUeliuérés calt1pjéil"i Induló csoportoh

www.tudl'Uodajöllod.tm TTmdMllnd a,jöv'd~
A júniuIra, júlitm Q, a ugu sztusra tervezett a ngo l él ~émet
tanfollla mob Inditólóról varju!! Q projeid irod a pozitív döntélétl

2 0 -30 órás "edvezmé~ tanfclyamclla t aJánlun!>: 500-600Ft /ó

i(!I(l!1.~~(l;~IJ~i1.illl!~.~!g: 20 122970 2 2, info@inte rnyelvlt udio.hu
Többet megtudhat a Itonlapultbról l'[!.'lW'.inte rnye lviliWlo, hu

~!i~!!f~!!tl;r~(iqi~9~J1.fi=~.!fí)~I!4ffi!i~!9~1~V1t~!ii~~i~h]
Inter Nyelv stúdió, !{ouuth út 18. hétfö-pé nteb: 14.0 0 -18.0 0 óra

- festés, máz olás, tap étázá s
- hornlokzatszígetel és, hőszige telő rendszerek
- gipszkarton falak, álmennyezetek, el őt étfalak. boltívek
- rejtett vílágítások, gipszkar ton díszít ések, dobozolások
- lam inált pa rketta lerak ása, parkettacsiszolás
- fürdők, konyh ák burkol ása, kőm űves munkák
- tetőterek beépítése, szigetelése
- nyílászárók, ajtók, ablakok cseréje
- bontás, sitt elszállítás
- vizes falak szigetelése
- házak k ü lső hom lokzatána k szigetel ése, színezése

hidegburkolás (csempe, j árólap. márvány, gránit lerak ása,
- ill. tégla lerakása)
- melegburkolás (PVC, linóleum, szalagparketta, laminált

parketta,
- padlószőnyeg, dekorpanel rakása és fektetése)

állványozás, állványok bérbe adása (gurul ós, homlokzati)

LÁTKÓCZKI LÁSZLÓ . Telefon : 06/70/3 81-422 7
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖlTÖZTEK

Ezen tanulókból Dl: Knapp Józse!közgaszdász, okl. könyvvizsgá
ló lett, Polányi Zoltán oki. gépmérnok ésokl. gazdamérnök.

Lehetséges, hogyvan többdiplomás is, de nem tudok róla.

Polányi Zoltán

b.l1956-1958 között 3-4-ben engem
Kávai Gáspár tanító úr tanított, aki ak
kor már kb. 50 éves lehetett.

Fia Kávai Zoltán, aki az 1956-os
melbourni olimpián a 4-es / ?/ kajakban
aranyérmet nyert.

1.1 Kocsorhegyi iskola belső, szoc.
reál freskó. Készítője, festője val ászin ű

Homoki úr, aki kirakatrendező is volt.
1954-1958 között 1-4 osztályokban

jártam ide, egybevont oktatás ja lyt itt.
Középtájon a töltőceruzámat nyomo
gatva nézek a gépbe.

a.l Fényképet Vidákovits József ké
szítette, aki az első munkahelyes Fehér
Elvira 1954-1956 közötti ottani taní
tónőnek akkor a vőlegénye volt, majd
a férje lett. Csinos, reprezentatív fiatal
hölgy volt.

A tanítónő Nagykamaráson szúle
tett, most Szegeden él.

Az endrődi katolikus temetők takarí
tását, karbantartását támogathatják ado 
mányok felajánlásával:

Készpénzbefizetés az endrődi plébáni
án hivatali időben (munkanapokon 8-12),
vagy az Endrődi Szent Imre Egyházközsé
gért Kőzhasznú Alapítvány számlájára be
fizetéssel vagy átutalással. Számlaszámunk:
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet.

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

Az endrődi és a hunyai templomban,
a katolikus szertartás szerint eltemetett
halottakról 40 évre visszamenőleg, név
szerint megemlékezünk halálozási évfor
dulójuk napján.

Szép és üdvös lenne, ha a gvászol ó
család , egy éven belül havonta , egy éven
túl évente szentmisét ajánlana fel elhunyt
szeretteikért.

FAGYAS MÁTYÁSNÉ RÁCZ MAG
DOLNA, aki Hunyán lakott, 82 éves korá
ban, április 30-án visszaadta lelkét Terem
tőjének. Gyászolja családja

SZEIVOLT FERENC, volt gyomai la
kos, május 9-én munkahelyi balesetben
életének 52. évében elhunyt. Gyászolja a
családja

ÖZv. PINTÉR VENDELNÉ HUNYA
KATALIN, aki Endrődön élt, május 5-én
rövid súlyos betegség után életének 93.
évében elhunyt. Gyászolja a családja

Híradásunkban csak azokról emlékezünk
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá
járultak!

Kocsorhegyi általános iskola 1955/56 tanév 2.,3. osztályos tanu
lói.1-4 összevont osztályjárt ide (szerintem elö-tavaszkor készült a
fénykép) A képenfelül észak, hátul két dűlőnyire aKi srét tanyái lát
hatók. (Ma már ott egysincs..)

A tanulók nevei.
Els ő sor balról jobbra:
PencsevLászló. Erdősi Katalin, Nem emlékszem a nevére t, Gyu

riczaJulianna, ?.......László. KnappJózse!
Hátsósor balról jobbra:
Tímár Katalin. SzeieiBálint, Szakálos Aranka, Polányi Zoltán, ?

Szosznyák Erzsébet, Erdősi István.

..?tem~ et If&• .éi4~ étne4:
";fi4ta~~.~. étte4.
(Jé itt~~~ nm;.
-;?taJeU~~ a ~."

(fJ~ tf'f«Ú)
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Egész évben vá~uk ked
ves vendégeinket klimati zált ,
te rmálvi zes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti ,
családi rendezvények lebo
nyolítását klimati zált étt er
münkben 70 fő i g .

Az étterem nyitva
11-21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyol ítását vállal
ju k a telje sen klimati zált Híd
fő étt eremben 160 fő ig .,

P~Z~1(
Panzió és ~tterem

5500 Gyom aendrőd , Szabadság t ér 6. .
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06- 20/5599-240

E-m aii: feszekp anzio@mail.globonet.hu
www.feszekpanzio.hu

&. ALIj"~J. rll

!!l ~~~~~ Júniusi ajónlataim:
A :: ~fi ~ ~A Z e szivattyúk, öntözőcsövek, csatlakozók,szórófejek

= ~ ~ =~-- <) permetezők, vegyszerek, műtrágyák
$ virágföldek, virágcserepek, virágtápoK

Gyomaendrőd, Fő út 15. .. fóliák, müanyaghálóK, műa. ZSáKOk, p.p.zsáKoK
Telefon : 06-20- 9527-032 és e fűnyírók fünyírókések domilok kerekek

06-66 -386-274 . .. barkácsgépek,szegek, cs~varok , kéziszerszámok
~ festékek, lakkok, csemperagosztók,

gleltanyagok
.. testőhengerek, ecsetek, kőművesszerszámok
G munkavédeitni bakancsok, védőkeszlyűk,

munkaruhák
cl izzók, elemek, vezetékek, dugvillák,

kapcsolók
• bemer-titán siliconoK, purhabok,

tömítő ragusz/ók
cl szúnyogIiálók, szúnyogriasztók, légyirtók
cl bográcsok, bogr ács állván yok.Ias z éi
• alu-Iétrák, talicskák, beton keverők , szer

számnyelek
cl állateledelek, nyakörvek, pórázok

'. • szőnyegek 2x3m, és futószőnyegek, konyha
l"~~~~~ felszerelések
:: Vórom vósórlóimat! - FARKAS MÁTÉ
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AZ Ü DÖZÖTT MAGYAR GAZD K ELÉKÉREA tartalornból:
Önkormányzati hírek

IN MEMORIAM: GiriczVendelné
HornokIrma

Kedves Olvasók! A nyári szabadságo
lások miatt az augus ztusi szám előrel át 

hatólag némi késéssel jelenik meg. Szíves
megértésüket köszönjük.

Végre megérhettük azt, hogy egy széles
néprétegre, a sok-sok ezer becsületes em
berre és családtagjaikra hivatalosan is emlé
kezhetünk, fejet hajthatunk.

Nem csak akkoriban volt szörnyű átélni,
ma is fáj csupán emlékezn i a kegyetlensé
gekre. Sokat szenvedtünk, nélkülöztünk.
Nem sorolom az üldözések minden formá
ját, nagyon hosszú lenne a sor. Csak röviden :
értelmetlen adóztatás, verés, börtön, rabtá
bori munka, földelvétel, tanyák lebontása
(a benne l évő érték közpréda), sokak házel
vétele, üz l etb ő l . patikából, stb. kitessékelés,
eszközök, bútorok árverezése (adótartozás
eimén) , gátolva a megélhetés lehetősége és
a továbbtanulás, stb., stb.

Keresve a megélhetést - idős szülőket

és nagyszülőket itt hagyva - sokan eltávoz
tak, vagyis elüldözték őket. Erős akarattal s
élni akarással. tanulással hasznos tagjai let
tek tönkretett országunknak. Sokan meg
becsült értelmiségiekké váltak. Hírneves
emberek, sőt tudósok lettek a .kulákcserne
ték'~ Akik szakmát szereztek, azok is magas
szinten végezték becsületes munkájukat.

"Akartak" felemelkedni és minél jobb életet
teremteni családtagjaiknak. Senki sem vált
nincstelen munkakerülővé és csavargóvá.
Nagy kár, hogy nem településünk fejl eszté
sében tevékenykedtek.

Hogyan is lett valaki .kul ák"? Régi elő

deinknek nem ajándékoztak földet, tanyát,
házat, malmot, üzletet és egyéb ingatlant.
Rátermettséggel, tudássa I, tapaszta latta I,
erős ambícióval dolgoztak a családfő irá
nyításával a népes családtagok. Sok jószá
got neveltek, és gyarapították birtokalkat.
hogy majd ki-ki önállóan dolgozhasson, ha
felnőtté válik és családot alapít. Igyekezett
a családfő minél jobb életet teremteni gyer
mekeinek: paraszt a föld által, az iparos na
gyobb bolttal. az értelmiségi pedig sokrétű

tudással. Idővel a birtok, bolt bővült, de a
gyermekek száma mindjobban csökkent az
egyre kevesebb szüléssel. Szükségessé vált
külső segítés: részmunka, cselédség , inas,
segéd, stb. Keresztény szellemiséggel és
magatartással azonban a tulajdonos (nagy
többséggel) megbecsülte őket. Kivétel az
élet minden területén előfordul.

folytatás az 5. oldalon
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Hírek in en-onn 11 és házunk tájáról

GYOMAENDRŐDI SZENT FL6RIÁN ALAPITVÁNY

Az 1996·évl CXXVI.Törvény6.§ (3) bekezdés rendelkezésé 
nek mcgfelelöcn ezúton tájékoztatja n nyilvánosságet és értesíti
'Iámogntólt, hogy n 2011-bcll felajánlott SZJA 1%-nlból az adó"
hat ós ég 31 054 Ft összegetutalt át. Ezt az összeget az alapítvány
<1 helyiTűzv é delmi feladatok megvalóslt ás át bíztosírószervczetl
és technikai feltétele![avít ásénak elősegítés ére használjuk fel.

Köszönjük II támogat ást és kérjük, hogy n jöv őben is támo
gassák alapítványunk.lt ad ójuk l%-ával.

Gyomae ndr ő d 201 3-05-26.
Dil1)1t1László

Az tllapftvdl'l)l képvise l~le

Gyornaendrödí tüzelt ök is segí tkeztek II dunai árvíznél

A Hunyni, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkorményzatí
Tűzoltó s á gr ól S fő tűzoltó (Omílíák Csaba parancsnok, GYl11'ic 
za Lajos, Lénárt Lás7.16, Brezovai Tamás, Sz őke József) iselment,
hogysegítségetnyújtsanak az árvízi védekezésben.

Istennek11<'\h, és köszönet a páratlan összefogásnak, túl vu
gyunk az árvízveszélyen, és nagyobb baj nem történt.

Köszönet mlndazoknak,akik Hazánkat megvé dt ék.

Meghívó)

Gyomaendrőd Város Roma Nem
zetiségi Önkorm ányzatn sok szerétettel

meghívja Önt és kedves csalá dját, .1
Békés Mellyci Roma Labdarugó

Iornáral

2013. július 6·áll

Labdarúgó 'Iorna kezdete:
8030-tól -96-ig: Regisztr áció
9 órától: Köszöntök
9. í s-t öl: Mérk öz és
Helyszín:Gyomaendr ődí Népliget ( Endr ődi rész)
Rendezvény Fővédnöke : Teleki László

Orsz ággy ű l é si képviselő (volt rornaügyl államtitkár)
Védnöke: Várfi András Gyomaendrőd város polgárrnestere

Gyomaendrőd Város
RomaNemzetiségi Önkormányzata

Összetartozás Napja

Június 2·án az elmúlt évek hagyományainak mcgfcl cl ő en

a református templomban tartott istentisztelettel majd ezt
követően az országzászl ó megkoszor úzá sával emlékeztek meg
az Összetartozás Napj ár ól.

Június 2l ·én jövő októberközcpélg
!ezárjál<a vasúti átj.ín/lt .

2013. június 21-én 14:00 órától elörelá thntólng j övő év októ
bel'kö zep éig II 46,, 05 szám úfőúto n , Gyorm\cndr6d belterületén
található vasúti útjáró, a 46-os sz. főút 44+986 kmsz. átépítése,
azaz az aluljá ró építése míatt lezárásta kerül. A napokban na
gyon felgyorsult elker ül ő út építése a műszak! megold ásokkal
egy zsúfolt nagyvárosi közlked és í csomópontjéva változtatta a
PennyMarket és az OMVkút környezetet. Ezzel a forgalomelte
relessel megkezdődik a több évtizede várt vasúti aluljaró építése,
amely elkészültét követően mobllisabbá és a belterületi közúti
közleked ésben még élhetőbbé teszivárosunkat. Köszönjük a vá
roslakók megértését és türeimétaz építkezés idejére.

GYOMAENDRÓDÖN, Tamási Aron 13 51.. alatti ház el-
adó. Érdeklődni: 06 30-705 -1257 számon lehet.

A híttnnoktatás európai körképe

Mívcl Spanyolországban is hevesen ellenzi a baloldal az új
oktatási törvényt, amelyismét a tanterv részévé teszi a hittant, a
s~1anyol konzervatív ABC körképet készített az európai híttan-
o ctatásról, de az Egyesült Államok tengerentúli iskelálról sem
feledkezett meg.

Az európai államok többségében létezik a hittan míut tan-
tárgy, ezért könnyebb felsorolni, hogy mely uniós tagállamok-
ban nincs iskolaí hitoktatás: a Cseh Köztársaságban és Bulgári-
áb'II1, valamint Franciaországban, ahol tavaly már bevezetésre
készen állt a "vallásos tényeket" vizsW'lló és kötelező tantárgy él
közoktntásban, de az új szocialísta á lamfö, Prancoís Hollandc

I
első dolga volt beiktatása után. ho

rc
y hat ályon kivül helyezze az

elöd, Nicolas Sarkozyezzel kapcso atcs pozitívdöntését.
A rend kedvéért érdemes áttekinteni, hogy hol kötelező a

hittan és erkölcs oktatása Ausztriában, Má lt án, Cipruson, Dá·
niában, Svájcban, Svédországban, Norv égiában, Irországban és
Rom áni ában.

Választható a hittan hazánkban, Lengyelországban, Andor-
r ában, Horvátországban, Szlovákíában, Hollandiában, Lettor-
szágban, Lítvání ábaii, Ukrajnában és Luxemburgban. N érriet-
országban és Belgiumban is választható tárgy a híttan, amely
tartománytól függően beleszámít az átlagba. Portugáliában
(EMRC) és Olaszországban is választható a tantárgy, de nem
szá mít bele a tanulmányi átlagba az utóbbi országban a heti egy
óra, a közé pískolá s diákok pedigha nem akarják ezt tanulni, vá-
laszthatnak az ískol ák által felkínált képzések közül.

Nagy-Britanniában négy éves kortól 18 éves korig kötele..
'lŐ a vallásoktat ás nevű tárgy. de az elmúlt évek megszorlt ásaí
mlatt Míchael Govc oktatási miniszter rendelkez éseivel kivette
azon tantárgyak közül, amelyekbő l érettségizní lehet. Az emiatt
aggódó parlamenti képviselők szerint ezért csökkent a tantárgy
j el entősége, ésaz általános iskolákbanma már kisegítő, tehát k é-
pesítés nélküli a tanárok egynegyede.

A spanyol állami t.\vol<tatási egyetemen (UNED) összeha-
sonlít óoktatást tanító José Luis Gard a Garrido elmondta, hogy
Európa határain kivül Kínában be van tiltva a híttan, de [apán-
ban, amely szerlnte a világ legkevésbé vallásos nemzete, most
szinte rögeszméscn foglalkozik az erkölcstannal.

I Az ABC New York-i tudósítója, María Pítacoste pedig arra
eml ékeztetett, hogy az Egyesült Államokban az alkotmány els ő

m ódosítás ukifejezetten tiltja, hogyb ármely vallás vagy felekezet
hátrányt szenvedjen vagy előnyt élvezzen a többive! szemben.
Tehát egyikközintézmény sem kap állami. szövetségí vagyhelyi
támogatástvallásos tárgyú oktatáshoz. viszont kizárólagtárgyi-
lagos vagysemlegesszempontú nevelésben r észesíthetn ék tanít-
v ányaikat,

ST/Magyar Kurír
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hogy miről döntött a Képviselő-testület június hónapban

A Képviselő- testület soro n következő ülésé t, 2013. június 27-én.
14 órára hívta össze a Polgármester.

A hivatal új épülete előtt szokatlan látvány fogadta a megérke~ő

képviselőke t. Valós ágos tömeg gyűlt össze szimpát!atü?t.etés re. il
Ietve ar ra várva, hogy beülhessenek a nagyterem be es v égighallgas
sák a Rózsahegyi Kálm án Kistérségi Álta lános Iskola int ézm ényve
zetői állás ra beérkezett p ályázatok véleményezését.

Az előterjesztés szerint ez a napirendi po nt a zár t ülés anyagát
képez te, de a nagy érdeklődésre tek intettel képviselő,i ja:as~ at~a

előbbre lett hozva annak tárgyalása, m ivel Farkas Zolt anne p álya
zó hozzájárult a nyilvánossághoz, illetve Szabadka Mariann jelezte,
nem kíván részt venni az ülésen.

A szavazás eredménye: A Képviselő-testület Farkas Zoltánné
ki nevezésé t támogatta 9-3 arán yban , illetve javasolni fogja a dön
téshozó felé, (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyoma
endrődi Tat/kerülete) hogy az igazgató asszo nyt újabb öt évre bízza
meg a felada ttal.

2013. június 27-iki soron következő ülés tartalmából:

Az általáno s isko lák napközis szolgáltatásainak megszervezése

A napközis foglalkozások irá nti igények felmérését követő.e,n. az
a dö ntés született a nyári napközi keretein belül, ho gy 2013 . JulIUS
1. és július 26. között, hétköznapokon 7,30-tól 16,30-ig biztosítva
lesz az arra igényt ta rtó családok gyermekeinek a felügyelete. A
napközi bázisa a Katona József Müvelődés i Központ, de a progra
rnok függvényében további helyszín ek is szerepet já tszanak:

- Városi Könyv tár
- Liget Fürdő
- Sportcsarnok
- Sportpá lya
- Képtár
A sz ü l őknek a napi három szor i étkezé s díjá t kell előzetesen

meafizetni a Térségi Gondozási Közpo nt konyh áján ak p énzt áránál.
l-4Dosztályos tanulók eseté ben 368 Pr/nap/fő, míg az 5-8 oszt ályos
gyer meknek 419 Fr/nap/ fő . "

A gyermekek felügye letét két, a közfoglalkoztatásba~: ré~zt vevo
személy fogja ellátni. Ehhez a feladathoz ugya n nem szukseges pe
dagógiai végzett ség, a kiválasztás fő szempontja mégis a neve léssel
kapcsolatos munkatapaszta lat meg léte volt.

Óvodák nyári nyitva tartása

A közhaszn ú társaságok fenntartásában rn űköd ő óvodák nyá
ri nyitva tart ása illetve szüneteltetése az alábbiak szeri nt alakul a
2012/20 13-as tanév ben:

Óvoda Nyitva tartás szünetel Helyettesítő óvoda
Vásártéri Július 29 - aug. 23-ig Az óvoda nyitva
Szivárvány óvoda tartása részleges,

ezen idő alatt igény
szerint felügyeletet
bizto sítanak az
intézményen belül

Selyem úti Augusztus l -töl 17-ig Az óvoda nyitva
Gyermekliget tartása részleges,
Óvoda ezen idő alatt is tudja

fogadni azon szül ők

gyermekeit, akik nem
tudják megoldani a
felügyeletet

Selyem úti Július 22-től aug. 20-ig Az óvoda nyitva
Gyermekliget tartása részleges,
Óvoda ezen idő alatt is tudja

fogadni azon szül ők

gyermekét, akik nem
tudják megoldani a
felügyeletet

Polyákhalmi úti Július l S- tő l aug, 23-ig Selyem úti -
Tulipános óvoda Gyermekliget Óvoda

Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről,
rendőrségibeszámoló

Para izs Tamá s r. alezredes őrsparancsnok úr elkészítette beszá
m olóját a 2012. évről, melyböl megi~~erhettü.k ~ r~nd~rkap,itánt
ság elm últ időszakban végze tt munk áj át, szernélyi, targyí felt ételeit ,

A hivatásos állomány 2012. évi létszám a 21 fő volt. A beszám oló
szerint a létszám tekintetében pozitív változás tapasztalha tó, mivel
az elm últ év során a bűnügyi csoport 85%-os feltöltöttséggel, a köz
rendvédelmi csoport, ped ig 84%-on m ű ködött,

Bizakodás ra adhat okot az is, hogy jelenl eg több gyomaendrődi

fiatal is folytat rendőr szakközépiskolába n tanulmányokat , akik a
későbbiek során a meglévö állomá ny létszám át növelhet ik.

A technikai feltételek szintén javultak, így a gépjárműpark is,
hi szen alapvetően korszerű és a felad at teljesítéséhe z elegendő sz á-
mú gépkocsival rendelke~nek. . ,,, ' ,

Megnyugtató, hogy varosunkba,~ a rep,sztralt bu~cs~.le~en~ek

számának átlag a nem mutat jelen tos elterest az elmult ot ev soran.
A bűncselekmények szám át alapvetően a vagyon elleni bűnesetek

alakíto ttá k, amely az ismertté vált összes bűncselekmény 60%-át
tett ék ki.

A betöréses lopások mellett jelentős sze repe van a kerékpár, a
színesfém, és álla t lop ásokn ak. .

A köz leke dés i bűncselekmények számába n változás nem tör 
tén t, illetve a város közbiztonsági helyzete nem tér el lényegesen az
elmúlt évektő l. i.

PRÍMA-PROTETIKA Kft. kéreime

A Kft. írásban megkereste a Városi Egészségügyi Int ézm ényt
in gyenes, nem finanszírozott ortopédi ai szakrend el és ind ít ásavul
kapcsolatb an.

A m egh atáro zott időpontban megtartandó rendelések egyik
alapfeltétele a szolgáltatás lebon yolít ására alka lmas helyiség bizto
sítás a. A Városi Egészség ügy i Intézm ény vélemé nye szer int a Gyo 
maendrőd, Fő út 3. szám alatt i felnőtt háziorvosi rendel ő , - rende 
lésen kívüli időben - lehetne a helyszín az or topédiai szakrendelés
megtart ására.

A Képviselő - testüle t elfogadt a az előterjesztést.

A Békés Megyei Kormányhivatal kéreime

A Békés Megyei Kormányhivatal a Gyomaendrődi Iárási Hiva
talnak he lyet adó Szabadság tér 1. szám alatti épü let külső hom 
lokzat ának felújítását végzi. A tervezett felújítási munkák magu kba
foglalják a vakolat és bádogo zás javí tásá t, valami n t a homlokzat
felület ének festését. A Kormá nyhivatal tájékoztatása sze rint a mun 
kálatok elvégzése bruttó 4.585.430 Ft-ba fog kerü lni , melynek teljes
költségét felvállalt ák. .. , .

Időközben tájékoztatt ák Onkormanyzatunkat, hogy az erede ti
leg tervezett felújítás i költséghez képest többlet ráf?!'dít~sok jele~t 

keztek, melyhez 4 milli ó Ft összegben váro sunk is j áruljon ho zza.
A többletköltség oka, a homlokzat balesetvesz élyess ége, illet ve

a díszterem az átkö ltözés után alkalmatlanná vált az esküvők, ren
dezvények megtartásár a.

A Képvis elő-testület hosszas vita ut án úgy döntött, hogy nem
támogatja a Korm ányhivatal kérésé t.

Lehóczkiné Timár Irén
képviselő
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[ankov ích Ferenc

Fogadd től ünk ezt a csokrot,
m it kötött a szeretet,
hála-hála mlnd ig hála
jó 'tanító nk teneked .

M i már tőled sokat kaptunk,
de től ü nk te keveset ,
az arcocIbó l, a hangodból
sugárzik a szeretet .

Tanítónknak

sokan nem mert ék fölv állalni.
S aztán jött ct kérl elhetetl en betegség , amiről nem be

szélt: nem akart sem rneg íjesztenl , sem terheln i vele sen
kit. Részt vett a Virágvasárnap előtti böj t i lelkigyakorl aton,
meggyón t , megáldozo tt , föl vette a betegek szentségét.
Aztán még nagycsütörtökön eljött a templo mba - utoljá
ra. . .

Nagyhétfőn ro sszabbul lett , és elkezdődött az életének
utolsó szakasza, amely 201 3. ápr ilis l 3-án fejeződött be.
82 evet élt.

Gyászm iséjén Dániel könyvéból ezt a szakaszt o lvas 
tam: "A7I.. utolsó nap on az Ist ent Ismerők ragyogni fog
nak, mlnt a fénylő égbolt. S ak ik igazságra tan ttottak
sokakat , t ündökölnek örökkön-örökké, mlnk ént a csil 
lagok ,"

Nővérünk nemcsak ismerte az Istent, hanelll egész éle
tét az Isten törvényeihez szabta. És az igazságot, a becsű

letet , .az em berséget kis tanítványai lelkébe ültette bent
Endred ön. de ott, kint , a tanyasi iskolákban is. É.s mi , akik
hiszünk a Szentírás szavá nak, tudjuk, hogy ról a is sz ól Dá
niel próféta jövendölése: lsten ország ában t ündököln i fog
ö rökkön-örökké, miként a csil lagok.

Egy nagyszeru családanyát és egy buzg ó keresztény t
veszítettünk el. De tudjuk, hogy lesz v iszont látás az lsten
országában .

lrrnuska, - ct vi szo nt látásra!

2013. május 6-án
az endrőd i templom
ban búcsúzt unk el a

'város és az egyház
község kedves tag
jától , Gir icz Vendelné
Irmuskától. Szemé
lyében mindannyian
egy szeretetreméltó
asszonyt, egyház
községünk egy hit 
buzgó szem élyt , csa-
ládja ped ig egy igazi
jó hi tvest és sze rető

családanyát veszíte tt
e l.. .

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-k ö.;
lsten áldjon! Te légy végső álmunk,
s Ivadékainkba szebbJövő!

Timár MMé

Szü lőföld : Bölcső , majd koporsó!
Sarkcsi lIdg cl négy égtáj fel ő l!

Anya nyelved billyogkcnt jelöl!
Te vdgy d féli hó s cl tavaszt zöld,

Girrkz endélné HOl ok Irma

Nővérünk 1930.
JUIlIUS 6-án születet t Endr öd ön. kétgye rmekes család 
ban. Iskol áit Endrödö n. majd él Kalocsai Miasszonyunk
iskolanővéreknél végezte . A szerzetesre nde k feloszlatá 
sa után Szarvasen folytat ta tanulmányai t , itt is diplomá
zo tt . Tanítónőként vég ig End röd ön működött: Varjason ,
Nagylaposon . Csejten, Öregszőlőben és bent, Endröd ön.

1955. augusztus 14-én kötött házasságot Giricz Ven
dellel, akivel 57 esztendőt éltek boldog házasságban .
Házasságukból három gyermek születe tt, Irma, Klára és
Anikó - ma jd érkezet t sorra a ny ol c unoka és a négy déd
unoka.

A z 1990-es évek elején Békéscsabán elvég ezte a hi t
oktat ók épz ót , hisz l ehetővé vá lt az iskolai hitoktatás, de
hitoktatókban nagy hiány volt. így nagy segítségére lehe
te tt Iványi László kanonok úrnak a hitok tatásban .

lrrnuska ig azi hitves, igazi édesanya, igazi nagymam a
volt. Hobbiból k ézlm unkázott , de az igazi hobbija a Csa
lád volt, - így, nagybetűvel. Élete értelm e a család vo lt, a
gyermekei, unokái, dédunokáí.

Mélyen vallásos, templomba járó asszony vol t mlndv é
gig . Buzgó hi tét, m elyet a szül ői házból mag ával hozott,
s melyet a kalocsai zárdaiskolában tov ábbfejlesztett. egy
életen át érté kes kincsként megőrizte , akkor is, amikor ezt
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Június8·án ismét megrendeztékahunyaí Családi napot. A rendezvény

során mínden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő programot.
Nagy szerencsénkre az esős időszak ut án végre verőfényes napsütés ra-
gyogtabe be kis falunkat. ,

A sportpálya a gyermekeké és a fiataloké volt: egész nap ingyenes já·
t ékok várták őket, mínt például ugr ál ó vár, trambulin, jetsky, mászó ház,
stb. A délelőtt folyamán ugyanitt még lehetőség volt ké zm ű ves foglalko
zásokon, családi vet élked őri és m ézeskalá cs díszítésen is részt venni. Ezek
mellett a hunyai íjászok j óvoltábó l ijászkodl1i is lehetett. ,

9 órakor kezdödön a futballm érk őz és, amelyen négy csapat vett részt:
két gyomaendrődi, egy kcndorosi, és természetesen a házigazda hunyai
csapat. A nagy küzdelem végeredményekénta bajnok a kondorosi csapat
lett, (gya tavalyelnyert vándorkup át ismét egyévig maguk énak tudhatják.

Délben következett az ebéd a Müvelöd és íHáz udvarán, amihezpersze
nem hiányozhatott a hagyományos magyar nóta sem. Az idelátogatókat
a szarvasi Ótemplom! Szeretetszolgálat ingyenes babgulyással vendégelte
meg, igazi lakoma volt. Aki még esetleg másra is éhes volt, az a kondorost
Napsugár Étterem birka- ill. marhapörköltjét is megkóstolhatta.

A délutáni program mctoros felvonulással kezd őd ö tt meg, Több mint
60 mctoros járta körbe a falut, igy jelezve, hogy nagy nap résztvevői lehet
tünk. Ezt követte a megnyitó, amely során Petényi Szílárdné üdvözölte a
megjelenteket. Új momentum, hogy mcstant ól fogva a-falu legidősebb és
legfiatalabblakóját is különköszöntik, ígya 95 éves Uhrin Lajos bácsi és a
pár hónapos Parrag Agota vehetréát az ajándékokat.

A hagyományokhoz híven' ismét kiosztották a "Hunya Közs égért" ki
tüntető címet, amit idén a helyi Nyugdíiasklub vehetett át. Azt a hagyo
mányőrző és é r t é kte remt ő rnunkát díjazták ezzel a kitüntetéssel, amellyel
hozzáj árulnak falunk kulturális életéhez, valamint az országos nyugdíjas
találkoz ókon Hunya község hirnevet is öregbítik. A kitüntet és átvétele után
meg is rnutatták, hogy az bizonyjó kézbe került. Az Apáca show cím ű ze
nés, énekes elő adá suk ,. amely az országos megméretteré sen ezüst dijat ért
cl ·· rendkívül nagy,tetszést aratott a n éz ökkörében,

Ezt követően tölSb zenés, énekes, mulatós e lő adó került a színpadra,
úgy, mlnt Hé~iz i Mariann, II Borvirágegyüttes,a Hídvégi Band és a Csong
rádi fúvós zenekar, Természetesen a humor is helyetkapott,Maksa Zoltán
humorista egy órán át szórakoztatta il közöns égct.

A nap fénypontj a Bunyós Pityu mulatósm űsora volt, amit már az ud
varban kellett tartani a nagy érdeklődés miatt.

A levezetést fl Reláci ó zenekar nosztalgia rock slágere), majd Puj Feri
mulatós zenél bíztosították.

Ezzel véget ls ért a program, Akik jelen voltak, mínd jó élményekkel
térhettek haza.
, Köszönet illeti polgármester asszonyt és fl k épvíselötestülctet, akik
megrendezték számunkra a Családi napot. Kül őn köszönet az anyagi t á
mogatóknak, és azoknak, akik a szervezés, lebonyolítás során közrem ű 

ködtek. segítséget nyújtottak.
HegedúsBet/ ce

AZ ÜLDÖZÖi MAGYAR GAZDÁK EMLaK~RE
(folytatás a cfnwldalról)

Pozltfv emberitulajdonsága a magyar embernekamunka szeretete,
Ismereteinek bövítése, el őbbre j utása. A törekvés. Igen, a vaqyonszer
zéssei jobb életmód teremthető meg

A kommunizmus nem szerette a .burzsujokat; legkegyetlenebb
módon üldözte őket. Bűn volt a gyarapodás? Micsoda politikai élet
szern l élett Mindenkinek módjában állt azelő b bre jutás,ha szerétett és
akartdolgozni,tanulni. A tudáshatalom - régi mondás. Tény, hogy azo
kat lehetett (félre)vezetni ésrossz Irányba befolyásolni, akikminél keve
sebbtudással, szakmai Ismerettel, Intelligenciával rendelkeztek; fgy volt
a múltbanésIgy van mais.

AzIgazi becsületes, dolgozniszeret ökeresztény magyarember min
dig törekedett az élre jutni és gyarapodó Ismeretekkel, szorqalornmal
nagyobb szelet kenyeret tett az asztalra, s hasznos tagja lett társadal
munknak ls. Erre bizony a j övőben isnagy szükség lesz, Mondhatnánk,
az ateista szintén lehet becsületes, jó dolgozó. Ez Igaz. A különbség
"csupán" annyi, hogy az igazi jó keresztény ember akkor sem lop, csal,
haazt senki sem látja. Ajövőben lscsak általukjutunk.e l őbbre, ha nem
gátoljáköket munkájukban, hanem hagyjákérvényesülni, nemcsak ön
maguk,egész nemzetünkjavá ra.

Tisztelet az üldözötteknek, a még é lő éseltávozott tagjainak. Adja
lsten, hogy utódaikból se haljon ki a sokat tenni akaró vágy,a szebb és
jobb élet reményében.

Hanyecz Margit

Augusztustól új rovattal jelentkezünk. Sokak kérésére ismét .·
szeretn énk bemutatni II város kiemelked ő, megbecsültpolgárai, ci,
vii szervezetei tevékenys éget hónapról hónapra. Azon mindennapí
embereket, civil szervczeteket, - tehát nem politikusokat - akik a

.b étköznapokon sokat tesznek nundennapjaink szebbé, jobbá té-
tel éért, é letminő ség ü nk javításáért, .akik nélkül a város léte nem
ugyanaz lenne.

Gyomaendrödön mintegy százegyesület, alapítv ány; kultur ális,
sport stb. szervezet műkö d í k, Véleményünk szerint a bennük dol
gozó polgárok, emberek sikeres tevékenysége, összefogása a város
megújul ás ánakelengedhetetlen feltétele. Követend ő példa.

A rovatot dr. Varju László vezeti, aki a tragikusan elhunytSzab ó
Béla helyett, többéves amerikai tartózkodást, munkavé gz ést köve
tően csatlakozott szerkesztöbízottságunkhoz, az Endr ődiele Baráti
Köre képviseletében, s akit alábbiakban mutatunk be olvas óinknak
pár sorban.

dr. Varju László

Nemzetközi gazdasági szakértő , szakközgazdász, doktor.
universitas cím tulajdonosa.

Tanulm ányait Magyarországon és az USA-ban folytatta. An
gol, német nyelvismerettel rendelkezik. A Mal év volt kereskedelmi
igazgatóhelyettese és amerikai regionális igazgatója Chicagoban.
Ezt követően a Century-Centech Holding amerikai cég gazdasági
igazgatója volt.

Magyarország chicagói tiszteletbeli konzulá tusának tanácsadó- .
ja, a Chicagói Magyal' Kultúrtanács választott elnöke volt magyar
országi vísszaköltözésélg.

Jelenleg is az Amerikai Magyar Koalíció - amerikai magyar
szervezet igazgatótanácsállak tagja, a Chicagói Magyar Klub pénz
ügyi igazgatója.

Az elmúlt tizenöt évben szamos magyar ügy aktív r é sztvev őj e

volt. Segítette a magyar amerikai kapcsolatok fejlesztését, Magyar
ország image építését, II kulturálís együ ttm ű kö d é st , országpromó 
elót.

A jelenlegi kormány felkérte a Magyar Diaszpóra Tanács tagjá··
nak, ahol az észak-amerikai régl ót - USA -, képviseli két éve.

Uj munkatársunk a Szent Imre Alapitvány februári rendezv ényen
a szervezék asztalánál a Téth-Fekécs családdal -
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JÚLIUSI ÜNNEPEK '
Sarlós Boldogasszony
Szent Tamás apost ol
Por tugá liai Szent Erzsébet
Zaccaria Szen t An tal áldozópap
Go retti Szent Mária s zűz és vér tanú
Évközi 14. vasárn ap
Zhao Ron g Szent Agoston áldozóp ap vértanú
Szent Benedek apát, Európca fővé dő szentj e

Szent Henrik
Évközi IS. vasárnap
Szent Bonaventura püspök és egyh áztanító
Kármel-hegyi Boldogasszony
Szent Zoerard-Andr ás és Ben edek remeték
Szent Hedvig királynő

Szerit Apo llinar is pü spök és vérta nú
Evközi 16.vasárnap
Szen t Mári a Magdolna
Szen t Brigitt a szerzetesn ö, Eur ópa társvédőszentj e

Árp ád-h ázi Szent Kinga sz űz és szerzetesn ő

Szent Jakab apostol
Szen t Icakim és Szent Anna, Szűz Mária sz ű lei

Szerit Charbe l Makhlouf áldozópap
Evközi 17. vasárnap
Szen t Márta
Aran yszavú (Krizológ) Szent Péter püspök
Loyolai Szent Ignác áldozóp ap

2. kedd :
3. szerda:
4. csütörtök:
5. pé ntek:
6. szombat:
7. vasárn ap:
9. kedd:

ll. csütörtök:
13. szom bat :
14. vasárnap:
15. hétfő:

16. kedd:
17. szerda:
18. csütörtök:
20. szombat:
21. vasárn ap:
22. hét fő:

23. kedd:
24. szerda:
25 . csütörtök:
26. pé ntek:
27. szombat:
28. vasárn ap:
29. hétfő:

30. ked d:
31. szerda:

I
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U
,

US HONA

HUll.Y.~
Plébános szabadsága alatt: vasárnap: délután 16 órakor
Szerd án, szombaton este 6-kor rózsafüzér, elsőpénteken

igeliturgia áldoztatással

I'

U

L -----'

f"nd..r®
Vasárnap és ünnepnap: 9 és 19 óra,

hétköznapokon csütörtök kivételével: reggel fél 8-kor
a plébános szabadsága alatt hétközn apo kon (júliu s 8 -13, és

július 15-20) nincs szentmise

Szent Gellér t Iskol a kápolnájában
legközelebb szeptemberben

Gyo ma
Kedde n és pénteken 18 órakor a tem plomb an,

vasárn ap és ünnepnap I I óra

Július hava az év legforróbb hónapja. Sokan ezt a hónapot vá
lasztják a nyári szabadság, nyaralás idej éül. Jól is van ez így, hisz az
Úr maga is megpihent a teremtés nagy műve ut án, - nekünk sem
árt néha kipihenni az egész évi rnunkát, S akik nem is uta znak el
nyaralni, azok is figyeljenek oda, hogya forró napokon legalább a
"tisztaszoba" hűvösében pihenjenek egy-egy keveset.

Egyet azonban nem feledhetünk. a lelki életben nincs szabad
ság. A nyaralás, vakáció idején sem feledk ezhetünk az im áról, a
templomba járásró l, az Istenről!

Ha júliusban ránéz ünk a kalend áriumra, három sz ép ün nepet
is láthatunk:

JÚlius 2. Sa rlós Boldogasszony ün nepe.
Az ang yali üd vözlet ut án Mária útra kel, hog y áldo tt állapo tba n

levő rokonát, Erzsébetet meg látogassa és a szül és idejéig segitsé
gére lehessen . Nem véletlenül van a napt árb an ez a kedves ünnep.
Mire is tanít? Odafigyelni másokra. lviá ria mondhatta volna: ,,0,
hát mo st már én is gyermeket várok... Nem várha tja tőlem senki,
hogy egy hos szú fáradságos utat megtegyek a júliusi forró ságban,
és azt án mé g ki is szolgáljak valakit hónapokig . . .» Nem , Mária nem
gondolkodott ilyen földi es módon. Tudta, hogy Ezsébet idős már,
áldott állapota is előrehaladottabb, - tehát neki segíteni e kell . ..
Ez az a kicsiszolódott szociálís érzék, ami belőlünk má r hiányzik.
Gyermekkoromban sokszo r tartózkocl tam édes apám szülein él. A
közelben lakott egy i dős, fáj ós lábú néni, aki a családj ától nem,
vagy alig kapott segítséget. Akko riban nálunk még nem volt ve
zetékes víz, a templom elő tt i vaskútról, vizes kantában hordtuk az
ivóvizet. Amikor vízért küldtek, sokszor adott nagyanyám még egy
kantát: "Eriggy, oszt vigyé' Kata nénédnek is egy kanta vizet, mer'
neki nincsaki vigyen..." Akkor még figyeltek egym ásra az emberek.
Ezt kellene nekünk is visszanyern i: tudni me glátni a rászoruló, ná
lunk is elesettebb em bert , és segíteni is rajta . Az idős rokonát segítő

Sarlós Boldogasszony, Szű z Mária erre tanít.

Július 16. Kármelhegyi Boldogasszony ün nep-e.
Ezen a napon sokan zarándokolnak a környékbeli hívek közül

a kunszentmártoni Kárm elbe, teljes búcsút nyerni és szeretteikért
imádkozni. Lassan ezer esztendeje kapta Stock Szent Simon egy
látomásban szű z Máriáról a skapulárét, azt a páros zsinó ron füg
gő két barna poszt ódarabot. melyet m egáldva bá rm ely keresztény
ember viselhet. Mária ezt az ígéretet fű zte a skapuláré viselés éhez:
"Aki a skapulárét viseli, és mindennap elimádkozik 3 üdvözl égvet

és 3 dicsőséget, a halálát követő első szomba
ton szabadul a tiszt ít ótű zb őll " Ezt a látomást
a Vatikán kivizsgálta, és "Bulla Sabbathina"
néven jóváhagyta, sőt pápák egész sora bú
csúkkal megerősítette . (II. János Pál is viselte
a skapulárét. - ez volt rajta akkor is, amikor
198L május 13-án Ali Agca rálőtt a Szt. Péter
t éren.)

Akár viseljük Szűz Mária szent vállruh á
ját, a skapul árét, akár nem , ez az ünnep m indenképp arra figyel
meztet , ho gy lelkünk túlvilági sorsáról időben gondoskodjunk.

Nem elég csak a halálos ágyon kapkodni az Isten ut án! Hány
magányos vagy idős(ebb) ember r áérne nem csak vasárnap, hanem
hétköznap is eljárn i a szentrnisékre, vecsernyékre. Otthon eszi meg
az unalom, egyik bra zil sorozatot a másik után né zi, -de a temp
lomba semmi pénzért el nem jönne, hónapokon, éveken keresz
tül... És itt nem a m agatehetetl en, beteg emberekre gondolok. Pedig
a vallásos istenes élet bizt osítja be számunkra' az örök élet boldog
ságát. És a Kárm elhegyi Szerit Szűz ünnepén ker esztül az Isten erre
akarja felhívni a figyelmünket: Addig munk álkodj a lelked örök
üdvösségén, amíg nem késő!

Végül július egy kedves ün nepet tartogat még számunkra: Jé
zus nagyszüle i, Szent Anna és Joákim ünnepe, július 26-á n . Ök a
nagvszül ök védőszentjei. Ezen a napon különös szerétettel gon dol
junk a nagyszüleinkre, akár köztünk vanna k mé g, aká r már fönt, az
Isten Országáb an . Ok adtak életet a szüleinknek, sokszor ők vittek
el először a templomba, ők tanított ak meg az ősökről ránk marad t
imádságokra, énekekre, dalokra, n ótákra. Sokszor im ádkoztak ér
tünk, - és az esztendőnek ez a napja, Szt, Anna ünnepe, jó alkalom,
hogy íly módon viszonozzuk szeretetüket és imádságos gondos
kodásukat, hogy az Úr Jézus nagyszülein ek ünnepén imádkozu nk
értük. Július 26--án, pénteken este 7 órakor ünnepi szentmí s ét vég
zünk az endrődi templomban . Igyekezzünk m inél többen eljutni
erre. Kérjük Szent Anna és Joák im közbenjáró imádságát kedves
Nagyszüle inkért!

Szeretett Testvéreim, a nyaralás, a pihenés hava is tar togat szá
munkra kedves ün nepeket, megszívlelendő üzenettel. Ne feledkez-·
zünk el róluk, és a nyaralás, a relaxáció idején is tartsuk szem előtt

az Istent, ho gy ked ve teljék bennünk!
Czank Gábo r

plébáno s
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Hír la Szent Gellért Kat Iikul ÁltaU ':IIl n n s ls c il
,
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Hulladékgyűjtés

Mindenévbenmegrendezzük ahulladékgyűjtést Iskolánkban. Most
is nagy Izgalommal vártunk, mert a tét nem más, mlrít egy budapesti
kirándulás a Csodák Palotájába, valamint az Iskola diákjai számára egy
esccsóasztal.

A hulladékgyűjtés ragyogó napsütéssel kezdődött. Minden tanuló
lelkesen gyűjtötte a papfrt, egyesek kerékpárral, kiskocsival, sőt voltak,
akikautóval, kisteherautóval. Vasat ls lehetett gyűjteni, eztegyenesen a
méhtelepre vitték.

Nagy izgalommal vártukazeredményhirdetést, amit végülami osz
tályunk, az 5. nyert meg. Második helyezett lett a 4. osztály, harmadik
pedig a6.osztály lett.

Nagyon örülünk neki, márvárjuka kirándulást!

Gubucz Szilvia 5.osztály

Kirándulás a Nimródlovas tanyán

, 2013. június 7-én az osztállyai elmentünk a Nimród lovas tanyára.
Reggel 8 órakor indultunk el. Hamarosan megérkeztünk, és rögtön rá
vetettük magunkat a j átékokra. A lovak közelében is sokat időztünk .

Nemsokára befogtáka pónikat a kocsi elé, enneksegitségével néztünk
kicsit körbe a környéken. A két kis pónit Szépségnek ésSzellőnek hfv
ták,ésnagyon aranyosak voltak.Miremindenkivisszatért, felnyergelték
Romln át, a gyönyörű kancát. Szinte mindenki lovagolt rajta. Lovaglás
után mégjátszottunk kicsitazelőkészített játékokkal. Három órakor in
dultunk haza.

Az egész nap csodálatos volt. Reméljük, sok Ilyen élményünk lesz
még.

Bene Boglárka 6.o. tanuló

Ballagás 2013.

"Most megmaradahit, remény, szeretet. Ez a három, deköztükalegna-
gyobb, Q szeretet. Törekedjetek a szeretetrel" l Kor 13. 13
\ 2013. június lS-én ismét útra kelt egy osztálynyi diák Iskolánkból.

Elba llagtak nyolcadikosaink. Megható ünnepségünkön Czank Gábor
atya idéztefel a hittanórákhangulatát, azegyütt töltött I dőt, majdVárf
András polgármester úr mondott néhány útravaló gondolatot. A hete
dikesek búcsúja után valamennyien, azaz mind a tizenhatan színpadra
álltak a ballagók, és szép pillanatokat szereztek megjelent hozzátarto
zólknak, tanáraiknak, diáktársaiknak. A nyolcadikosok nevében Dajk6
Lfvia köszönt el,majd a Búcsúdal következett. A Szent Gellért-érméket,
okleveleket Lukács László igazgató úr adta át az arra érdemes diákok
nak.A többéves énekkari tevékenység, versenyeken, rendezvényeken
való részvétel, aktiv közösségi munka, templomi szolgálat, tanulmányi
munkaalapján Dajkó Lívia, HajduTfmea, Izsó Réka, Kővári LIii, Tfmár lil
la, Wolf Péter érmet, mfg Molnár Mónika, Kis Miklós, Pápai Kitti, Szalai
Tlmea, Oláh Evelin, Tfmár Ábeloklevelet kapott.

A ragyogó napsütésben hamarmagasba lendültek a kék léggöm
bök,melyekazelválást jelképezték, egy új életszakasz kezdetét.

Reméljük, valamennyien megállják helyüketaválasztott középlsko
lákban, ésajövőben vissza- vissza látogatnakrégi Iskolájukba is.

Egyházaskozáron jártunk

Május végén a j6 Idő beköszöntével kétnapos osztálykirándulá
son jártunk Tolna megyében. A Szuppi Ifjúsági Szállo, Erdei Iskola és
Lovasudvar, a Hegyhát erd őkkel -mez ökkel körülvett, dimbes-dombos
vidéke nyújtott számunkra felejthetetlen élményt. Programjaink közt
szerepelt Bikaion a Reneszánsz élménybirtok megtekintése, ahol egy
lovagitornát isnyomonkövethettünk. Azutat lovas kocsival tettük meg
agyermekek legnagyobb örömére.Estefelé betekinthettünk a batikolás
rejtelmeloe. Eközben már HajniésNándi, a két házigazda hozzálátott a
vacsora elkészlt éséhez, ami kemencében sült lángos és pizza volt. Az
fnycslklandó Illatok hamara megterftett asztalhoz csalogattak bennün
ket. Másnap reggel a bőséges reggeli után Bazsi ló hátán sajátítottuk
el a lovaglás alapismereteit. Ebéd előtt még honlsmereti foglalkozáson
ls részt vettünk, ahol a honfoglalás ésa török kor közti időszakról, csa
tákról hallottunk, Informáci6kat, érdekességeket. Mini jurtát épüettünk
terepasztalon mely azeredetinek kicsinyített mása, gőzölt fából és ne
mezborftással. Különböző fegyvereket, kardokat, szablyát, fokost. kür
töt foghattunk a kezünkben.

A második részben kétfelé oszlotta csapat. Azegyikfele íj ászkodott,
célba lőtt gyerek(jJal. A másik fele fakardozott, ésegykisgyakorlás után
csatáztunk.

Pénteken este élményekkel gazdagon tértünk haza.

3.osztály

Könyvtárban voltunk

A tanév utolsó hetében az első ésnegyedikosztállyai könyvt árlato
gatáson voltunk a HatárGyőző Városi Könyvtárban. Gyermekeink be
iratkoztak éskönyveket kölcsönöztek. Köszönjük a lehetőség et, remél 
jük tanulóink lelkes látogatói lesznek városunk könyvtárának!

Mészárosné Kiss Katalin
MolnárnéMajorosKatalin
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'kFil'enze, 1000 körül. --Passlgnano, 1078. július 12 .

Giovanni Gualberto
995/ 1000 körül született Fi
renzében a Visdomini család
sarjaként, Mínt katona talál
kozott egy rokonának gyilko
sá val, aki letérdelt előtte az
úton, és karjaival kereszt je
Iét formálva kegyelmct k ért
tőle . Bár .Janosnak nevelte
tése és kom szokasa szcrint
meg kellett volna ölníe, 1'0

konságán pedig bosszút 1<e1
lett. volna állnia, nem vette
el a gyilkos életét. Amíkor
röviddel ezután belépett egy
templomba, hogy imádkoz
zék, az oltárkereszt Krísztu
sa meghajtotta a, fejét annak
jeléűl, hogy az Ur elismerte
irgalmas gesztusát, .Janos
er re elhatározta, hogy életét
teljesen a Megfeszített szol

gálatának ezentelt. Ezt követően a fir enzei San Míniato
benc és apáts ágban fogadalmat tett.

Arnikor néhány évvc l ké söbb meghalt az apát, utódja
pedig rnegvás árolta h ívaralá t Firenze érsekétól. .Jáncsnak
lelkiismereti nehézséget okozott, hogy simóniás apátnak
kell engedelmeskednie. Egy Teuzo nevü firenzei remete
az t tanácsolta neki, habJ)ja el a kolostort, Ekkor János az
Arezzo mcllettí Camaldol íba ment, hogy csatlakozzék a
rem etéknek ahhoz a ki s közösségéhez, amelyet Szent
Romuáld nem sok kal azelőtt alapított.

Itt a Szentlélektól azt. a különleges megbízatást kap
ta, hogy alakítsa ki saját közösséget. Vallombrosába ín
dult hát, ahol Romuúld néhány évvel azelőtt remeteséget
alapítot t a Szerit H ilar tus kolostor apátnőjének, Ittanak
a földjén, Két remetét talált még ott, majd hamarosan új
tanítványok csatlakozta k ho zzá. Camaldoli nuntára szer
vezte meg a közösséget, amelynek a priorja lett. A szerze
tesele száma egyre gyarapodott, János egészsége viszont
romlott, ez ért rnínt priort tehermentesített ék mindenna
pos adminiszt rációs k ötel ezettségei súlyától.

1038 k örül a k özöss ég azt a földet, amelyen élt,
aíandékba kapta Itta apát.nőtó1; .J ánost szabályszerűen

Vallombrosa apú~jává választották.
A h:özösség Szerit Benedek regulaja, valamint a ldegé

szíi<í s zal ullvzut ok szc r ínt élt, amelyeket Júnos állított
össze a ['~' !.!l\ln szellem ében , Az éle t Vallombros ában na
gyon s7.ig<;n "1 volr: a k órustestvérek szigorű klauzúrában
éltek és ne m kevé sb é sz ígor üak voltak a tápl álkozá sra,
ruhazatra. 1l:gye lcmrc , hallgatásra vonatkozó utasítások.

Amikor a vallornbrosaí közösség szentségénelc híre
ment, m egk ért ék .János t , hogy reformáljon meg egyes
meglévő kolostorokat, és alapítson űjakat, így példá
nl Moschetat, Passígnan öt és a Firenze mellet.ti Szerit
Salvíust. E házak lll;,fyanolyan regula szerint éltek , mínt-i
az anyaház, apátjaik pedig a vallombrosai apát alá vol
tak rendelve , aki ilyképpen a vallombrosai rend általános
ap áíja lett. .Jánoe elrendelte a szürke habitus viselését,
hogy Vallomhrosa szcrzeteseít már a ruházatukról meg
lehessen különböztctní a fekete b encésektól és a fehér

2013. július

kamalduliaktól.
,Tános kűlönös felelősséget érzett a sz egények és hete

gek iránt. Számukra menedékhá zalcat csatoltak minden
vallombrosaí kolostorhoz, János pedig felszólította a neki
alárendelt apatokat, hogy senki se engedje el üres kézzel
Krísztus szcgényét, "inkább Istenbe vessék bizalmukat ,
rnínt a telemagtárba", A2 {í idejében nagyon szegény volt
a rend, 'és a testvéreknek gyalu-an nem volt elég élelmük,
János alkalomadtán még a kolostor felszerelését is elad
ta, hogy a szegényeket táplálhassa.

János mínden erejével támogatta a reformapátságot
abban a törekvésében, hogy emelje a papság erkölcseit. A
világi papokat is arra ösztönözte, hogy k özöss égben élje
nek, és így könnyebben megvalösíthassak a cölibátu st . Fő
törekvése mégis a simónia elleni harcra ír ányult. Mivel
a San Míníátöt egy simóniás apát kinevezése elleni tilta
kozásul hagyta el, nem rneglepó, hogy (i lett az ellenál
lás magva Petrus Mczzabarbával szemben, aki II. Sándor
pápától (1061-1073) megvasarolta a flrcnzeípüspökséget.
A püspök felbőszült a vallombrosalak r ész éról őt ért. bí
rálat m íatt, és megparancsolta embereinek, hogya Szerit
Salvíus kolostort égessék fel, hogy ezzel a ezerzeteseket
elhallgattassa. Ez a gaztett azonban csak még ínkdbb fo.
kozta az ellenállást, úgyhogy végül háromezer firenzei a
városi tan ács vezetésével felszólította a vallombrosaíakat ,
hogy fl. püspök elleni vádjukat vessék alá tfízpróbának. A
rend egy ezerzetese sikerrel kiállta ezt az ítéletet., ekkor
a pápához küldték, aki azután Petrus Mezzabarbát elmoz
dította a hívataléb ól.

Ez a küzdelern egész Itáliában megalapozta ;Jállosnak
azt a hírét, hogy ő az egyházreform elóharcosa, Élete vége
felé pedig a milánöíak arra kérték, hogy kűldjön papokat
az egyh ázmegyéjükbe, mert nem akarták a szcntségeket
elfogadni olyan papoktól, altiket .s ím öníns püspök szen
telt fel. János teljesítette kérésüket, és néhány novíciusát
Todi püspöke pappá szentelte, hogy kíszolgaltathaseék a
szentségeket, János, mielőtt szerzetes lett, nem tanult
sem írni, sem olvasni, hosszú. betegségei alatt azonban
1. cözössége 1.agjaival felolvastatta magának az egy h ázatyák
írásait, és így mély lelki tudásra tett szert, Halálos ágyan
a testvérek oktatást kértek t61e a szerétetról. Ez a homí
lüija fennmaradt,

1078. július 12-én halt meg a passígnanö í San Míchele
Archangelo kolostorban. III. Celesztin pápa 1193·ban
avatta szentté.

A hold fénye . . .
(frta:BenkeMária)

Sötét csend borul a tájra,
szétter ül az est ruhája.
A teli holdon ringatózik

. a csillagfényü est homálya.
A fákon árnyak suhannak
a kertben mindent betakarnak.
Altatót dúdol ai esti szél
régmúlt szép időkről mesél. ..
Alom ül a szempillámon
álmodni, aludni vágyam.
ágyamra dőlök, mint
égi párnán a csillagok,
álmomban kicsit meghalok.. .

Vecsés, 2013. május 31.
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A Százsz r zé év "é •I es

,
Ragyogósikerekrajzpdlyázatokon

A tehetséges gyermekek felismerését és gondozását klemelt fel
adatunknaktartjuk,ezért lsIgyekszemkmlnél több raj"pályázatön részt
vennl, Szeptembert öl júnilisig folyamatosan alkottak <l gyerekek, szé
mcs témában,változatos techn tkákkal és sok sjkeréfrné nnyel. Büszkén
rnondhatjuk el, hogy országos, megYéi, körzetí éshelyi versenyeken ls
lehetett hallani óvodáselnknevét a dljazottak között,

Az Idei tanév eredményei a következők:

SZALÖKI LOLITA- Maci csoport
• megyell . helyezett - Alföldvfz: ~I etet adó vizeink

j ára sl Lhelyezett - Jnternetversfesztivál:WeöresSándor vers
Illusztráció
város i I. helyezett - Kis Bálint Alt. lsk.:I lcirl·plcll'i" mesellluszt
ráció

CSIKÓS ÁDÁM ~ Sü nl csoport
országos III.helyezett - Falr Play: Kedvel1cjátékom
megyel III. helyezett éskörzeti I.helyezett: Közlekad ésblzton
ság gyermekszemmel
járásl kiemeit dicsérő oklevél ~ lnternetvers fesztivál: Weöres
Sándor versillusztrác/ó

I<AI<ATI T/IMÁS- Süni csoport
országosII.helyezett- Genera/lBlztoslt6: Egészséges életmó d
me~JYe l V. helyezett ~ Közleked ésblztonséq gyermekszemmel
Jcfm\sl kiemeit dlcs éröoklevél - Internetvers fesztivál:Weöres
Sándor verslllusztractó

- városi különdfj -Kl sBálltHAlt. ísk: Iciri-piciri meselllusztr ácl ö
ALMÁSI KRISZTIÁN - Brekl csoport

- körzeti különdí] - Kö ztekedésblztonséq gy.mnekszemmel
SALYTAMÁS- Macicsoport

rnegyel különdll- Közlekedésblztonséq gyennekszemrnel
KAI<ATI L1L1 - Maci csoport

járásl V.helyezett - Internetversfesztivál:WeöresSándor vers"
Illusztráció

MEDVEDORI<A - Brekl csoport
megyel kláll{tás dfjaw ttja - Közlekedésbiztonság gyel'llle k
szemmel
járásl IV. helyezett •. Intemetvers fesztivál: W" ores Sá ndor
verslllusztrécló

BEINSCHRÓTH ENI KéJ - Brekl csoport
járás! kiemeit dics érő oklevél - Internetvers fesztivál- Weöres
Sándor verslllusztrácló
TrMÁRFAr'\INI - Brekl csoport
megyel klállftás dljazottja - I<özlekedésblztonság gy.,m,ek·
szemmel

GU BUCZ PANNA - Sünl csoport
[árésl kiemeit dlcséröoklevél - Internetvers fesztlvál .. Weöres
Sándor vers lílusztréc ló
megyel kiálIftés dljll:wttjil ~ Közlekedésblztonsáq oyel'mcl(·
szemmel

RAFAELVIRÁG- Süni csoport
megyei klé1 1ftas dfjazottjil - Közleked ésbtztonséq \1yermek"
szammel

Az Iciri-piciri Mesemondó verseny eredménysf:
- CSÁNYI BOGLÁRI<A- Brekl csoport I.helyezett

MEDVEDORl<A- Brekl csoport I. helyezett
MOL ~J AR NÓRA - BREKI csoport III. helyezett

1I1iJIdovisII hirele

Anevelésiév folyamán ml11dlg igyekeztünk gyermekeink figyelli1ét
II környezet felé IrányItani.Növény- és állatfajok tisztelete, megbecsülé..
se; a szülöfö ld, 11 lekóhely azehhez kapcsolódó személyek megismeré
se, szerstete vezet el il környezettel való pozitiv vlszony klalakltásához.
Feladatunk: érzelmi nyitás ti környezet felé, fák, növények védelme,
ápolása, faültetés, állatvédelem. el hulladék helyes kezelése,egészséges
táplálkozás, ene rglüta ka ré l<o s s~g , Mlndezek tudatosít ésa. saját lakóhe
lyünk ön való alkalmazásaacélunk.

óvod énkben él műanya g, paplr és ku pakok szelektív gyűjtéséhez
megteremtettlik a feltételeket. A szarves hullad éket ko mposztél éba
raktuk, ő ssze l segftkeztünk a lombhulladék takarttésában. Kertünk
gesztenyefáinak termését egy gy6gynöv(!lI1yfeld()lgozó cégnek továb
bítottuk. lsrnerkedtünk az év mederéval. az év fájával és V<ldvlrágc\wl l.
Fo lyam'1tosan nyomon követtük hagyományokat, jt~ l e s napokat.Télen
nagy figyelmet torditottunkmadaralnkgondozásá ra, etet ésére.Számos
madáretetőt ésmadáritatót helyeztünk el.AvrzvIlágnapján (rná rc, 22,)
városunk vi zeiről szeréztünk közvetlen tapasztaletokat. A Föld napjál1
pedig udva runk kiskertjelt és balkonjait ültettük be vlrágpalántákkal,
növényekkel. Aktfvan részt vettünk a városi szemétgyujtésbeH1. Mt~j u s

végén pedig cl szül ök segftségével csatlakoztunk a Kis Bálint Altalános
Iskola által szcrvezett pap frgyűj té s hez . Terveink kö zött szerepsl, hogy
szeptemb rben újra hlllladé/(gy(lJtést tartunk, ezért kérjOka kedves
SziJUJket, IsmeréislJ/mt, hogy ne (tabJó/( kl ClZott /lonl líjságpaplrt, mti·
anyagpaltu:lcot éskupalcot.

Gyermekuapon

Májusvégén I l a gyszab~ 5LJ GyelTrleknapot rendezetünk él Klstérséai
Óvoda valamennyi gyel'tnekénak,s vendégüliáttuk él hunyai óvodaso
kat \5. A dé l e lőtt e l ső felében mozgásos-ügyességl akad álypályák, vi·
d ém feladatok.játékok ésfinomságokkal megterltett asztalek várták 11
csemeteket. Ezutánakt iv ré szesel lehettünkahiresKolompos eoyiJttes
zenés müscrának. Az ovi udvarán hamarosan felpörögtek az új k151110
torok ésjáték fúnytrók, amelyeket e sz ép nap alkalmáb ól vettek birto
Iwkb<l ft gyerekek, b élut én mlndenkl luftval és labdával él kezében, vi
daman Indult haza. SzerétnénkmegköszönniDr.CsomaAntal G ,~b orn é

Ágika 6vó néninekgyermekniJ pl aJá ndékait.

A Troplt.'arlumban

A Budapest] Tropk arlum Öcea nárlumba tett klrálld ul á 5 L11~ k felEl cI ·
hetetlen emlékként él bennünk, ahova 2013, május 17·én utaztunk el
a középsö- és nagyr.soportoskisszézszorszépekket Megcsodiilhilt tl ll1k
egzotikus madarakat, selyemmajmokat, allgátort, s1lI'1<.mtyLI5teknösö
ket ÓS cl világ mlnden tengerét ké pv i s el ő színpcmpéshalak ezre it.

Ebben cl p ér órában azonosu ltunk i':I természettel, élöl ényekkel,
amellyel erösítenl szerétn énk a gyermekek környezetbarat, növény-és
éllatvédö ért ékrendszerénekktalakul ésát,

KösziJnjWcszépen a SzázszorszépÓvodábanjáró gyermekekszii
lelnelcegésJ! évesaktivsegftségét, támogatását. Kivánt/nkmindenk/
ne« plllCl l1 é.~ bcn vsélményekban ga~dag, szép nyarat!

A GyonlClencl"ij {I-Csdrdaszállt:ls·Htlll ya Kistérségi Óvoda
Százszow :ép Óvodájdnak Neve/őtestil/ete
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A védősze t újra a há on

2013. július

A Szent Antal ház történetéről és viszontagságos sor
sáról a korábbi számban írtunk. A védőszent 2013. június
ts- án 17 órakor ünnepi keretek között újra felkerült a ház
oromzatára. Már 16 órától gyülekeztek a ház sorsáért aggó
dók és mondták el többen közülük, hogy nagy megnyugvás
számukra a szobor visszakerülése a fülkébe . Az ünnepség
kezdetére csaknem félszáz ember érkezett. Várfi András
polgármester köszöntötte a megjelenteket és elmondta,
hogy a ház számára nemcsak egy történelmi emlék , hanem
Kiszely Mártonhoz az adományozóhoz családi kötődése is
van. Szonda István felidézte a ház történet ét és felhívta a
figyelmet Szent Antal tiszteletére, mely a huszonegyedik
században különösen fontos szerepet tölthet be. Kiszely
Márton áldozatkészsége mindannyiunknak példája lehet. Az
elesettekről való gondoskodás, a szegények segítése és az
embertársainkra való figyelés nélkül csak önző, egoistaként
élhetjük életünket. Páduai Szent Antal üzenete a mai em
bertelen világunkban még fontosabbá válik .

Czank Gábor plébános megszentelte a felújított szobrot,
mely felhelyeződött a fülkébe. Az ünnepségen részt vett Ivá-

Dr: Szonda István, Pepelán Ferenc és Czank Gábor plébános

nyi László tb. kanonok, hunyai plébános is.
Bízunk abban, hogy a Szent Antal ház sor
sa jobbra fordul. Sikerül megoldani a köz
tulajdonba kerülést és akkor elkezdődhet a
felújítás is. Többen kérdezték , hogy mi lesz
a ház sorsa, milyen funkciót tölt majd be.
Terveink szerint , ha sikerül megmenteni a
pusztulástól a házat, akkor visszaépítjük
a szebába eredetileg is lévő kemencét és
folytatva az ősök hagyományát ünnepek
kor kenyeret és kalácsot sütnénk a telepü
lés rászoruló családjainak. De nemcsak a
kenyeret adnánk a szegényeknek, hanem
tudást is szeretnénk mellé adni . A sütő

házban ingyenes kelt tészta készítő tanfolyamokat lehetne
tartani , ahol egy mai fiatal édesanya elsajátíthatja a kemen
cében készülő ételek és elsősorban a kelt tészták készíté
sét. A tészta készítésen túl Szent Antalról, az endrődi kultu
száról kiállítást rendeznénk majd be a másik helyiségben.
A Szent Antal sütőháza mint kulturális emlék a zarándok
turizmusnak egyik bázispontja lehet. A zarándok turizmus
hazánkban egyre jobban éledő forma, amely városunkban
is programokat nyújthat a zarándokoknak. Annyi értékes
keresztény emléke van Gyomaendrődnek , amely segítheti
a zarándokok városunkba érkezését. Nem beszélve arról ,
hogy már második éve városunkból indul a Szent László za
rándoklat.

A Szent Antal sütőház mellett toiytetnun« kell a megkez
dett feltáró és megmentő munkálatokat is. A koridorosi út
mellett lévő egykori kálvária köveit ki kell ásni és biztos hely
re szállítani, a Gyomavégi temetőben kiásott Fájdalmas Má
ria szorbot restaurálva méltó helyen fel kell állítani. Ezekhez
a munkákhoz szívesen fogadjuk a segítséget, akár fizikai,
akár más formában. Htszen csak összefogva tudjuk meg
őrizni utódainknak őseink örökségét.

Az űnneps égen részt vevők
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Régészeti lelőhelyek Gyoma nagyközség területén x.

Vecsés, 2010. jú nius 3.

A víz az Úr!
(frta:Benke Mária)

Kétségbe esve k érnlelik az eget,
szornor úan látják a söt ét felleget.
Megint esőt hoz, mondj ák keseregve,
im ádkoznak az Istenhez esedezv e. . .

Napok óta esik, elpusz tít m indent ,
házat, vetést, s valamennyi kincse t.
Emberek ezrei éjt napp allá téve,
mentik.a menthet őt, míndent féJre téve.. .

mai városháza- téglahid között sza
kadt a Körözsbe. ennek neve akkoriban
Danca árka volt, s ez lehetett a köz ép
kori oklevelekben emlegetett Sárosér."

Gyoma neve puszta személynévből

keletkezett, de jelentése nem tisztázott
(Cs. Szabó: Baskíriában van Gyoma
folyó és Gyoma városkánál szakad be
a Bjelaja folyóba, számos oklevélben
előfordul a XI-XII. században mint sze
mélynév, a Szinyei-Merse nemzetség
őse Gyoma). Az erdélyi fejedelem őse

inek az iktári Bethleneknel< ősi bortoka
Gyoma, és egy őstől származó Neczpáli
nemzetséggel osztozkodva kerültek el
Gyomáról Zsigmond király által harci
érdemeikért kapott Arad- Temes- és Za
ránd megyei birtokaikra. Mindenszentek
tiszteletére emelt temploma Gyomának
valahol a mai református templom vagy
a városháza helyén állhatott. Erről és
az idén kétszáz esztendős református
templomunkról bővebben következő

írásomban számolok be érdeklődő 01
vasóinknak. Aki bővebben érd ekl ődik

községünk gazdag régészeti lel öhe
Iyei iránt, azoknak továbbra is ajánlom:
"Magyarország régészeti topográfi ája 8.
Szarvasi járás IV/2. (Akadémiai Kiadó
Budapest , 1989. Gyoma 186-281. old.)

Cs. Szabó István

Jön az árv íz, s elmo ssa az uta t,
Emb ertársaink nem használhatják a kutat .
Szennyezett az is, kétségbe esnek,
a sok esőzésnek Ök áldozatul estek.. .

Sz ű nik tán' a vihar, s az esőzés ,

békésebb időt jósol az előrej elzés .

A teremtő az esdő im át meghallgatta,
a verőfényt, nap süt ést csakis Ö adhatja . . .

.Emberségből példá t mo st mutat nak,
együtt mentík javaikat, össze fognak!
Otthonaikat féltő "kis-emberek"
fájda lmas látn i, nincs hová menjenek .. .

kerültek leletek a Nemzeti Múzeumba.
Sajnos ezeket a tárgyakat nem találtuk
meg, s így az 1875-ben felvett jegyző

könyv alapján ismertetjük (megjegyzés:
1958-ban ; .elvesztek" bejegyzés van

•a leltárkönyvben). Öskori agancskala
pács, késő bronzkori bronz lándzsa
csúcs, bronz lemezdudorok, bronzfibu
lák, vascsengettyű, I<agylóékszerek és
bronzfibulák, gyöngyök, bronzkarikák,
áttört bronz diszlap, diszpánt, bronz
tükör, bronzcsat, karperecek, ezüst
övpántok, övcsatok, láncocskák, ezek
nagy valószínűséggel szarmata te
mető sírmellékleteinek látszanak. Egy
avar kori csont henger, talán tütartó ,
és egy csont lapocska . Talán szarmata
kori ezüst övpánt és gyöngyök, kagyló
gyöngy ök. Esetleg avar. korlak: bronz
szíjvégek, csatok , bronz hengerke. Ön
tött bronzérem . Bronzlemezből kivágott
lemezkék, talán avar kori övveretek
bronzszegecskékkel. Átfúrt ólomkoron
gok, bronzcsengettyű, szfjvégek, öv
boglárok, bronzfüggő , övcsat, csiholó
kovadarabja, bronz fülecske, mindezek
szarmata és/vagy avar koriak. Csont
fésű, vaskard pengéje, vaslándzsa,
vask és kengyel zabla , nyílhegyek,
vaspánt , egyrészük gepida, nagyobb
részük avar kori. Több tucat vaskés ,
vaskard, vaspánt, vaskard fatokban ,
széles pengéjű, ezek leqinkább avar
kori sírmellékletek. Aztán Árpád-ko- ,-- _
ri ék alakú, tokos "földmívelő eszköz",
vaskés, vaskapa. vas sarló , ekevasalás
töredékek (íme, ékes bizonyitéka, hogy
magyar honfoglaló eleink nem valami
féle barbár-nomád rablóhorda vala, ha
nem földmíveléssel list foglalkoztak a X.
században) .

4/300. sz. lelőhely A KÖZÉPKORI
GYOMA. A középkori Gyoma falu a mai
település központjában a holt Hármas
Körözs (ma falualji holtág) bal partján
elterülő magasabb platón terült el. Nagy
valószínűséggel középpontja a mai re
formátus templom környékére esett. A
terület teljesen beépített , s igy terepbe
járásra alkalmatlan." Cs. Szabó István
az 1980-as évek elején a Szabadság
tér ref. templom északi oldalán a Körös
Hotel előtt, a tornaterem -sportcsarnok
földmunkái, alapozása alkalmával in
nen őskori és Árpád-kori cserepeket
gyűjtött , középkori cserepek inkább a
városháza udvaráról és a Körös Hotel
el ől kerültek ki. Egy 1816. évi (Munká
csy Múzeum Békéscsaba adattárában)
térképen még jól látszik az a vízfolyás,
mely a templom és ref. iskola között folyt
bele a Körözsbe az akkori közs éqháza
előtt, híd is volt rajta. Ez a vízfolyás a

,,4/265. sz. lelőhely EGEI HALOM,
Víztorony (G. Nagy tanya volt). A határ
délkeleti részén a békéscsabai ország
út északkeleti oldalán, a Dózsa mgtsz.
területén, majorjában van a lelőhely.

Itt egy félkör alakú partos rész kíséri a
Hárrnas-Körözs széles árterét. A ma
jorba vezető úttól nyugatra víztorony
alapozása közben 1976-ban 80 cm
mélyen női csontvázat találtak. A csont
vázat szétdobálták, így sem a korát 
mellékietek nélkül - sem a sír t ájelás át
nem tudjuk megállapitani. Az épitkezés
környékén szórványosan szarmata-ko
ri töredékeket találtunk. 1974-ben már
ugyanezen a területen Maráz Borbála
régész késő bronzkori, kelta és szar
mata-kori cserepeket, átégett és hamus
foltokat figyelt meg.

4/266 . sz. lelőhely EGEI HALOM
Dózsa mgtsz . majorja. Vízvezeték ásá
sa közben a kidobált földben néhány
edénytöredéket találtunk, melyek kel
ta koriak . Maráz Borbála 1974-ben az
Egei halomtól északra 200 méterre a
bikaistálló alapozó árkában sok őskori

(neolit- , réz-, bronzkori) edénytöredé
ket, állatcsontokat, átégett paticsdara
bokat, hamufoltokat, hamurétegeket,
kelta és szarmatakori cserepeket gyűj 

tött és figyelt meg.

4/272 . sz. lelőhely ZSELLÉRFÖL
DEK - Mezőgazdasági repülőtér. A
határ keleti részén a körösiadányi or
szágút északi oldalán 1978-ban a gyo
mai mezőgazdasági repülőtér építése
közben csontvázas sírokra találtak.
Goldmann György régész békéscsabai
múzeumból azokat feltárta . Sajnos erről

feljegyzést az adattárban nem találtunk.
A felszínen szarmata-kori cserepeket
találtunk.

4/274 . sz. lelőhely ZSÓFIA major. A
lelőhelyről 1864-ben egy XlV. századi
kardgombot szolgáltattak be a Nemze
ti Múzeumba. E kisebb kiemelkedésen
terepbejárásunkon megfigyelést nem
tudunk tenni, mivel a hajdani Purgly
kastély és a major épületek lebontásra
kerültek s a felszínt ennek maradéka
borította.

4/276. sz. lelőhely. TORZSÁS zug
(1822. évi térképen még Tengeris zug,
mert akkoriban itt termeltek először

tengerit , még kerti növényként. e terü
let kertnek lett kiosztva a kevés földdel
rendelkező jobbágyoknak.) A községtől

keletre a Hármas-Körözs egyik .lernet
szett" holtága veszi körbe a területet.
Az átvágás 34. sz. átvágás és innen



Büszkevolta kos, de megadta magát,
Amikormeglátta a szakacs bál'dját.
SZé!) apróra vágva idehoztam néktek,
Szé es j6 étvággyal belöle egyetek.

Menyasszony búcsúztató

Mielőtt itthagynánkezt fl tisztes házat
Illő Isten s ember előt t elbúcsú zníhíven
Kedves mcnyasszcnyunk ls szólna,
de nem tud látom bús ajkáról.
Ezérthát elmondom en helyette
a rnondókát, amit ő gondol.

Kedves édesapám, a sz ót hozzád fordítom.
Búcsúzóbeszédem zokogva indítom.
Légy szcretö apám: bál'nem élek veled.
Áldja meg az Isten minden lépesedet.

Kedves édesanyám, tehozzád beszélek.
Szlvemben igen nagy fájdalmat érzek,
Nekedkösz őnhetem, hogy éleke földön,
Az Isten megáldjon örökkön-örökkön,

Kedves testvérek, rokonok,barátok,
Tőletek issok szerétettel elvá lok.
Kísérjetek az Isten házába,
Kérjetek rám áldást életem napjára, .,vivá!"

Leves !<ösz(jntő

Ime itt is vagyok már az első adaggal
Gőzölgő tyúklevesvan ebben a talkában
Nosza muzslkusok, hadd széljon n himnusz ,
Dicsértessék azÚr Jézus Krlsztus,

Sült hús köszöntő

Bor köszöntő

Behoztam a kakast egész tarajaval,
Hogy ne kapargáljon a szomszéd tyúkjával.
Finomra van sütve ezen pecsenye,
A szorgos szakácsok dicséretére.

Birkapörkölt köszöntő

Lakodalmas vőfély köszönt ök
VÁ O (I I( .. 2.013. július12

A csapatok szezon végi helyezésel:

Feln6tt csapat:
3.Gyomaendrt'ldl FC 30 mérk, 9 győz. 5dönt. 16ver, 36·59 32 pont

Véget ért a labdarúgóybajnokság
Június elsö hétvégéjén befejezödött

a2012-13, évi Megyell . osztályú lebdaru
g6·bajMkság.

Az őszi szezon nagyon jól Indult, a
közepéig Jöttekazeredmények, úgy tűnt

jól össze állt cl csapat. A második részben
azonban megtorpant a gárda és hét for
dulóban rnlndössze egy pontot sikerült
begyüJtenl,Ezzelélhullámzó teljesltmény
nyel il tabella alsó harmadában végzett a
csapat.

Atéli felkészülés felemásra elkerült, az
edzéseket még meg lehetett tartani, de
több edzőmérkőzés ls elmaradta kedve-

zötlen Időjárás mla tt.
A tavaszi szezon egészen kactlkussá vált a márciusi köz épén kez

dődött és három hétig tart ó rendkív üll ld öj árés mlatt, Ez alatt a három
hét alatt nem lehetett mérk özést Játszani a pályákhesznélhatatlanséqe
mlatt, Mindezt még tetözte, hogy az edzönk a sikertelen tavaszi rajtot
követően felállt a felnőtt csapat kls psdlérél. Az edzöt il Toldi Balázs,
Farkasll,szkl László kett össel sikerült pótolni, akik már vezették a csa
patot hasonlóan nehéz helyzetben, Igei' jól. A sok elmaradt mérközést
a későbbiekben szerdal napokon kellett bepótolnl, mert él bajnoks~g

végét nem lehetett módosltanl, A' szerda - szornbat ritmus a munka
végzések mellett Igen fára sztövé vált, mlndez sajnosazeredményessé
gen ls meglátszott. Nagyon hullámzó teljesltrnényt nyújtott cl csapat,
sokszor még egy rnérk özé senbelül Is.VoltakIgazán jó eredmények, de
bizonynemegy rnérk öz és felejthetöresikeredett. Abajnokság egészére
el nagyon sok kihagyott helyzet volt talán il leginkábbjellemző, pozltr
vumként lehetértékeli,I,hogya hullámzó teljesrtmény ellenére sikerült
megtmtal,1 a Megyell. osztályú tagságot, ami mlntrnálls célul volt kltüz
ve il csapat számára, A két fiatal edző sajnoselfoglaltságára hivatkozva
nem vállalta tovább éi csapat vezetését, [gy az ú] szezcnra ti vezetőség 

nek új edző után kell n éznl, Köszönet Toldi Balázsnal<, és Farkaslnszkl
Lászlónak,hogy vállelták 11 nem mlndennapl feladatot, és becsületesen
helytálltak.Jelenleg lsfolynakatárgyalások acsapat edz őlét Illetően,

A 20'13-14,évi bajr10lmlg augusztus 1Q-én kezdődik, ennek megfe
lelöenJúliuselejénmeg kell kezdeni a felkészülésta bajnokságra.

U·19 csa pat:
6,Gyoma<mdr8di FC 30m érk. 11 győz . 10dönt. 9ver, 45·43 43pont

U-16 csapat:
11.Gyomaendrődi FC 22rnérk, 6 győz. Odönt. i 6ver. 31-62 18pont

Azeddig lej átszott márk özé sekeredményei:

2013.06.01. Gyoma end rőd i FC - OH. Rákóczi Vasas SE O:2
G' ••
1ft.: 4: 1 G,: Dávid 1.(2), OláhR., Bllrai T.

A bajnokság utolsó fordulója már mindkét csapat számára tét nél·
küll volt, de a hazaiaknak egy győzelem szép búcsú lehetett volna él
közönséqtö! Ennek megfelalő en kezdték ls a"mérkőzést, helyzeteket
alakftottak kl, de mint több mérk özésen ls ebben él bajnokságban saj
1105 azoksorra kl ls maradtak, Klegyenlftett, gól nélküli játékot hozott
azelső félidő , A második félld őt a vendégek kezdték jobban, öt percen
belül megszerezték a vezetést ls. Ezt követően klt ámadott CI hazai csa
pat, megpróbált egyenIfteni, de a helyzetei Ismétkimaradtak. A félidő

közepe ktss é.paprlkássá" slkerült, él végeredmény kettős kiálIrtás lett. Az
utolsóöt perc Ismét eseményd ússé vélt, meg nem adott hazai gól, szó
váltás 11 [át ékvezetövel, aminek eredménye Ismét hazai kiállrtás, majd
vendég gól zárta a mérköz és végét. Kiegyenlrtett mérk özésen él jobb
helyzetkihasználásának köszönhetöen cl vendégek elvitték 11 mérkőzés

mindhárompontját.
Fülöp Zoltán

MíkorNoé apánk Isten,parancsára,
Vízözön elől futott a bárkába.
Mínden állatból vitt egyet-egyet,
De legbölcsebben azt tette,
Hogy ezt a nemesvesszőt ki nem felejtette,

Torta köszönti,

Tiszta fehér lisztből készült e sütemény,
Cukorral vegyítve nem is olyankemény,
Kív ül-bel ül m,lz?'ul van bekenve,
J6étvággyal egyetek belöle.

Úja~szony köszöntő

Kedves menyasszonyunk letette fátylát,
Felvette helyetteasszonyi ruhl\ját.
Derékúj emberünk csak erre várt,
Hogy megforgathassa asszonyát.

Mostpedig arra kérekmíndenkít,
Táncoljon vele egykurtát,
Csak arra vigyázzon, le ne tapossa
az új asszonycipöje orrát,

Papp Lászl6 (Hunya) eimondása szerint lejegyezv«
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PEDAGÓGUSNAPI KÖSZÖNTŐ

Júnhis első hétvégéje 195I
óta ünnep: pedag ógusnap. Nem
valamí fontos, kitüntetett, hall
gas ünn ep. Nem is kell, hogy
az legyen. Csak egy lehetőség,

hogy a gyermek és a szüleí
megköszönj ék az óvó n éninek.
tanárainak, hogy sokat dolgoz
nak értük.

Régebben a pedagógusnap
mögött komolyabb állami ün
nepek is voltak. Manapság ezen

. a napon kis műsorral köszöntik
a gyerekek, a diákok oktat óikat. nevel őiket .

Mindenkinek eszébe jut ilyenkor az óvoda, az iskola; a bal
lagás, a diploma. A lecke és dolgozatírás, a dicséret és a feddés.

Apedagógusi munk át a csendes esőhöz lehet hasonlítani. A
csendes esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a földben megbújó
magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később ezért
aztán - akár szárazság idején is - képesek termőre fordulni.

A Földön mínden ember sokat köszönhet a pedagógusainak.
. Akinek szerencs éje van, az élete, tanulm ányai során legalább
egyszer találkozik egy olyan pedagó gussal. aki valamit meg
mozdít benne, aki olyat mutat tettével, cselekedet ével. tud ásával,
hogy az akár a diák egész életét meghat ározza.

Tisztelt Kanonok Or!

Nagjörömmel olvastam "A Jóisten látta" cim ű emiékkotetet, mely
T{már Máté költő, {ró szidetésének 90. évfordulójára jelent meg. Tim ár
Máté szeghalmi öregdiákot az .l980-as évek elejétől ismerhettem meg
szem élyesen. Ugy emlékszem Rá, mint egy zárkózott, szűkszavú, mindig
elmélkedő emberre, akitől halála után Budapesten.a Szent Gellért-temp
lombanvettem végső búcsúta szeghalmi Öregdiákok BarátiKörének ne
vében.

Az igazi Tímár Mátét valójában az Emlékkötetből ismerhettem meg,
aki ténylegesen igazember volt.

Levelemben ezúton szetetném megköszönni az Emlékkötet szer
kesztőjének, Dr. Szonda Istvánnak a lelkiismeretes munkáját, aki olyan
szakszer űen állftotta össze a könyv szerkezetét, tartalmimondanivalóját,
hogyaz az olvasót olyannyira magával ragadja, hogy le nem tudja tenni
azt, amig végig elnem olvasta.

A könyv olvasása során - többek között - mély együttérzéssel töltött
el a néhaiszeghalmi öregdiák, Tim ár Máté érzése és értékítélete, mely őt

egykori iskolájához, a Péter András Gimnáziumhozjűzte.
Ismételten lapozgattam az Emlékkötetet, és támadt egy gondolatom,

meiyet szerein ék Önnel megosztani. A könyv 20. oldalán lévő fénykép
(6. ábra) egykorú szinhelye, jelenlegnagyjaink:MóriczZsigmond, Szabó
Pál emléktábláinak helyszinév évált. E helyen, én személy szerint szive
sen látnám Alma Materünk egykori öregdiákjának, Tim ár Máté költő,

(r6nak az emléktábláját is, aki egykor ennek az iskolának a falai között
~~ .

Ugyancsak olvastam a Gyomaendrőd városának társadalmi, kuliu
r ális, hagyományőrző foly6iratát.

Efoly6iratból értesültem arról a sajnálatosh{rről, hogya múlt évben
Sztanyik B. László, a szeghalmi Öregdiák Baráti Körének nagy tisztelet
ben álló öregdiákjaeltávozott kozid únk. Nyugodjon békében!

Utoljára, de nem utolsó sorban a Főszerkeszt{) úrnak gratulálnisze
tetn ék a szinvonalas, sokoldalú, sok-sok információt, programot nyújt6
városi folyóirathoz, mely e nehéz gazdasági, társadalmi, természeti csa ..
p ásokkal teli helyzetben mindenképpen hitet, reményt, szeretetet ésfel
űd ű l ést, kikapcsolódást nyújt az olvasának. .

Budapest, 2013. június 15.

54 év várakozás

Az 56-os forradalom a KeresztényMagyarországért harcolt és egy
hét alatt meg is nyerte, mert az egész országnépe azt akarta.

A katonaság, rendőrség, mind a forradalommelléállt, csakaz ÁVH
maradt a kommunista kormány mellett,amit a forradalmi erők egy hét
alatt felmorzsoltak.

Kádárnak az oroszokat kellett segítségül hívni. A harcokban sok
fiatal meghalt (a pesti srácok), életüket áldozták a Keresztény Magyar
országért. Az idegen túlerő leverte az 56-os keresztény, magyar forra
dalmat, merthogy nyugatrólsemmi segítséget nem kaptunk.

1956után kegyetlen terror következett.
Sokakat kivégeztek, bebörtönőztek , internáló táborokba menesz

tették a forradalmístákat, Több, mint negyedmillió pedig, hogy életét
mentse, menekült nyugatra. .

De a Keresztény Magyarország tüzét nem lehetett kioltani. A szikra
ott izzottb ent. .

Hiáb~ jöttek a tankok és utánuk a bankok, a szikrát többé kioltani
nem lehetett. Igaz, hogy 54 évet kellett várni, míg megérjen a robba
n ásra, de megjött a kétharmados Keresztény Magyarország 2010-ben,
a Pideszés a KereszténydemokrataKormány győzelmével.

, Orülök neki, hogy megélhettem. igaz, hogya 90. évemct taposom,
de nem állhatunk meg a gy őzelemn él , a harcot továbbkell folytatnunk,
mert most olvastamaz emigráns újságban, a Nemzet ő rben . hogy a Ró
mai Pápának is azért kellett lemondani, mert Brüsszelből megt ámad
ták. Hát nekünk, magyaroknak ezt a Brüsszelt is fel kell szabadítani,
hágy Európa visszataláljonaz ősi , kereszténygyö kereihez.

Tehátúj harcra fel,keresztény magyarold
Karczin Ferenc
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Tanévzáró

Búcsúznaka ballag6k

együttes munka örömét éshasznosságát. Azeredményhirdetésmindenki
számára örömmel zárult, hiszen a szervezők itt is,akárcsak a versenyegé·
szén, törekedteka sportszerűségre és aJátékosságra. .

Iskolánk tanulól ebben az évben is nagy szorgalommal vettek részt
a HatárGyőzö Városi Könyvtár által kiIrt több fordulós"Szövegelő" verse
nyen. A levelezös fordulókban legjobban teljesítő gyerekeket meghfvták
akönyvtárba egynagyonjó hangulatú, együttműködést, közös gondolko
dást igénylő versenyre.

A 2-3. osztályosok vegyes csapatokban feladatlapot oldottak meg. A
nagyobbakfeladataik megoldása után mesék dramatizálásával szórakoz
tatták a kisebbeket. A jutalmul kapott köriyveknek nagyon örültek a gye
rekek.

Ballagás

SzInes lufikat röptettek az ég felé búcsúzó nyolcadikosaink, Jelezve,
hogy ők ls szárnyra kelnek. Farkas Zoltánné Igazgatónő kedves szavakkal
búcsúzott el a 67 végzős diáktól és a legeredményesebbeket oklevéllel,
könyvvel jutalmazta. Kiemelte kiváló sportolóinkat: Dudás Rékát, Nagy
Csillát, Papp Károlyt és NagySándort. Az Idén Gergelydiák-díjat kaptak:
Kurilla Zoltán, Derzsi-Kovács Szávitri Virág, Kulik Adrienn, BognárNóraés
Csapó Elek. Avégzősök nagyonszépműsorral búcsúztakel azIskolától.

A szülői munkaközösség tagjainakvirággal köszönte meg munkájukat
az intézményvezetője.

Farkas Zoltánné igazgató kö
szöntője után Rácz Józsefné gyer
mekfelügyelőnek köszönte meg
több évtizedes munkáját nyugdí
jazása alkalmából.

Fekécs László tankerületi igaz
gató Pedagógus Szolgálati Emlék
érmet adott át Lehóczkiné Tímár
Irén és Nótári Józsefné nyugdíjba
vonuló pedagógusoknak. Irénke
a városi pedagógusnapi ünnep
ségen Gyomaendrőd Város Neve
lésügyéért kitüntető oklevél elis
merésben részesült. Gratulálunk
és köszönjük lelkiismeretes mun
kájukat.

Gyomaendrőd város jó tanu
lója, jó sportolója kitüntető címet
Soczó Rebeka és Vaszkó Agnes
kapta Vádi András polgármester-
től. Lehóczkiné Tímár Irén Pedagógus

52 kitűnő diák a tankerület Szolgálati emlékérmet kapott
igazgatójától vette át jutalmát, és
sokan kaptak oklevelet tanulmá-
nyi eredményükért, szorgalmukért, példamutató magatartásukért és kö
zösségimunkájukért.

A nagylaposi Birka Csárda által meghirdetett rajzpályázat nyertesei
HartmanDóraésGyuricza Zsófialettek.Jutaimuk egy-egy családi vacsora.·

Az iskola él etéről további információkat, képeket találhatnak az iskola
honlapján:W_ww,rQ;;:2gb_~gy'iiskola.h u

Dupla siker a Mesélj Európa döntöjében

A szövegelők örültek az ajándékkönyveknek

Nyolcadikosaink is elsők lettek az angol nyelvi versenyen

Május27··én került megrendezésre aMesélj Európaangol nyelvivetél
kedő március óta tartó versenysorozatának döntője Kecskeméten, a Kato
na JózsefKönyvtárban. A döntő eredménye minden várakozást felülmúlt,
mindkét csapatunk el ső helyen végzett a rangos mezőnyben. Jutalmuk
egy-egy értékes Európáról szól könyv, toll, pendrlve, Európai Uniós kár
tyajáték éssok más angol kiadvány, na éspersze a versenyzés élményea
békéscsabai elődöntőben, majd adöntőben.

Hatodikos csapatunk utolsóként lépett szlnpadra. Ismét nagy hatást
gyakoroltak azsű r i re, akiknagyelvárással tekintették meg azosztrák nép
mesét. trtékelésükben kiemelték a kiváló csapatmunkát, a kreatrv ötlete
ket, a játék örömét, a remek szlnváltásokat, és nem utolsó sorban a szép
angol kiejtést.

Nyolcadikosainkban nagy volt a bizonyítási vágy, hiszen utoljára ve
hettek részt ezen aversenyen. Bognár NóraésKulikAdriennmárnegyedik
éve erősítette a csapatot, ehhez külön gratulálunk nekik. A produkció re
mekül sikerült.A dán sporttörténelem legfontosabbeseményének feldel
gozása új színt vitt azelőadások sorába. Ismétakreativitás, azösszhang, az
újszerűség ésaz angol nyelv magas szin tű használata fogta meg a neves
zsűri tagjait.

Végül úgydöntöttek, hogy mindkét csapatunk első helyezést érdemel.
A hatodikoscsapat tagjai: DudicsGyörgy, Orbán Renáta, Paróczai Ger

gő, Vaszkó Agnes, Wéber Dorina.
A nyolcadikos csapat tagjai: Bognár Nóra, Derzsi-Kovács Szávltri Virág,

Kurilla Zoltán, KulikAdrienn,Székely Péter.
Gratulálunka győztesekneki

!(ellemes délutánok

Diákjaink sikeresen szerepeltek a Kis Bálint Altalános Iskola szarvez é
sében .Körösök mentén" cfmmel meghirdetett tanulmányi versenyen. Az
iskolák korcsoportonként négyfős csapatokat állítottak ki, melyeka hely
szinen vegyes csapatokká alakultak.

Érdekes és egyben játékos feladatokon keresztül a tanulók felfedez
hették a Kö rös - Maros Nemzeti Park értékeit. Megtapasztalták a közös,
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Mesék, versek...

Benke Mória:
Tavasszal a kertben" .

- o változás -,

Kellemes, langyos szél 'fújdogált , na gyan yó kiment
a kertbe gyönyörköd ni a reggeiben, Csend, béke, jó
l evegő volt , egy-egy kakas kukorékolt esek. Néze(:)et
te a csodálatos rügyfakadást, a ta vaszi virágok szmes
kov o lkódlót .

Egy rigó szorgalmasa n gyűjtögette a fészekrakáshoz
szükség(c3s apró ágakat, ószrő l maradt avardarabo
kat, " Lábujjheg yen óvotoson bement az unokája szo
bájába, ahol a kislány még mélyen alud t , Csodá latta l
nézte egy ideig, majd kicsont . becsukta az ajtót és a
reggeli teafőzéséhez készülődött , mlkor valaki átölelte
a derekát,

- N?gyi, nagyi - mondta ólrnoson -: én kakaót kére,k,:
- Jol van CSillagom - azonnal készíte rn . gyorsan bUJJ

vissza az ágyba, a tavaszi reggelek még pic it hűvösek " ,
A gyermeket nézte , ahogy az á lommanó épp csak

elhagyta , és kis borzos hajón , rózsaszín oreocskó lót
még ott vo lt oz éjszaka i alvás nyoma ,

- Milye n gyönyörG- gondoli'a, és egy szernpllíontós
elott felnői t lesz" ,

- Hiáb a , a változás megállíthatatlan - rnondto csak
lJgy maga elé holken.

Nem rég még O is szép 'fiata l volt. rnost meg már
na gymama , hogy múlik az idő? - elszalad ve lünk oz
élet - elmé lkedeti -, minden megváltozik. De jó is len
ne I<onzerválnunk azt, ami jó , mint miko r nyáron ci gyü-

" mölcsöt leszedjük, és befőttnek éltesszük az üvegel<be,
akkor megmarad olyanna k, amilyen, nem változik...
gondolkodott el rajta .

- Mennyi butaság jár a Fejemben - rnondto - meg
rázta a fejét éselk észítette a pici lánynak a ko kc ót . egy
finom pinto tt zsemlével, mert azt szerette, ágyba vitt e
neki a reggelit , me rt kényeztetni akado,

- koszt. Mamácskám , te vagyo legjobb na gymamo
- mondta hízelegve a kislány, és egy puszit nyomott o
mamája arcára , Mama persze elolvadt az örömtől .

- Mesélj nekem va lomit ! - k érlelte.
- Mit meséljek?
- Valami igaz tö rténetet, azt l jgy imádom,
,. No, jó -mondta a mama - képzeld el Marcsikám,

ma reggel elgondolkod tam o vóltozóson. az évszakok
az i dőjárás és az élet mindenféle v óltozósón. Péld óul
azon, hogy Te nem rég születtél, mintha tegnop lett
volna, és már óvod ás vagy, sőt jövőre már iskolába
rnész., mennyi vóltozós. hogy rohan az idő , Majd hirte
len elhallgatott,

- Mo ndj va lamit a vá ltozásról - ké rlelte Maresi.
- Gondold csak el, hogy nernréq még havat teke-

ritottu nk. nevetgélve hógolyóztunk, most meQ rügyez
nek a 'fák , nyIlnak a kis tavaszi virágok, a rigo l< fészket
raknak, hogy az új jövevén yeknek legyen hol megszü
lelnluk. Ez rrilnd a va lto zást bizonyítja, Ma reg gel is meg 
figy eltem egy rigót, hogy milyen szorgalmasan hord ta
a fészeképítő anyagot egy fára , mikor kész lesz, a párj a
to jásokat rak és ül a fészkén , majd kikelnek o plclk. ete
i ik öket. gondoskodnak róluk, ozut ón ha elég e rősek,

kirepülnek és megtanítják mindenre , ahogy téged is ta
nít anya és apa ,

- Meg te! -- vá laszolta a kislá ny,
- ,Igen, meg én is, amire csak tud lak , me~tanítalok ,

aztán a na gy változás közben fe l nő1't nagyiany leszek,
Te is csolódot olcpftosz és nekec) is lesznek gyermeke
id" . . .

1
- Nogyi! - azo k is o te

unoká id lesznek?
- Nem, nem , azok

már a c1édunokáim lesz
nek - mondto nevetve a
mama,

- Nagyikám! - mesélj
még a rigókról.

- Mit meséljek?
.. Mindent , ami t tud sz

róluk, kéééérlek!
- Jól va n, Tud om,

hogy egy rigópór több
ször is költ klsrlq ókot
egy évben, hogy a rigó
mama 5-ó tojást is tojik,
és tö bbnyire kikölt l. Azt
is tudom, hogy röv id idő

e lott megy ez a fo lya 
mat végbe, A fészek
készítés utá n pár napra
megtojjo a tojásokat,
kb, két hétig ül rajtuk , és
kikölti , Azután 10-15 na-
pig a r i gószülők hordlek
a pici csemetéiknek oz
élelmet, s mikor elérke-
zettnek látj ák az id őt, e lkezdik csirregve hívogatni őket.
majd megta nítják repülni és öná lló élelemszerzésre,

- Juj,de érdekes ez a vá ltozás Mami, majd én isme g
tanulok öná llóan bevásáro lni és főzni is magamnak?

- Bizony kicsikém, ügy lesz,., - válaszolta szeretettel a
mama.

- Most rnl von a rlq ókkol? - kérdezte hirte len Maresi.
- Egyik másik ül a Fészkén, a harm adik pedig még

csa k rnost rak fészkeL .-
- Hamar felkelek és nézzük meg, jó?- kérlelte a kis

lány,
- Renelben, rnenlúnk.
Maresi megmosakodott fe löltözött és fut va ment

a virágos kertben, kiskezével megsimogatta a virágok
szirma it.

A mama csa logatta, hogy csen dben, óvatosan kö
zelítsék meg a kerítésnél lévő bokrokat. mert ott má r
kikeltek a rigó fiókák, és ha szerencséjlJk lesz, meg is
nézhetik őket , Mikor odaérte k épp o rigópapa érkezett ,
leszállt a bokron lévő fészek szélére , sok kis éhes csőr
t ótocott. ő próbá lta igozságosan adagolni, am it hozott
nekik, mojd huss, megint ,elrepül'r, és nemsokára ismét
hozta a következő adag finom fa lato kat, A rigópa lán
tá k folyamatosan ettek, cslpoqtok . Mama felem elte a
kisunokójó t. hogy beláthasson a fészekbe",

Néhány nap elte ltével egyik reggel a kislány kerte .
hogy me njenek és köszöntsék a rigócsaládot ," Elindul
tak o kert végébe a bokorhoz, és csak az üres fészket
ta lálták, A kicsi Maresi elsírta magát ,

- Mamikám ! - Hol vannak?
- Kirepü ltekl - vo lt a válasz,
- De hái' el sem köszöntek - hüppögött a kislány" ,
- Ne szomorkodj, ez az élei' rendje, a változás ,-

mondta elg ondolkodva a mama , - látod erről be szél
te m neked, minden és mlndenkí állandóa n vá ltozik" ,

- Mami _. vá laszolt komoly képpel, dac osa n a kislány
- én nem szeretem a vá ltozást, én nem akarom, - Dob-
bantott a lábáva l.

- Azt akarom, hogy minden maradjon olya n, ami
lyen jnost; Erted mami?

- Erte rn klcsrn. de azt nem lehet'. Nem lehet rnegállí
'Iani oz idéit. Képzeld, ha lehetn e, akkor te mindig Ilyen
kicsi lány rncrccn ól.. .

- Nem baj, akkor sem akarom cl változást - mondta
o gyermek ellentmondást nem Wrő honcon. szája le
c örbütt . majdnem elsírta magát...
~ Mamája vlqosztclto . rno gyorózta neki az élet nagy
kérdéseit, ölbe vette , dédelgette , majd ringótására
Marika csendben á lomba me rult.;
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7. c. Il KisBálint próbált

Kis Rálint-pr6bálJ az als6sok

Meg II sztárgála

Si!cerelta mat emat ika verse nyen

A I<is Bálint Általános'Iskola tanul ót egész tanévben részt vettek
a békéscsabai Tudományos I smerette rjesztő Társulat Körösök Vidé
ke Egyesület által meghirdetett levelezés matematika versenyen.
A legjobb eredményt elért tanulókat egy kö zös megmérettetésre
hívták, ahol iskolánk diákjai a következő, k itü nő eredményeket érték

el: Bödör Balázs a hetedikesek, Varjú Dániel pedig ha
~ todikosok mezönyében végzett a megyei e l ső helyen.

Fe lkészlt ö neve l ő k : Palicskáné Szegedi I<atalin és Fek écs
Éva.

Sokszfnüclt vagyunk

Az idei Kis Báli nt Napolt mottója: Ünnepeljük együtt a so kszín űsé 
get! És valóbanváltozatos, érdekes, derűs programokvártakdlákokra, ta
nárokra, sz ül ökreegyarántél Kis Bá lint Altalános Iskolában.

20 13. j únius ]O-én a meghivott el őadók rendhagyó órájáva l kezdő

dött a programsorozat, amelynek témája rendkivül széles skálájú volt 
irodalom, történelem, színészet, környezetkult úra, egészségtan, vitakul
túra, zene közül választhattak atanulók.Az előadá sok után következett {l

1<15 Bálint emlékünnepsé g, az irodalmi szfnpad és az énekkartagjai az
iskola névadójánakt iszteletére Ifral m üsorral készült. Ágostonné Fark as
Mária igazgatónő beszédében hangsúlyoztaatanár- diákkapcsolat har
monikusságát, folyamatosságát. A Hősök úton l évő kopjafánál helyezték
el a diákok az emlékezés koszor últ. Kiderült az is, kl lett az Idei Kis Bá
IInt-dfjas felnőtt és diák kategóriában. F Nagy Lajosné Isko lat itkár és
Dell Csenge 8. b osztá lyos t anuló kapta a névadóról elnevezett dfjat.
A Diákönkormányzat nevében Kónya Márta tanárnő és Kereki Irén taní
tónő további dfJakat adott át. Az év pedagógusa.· dfj at Hunya Jolán
tanárnő vehette át. Az év diákja: Czlkkely Hanga lett, az év szülöje pe
dig: Szabóné Farkas Beáta. Legjobb köz össéq - dfjjal [utalmaztélc a 4.
b osztá lyt. Klosztásra kerültek a DarvasTibor Mese - és rajzIllusztrácIós
versenyzők, valamint il Berenak Ottónéról elnevezett Széplróve rsenyzők

jutalma ls. Az Idei tan évt ő l egy új dfjjal gazdagodott cl Kls Bálint Általá
nos Iskola tanulólfj ús áqa: minden évben az a sportoló kaphatja meg a
Halász István - dfjat, aki méltó rá! Ha lász István - dfjat kapott: Tfmár
Dóra 8. b osztályos tanuló, II Kajak Sportban nyújtott kiváló te ljesítmé 
nyéért. A sokszép értékesdrj után barát i beszélgetésre és álló foqad ásra a
GY<lm a endrődl Járásl Hivatalban került sor. Délután a következő szabad
Idős foglalkozásokközül választhattak il gyerekqk: fjászat, kenuzás, lovas
kocsikázás, aszfaltrajzverseny, táncház, kézműves foglalkozás.A második
nap Gyomae n d rőd utcáin,tereina 1<ls Bálint - próba zaj lott, azosztályok
vetélkedtek egymással, majd il DIá kközgyű lésre került sor K6nya Márta
tanérnótrányttésával,Adélután hagyományosana népszerű Családi nap
jegyében telt. Sportvet élkedő. Meg a szt ár gála, sok játék, zsákbamacska
és finom ételek, italoktarkftották aszlnesprogramot.Agyerekekkérésére
MaJka ésCurtls koncertj ével zárult a vidám este.

Köszönetünket fejezzükki azalábbi támoqatóknak:

1<lsBálint Általános Iskola tan éral, dolgozói
ASzül ö: Mu nkak özöss éq
Kis Bálint Általános lskola.üyermekekért Alepltványa"
Gyoma en d rőd Polgármesteri Hivatal
Gyomaen d rőd Járásl Hivatal
Körösment i fjfes7.rtő Egylet
Köröskalek Egyesület
GVOSZTE
Aranysólyom Dobköt
Pájer Pékség .
Németh Kft. .
GyomapressKft.
Gyomaendród VárosNémet Nemzetiségi Önkormányzat
Gyomaendrőd város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Körösmenti Táncegyüttes
Mokaszln Kft.
HajdúZoltánné egyél;1vállalkozó
Papp László
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Rónay Gy örgy (1913 -1978):
Szerá pion legendák I.

',cr férfi lépkedett a tengeren. Az egyik
1(1" ,111 , biztosan: mellette - féllépéssel elma
radva, és mintha nem bíznék magában, kap
kod óbban. néha bokáig lemerüive, el-elfúló
lélegzettel - a másik (vagy a mása).

M ögöttük végtelen víz, e l őttük végtelen
homok.

Talpukalá a föveny úgy sirnult akár a víz,
puhán és selymesen.

Két kő volt ott - csak két k ő, semmi más - m élyen beásva a ho
mokba: kerek, tömzsi kövek, amikhez haj ók köteléthurkolták valaha,
mikor még hajók jár/ak erre. .

Leültek a kövekre: el őttük végtelen víz, m ögőtt ük végtelen ho
mok, inindkett ő enyhén fo drozódva. éppen csakannyi különbséggcl.
hogy a tenger mozgékonyan, a homok mereven.

Ültek és hallgattak. N ézték a tengert.
Az tán - órák vagy napok múlva. mindegy - aki a társa volt (vagy

.mása volt) annak, ki e lsőü l lépett a partra, kezét egy kissé megemelte,
olyképp. mint aki tétován nemlétező madár után mutat a messzeséo
be. o

Ki el sőül lépett a partra, lehunyta a szernét. minths' látná a ma-
darat.

- Szólhatsz, Szerápion.

Mit ér, hogy itt vagyunk, ha nem tudjuk, hogy hol vagyunk? .

- A nnyit, hogy végül mégis itt vagyunk.
A céln ál! N em tudom. A cél, Szerapion.
sokszor maga az út, de csak ha nem
céltalan, s minden célból, ha valóban
cél volt, mindig új út vezet tovább.
Úton vagyunk. Azt hiszem, épp elég,
ha ennyit tudsz. A többi csak lidérc
és délibáb, Szerapton.

M egállás soha nincs ?

- M egállás! N em tudom, mit értesz
megá lláson, Szerápion. Ak i úton van, áll. Csak az áll igazán,
aki úton van. Aki egyszer eltökélte,
hogy útnak indul, attól fogva áll. M agában, rnélyre gyökerezve,
s míndcn lépéssei még m éiyebbre, Úgy halad, hogy
haladt éban. valahol, mozdulallan. Hogy nőttön nő valami titkos
központ fel é, míg lép, e lőre míndíg.
a titkos Cél felé. S a kettő

végül, valahol összeér. Saját magába ér,
ha célhoz ér, Szerápion.
S amíg
ülünk s nézzüka tengert, a mozgót és a mozdulatlant
(bár a mozgó is mozdulatlan. s a mozdulatlan is mozog) 
amíg ülünk, mondorn. egyben megyünk is, ha a csöndet
halljuk, s látni tudunk, ott , ahol semmi sincs
mások szerint. világokat, Szerapion. Mit tudhatod, a szem,

meiy mint a szobroké, üresen néz a végtelenbe,
kőmereven és mozdulatlanul (úgyhogy hiába löksz felé
öklöt, követ vagy bármi mást, hogy megvakítsd vagy
reflexeit próbáld: pillája meg se rezzen) - mit tudod,
mit lát a szobrok él ő koszeme. s egyáltalán hová .
tekint: a távolba, vagy befelé? Halad,
és figyeli a belső lépteket.
Mindig a belső lépteket
figyeld, míg álltodban haladsz, s haladva állsz, Szerápion.

Magányosan?

- Talán. Ha úgy tetszik, magányosan. De miel őtt

felelnél . tudnod kell, mi a magány, Szerápion.
Nézheted börtönnek, s rácsain nem fog semmi ráspoly,
s nézheted úgy, hogy végtelen szabadság.
N ézheted sivatagnak, amelyben körbejársz a szemjan pusztulásig.
s e rdőnek, melybcn egyetlen zöld tengerre simítja
a sok külön lombot cl szél. S ha akarod, Szerápion,
veheted Szélnek is, mely egy tengerr ő simítja a sok
külön lombot, vagy fölkavarja tengerét
s tombolva zúg, nem tudhatod, a lombot tépi, vagy
saját magát, míg végül el nem ül s egy mozdulatlan
levélen el nem szunnyad. oly lágy álommal mint a csecsemők.

Ez az álom, ez volna a magány? Vagy az a sokszögű Szem,
rnely a levél al ól. egy zöld testből fi gyel, oly áthatóan,
hogy merevv éigéz: ha megmoccansz. hártyás píllája rácsuk ódik.
és míre durva kézzel érte nyúlsz. már csak egy surranás
emléke rezdül az iménti Figyelem
helyén, vagy az se tán?
Sosem voltam magányos.
Ma gányom tele volt Szemekkel, tele volt surranásra kész
Figyelemmel, olyan magány volt mint a lomboké.
s benne madár is énekelt, mozdulatlan csőrre l a titkos
bel ső hallásnak néma dalokat. Sosem voltam magányos.
Vagy beszéljünk, Szerápion. a Szélrő]] Mi sodor magvakat
szíkl ára. s borzol évek múlva friss füvet vagy
gyöngéd virágbibét il szikl áni
Mi hajt fe l h őt, s a szikkadt föld esőben ázik,
s mí hozza vissza a Napot, szárítja föl a lucskot, bontogatja
a rügyeket. s viszi egyik hegyről a másikra a szirmok
múlékony mámorát, mikor kinyílnak?
De láttál már szelet, Szerápionl Fogtad már kézbe, mint
napos csib ét. hunyásztattad már szarvánál csavarva,
mint őrjöngő bikát? A Szél, Szerapion.
az, ami van, de nincs: a mindenütt jelen levő, sehol
sem látható - mert a tajtékzó viz, a jajgató
lomb, ódon házak kéményében huhogó
Iszonyat puszta jei, de nem a Szél. Szerapion. a titkos
Nemlétező, M egfoghatatlan .
Szerettem a szelet, Szerapion. Szerettem a M agányt.
Hallod a habmorajt a m élyben. a kettős tenger mozduiatlan
tükre alatt? Mindig magányban éltem,
és soha nem voltam magányos. Valami vitágszél
fújt nundi g a tenger alatt. Aki a tengeralji
viIágszél énekére hallgat, sosem lehet magányos.
Nem ismertem a keserű magányt, a fortyogó
levekben forgat ót. a szakállt ép ő . káromló magényt.
N em ismertem? Kilábaltam bel ől e ,

leszéritottam lábamról sarát, levertem sarkarnrói porát.
Szabad voltam. Ablakom mindíg nyitva volt a Szélnek.
Ma már azt is tudom, hogy bármi volt és bárhogy is volt,
s akármit vettek el. mínden hiánnyal
én lettem gazdagabb. M a már azt is tudom, hogy
boldog voltam. Boldog vagyok.
Elég.
Hallgassuk a tengeri, Szerápion. (folytatás a következő számban)
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Tökkrém főze lék

Egy közepes tököt megtiszt ítunk, csíkokra vágjuk és kevés sós vízben megpá
roljuk. Hagymát pirítunk olajon, majd lisztet adva hozzá gyenge rántást készí
tünk. Tehetünk bele pirospaprikát is. Hozzáadjuk a villával összetört tököt , kapor
ral ízesítjük, tejföllel gazdag itjuk , esetleg citromlével savanyítjuk . Tükörtojással
tálaljuk.

Seidl Ambrus

F ENYŐ FŰ RÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerendák, lamb éria

TŰZI FA
bükk, tö lgy, akác, akácfaoszlop

Házhoz ~ön ca ~ dr áss!
Szeretet te l váram minden kedves régi és új

vend égemet teljes körű n ői-, férfi és
gyerme k-fodrászatomban.

Igényszerint házhoz ismegyek!Hétvégeken is!

~
LátkóczkinéErdős Magdolna

GYOMAENDROD, KULlCH GY. U. 61 .
Telefon: 06/7 0/312··5037

INGVENESNÉMET TANFOLVAMOI:< indulnC'lJt júli ustól
t. CfCp ort: indul júliuf 0.1-161; heti 2x4 óra, f:rema, péntek, iJifZefen: 986ra
2. CJCport: indul j úlíUJ f6-M/: heti 2.oa ór a, Jtedc(cJütiirtiilt, iiff:refen: dO óra

HelYIKÍn: Gyomaendrőd /(ofJuth út 18.

A ré...rete l felléte le: Reglsztrá ln' he li a wwW.tudo lodai ovod .hu ho nlapon.

Érd e!>lödjJi!!." l>érjj'n 'eg~,-ég~a Nyelv,t úd ióban: Kossut h út 18. H- P 15-18 órólg.
Telefon on: 20 /947-1603, Haj du Andrea; 20/22 970 22, Fa rha. Ma rg it

Többet meg t udh at a honlapunluól:www.intcrn yc!vstudio.hu

NVÁRl lNTENZiv TANFOLVAMOK:
Angol kezdő. újrakezd ő . nyelvv izsga felkészítő

Német kezdő , ú j rakezd ő . nyelvvizsga felkészítő

Intem:itéÍlob:

heti 3N3ó- 7 hél/60ó , heti 3"4 - 5hét/6OÓ, heti 5><4 ó - 3 hél /60 CS

_~,~~~~·~·-N~~'.I:,~.$~:~d~~);qv9m~~fi~!,9_~~~!.r~ti;;[~J;g

METÁLSTOP
KERÉKPÁR ÉS

SZEREIVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerv iz

Tornádó elektromos kerékp árok,
gázkészül ékek. kazánok, rad iátorok,
csövek . szerelvények.
h űt ő szekr é nyek, fa

gyaszt ól ádák. rnos óg épek,
háztar tási kisgépek. szórakoztató elektronika.
szegek. csavarok, zárak, lakatok,
fürdőkádak. mosdók, csapt elepek. mosogatók
GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilins zky ll . 44.
Tel.: (66) 386-909

Hitel/ehetőség! Minden kerékpárhoz
értékes ajándékot adunk!

Minden felületen
otthon vagyunk!
Válla ljuk lakásának teljes körű

felújí tását , elképzelései szerint!

Munk áink garanci álisak,
kivitelezésének a legfőbb

szempo ntja a lehető

legjobb min űs ég elérése a legmegfizethetőbb áron!

A felmérésünk, ami az ír ásos árajánlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PRüFIL]AINK:

festés, mázolás. tapétázás
- hornlokzatszigetel és, hőszigetelő rendszerek

gipszkarton falak, álmennyezetek, előtétfalak, boltívek
- rejtett vil ágít ások, gipszkarton díszítések, dobozolások
- laminált parketta lerak ása. parkettacsiszolás
- fűrd ők, konyhák burkol ása. kőműves munkák

te tő te rek beépítése. szigetelése
nyílászárók, ajtók, ablakok cseréje

- bontás, sitt elszállítás
- vizes falak szigetelése

házak küls ő homlokzatának szigetelése, színezése
hidegburkolás (csempe, j árólap. márvány, gránit lerak ása.

- ill . tégla lerakása)
- melegburkolás (PVC, linóleum, szalagparketta. laminált

parketta,
- padlószőnyeg, dekorp anel rakása és fektetése)
- állványozás, állványok bérbeadása (gur ul ós, homlokzati)

LÁTKÓC ZKI LÁSZLÓ. Telefon: 06/70/381-4227
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Békesség haló poraíkon,
fogadja be öket az Úr
az LJ országába.
Az Örök Világosság
ragyogjon felettük]

Az endrődi katolikus temetők takari
tását, karbantartását t émogathatjak ado
mányokfelajánlásávnl:

Készpéin befizetés az endrődi pléb án l
án hivatali időben (munkanapokon 8-12),
vagy az Endrődi Szerit Imre Egyházközsé
gért Közhasznú Alapitvány számlájára be
fizetésselvagy átutalássa), Számlnszáml.mk:
53200015·10003231 Endrőd ésVidéke Ta
karékszövetkezet,

Az endrődi és a hunyai templomban,
a katolíkus szertart ás szerint eltemetett
halottakról 40 évre visszamenőleg, nev
szerínt megemlékezünk halálozás!évfor
dulójuk napján.

Szé p és üdvös lenne, ha a gyászoló
csal ád, egy éven belül havonta, egy éven
túl évente szentmís ét ajánlana fel elhunyt
szeretteikért.

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓsAC1BA KÖlTÖZTEK
Hfradásul1kban csak azokról ~m lc!keziill k

meg, akiknek közléséhez cl hozzátartozók hozzá 
járultak!

FARKAS MÁTYAsNÉ RÁCZ MAG·
DOLNA, aki Hunyá n lakott, 82 éves ko
rában, április 30-ál1 visszaadta lelkét 'Ie
rerntöj ének, Gyászoljn családja ( el ő z ő

számunkban tévesenjelent meg)

HARMATI ELEI< hunyai lakos, m ájus
27-én, 96 éves korában visszaadta lelkétTe
remtőj é nek. Gyászolja családja

HORNüK ZOLTÁN hunyai lakos, 62
évesen június 3·,\n az egi Hazába költözött.
Gyászolja családja

SZILÁGYI ANDRÁSNÉ HEGEDŰS
MARGIT hunyai lakos, 76 évesen rövid,
súlyos betegség után Isten országába köl
tözött. Gyászolja: férje, fiai, menyel,unokái
és 1\család

Erről az esemé nyr ő l közlü nk néhány képet - hisz ez már
történelem,

Jobb oldali kép:Hegedús Imre, Knupcsek Bálint valamint
Knapcsek Bálintné Szosznyák Etelka

,,1te#~ m4bl.m et ii~. Iétté d.1ÚJIfflMe# étHe4.'
1ftdda ~:a4 dMI'fM. dtffl44. we4.
;j, ,te mM~a~ den/UJ'" ~It, mf19..
~"V;litf. .ía,~ iiCMH~ a CJé9tdCH4é9-."

(P~4' 911«ta)

Amúlt hónapban, június l3-án az elveszett, de megkerült
Szerit Antal szebrot ünnepélyesen visszahelyeztü k a Szerit
Antal ház homlokzatára. ;.

Visszalapoztunk a digitális fé nyk épalbumban. 200l , júni
us l3 -ig:

Szerit Antal szebor ünnepélyes felhelyezése a Szent
Antal ház homlokzatara 2001-ben



2 It 2013. július

Egész évben várjuk ked
ves vendégeinket klimatizá lt,
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti , üzleti,
családi rendezvények lebo
nyolítását klimatizált étt e r
münkben 70 főig .

Az étterem nyitva
11-2.1 óráig.

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyolítását vállal
j uk a teljesen klimati zált Híd
fő étteremben 160 fő ig.

.r

PPSZ~1(
Panz ió és CEtterem

5500 Gvornaendr öd, Szabadság t ér 6.
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240

E-maii: feszekpanzio@mail.globonet .hu
www.feszekpanzio.hu

Gyomaendrőd, Fő út 15.
Telefon : 06-20-9527-032 és

06-66- 386-274.

Júliusi ajánlatlIim:
• szivattyúk, öntözöcsövek, csatlakozók, szórófejek
• permetezök, vegyszerek, műtrágyá k
• virágföldek, virágcserepek, virágtápok
• fóliák, műanyaghálók, műa. zsákok, p.p.zsákok
• fünyírók, fűnyírókések, damilok, kerekek
• barkácsgépek,szegek, csavarok, kéziszerszámok
• festékek, lakkok, csemperagasztók, .

glettanyogok
• festöhengerek, ecsetek, köművesszerszámok
• munkavédelmi bukunrsok, védökesztyűk,

munkaruhák
• izzók, elemek, vezetékek,'dug villák,

kapcsolók
e berner-titán siliconok, purhabok,

tömítöragasztók
~ szúnyogIiálók, szúnyogriasztók, légyirtók
• bográcsok, bográcsállványok,faszén
., alu-Iétrák, talicskák, betonkeverök, szer

számnyelek
G állateledelek, nyakörvek, pórázok
., szönyegek 2x3m, és futószönyegek, konyha

felsze relések I
Váron! vásárlóimat! . FARKAS MÁTÉ
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"Amidőn az első magyar király: Szent
István csodásan fennmaradt Szent Jobbját
szemléljűk, . egy évezred ködéből a nagy
apostol megdicsőüit, tündöklő alakjára
gondol - a gyászos trianoni jelen sorsül
dözött, koldus ma-
gyarja. folytatás a 3. oldalon

üdvözölte Endrőd-Gyoma és Dévaványa
népe az "aranyvonaton" országjáró Szent
Iobbot,

Mintegy kétezer ember élén Sorbán
Jenő dr. főszolgabíró, a járás községeinek
elöljáróságaival s vezető embereinek élén
példás, katonás rendben fogadta a begör
dül ő , csodásan szép vonatot. Gyoma és
Endrőd község bírái és elölj árós ágí tag
jai fáklyák tüzével jelképezték a két falu
magyar népének tüzes magyar lelkület ét.
Amikor felhangzott az ének : "Ah, hol
vagy magyarok tündöklő csillaga ... Hol
vagy István király, téged magyar kíván ..."
a megilletődés és régi dicső múltra való
boldog visszaemlékezés könnyei csillog
tak a faji együvétartozást átérző pápista és
kálomista magyarok szemeiben egyaránt.

Ezután Csernus Mihályapátplebános,
-Dr, Tóth Viktor Zoltán pápai kamarás
dévaványai és Csernay Géza püspöki ta
nácsos , gyomai plebános kíséretében lé
pett az aranyozott, ragyogó díszben pom
pázó . kocsiban bársonyos emelvényen
nyugvó ereklyetartó elé és mondotta el
alábbi beszédét: .

•••

Első apostoli szent királyának cso
dálatos módon épen maradt jobb keze
"aranyvonaton" - gyönyörű ereklyetartó
ban - vonult keresztül Békés-, Szolnok-,
Hajdu-, Szabolcs és a többi vármegyéken,
hogy felsorakoztassa és egymás mellé ál
lítsa a keresztény magyarság tíz- és sz á
zezreít, hogya szürke hétköznapok sivár
tülekedésétől eltompult lelkekbe élni aka
rást és magyar öntudatot árasszon, hogy
~gyk.~ron kard?~ vitézül forgató kemény
jobbj ával testven szeretetre intse, keresz
tényi és nemzeti hivatására, kötelességeire
figyelmeztesse - még .a trianoni börtön
ben is egymást maró, veszekedő, vallási,
politikai és társadalmi széttagoltságban
verg_ődő, könnyelmű, pártos magyarokat.

Es mintha Szent István lelkének apos
toli tüze világosságot árasztott volna a ko
mor magyar lelkekben, vallás és nemzeti
ségi különbség nélkül hqtalmas tömegek
megilletődött lélekkel, bensejükben az ős

magyar nagyság és dicsőség legkiválóbb
képviselőjének tartozó hódolattal jelen
tek meg "udvarlásra" a drága ereklyének.

Békésvármegyében először a szé
pen díszített, gyönyörű virágágyairól
messzeföldön híres gyomai állomáson

1938. július 3-án a
Szent Jobb országjáró
körútjának részeként a
Tiszántúl városain, így
Gyomán . is keresztül
utazott. A 75 évvel ez
előtti nagy eseményre .
a Hármas - Körös című
egykori endrődi havi
lap cikkének részletével
emlékezünk, melynek
gondolatai ma is idő

szerűek.

,,Julius harmadikán nagy ünnepre éb
redt a Tiszántúl magyarsága.

fi kervsztény nemzeti gondolat hírnöke
* Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat *

IN MEMORIAM: Bálint Sándorné
Kató Klára

Hagyományőrzőkenyérsütés
Hunyán

A tartalomb ól.

Civil sarok - Dr.Iánosík Bertalan

Üldözött endrődi gazdák emlékművé
nek megáldása - képek (cikk 9. oldal)

HugaRió 2013.

Hittanos-Karitász tábor Hunyán

XX. évfolyam 8. szám
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~, <.Jyom,aendr~di, Idősekér~ .AI,apítvá,ny 1998. év óta végzi
szoci ális teveke nyseget - kultur ális es egyeb humán szolgáltatást
- Gyomaendrődön .

Szolidáris az ezüst generáció szereplőivel, támogatja e cél
csopor t ku lturális aktivit ás át. Fontosnak tartjuk, hogy az idős

em berek szórakozhassanak, érezzék jól mag uka t, valamint részt
vehessenek k ü l önb ö z ő városi rendezvényeken, nó taesten, szín
házi előadáson, iro da lmi műsorokon, gasztronómiai rendezv é
ny~ke,n, kir~ndulás.okon . ~~é~t lehet?ség nyílt az i dős generáció
szamara ell átogatui 2013. JU I1lUS24-e n .a TIszta-tó mellet t fekvő
poroszlói Okocen trumba. .

A léte s,!~j~~.ny tu~isz~i~ai - ,és ren,~ez~ényközpont, amely egy
helyen gy üjü össze es tarja l átogat ói ele a Tisza- tó és a Tisza-
völgy természet i kincseit, bemutatva Magyarország második
legnagyobb tavának gazdag é lővi lá g á t. Négyszintes látogatóköz
pontja 2.600 négyzetméteren várja az érdeklődőket, állandó ki
állításai, háromdim enz iós vetítőterme és hatalmas össztérfogatú
édesví,~i ~kvári~m~ révén i &,a~i ten~észet köz~li él~1én~ nyújt.

Ido sel?k sZ,a~ara.I ehet~seg nyilt megte~mte~1 Europa leg
nagyobb édesvízi akv árium át, ahol a legend ás vizak, 3D mozi és
még számtal an élmé ny v árta az érdeklődőket. Kirándul ásunkon
nagyon sokari vettek részt, a Mobilbusz Kft. légkondi cionált bu
sza teljese n megtelt az i d ő sekkel. A fáradságos utazás ellenére a
szépkorúaknak csodálatos élmé nyben volt részük.

A nagy érdeklődésre való tekin tett el a Gyomaendrődi Idő

sekért Alapítvány egyik céljául tűzte ki egy 'h ason ló élményben
gazdag kirándulás megszervezését. .

A Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány ku rat árluma

~Mert a hegyek
eltál/fnak! 'ós"a"halmpk

~ .nl,egrcndmn~k ;

de az én irgi:l lm,aSSágOm , _ " , : , : ~ ; ;/ - "
. ' 1 . t ~led e l , ne~ Uwozik/ :/ / "
e~ béke~ségem szövetséae '

.~,:'\~:: ' m~ nem rendüt'-·::., ;
ülő Urad."

Kirá ndulás Poroszlóra

A G Y OMAI

RU OR MÁ TUS E G Y HÁZKÖZS EG P RE SF.lITr::RI UM A

SZERE TETT EL M EGH l v J A

Ö NT ES KE DVES CS ALÁDJÁT

20 1 3 . ;\ U G US Z~U S ' H - t N v SlO MOA TO N

Sajtóközlemény: A nyári szü
ne tben is főtt ételt kaphatnak a
rászoruló iskolások

A vakáció kezde te nagy örö m a di
áks ágnak, ám gyakra n nagy gond a
nehéz anyag i helyzetb en élő családok
nak - kezdte tájékoztat óját Dankó Béla,
Békés megye 2. sz. választókerületének
Fideszes elnöke ,

A rendszeres iskolai étkeztetéssel
bi~tosított napi egy fő t.t ételt a nyári
szunet ben sok csalad sajnos nem tudja
előteremteni, ezért a Kormány ebbe n
az évben is j elentős keretet, m íntegy 2,4
mill iárd fori ntot különített el erre a cél
ra, melyb ő l legalább 44 napon keresz
tü l, 1200 települ ésen oldják meg a nyári
gyermekétkez tetést. A pá lyázat kedvez
ményezettjei azok a szoci álisan rászo
ru ló gyermekek, akik gyerme kvédelmi
kedve zményben részesüln ek.

" , A vá~asztókerüle t települ ései kiem el-
kedo eredm énnyel vette k reszt a projektben - mondta el a
képviselő -, hiszen 65.449 adag , kétfogásos meleg ebéd kiosztá
s~ra ,nyílik lehető~,ég .a településeken. ,A pályázatot komoly elő 

kész ít ő mur;tka. elűzte ;?~g, ~ely soran nem csak az igényeket
kellett felmérni, de a fozest IS m eg kellett szervezni. Az eb édek
el~észítésekor fő szempont volt , hogy egészséges és l ehetőleg he
lyt nyersanyagokból készült ételhez jussanak a gyerekek . A pr og-:
ram hoz a 2. sz. választókerület telepü lései minte gy 53.601.560
forint állami támogatást kapt ak.

A nyári gyermekétkeztetés mellett számos te lepülés tábo
rak; nap~özbeni napközis el~átá s ~~,ervezéséve l is segíti a rászo
m lo csaladokat - zarta besz ámol ój át Dankó Béla.

Sajtóközlemény: Földtörvény

.. - A közelmúltban elfogadott földtörvénnyel ór iási adósságot
torlesz tett a Kormá ny, melynek gyökerei egészen a rendszerval
tásig nyúlnak vissza - kezdte sajtó tájékoztatóját Dankó Béla or 
szággyűlés i képviselő, a FIDESZ választóke rületi elnöke.

. A külföld iek, sőt a kor ábbi hazai nagybirtokosok további
termőföldhöz jutását meggátoló törvény megszületését komoly
munka, széleskörű egyeztetés előzte meg.

Az i dő sürgetett, hiszen eredet ileg már 20 ll -ben szabadon
vásárolható lett volna bárki számára a magyar te rmőföld , ám a
Kormá nynak sikerül ha ladékot kérni az EU- tól. Ezen idő alatt
ke~le tt go~d?skodn~nk a te rmőföld védelméről, amelyet a Gyur
cs ány-Bajnai korm ány gyakorlatilag szaba d prédaként hagyott a'
befektetési céllal vásárló külföldi és hazai spekulán sok előtt.

A mostani törvényegyértelműen a magyar gazd ákat. közü
lük is a családi gazdálkodókat helyezi előtérbe. Csökken a vá
sárolh~tó föl~te:~I~t max.i~ális ~érete, az adásvétel pedig csak
a helyi gazda k j óv áhagyás ával, Illetve egy er re hivatott állami
szervezet szigor ú ellenőrzése után jöhet létre.
.. - .? ze,k után cseI-;pe t sem ;neglepő a baloldal fájdalma az új

foldtor veny elfogadasa kap csan - jelentette ki Dankó Béla.

Az új szabályozás véget vet a szocialista agrá rpolitika ha
szon é lvez ő inek, a külföldi spekulánsok, a haza a nagybírtoko
?ok,virágzásának. Ez a törvény lezár egy kors zakot és egy újat
mdl,t, amely egyértelműen a m agyar családok, a mag yar gazdák
kezebe adja a termőföldek megművelé sének lehetős égét. Az új
föld törvény ellenzői közöt t ezér t is nem gazd ákat. hanem po
litikusokat látunk. Ez a dö ntés nem csak ezen családok de az
egész magyar gazdaság szempontjából óriási lépés . Nem ~supán
a, h,a&'y0mányosan erős magyar mezögazdas ág tová bbi fejlesz
teserol, hane m egyútt al a vidék, így a döntően agrárcentr ikus
Békés m cgye fe l emelkedéséről is szól.
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folytatás az 1. oldalról Hatalmas, boldog magyar birodalom
kormányrúdját vezette e szent kéz, mely

bámulatos éleslátással és bölcsességgel a faji összetartozás egységébe
foglalta, az összetartás és történelmi hivatás nemzeti öntudatára
emelte és a krisziusi vallás tiszta erkölcseiben újjászülte a nomád,
széthúzó, pusztulásnak indult magyars ágat.

Az idegen eszmeáramlatok és téves irányzatok ú tvesztőjébe ke
rült magyarság válságosan nehéz napjaiban - hitében és nemzeti ér
zületében megújhodva - hódolatos tisztelettel és h űséges szetetettel
köszönti legdrágább ereklyéjét: a Szent lobbot, mely mint vezérkéz
komoly. intő jzgyelmeztetéssel emeli tekintetünket Krisztus keresztje
felé és némán is hangos tani tást ad a régi magyar hagyományok és
ősi erények követésére.

Légy áldott drága Szent Jo bb, irányt mutató csodás kalauzunkl
A Hármas-Körös magyar népe fordul Hozzád könyörgő hódo

lattal Isten kiválasztott szentje: első apostoli Királyunk Könnyelmű

pazarlással eltékozoltuk drága örökségedet. Gyöngék és erőtlenek va
gyunk visszaszerezni szétdarabolt országod értékes gyöngyeit. Imád
ságos közbenjárásoddal engeszteld a bűneinkért haragvó Istent, hogy
magunkra tal álva - az ő kegyelmével - visszaté/jü nk a krisztusi hit
és erkölcs igaz mesgy éj ére és a nemzeti feltámadás boldog ösvényére.

Vezess, irányíts és segíts minket, hogya kereszténység isteni tana
itól megtermékenyített magyar őserő ugarjában szárba szakkenjen
és virágzásnak induljon a boldogabb második évezred gyönyörű re
ménysége. Amen"

A beszéd után a magyar himnusz hangjai csendültek fel a nagy
tömeg ajkán, mikőzben lassan kigörd ült állom ásunkról a vonat.

Csekély idő : öt percig volt közöttü nk a Szent Jobb . De ez is elég
volt ah hoz, hogya keres ztény magyarság legnagyobb alakja, vezére,
állami életének és jövőjének megte remtőj e - Szerit István ma gáh oz
ölelje, megsimogassa, mun k ás, céltud ato s élet re, kita rtás ra serken t
se nemzetének elár vult , késő utód ait. ..

Szép volt , fenséges volt, feledhetetlen em léket hagyott az ün
nepség. Adja Isten , ho gy a j övő századok magyarjai nak örökségül
hagyhassuk a bennünket átita tó szent érzést!"

Közreadta: Hege düs Bence

Mazsorettről

A Színfolt Mazso re tt Együttes Margar éta csoportjának öt na- .
pig tart ott a nyári tábor, az int en zív felkészülés. Nagyon jó han 
gulatban folytak az ed zések, a kicsik nag yon szorgalmasak, fogé
konyak voltak . A nove m beri szó lóformációs versenyre reméljük, a
legkisebbekb ől is sikerül egy - két ma zso rett - tá nco st felkészíteni.
Előtte azo nba n az augu sztusi Európa-baj nokságra készül a cso
port, valamint két táncos beker űl t a Magyar Mazsorett Váloga tott
ba, akik az Eur ópa-bajnokságon adják elő közös koreográfiájukat,
ame lyet megelőz egy szegedi felkészítő hétvége .

Hagyományőrző kenyérsütés Hunyán

Július] ] -én hagyományőrzés céljából kenyérsütés volt a Falu 
kem enc ében .

A kenyérs ütés bemutatását az Idősek Klubja tagjai, munkatársai
vállalták. Előkerültek a pa dlásokról a ho zzá való eszkö zök, a da 
gasz tó teknő , a kosá r, a még stafí rungba kapott konyharuha, melyet
a kosarakba tett ek a kenyértészta alá . Összegyűjtötték a ken yérsü
téssel kapcsolatos népdalokat is, amit gyönyörű hangon elénekel
tek.

A ken yérsütést nagy érdeklődés kísérte . Jelen volt a falu apraja
- nagyja. Megtisztelt jelenl étével bennünket Várfi András, Gyom a
endrőd város polgármestere és családja, valamint a Közös Hivatal
j egyzőj e és aljegyzője.

Egyébként ebben a programban a Nemz eti Kultur ális Intézet
Békés Megyei Irodája felkérésére veszünk részt, akik szin ren akt ív
seg ítőink voltak.

Fekete Gabriella előadást tartott a kenyérsü tés t ő r tcnet érő l,

amit még az idősek is nagy figyelem mel kísértek. A gyere keknek
pedig k é zm ű ves foglalkozá s volt. Az egész napos program a finom
ságok megkóstoJásával záru lt. Előkerült a zsír, a lekvár, a te jföl, ami t
a lán gosra vagy a kenyérre kenve jó ízűen elfogyasztottak.

Jó lenne, ha tovább örökí the tnénk azt a sok tudást, tapasztala
tot, értékeket a fiatalabb generációnak, amit az idősek képvise lnek.

A hagyományőrzés folytatódik a Falum úzeurnban , aho l a házi
tarhonya készítését fogjá k bemutatni id őseink.

Köszönet és tisztelet jár nekik érte . .
Petén yi Szil árdn é
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Bálint S~ndorné Kató Klára
(1919-200)

- de az 1945-ös februári véres budai harcole nem kegyelmeztek:
örökre eltűnt a szeretett férj, édesapa. Mindig visszavárta a csa
lád, de hiába .

Gyoma a menedékhely: az öreg, de máig áUó kis ház. A nagy
mama és az édesanya segít a talpra állásban. Éveidg nem kapott
ugyan tanítónóí állást, de állandó rnunk ával: kötéssel , horgolás
sal, korrepetálással fenntartja a családot.

Tanyai iskolákban töltött évek következnek: Keselyős, Ugar.
Nehéz, de szép időszak volt! Élete Végé ig büszkén emlegette,
hogy ügyes, talpraesett. becsületes emberek lettek a kis tanítvá
nyokb ól, megállták helyüket az életben. Sokan szerett ék, talán
csak a kor hatalrnaskod ól gancsoskodtak olykor - nem sok siker 
rel.

A városba bek érülve is szeretettel okftgatta, nevelgette a ki
esiket . Sokan emlegetik ma is, hogy ő tanította meg ök et írn i ,
olvasni. Nemigen mehetett úgy végig a gyomai utcákon, hogy
meg ne állították volna: "Hogy tetszik lenni, Tanító néni? Meg '
tetszik ismerni?" Bolt, orvosi rendelő, gyógyszertár: mindenütt
találkozott volt kisiskolásaival.

Sokat tudott Gyoma tört énet éról. régi életéről is. Ismerte a .
«ner családot, játszott, tanult a «ner gyerekekkel. Határ Győző
írónak ő mutatta meg, hol állt a szülőháza. Gondozta, ápolta
édesapja írói hagyatékát. Ha többet nem is, de elérte, hogy kis
utcája visszakapja a régi nevét, és emléktáblával jelöljék meg a
szülól házat.

Szerette, ismerte a kedves gyomai kis katolikus tempiomot.
Több alkalommal ismertette történetét az érdekl ód öknek. l átoga
tólmale Az volt a kívánsága, hogy ott búcsúzzunk el Tőle.

Nyugdijas éveiben vállalta a k ántors ágot. Szép énekhangja,
zongoratudása lehet öv é tette ezt. Büszkén emlegette, hogy di 
ákkorában Bartók és Kod ály előtt énekelt sz ólót a félegyházi k ó
russai.

Sokat segítette gyermekeit, unokáit, örömmel várta d éduno
kált, Több kisebb betegség ellenére jó erőben, szellemi frisses
ségben érte meg két hét híján a 94. evet. Mélyen vallásos, imád
ságos asszony vo lt, rendszeresen szents égekhez járult. Az utóbbi
időben a plébánosok rendszeresen látogatt ák. mint első-pénte

kest , hogy az Oltáriszentséget magához vehesse.
Tartalmas, szép élete volt a neh éz 20. század ellenére!
Gyengülés, majd hirtelen fellépő tüdőgyulladás után Vesz

prém megyében érte a halál, - de pora i új ra csak Gyomára érkez
tek haza, végső pihenésre.

A Tanító néni most hazament. Haza, egy sz ép, boldog ország
ba, - és hisszük, hogy ott találkozott a 68 éve nem látott férjével,
szüleivel , rég elköltözött szere tteivel. - s most már ott fenn, az
lsten boldog országában imádkozik csal ádj áért. szeretteiért, egy
kori klsdl ákjai ért, a gyomalakért, - míg majd egyszer mi is belep
hetünk azon a kapun, újra láthatjuk őt, és újra megkérdezhetik
Tőle: "Hogy tetszik lenni , Tanító néni? M eg tetszik ismerni?"

Klárlka néni, kedves Tanító néni , nyugodjék békében!

új kenyér ize, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-kö...
lsten áldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb [ őv ől

Timár Mát é

Szülőföld : Bölcső , majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felől!
Anyunyelved billyogk őn ' [elöl!
Tc vagy il téli hó s a tavaszi zöld.

1919. marcius 2-án
született a délvidéki
Zomborban a gyomai
Dr. Kató József író , köl
tő, lapszerkeszt ó, és
a Lengyelországból
hozott feleség, Bryk
Angela egyetlen gyer
mekeként. Az édesapa
Zomborban kapott ál
lást , de a trianoni határ
rendezés rövidre szabta
az ott töltött időt. Mint
többször emlegette a
család: elvágytak Gyo
máról, - de a sors sze
le mindig visszahozta
őket.

A tanft óképz ót a kis-
kunfélegyházi zárdában
végezte, s ott ismer
kedett meg Bálint Sán
dorral, késöbbl férjével.

A félig erdélyi , félig Balaton-felvidéki tanító Fűzfőn kapott állást.
Következett két lányuk születése, és néhány boldog év Balatonal 
m ádiban. majd a háború elpusztította az idillt ...

Többszöri katonai behívás, Don-kanyar, örömteli hazatér ésele.

Felső sor balróljobbra:
Dávid Vilm os, Hernádi And 

rás, Szilágy i Sándor, Hajdú József,
Szosznyák György, Tarkovich Károly,
Gonda Lajos, J06 András, Szilágyi La
jos , Márialaki Lajos , Nagy Károly, Ba
logh Tam ás, Máté József, Morócz József

Középső sor balról jobbra:
Putnoki Ilon a, Schubkégek Erzsé

bet , Cserven Mária, Pardi Éva, Imre
Irén , Kovács Ella , Klárika néni, Pintér
Eszter, Sóczó Ilo na, Vámhídi Eszter,
Szatmári Gabriella, Karbiner Ilona,
Megyeri Erz sébet

Alsó sor balról jobbra
Szilágyi Erzsébet - óvodás, R. Nagy

Ferenc, Szilasi Már ia, K. Szabó Mári a,
É. Kiss Lajos, Vásá ri Éva, Csaba Erzsé
bet, kis Papp Imre, nagy Papp Imre,
Varga Zsiga és Judit óvodások (kőzre 

adta: Pintér Eszte r)
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GYOMAENDRODI K ÓNIKA
- Civil sarok - Dr. Já osik Ber a a

új rovatunkban elsőként Dr. fá
nosik Bertalant m éltatjuk, akinek
a neve szorosan összefügg Endrőd,

majd Gyomaendrőd történetével,
hisz idén töltötte be SO. életévét, s
pár hónap híján 50 éve él a telepü
lésen.

Élő lexiko n . Egész életét a tu
dás, tanulás, tanítás, gyóg yítás,
azaz má sok, a betegek és a települ és
szolgálata töltötte be. Ezek a gon
dolatok járnak fejemb en, mikor a
m egbeszélt időben, pontban három
órakor csengetek házának kap uján.

Egy igazi úri emb er fogad, nyit
nekem ajtót, s nem kevésbé úri a
gesztus is, mikor megj egyzi: "A ki
rályok erénye a pontosság."

- "Mit jelentett a két község
egyes ű l é se, ho gyan élte meg?" - tu
dakolom.

Az Endrődi Sport, Egészség
ügyi , Szociális Bizottság elnö keként
meg szavazt a. mert helyesnek tar
totta. "A jelen legi Endrőd (város 
rész) fejlődött vele...:' - vallja .

Képviselő, tan ácstag, VB tag lett
1989-ig. Majd "jöjjenek a fiatalok"
címs zóval visszavonult. Utolsó kép 
viselői ténykedé sére a mai napig
büs zke.

Egyike volt azoknak, akik nem
eng edték az állami tartalékföld eket
elkótyavetyélni a rendszer váltáskor.

A doktor úrra viszont a nagyfokú szerénység a jellemző. Kel
lem es órát töltöttem társaságában, mely alatt elindultunk Csanád
Arad-Torontál Vármegyétől s megérkeztünk napjaink Gyomaend
rődj é re .

Battonya, Szeged, Gyom aENDRÖn a három település mely
meghatározó j elent ő ségű életében.

Fiatal korában, gimnáziumi évei alatt a .Bacilusvad ászok" c.
könyv igen nagy hatással volt rá. Felkeltette érdeklődését , mert
komplex tudás kell a feladat meg oldás ához. Ez motiválta, így került
a battonyai gimnáziumból a Szegedi Orvostudományi Egyetemre,
ahol 1956-ban szigorlatozott. Mikrobiológiai Int ézet , Szegedi Köz
kórház 2. Sz. Fertőző Osztálya, aho nnan eltanácsolták a nemzetőr

ségi tagsága miatt - az út kezdete.

-
Közben kato na lett, maj d az 1. Sz. Seb észéti Klinika Bakteri-

ológiai Laboratóriumában do lgozott. Végigjárta a Klinika összes
osztályát, elvégezte az ane szteziológiai tanfolyamot, 1962-ben
szakvizsgázott.

Ettől kezdve anaesth feladatokat látott el, sebészeti traumatoló
giai, de főleg mellkas sebészet i m űt é tekn él ,

Seb észéti ismereteit bővítette, s angol nyelvkészségét is finomí
tott a.

- Hogyan lett egy ilyen kezd eti karrier ut án EN DRÖD az újabb
állomá s? - kérdezem

Szegeden nem kapott lakást; keres ztülhúzták angliai szakmai
útját, kapóra jött az endrődi körzeti orvosi pályázat, ami szolgálati
lakás biztosításával járt.

o Nem habozott , ide köl tözött, amit a mai napig nem bánt meg .

"Otthonra leltem itt" - ahogy fogalm az.

Felesége a gyomai gimnáziumban tanított, s itt született két
gyermeke is, egy leány és egy fiú.

Sorsa egy a mag yar sor sok közül. . . miközben mindig csak gyó
gyított. Így érte Gyoma és Endrőd egyesülése, majd a rendszervál
tás is.

- "Az orvos a betegekért van ..:' - mondja. Ez volt a hitvallása.

Szakmailag sike re volt , ez felülírt minden egyéb nehézséget.
Szakmai elismerésként az "Egészségügy kiváló dolgozója" kitünte
tést is megkapta nyu gdíjba vonul ásakor, 65 éves kor ában.

Nyugdíjasként is tovább praktizált és állandóa n tovább képez te
magát.

Jutalma gyermekei s uno kái, kikn ek körében igazán bo ldog.
Szeret fényképezni, filmezni, barkácsolni és a természetjárá s a

megunhatatlan, örök szerelem . Ami ta lán nem is meglepő annál az
embernél, aki mindig a természetet segítette gyógyító munk áj ával,

o Bár ma már kevesebbet kirándul, h isz betegsége korlátokat
szab...

- Mit kapott Endrődt ől. Gyomaendrődtől?- kérdezem .

- »O tthont... ebb en rnínden benne van ..:' - mondja, s tényleg.

Jáno sik doktor úr közszeret etnek örvend - amit én is megt a
pasztalhattam az elmú lt hón apokb an -, ez volt mindig a jutalom a
munkájáért: az emberek szeretete és m egbecsülése.

2012. október 23-á n GYOMAENDRÖDÉRT Emlékplakettet
vehetett át a településfejlesztésben végzett kiváló munk áj áért, ki
magasló társad almi, közéleti tevékenységéért, melyhe z ezúton is
gratulálunk.

Dr. Varju László

Örömmel várjuk olvasóink javaslatát ki érdemelte ki városunk
kiizmegbecsúlés ét példamutató munk áj ával, kiről olvasnának itt szí
vesen...
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AUGUSZTUSI ÜNNEPEK
Endrőd

Vasárnap és ünnepn ap: 9 és 19 óra,
Hét köznapokon, csütörtök kivételével: reggel fél S-kor

Szen t Gellért Iskola kápolnáj ába n
legközelebb szep temberben

~
Kedd en és pénteken 18 órakor a templomban ,

vasá rn ap és ünnepnap II óra

llww1
Vasárnapokon: 10 órakor,

hétközn apo kon csütörtök kivételével 18 óra
Augusztus 20-án 10 óra

" F Ö LVÉTETETT MA GAS MENNYORSZÁGBA•••"
Nagyboldogasszony ünnepére

Augusztu s hó -
nap legszebb ünnepe
a Bold ogságos Szűz

Mária mennybevé
telének szép ünne
pe - népi es nevén
Na gyb oldog as szony.
A nyug ati (római és
görög katolikus) és a
keleti (orto dox, pra
voszláv) keresztények
egyaránt ezen a napon
emlékeznek meg ar
ról a szent hitt itokról,
hogy miut án a Szent
Sz űz befejezte földi
életét és jámborul, a
szent apostoloktól kö
rülvéve elszenderült
az Úrban , teste, mely
az Isten Fiának kilenc
hónapig élő taberná
kuluma, szentségháza
volt, nem m aradt az
enyészet rabja , hanem
a mindenható Isten
testestől-lelkestől föl-

vette Ö t a mennyei dicsőségbe .
Kezdetektől így vallotta ezt a kereszténység, de do gmaként,

hitt itokként csak 1950 novemberében mondta ki Isten Szolgája
XII. Pius pápa őszentsége: "A Boldogs ágos Szűz Mária testestől

lelke stől fölvétetett a Mennybe," Unnep e augusz tus IS-e, de már
augusztus l 4-én este megüljük az ün nep vigíli áj át, előest éjé t. A II.
Vatiká ni Zsina tig (1962-65) az ünnep előtti nap böjt volt a Kato
liku s Egyház ban, - sőt a keleti ortodox keresztényekn él m áig két
hétig tar tó böjt, "Nagyboldogasszony böjtje" előzi meg az ünnepet.
Sok vidéken a katolikus keresz tények is böjtölnek augusztu s l4-én.

Mária mennybevételének történetét nem olvassuk az Evan
géliumban, de az első száza do k keresztény írásai, így elsősorban

Jeruzsálemi Szt. Jakabnál, Antiochiai Szt. Ign ácn ál és Areopag ita
Szen t Dénes nél, ak ik az apos tolok közvetlen tan ítványai volta k,
már olvasunk Szűz Mária életén ek végéről. Az apostolok veszik
körül Szüz Mária halálos ágyát, és imá dság uk közben száll el testé
ből lelke Isteni Fia kezei közé . Az apo stolok tisztességgel elteme tik
Szűz Mária testét a Jozafát völgyében, de Tam ás apostol nincs jelen
Má ria elszenderülésénél és temetésénél. Harmadik nap m egérkez
ve kér i a sír felnyitását. hogy utoljára láth assa a Szent Sz űz arcát.
Apostoltársai készséggel tesznek eleget kérésének, de a sziklasírban
Sz űz Mária holtt estének helyén csak illatos virágokat találnak. Így

l . csütört ök: Ligouri Szent Alfonz püspök, egyháztanító
2. péntek: yercelli Szent Özséb püspök
4. vasárnap: Evközi 18. vasárnap
5. hétfő : Havas Boldogas szony
6. kedd : Uru nk színevál tozása
7. szerda: Szent II. Szixtus pápa és társai vérta núk
8. csütörtök: Szent Domonkos áldozópap
9. pén tek: Szent Terézia Bened ikta (Edith Stein)

10. szombat: Szent Lőrinc diakónus és vértanú
ll. vasárnap: Évközi 19. vasárna p
12. hétfő : Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő

13. ked d: Boldog XI. Ince pápa
14. szerda: Szent Maximilian Kolbe áldozópap
15. csütörtök: Nagyboldogasszony
16. péntek: Szt. Ponciánu sz pápa és Szt. Hippolitusz vértanúk
18. vasárnap: • Evközi 20. vasárnap
19. hétfő : Szent Bernát apát és egyház tanító
20. kedd: Szt. István király, Magyarország fővédőszentje

21. szerda: Szent X. Piusz pápa
22. csütörtö k: Boldogságos Szűz Mária királynő

23. péntek: Limai Szent Róza szűz

24. szom bat: Szerit Bert alan apos tol
25. vasárnap: Evközi 21. vasárnap
27. kedd: Szent Mónika
28. szerda: Szent Ágoston püspök, egyház tanító
29. csütör tök : Keresztelő Szent János vér tanúsága

értik meg, hogy az a test, amely magá ban
hordozta a Megtestesült Igét, nem válhatott
enyésze tt é, hanem az Isten testét és lelkét
fölvette a Mennyei dicsőségbe.

Ezt ünnepelik meg a földkerekség ke
resztényei augusz tus IS-én, Nagyboldogasz
szony ünnepén.

A szülőfalumban Pécskán van egy ősi

szokás, ami t a pé cskaiak valószínűleg 1753
as be településükkor hoztak magukkal ősha-
zájukbó l, Heves és Nógrád megyékből.

Augusztus l 4-én délután a temető köze pén levő kisebbik temp
lomban elkészí tik Szűz Mária sírját. Az oltár előtt egy díszes ra
vata lt készítene k, ren geteg virágga l díszítve. Ezen a ravatalon egy
drága selym ekkel bélelt hófehér kop orsóban elhelyezik Szűz Mária
halotti szobrát. Augusztu s 14-én este aztán nag y tömeg zarándokol
a temetőbe, és egész este énekelve, im ádko zva virrasztana k Szűz

Mária jelképes sírja mellett. Ez éjfélig tar t. Éjfélkor a falu plébánosa
szentmisét tart az összes elhunyté rt, majd a mise végén (ez éjjel l
óra körül van), gyertyás körmen et indul a temető t kő r ü ljá rva, a
mennybevételi szép Mária-énekeket énekelve. Ezalatt a templom
szolga kiveszi Mária ha lotti szob rát a sírból, és csak virágokat tesz a
helyére. Ezt a vir ágokkal teli koporsót találja a körmenetről vissza 
té rő hívősereg. Igy elevenítik meg évről évre Szűz Mária m ennybe
vételének t ört énet ét, ünnepét. Másnap, augusz tus IS-én pe dig ter
mészetesen vasá rnapi miserendnek megfelelő szentmisék vannak.

A virágcsoda em lékére pedig sok helyen szo kás a gyógyfü és
virágszentelés. A hagyomány szerin t hét vagy kilenc féle gyógynö
vényből, vir ágbó l kötnek csokrot a hívek, ezt mi nd enki magával
viszi augusztu s IS-én a nagymis ére, aho l a pap m egszent eli ezeket
a csokr okat, amit a hívek hazaviszn ek otthonukba. és a szentelt bú
zához, úrnapi vir ágh oz hasonl óan mint szentelm ényt, egész éven át
megőrzik házaikb an. Ezt a virágsze ntelést idén Gyomaendrőd ka
tolikus templomaiban is elvégezzük Nagyboldogasszony ünnepén .

Ezek az ősi szép szokások is' figyelm eztessen ek legnagyobb
Mária-ün nepünk méltó meg ünneplésére , és ami m indennél fon
tosabb : Szűz Mária erényeit, az Istenre- figyelő im ádságos lelküle
tet, a szeretetet, az alázatot megtan ulva tőle igyekezzünk Istennek
tetsző életet élve méltókká válni ar ra, ho gy föld i életünk végeztével
méltók lehessünk arra, hogy a mindenható Isten bennün ket is ma 
gáh oz emeljen a mennyei dicsőségbe! Am en.

Czank Gábor
plébáno s
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"Tagaste , 332 . -í-Ostía , 387.

Sze nt Mőnika

Szent Ágoston
püspök édesany 
ja volt, M öníkát a
még pogány Pat 
riciu sh oz adták
feleségül. Sokat
fáradozott azon ,
hogy féljét m eg
nyerj e Krísztus
nak.

Ezt n em sza
vakkal, h anem
tet tekkel igyeke
zett elérni. Félj e
hűtlenségeit és
lélektelen düh
kitöréseit h allga
tag türelem mel
viselte. A szcre..
tetnek ez a nyel
ve , amelyben a
bölcsesség és a

kereszt szer étetc nyilvánul m eg, végül m eghód ította
a férfit, Patr fctus élete vége fe l é k at ekumen (ker eszt
ségre felk észül ó) lett és halálos ágyán m egkeresztel-
ked ett. ..

Özvegysége éveit Móníka a tev ékeny szerctetnelc
szeri telte. Erejét az oltárb ól m er ít ette . Egyetlen napot
sem mulasztott el s zent rníse nélkül, és esténké nt is a
te m plomba sietett az imádság órájában.

H it én ek rendfthetctlcnsége és szeretetének ere je
mégis fó1e g Agostonnal s zemb en m u ta tkozott me?" rni ..
vel a legt öbb gond ot és bánatot h árom gyermeke ltözill
ő okozta neki. c»

. Nem sokkal az után, h ogy a világra h ozta, kereszttel
jc1ö1te m eg az újszülött h oml ok át és sót tett a szájáb a ,
ezzel a kor szok ása ínak megfelelően katekumennek te
kintette fiát.

Azo..nban a nyugtalan és kereső Ágoston kora fiatal ..
s ágátó l kezdve téveszm ék és erk ölcsi eltévelyedés ál
dozata lett. Ezzel nagyon sok gyötrődést okozott édes
anyjának , aki s z ünet n élkül im á dk ozot t érle.

Hosszú éveken át könnyek k özött könyörgött fiá ért.
Istenbe vetett b izalma sohasem ingott meg. Bíztatast
k apott eg)' p űspöktól, aki azt m ondta n eki., "lehetet
len hogy ennyi kön ny gyermeke elvesszen!" Agoston el
h agyta édesanyját, m crt Isten terveiben ez a fájdalom
is Iontos szerepet játszott. Mindabbó l azonban, amit
átszerrved ett , m cgtanulta, hogy Ist en kezére bízza a
gyennekét, s végiü egés zen oaaajándékozza Is t ennek .
Biz onyos idő elteltével M ónik a mé~is követte Agos tont,
aki akkor már Mílanóban élt, és Szent Ambrus prédi
kációit hallgatta, amelyek nagy hatással voltak rá. 387
ben Agoston m egkeresztelkedett. Az édesanya vágya
v égre teJjesiüt. H alála előtt elmondhatta: "Tetézetten
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teljesítette kérésemet az Isten.. . Az Úr szolgájaképpen
lá tlak már."

Haza indulván , a tengerre szállás előtt M ónika meg
b eteg edett; fia kaijaiban h alt m eg 387-ben , Ost íáb an.
Kívánsága s ze rint az ost iai Szent Amea-templom b a te
m et t ék el. Ereklyéit v: Márton p áp a 1430-b Ull felemel
t ette , majd a római Szerit Agoston -templomban helyez
ték el.

Szen t Agoston Egyházunk egyik legnagyobb ezentie
lett. Vallom ások cúnű művében tanűsagot t esz édes
anyja töretlen h ít éról és szer éteté r ól . A 1;;:övetkezó1{ép 
p,en ír: "Anyámnak köszönhetek mínd ent, ami vagyok.
O kétszer szűlt engem, először erre a világra, m ásod
s zor Isten országára. "

" .. . ruházata szerint asszony, a hité re n ézve férfi volt;
olyan biztonság volt benne, amilyet csak az öregség ad
meg az embernek ; olyan szeretete volt, a milyenre csak
egy édesanya kép es ; s olyan jámb orság élt a sz ívéb en ,
amit csak egy keresztény nő hord ozhat a sz ívében"

Az ágostonos remeték a 15. században május 5 -én
ünnep elt ék Agoston m egtérését , s az előző napot,
m ájus 4-ét v álasztottálc ana, h ogy megem lékezzenek
Szent Möníkáröl, Id n ek h al ála d á tumát nem ismeljüle
1550 körül a r ómai .naptárb a is felvették az ünnepet .
1969-ben Szerit Agoston ünnepnapja elé, aunusztus 27-
re h elyezték át. '"

Szen t M önika élet e példaképill szelgal mlnden k e
resztény édesanya szá mára: "szünte1enüll~ellim ádkoz
ill, és nem szabad bele fáradni."

Életre nevelés a Tájházban
Nevelőotthonosfiatalok Gyomaendr ődon

Folytatódott az évtizedek óta elkezdődött feldolgo zó munka a
Tájh ázban. A hagyományoknak megfelelően a fővárosi TEGYESZ
által szervezett táborban a Kaffka Gyermekotthon fiataljai vettek
részt. Támogatóink voltak a Nemzeti .fi lapítvány>a Barankov ics
Alapítvá ny és Gyomaendrőd Város Onkormányzata. Köszö net
t ámogat óínknak! . .

Árk us Péter nevelőtanár

A mézeskalács készít ést tanulják a Kaffka Gyermekott hon fiatalja i
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Üldözöt endrő •
l gaz űvének

,
ega

A Magyar Országgyűlés június 29-ét,
Szent Péter és Pál apostolok ünnepét, az ara 
tás hagyom ányos kezd ési napjá t, az Üldözött
Magyar Gazdák Emléknapjának nyilván ítot
ta.

Ez alka lomra elkészült az endrődi üldö
zött gazdák, azaz kulákok emlékműve is a
Hősök terén.

Lapunk kor ábbi szerkesztője, az azóta saj
no s elhunyt endrődi sz ü l et é sű , de Budapes
ten élt Szabó Béla nagy erővel és lelkesedés
sel sze rvezte az eml ékmű á ll í t ás t . Korábban
újság unkban is levéltári kutatások alapján
cikksorozatot írt Ragyog, ragyogj csillagom!
címmel.

Sajnos, ha lála nem tette lehetővé, ho gy
megérje ezt az ünnepet.

- A szervező munkát Gyuricza Zo ltá n
né Bar tos Mar git és Gellai László folytatták,
melynek er ed ménye lett a június 30- án, vasár
nap felavatott emlékmű.

Az ünnepség szentmisével kezdődött az
endrődi templomban, Melyet Czank Gábor
pl éb ános úr celebrál t, megemlékezve az üldö
zöttekről.

Az ünnep ség a Vádi. András po lgármeste r
megnyitójával kezdődött.

Az ünnepségen többek között részt vett
Dr. Latorcai János, a Magyar Országgyűl és al
elnöke és családja, Erdős Norbert Kormány
megbízott, valamint városunk vezetői.

Közrem űköd ött a Gyomaendrődi Zene
barátok Kamarak órusa. Gecse iné Sárhegyi
Nó ra vezén yletével. Tóth Ferenc eIszavaIta
Illyés Gyula : Egy mondat a zsarn okságról c.
versét, mel yet könnyezve hallgatt ak az embe-
rek. -

Az emlékmű leleple zése után a Ráko si
kors zakb an , 1948-1 956 között meghurcolt
endrődi gazdákra a Békés vármegyei Endr ő 

dön 1935. decembe r 2-á n született dr. Turi
Kovács Béla emlékezett.

(Az ő beszéd ének kivonatát a hir6.hu hír
portálró l vett ük át)

"Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez a kicsiny,
de nagyon meghitt tér mára az eml ékhelyek so
kaságátfogadta be. Nekünk, magyaroknak fáj
dalmas, de sokszor dicsőséges időszakoka t idéz
fel. A mai napig hiányzott innen egy emlékmű,

amely a szüleinkről, az őseinkről szól. Azokról,
akiknek köszönhetjük, hogy itt vagyunk, akik
itt, ezen a tájon hont éshazát alapítottak. Igen,
azokról, akik a magyar föld megtartói voltak
- a magyar gazdálkodókról, a magyar parasz
tokról. Ne szégyelljük kimondani, így, ahogyan
most mondtam:a magyarparasztokról. Büszke
vagyok rájuk, azokhoz hasonlóan, akik régebbi
időkre vezetik vissza a családfájukat. Emlékez
zünk rájuk, barátaim! Az első világháborút, a
trianoni orsz ágcsonkitast követően a kisgaz
dapárt vezette paraszti társadalom képes volt
olyan egyezséget kötni az uralkodó osztályo
kat képviselő gróf Bethlen Istvánnal, amely
tíz év alatt gazdasági csodát eredményezett. A
második világháború utáni első nemzetgyűlé

si képviselő-választásokon pedig nemcsak a
kisgazdapárt nyert, hanem a magyar szövet
ség. A kommun ista Rákosi Máty ás 1948. au
gusztus 20-i, Kecskeméten elhangzott hírhedt
beszéde indította meg a kul ák úldiiz ést, amely
voltaképpen az egész magántulajdonon gaz
dálkodó parasztság felszámolására irányult.
Eleinte 25 katasztrális hold, alig 14 hektár volt,

majd 8 hold lett a kul ákk á, gazdagparaszttá
való nyilvánítás alsó határa. Ezen a helyen
nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy
a magyar parlament június 21-én szavazta
meg a magyar vidéknek, a magyar mezőgaz

daságnak reformokat hozó földtörvényt. Nem
hiszem, hogy hibátlan törvényt fogadtunk el,
nem hiszem, hogy nem szorul még modosit á
sokra, de kisgazdaként is azért szavaztam meg
jó szívvel, mert védelmet ad a termőföldtulaj

donnak a külföldi tőke részéről leselkedő hatal
mas veszéllyel szemben. S nem lehet ma nem
megemlékezniarról az emberről, a kor únkben
helyetfoglaló Dr. Latorcai Jánosról (tizennégy
éves koráig élt Endrődön - a szerző), az Or
szággyűlés kereszténydemokrata alelnökéről,

a földtörvénytervezet zárószavazásának leve
zető elnökérő l. Példamutatóan, a törvényesség
keretei között vezette le az ülést az ilyen vagy
olyan okok miatt obstrukciót elkövető ellenzéki
országgyűlési képviselők akarata ellenére. Túl
ságosan kevesen vagyunk ahhoz, drága baráta
im, hogy egymás ellen vívjunk ádáz és öldöklő
kuzdelmeket. Akkor leszünk hűségesek az egy
kori üldözött gazd ákhoz. ha itt és most erősen

megfogadjuk, hogy a magyar termőföldet kozos
erővel az utolsó leheletünkig megv édjuk. és azt
a saját kincsünknek tekintjük. Az Alaptőrvény

is kimondja, hogy a tennőföld nemzeti kincs,
a nemzet közös örökségét képezi, amelynek a
védelmeaz állam és mindenki kötelessége."

Az eml ékm űvet Iványi László tb. kan o
nok, hunyai plébános (korábban endrődi plé
bános) - akinek családja szintén kul áküldö
zött volt, áldotta meg.

Az áldá s szavai előtt ezeket mondott a:

Hálával gondolunk Endrőd régi lakosaira.
Sz űleinkre, nagysz űleinkre, csal ádtagjainkra.
Azokra, akik becs űletes munk ával dolgoztak,
gazd álkodtak; mégis üldözést szenvedtek. Ki
semmizték őket, mindenüktől megfosztották,
földönfutókká tették őke t, elüldözték őket. Csa
ládjaikat is üldözték, b űntett ék.

Előttük hajtunk fejet, és imádkozunk ér
tük.

-És az üldözőkért Jézus szavaival foh ászko
dunk: "Uram, bocsásd meg rlekik, mert nem
tudták, mit tettek."

Az ünnepség végén koszor úzás követke 
zett, maj d elhangzottak az üldözöttek nevei.
Ezalatt egy-egy szál virágot tettek fiatalok az
em léküknek ad ózva az eml ékm ű elé.

Tud omásunk szer int több mint 300
endrődi üld özött családról van szó. A most
közz étett névsor még nagyon hiányos. Kér
jük, akinek ho zzátartozója itt nem szere pel,
de valóban üldözött vol t, jelentse Gyur icza
Zo ltánné Bartos Ma rgit nak (Gyomaendrőd,

Lába s u.)

Kulákok névsora Gyomaendrődön

id. Ambrózi Mihá ly, Selyem u. 40 . - Csejt
Bácskai István, Csejt
Balogh György, Csejt
Balogh Péter, Csej t
Balogh Mihály, Fő u.
Bar tos Má té, Lábas u. 3.
Buczk óIm re, Csejt

Bálint László, Petőfi u. (m a Décsi u.)
Duda Lajos , De ák u. 9.
Fekécs Mátyás, Arany J. ll.

Fekécs Ignác, Király u.
Fekécs István, Ugar
Fekécs Albert Ugar
Fekécs Ambrus, Uga r
Fülöp Gergely, Sugár u.
Gellai László, Micsurin u. 41.
Giricz An tal, Zö ldfa u.
Giricz Dániel, Csejt
Gyuricza Im re, Csejt
Gyuricza Mihály, Csejt
Gyuricza Vendel, Csejt
Gyuricza Elek sz ódás, Andrássy u.
Gyur icza Béla, II. ker. 515. Szarvasi u.
Gyuricza Antal, Selyem u.
Gombkötő Elek, Kossuth u. 10.
Gombkötő Bálint, Andrássy u.
Gombkötő Lajos , Apponyi u.
Hunya Béláné, Andrássy u.
Ha nyecz Frig yes, Fő u.
Hanyecz Illés , Király u.
Hanyecz Jenő, Király u.
Ha nyecz Libór, Sugár u.
Hanyecz Vince, Kirá ly u.
Hunya András, Selyem u.
Hunya Ede, Sugár u.
Hunya Im re, Lába s l l. 4.
Hunya István, Temető u.
Hu nya László, Temető u.
H unya Máté, Temető u.
Hunya Mátyás, Temető u.
Hu nya Vilmos, Andrássy u.
H unya István, Lábas u. 8.
Hunya Szilveszter, Sugár u.
Ha bzda Bálint, Fő u. - Varjas
[uli s Imre, Fő u. - Dózsa Tsz
Iványi István, Cs ejt
Kalmár Károl y, Andrássy u.
Kalmár Im re, Stefán ia u.
Kalmár Bálint, Király ll.

Kalmár Vin ce, Fő u.
Kovács Béla, Vid a u.
Kovács Illés, Temető u.
Kovács István , Lába s u. 2.
Kovács Libór, Vida u.
Kovács Vince, Temető u.
Kovács Mikl ós, II. 563.
Kovács Péter, Sugár u.
Kovács Mátyás, Király u.
Kovács Frigy es, Király u.
Kovács Sándor, Arany J. u.
Kovács István, Fő u. - Lenin Tsz
Kovács Dániel, Erzsébe t u. 2.
Kulik István, Baross u.
KurilIa Gellért , Csejt
Kurilla Mik lós, Csejt
Latorcai-Lénárt János, Zöldfa u. 13.
Oszlács Pál, II. ker.
Pintér Vendel, App onyi u.
Pintér Im re, Hunya
Pápai Géza, Fő u.
ö. Szabó Józsefné, Sugár u.
Szabó Mát yás, Selyem u.
Szab ó Bálint, II. ker. 482 .
Zs. Tímár György, Láb as u. 12.
Tímár Béla, Stefánia u.
T imá r Imre, Selyem u.
Tí már Lajos, II. ker. 472.
Tímár János, Selyem u.
D. Tímár József, Lábas u. ll.

folytatás a 13. oldalon
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I<edves Olvasák!
A nyári szabadságo lások mi matt a szoká

sos Endrőd néprajza cikk nem érkezett meg.
Ezért egy már régen közlésre várá írást köz
l ünk ezen a helyen .

Schiefner Ede szeritbesz éde Dinya János
újmis éjén, 1877. február ll -én L

Menj etek az egész világra , tani tsatok min 
den nép eket, tanitván őket me gtartani míndazt,
a m iket mo ndottam ne ktek. Máté 28,20

Miel őtt isteni Megváltónk visszatért vol
na mennyei Atyjához, megjelent még egyszer
szerette tanítványainak s hozzájok int ézet t
bucsúszavai ezek valának: «Valamint engem
küldött az Atya, ugy k ű ldelek: én is titeket; men
jetek az egész világra, tanitsatole minden népe
ket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és
Szentl éleknek: nevében, tanitván őket meg/artani
mindazokat, a miket mon dottam nektek, és ime
én veletek vagyok a világ végezetéig.» 'Urun k
áldásos megbízás át teljesiték az apostolok,
teljesiték és teljesit ik ezek utódai a pü spökök és
felszent elt pap ok. Tan itják a népeket, s a h ivek
lelki üdvére kiszolgáltatják a szentségeket. Mivel
Te, oh Uram!pap vagy mindorokk éa Melchizedek
rendje szerint,' a te papságod ki nem hal, hanem
isteni rendeleted szerint megnj úl az nemzed ék
ről nem zed ék re! Gyarló embereket választál
szolgáidd á; halan dó kat emeltél isteni hatalmad
gyakorlóivá, a Szen tlélek erős ítő kegyelmével
ruháztad fel őket, ho gy neved ben h irde ssék az
embereknek az örök igazságot! Krisztus Jézu s
papsága hasonló az örökzöld fáh oz rnely, élet
képességének bizonyit ására az idők folytában új
és új hajtásokat hoz létre. Ezt bizonyitja a jelen
fén yes ün nepély is, midőn e zöld fának egy új
hajt ása : t. Dinya János, ezen község po lgári ál
lású szülöttjc, mint uj felszentelt pap me gjelent
köz tetek. hogy első szt. m iseáldozatját " Min
denhatónak _bemutassa és ezzel papi pá lyáját
megkezdje. Es a hivek oly nagy sokasága mi ért
gyült össze ez örömteli ünnep élyn él. melynek
mását 77 év lefor gása előtt látt a e község? Mit
akar jelenten i az oltár menyegzői ékes sége? Nem
az árny ékként elenyésző embert illet ik ezek, ha 
nem Jézus Kris ztus örökzöld papságát, mely a
Szent lélek m űk ö d é se folytán átszállo tt ez uj fel
szentelt re is.

De a mai öröm sem eg észen tiszta, e közé
is bevegyüJ az aggodalom! Miért? Mert a na gy
m élt ós ág mellett, me ly az Ur kiválasz tottjait
ékiti, ott látom a tengernyi veszede lm et, rnelyen
keresztülhatolnia kell ; a m agaszto s k ő telmeket,

m elyeket Isten di csőségére és az ember iség üd 
vére teljesiteni h ivatva van; látom kisértetni
a nehéz felelősségtől, melynek folytán egykor
szám olnia kell az örök Biró e l ő tt, s m agas állása
me llett látják szem eim alól a sz é d ít ő m élys éget,
m elybe oly könnyen eshetik, hacsak egy kis lé 
pést tesz félre. De Isten egyházára is j el entőség

telje s na p a ma i. Az Ur minde n uj választottjá
ban kettős csillag tám ad, s hatásuk szerint vagy
áldásos, vagy romboló reá nézve.

B a hű m arad magasztos hivat ásához. ha kö 
telm einek nagyszerüségét soha szem elől nem.
tévesz ti: akkor áldá sos csillagként tűn ik fel az
egyház egén, mely világit és melegit, életet szül
mindenfelé a me rre jár; de ha magaszto s hiva
tásáról megfeled kezve félrel épked. az alatt a tá
tongó mélységbe zuha n: akkor rombo ló üstökös
csillaga lesz az emberiségnek, me ly pusztítva s

. Máté 28,20' l
Zsid 5,12 2

átkot h intve vonul keresztül az Ur szánt óföldje
felett. Feltámadása és üdvössége lesz ön magának
és hivő nép ének, ha h ű szolgája marad Istennek;
ro m lása és ostora magán ak és a hivő nép nek, ha
kötelmei s hivatásához h űtelen lesz.

Ha m ár most, kedves fiam , a nagy méltóság
me llett , me lynek birtokosa lettél; ha a nagy kö
telmek mellett , mel yek rád várn ak, szemed elé
állitom az óriás veszedelmeket, miket e világban
legyőznöd kell: akkor azo n álláspo nto t mut atom
ki, me lyet mint kath . pap mai idő ben elfoglalnod
kell, s evvel egyszersmind oly kérd ést vetek fel
megfejtésül, rnely élted min den szakában irány
t űd - a h ivekre nézve pedig a legtan úls ágosabb
leend. Azo n szava kka l intlek, melyeket szt. Pál
szeretett tanitván yáh oz Timotheushoz intézett:
« Senkisem vesse meg ijjuságodat, hanem légy
példája a hiveknek beszédben és t ársaikod ásban,
szereteiben, hitben és tisztaságban. Ne hanyagold
el a kegyelmet, mely benned vagyon, mely neked
adatott a püspök kezének feltevése által.>>3

S ezután megmutatandom:
A magadra vállalt papi méltóság és köteles

ség nagyságát.
A veszedel meket, melyek közt a világban

rend íthetetlen ül m egállnod, többet, l egyőznöd

kell,
Jézus nev éb en kezdem, ki legyen veled és

kisérje lépt eid et e zajos életen át.
Istennek kertjében van egy isten i kéz ültett e

sző l lő tő , termékeny, s vesszőket hajt , melyek vi 
rágoznak és gyüm ölcsözn ek. Ha itt -ott áldásos '
működ é s után egy-egy vessző elszárad , ott a tő

ben sejében működő erő uj hajt ásokat hoz létre
s ekk ént a szőllőtő folyvás t vír úl, Ezen szőllőtő

m agad vagy oh Jézu s' és tan itásod sze rinti
örökö s paps ágod. melyet Te alapitott ál . Ezen
sz ő l l ő t ő vesszei az apostolok és tan ítv ányok,
ezek utód ai az egyház p üspökei és a felszentelt
pap ok, kiket idő folytá ba n Te hiv sz meg, ho gy
álta lok a Szeritl élek ereje és munkálása folytán
a papi mé ltóság és hat alom fönt artassék. És mi 
csoda alap on nő tt fel ezen sző l lő tő , mely Jézus
Krisztus papsága? Gyökerének szálai mélyen
feküszn ek Istennek örök végzés ében, mit a lát
no k következő szava kban fejez ki: « Az [JI'
megesküdött és meg nem bánja, te örökké pap
vagy Melchizedele rendje szerint!»' Ezen ör ökö s
főpap Jézu s Kri sztus .

D e egy uj kérdé s mer űl fel: mi ért aka rt a
Megvá ltó m int főpap a Mek hizedek rendje sze
rint , megjelenni e világon? Ha me gfontoljáto k a
bűn nek nagyságát és an na k következményeit az
egész emberiségre , min ek eltávolításá ra embe
ri erő cseké ly volt: akk or könn yen felelhett ek a
feltett kérdésre. Halljuk csak szt, Pált: « Min
denfőpap - igy ir ő - emberek koz űl v álasztati k,
az embereleért rendeltetik Is/en előtti ügyeileben,
hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a
bűnökér t , ki sz ánakodnassék a tudatlanokon és
tévelygőkön, miui án ő is körül van véve gyarló
sággal és azért leell valamint a népért, úgy önma
gáért is áldozni a bűnöleért, >>6

A papnak tehát az apostol tan itásakén t köte 
lesség e a tuda tlanokat ta nítan i, a tévelygőke t jó
útra terelni , az emberek bűneiért Istennek áldo 
zatot bemu tatni, sz óval: az embe reket Istennel
egyesit eni . Most m ár fel tudjuk fogni örökös fő 

papunk az Ur Jézu s megbíz ását, mit e szavakba n
fejez ki : << A mint leüldött engem az Atya, úgy én

is küldlek titeket,>>'1
Miért küldötte teh át az Atya egysz ülött fiát a

világra ? Elküldö tte , ho gy h ird esse a szegények
ne k az evangeliumo t," ho gy felkeresse a bűnösö 

ket, ho gy végrehajtsa a keresztfán az áldozatot,
és ez által minket az örök ha láltól megmentsen
és Isten nel kiengeszteljen . A m it egykor Krisz
tus Urunk ,az emberek váltság aért véghezvitt,
azt akarja O továb bra is, hogy m űköd ése meg
ne szakadjo n , de fo lyta tt assek a világ vége ig. «
Me njetek az egész világra, tanitsatok minden né
peket, bocsássátok meg nevemben bűneiket, mu
tassátok be nevemben az uj szövetség áldozat át?
Bármit tegyetek és munkáltok: az én nevemben,
az én megbízásomb ól teszitek.»

A ma i nap, édes fiam, egy pont életedben,
melytől kiindu lva me gkezded az isteni mükö
dést, melyre m int ta nit ó az isteni Mester által
küldetve vagy. Az ártatlan gyerm ekek meg nem
fertőztetett tiszta lelkébe kellend az isteni féle
lem s szt, h itünket beesepegtetni, a serdülő s a
hit-h idegségben d erm ed ni kezdő ifjuságot val
lásun k' sz, melegével melen getní, a h ivő és h i
tetl en népnek h irde tni a megfeszített Jézu st. A
mil y szép és fönséges e hivatás, ép oly nehézség
gel teljes, kivált nap ja inkban , midőn ezrenkint
lépn ek fel Krisztus és fölkentjei ellen és élet -ha
lálharcot vivnak minden ellen, a mi kere szté ny.
Sira lmas nyomai e háborunak látszanak is; a jó
erkölcsök meglazúltak, az erkö lcstelenség óriás
mérvben harapódzott el. S neked e harcban kell
'részt ven ne d!

Ha rcolj is hűn és b átran , h irdes d az igét
ren d ületlen ül az anyaszentegyház szellem ében ,
maradj h ű és engedelme s fia mind ig e jó anyá
nak, mely emlőin táplált s mo st álclozári m él
tó ságra eme lt. Mert jaj nekün k, ha bo lygó tüzzé
vá lunk mi , kiket az Ur gye rtyául rendelt, hogy
világitsunk a népeknek.

De az örök főpap nem fejezé be m űk ö d é s é t

az isteni igazságok hirdetésével, ne m elégl éme g
csupá n, hog y az emberi elme borúj át feloszlas
sa, hanem eljö tt mint szerető pá sztor, hogy az
éltevedt juhokat felkeresse. Neki adta át az Atya
az itélete t az emberek b űnei felett és álta la lőn

váltságun k és bűneink eltö rlése, De amint őt

küldte az Atya, azza l a hatalommal kü ldé apos
tolait és ezek utódjait az anyaszentegyh áz pap
jait, hatalommal megbocsát ani a bűnöket , mely
isten i megbízást és hatalm at e szava idcal adá át
apos tolainak: « Vegyétek a Szentlelket, a kiknek
megbocs ájijátok bűneit, meg lesznek bocsátva,
kiknek megtartj átok. meg lesznek tartva.» \0
A mai naptól fogva éde s fiam te is fogod gya 
korolni e pásztori hatalmat, gyako ro lni fogo d a
gyóntatószékben , hol pásztori tiszted paran csol
ja felkeresni , a m i Istenre néz ve elveszett volt.

(folyta tjuk)
Közreadta: Hegedűs Bence

A beszéd et tartalmazó kiadvány cím e: Szent
beszéd m elyet T. Di nya Jáno s nagyváradi Lsz.
áldoz ár Endrődö n 1877 -dik év február hó ll ..
én tar tot t első szen t m is éje alka lm ával mondott
Schiefn er Ede prépost és endrőd i lelkész, Buda
pest, Frank lm-társ ulat nyomdája, 1877. Forrás:
OSZK, Budapest Jelzet : Kny. C 4,743
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mlékeztet ő sorok a 200 éves gyomai református templomról

A ma is fenn álló sz ép, sugártornyo s
református templomunk augusztus 8-án
lesz 200 esztendős . f<étszáz évve l ennek
előtte, 1813. augusztus 8-án .l épték át
először a hívek templomunk küszöbét" .
. Az építkezés hosszan elny últ, "1791

ben kezdték a torony alapja it lerakni,
'1794-re elké szü lt, de magassága akkor
még csak a maí sétáló szintjéig éli. Majd

. hosszú évek teltek el anyag beszerzéssel
és az építkez ésset. ahogy azt a qyüleke
zet gazdasá gi helyzete engedélyezte .

Legnagyobb sajnálatomra az egyház
levéltárában nem találtam írásos visz
szaem lékezést a felszentelési ünnepség
lefoiyásáról. Mindenesetre volt ilyen,
mert néhány később i számadásból elő

bukkan erre vonatkozó adat. A torony
épít és elkezdésének idején itteni lelkész
volt Marj alal<i Dánie l, s őt követte a teljes
temp lomépítést irányí tó leíklp ásztor, Kol
i áth Mih ály. A templomépítő gondnok pe
dig Szántai Mihály volt

A már említett számadásokból ilyen
téte lek mutatkoznak, mint; "a temp lom
felszente l ődési ünnepségére Jegyző Úr
hozott puskapo rt Vára dról. .. ", "színes
selyem szalagokat, posztót vettem a to
ronygornbra.. ." Más helységekben leírt
ünnepségek menetébő l tudjuk, hogy a
hívek a templomon kívül gyülekeztek
az Egyház külső és be l s ő elöljá róval. A
kü lső elöljárók a Bíró, a törvénybír ó, es
küdtek s a jegyző, alkalmankint a helybé li
földesúr. Be lső elöljáró k a lelkész, gond 
nok, egyházfiak, presb iterek.

Ahog y húzták fei a feldíszített torony 
gombot, bizonyos távolságokon megáll
tak, s olyankor köszöntőket mondtak a ki
rályra, a helység földesur ára. egyenként
elölj áróikra. vég ül a falu apraja-nagyjára
(közbe n - közben zsoltárokat énekeltek
és l űttek ) . A gyomai református egylláz
- mint az egyházmegye több qyülekeze
iében is - írásbelisége az 1810-es évek 
ben teljesedett ki; királyi rendeletre.

Gyornán az anyakönyveket 1741 tő l

kezdté k vezetni, cl presbiteri gyülések
jegyzől(ö nyve pedig 1820-tól folyamatos .

Az 1937/38. évi felújításkor ,,1938.
május 25-én, amikor a toronygombot
levett ük" értesii iünk a presbiter i jegyző

k ö nyvb ő l, abban két iratot találtunk. Az
egyik irat, amelyet az 1848. április 16-;
tűzvész után helyeztek el a gombban 

.sajnos védőburkolat nélkül - s úlyos ká-
rosod ást szenvedett. !\ másod ik iratot a
Garzó Gyula lelkipásztor által vezény elt
1879. évi felújít ás után helyeztek el. Az
ebben talált adatok alapján egyházunk,
templomunk történetét megírta Harsányi
Pál espe res úr, (A Gyomai Református
Egyrláz története , Mezö túr, 19'16.) ennek

egy példánya is bekerült a toronygomb
ba.

Az 1879. évi felúj ításkor a torony
gombb a elhelyezett egyháztörténet rövid
változata a kÖVeU(8ZŐ ; "Az 1682. évbe n
Gyoma község lakosai, kik akkor mind
helvét hitvallá s/j ak voltak, a törökök ál
tal széjje l űzetvén, mint egyház is lenni
rneqszüntek , Azon ban 1717-ben a sz ét
oszláskor és alatt érintetlenül maradt kő

temp lomot újra birtokba vévén, községg é
és így egyh ázzá is alakultak. E templom
nak mikor és mily hitfelekezet által való
építésé rő l semmi tudomás , annyi bizo
nyos, hogy azt a csaknem folytono san
tartó h áborúskodá s miatt kijavítani nem
merészelték , hanem helyébe 1718-ban
nádból osz lopokra építettek .. ., 1735-ben
épltettek vá lyogból, 1760-ban fábó l, és
1775-ben ismét vályogbó !. (Megjegyzé
sek: helvét hitvallásúak - azaz K álvin
tanait követő reformátusok , a fennálló
középkori eredetű temp lomot tég/ábó l,
nagy valószínüséggel az Árpá dok alatt
építették római katolikus hívek és a falu
kegyura a Bethlen nemzetség , ez állott
fen t 1718-ig).

Az elpusztult k öz épkori templom he
lyét teijes bizonyossággal nem tudjuk,
de szinte biztos, hogy Gyomának temp
lomai mind azon a helyen - a körü l vol
tak e szent-szakrális helyen, ahol a mai
hatalmas és sz ép nagy temp lomunk áll.
A régi kis .orat óriumocsk ák" (imahá
zak) méreteit nem ismerjük, de kiindul
va a közlemú lt Békés megyei középkori
temp lomhely feltárások eredményeiből

belméretre 5-6 méter széles, 8-10 méter

hosszú kis templomocskára gondolha
tunk. A je lenlegi, immár 200 esztendős

templomunk mérete i: 18 méter s 37 cm
szé les, és 40 méter 20 cm hosszú, a to
rony csi llagga l együtt 30 öl magas (kb. 57
méter). 1879-bell a torony tűző ri sétáló
val , őrhel y szobával lett ellátva, s ezzel
3 öllel megnöv ekedett a magassága (kb.
5,5 méter). így lett aztán .suq ártorony".

1914 után történtek: a világhábo
rú súlyos próbára tette egyházunkat is.
Katonának ment egyik lelkésze. a tan
testület több tagja, szarnos férfi egy ház
tagunk katonának ment s köze l 500-an
odavesztek a csatatereken. Az egyhá z
e lső rend ű felada ta lett a hadiözvegyek
s árvák, gyászoló szü lők vigasz talása.
Három haragunkat ágyúöntésre adtuk
az államnak. Nagy összegben jegyzett
hadikölcsönkötvényünk semmi vé vált az
összeomlásko r.

De még elvitték puskag olyó öntés
re az orgonánk sípjait is. A vörösök
és oláhok 1919-ben többször belőtték

templomun kat. Harsányi Pál lelkipásztor
1922-ben új harangot öntetett , a hábo
rús károka t kijavíttatta. 1922-1930-ig a
Békés-Bánáti refo rmátus egyh ázmegye
központja lett Gyoma Harsányi Pál 8 5 

peressé választása által. Lelkészeink
Domby Béla, helyette jött Rér- ás Pál,
majd Harsányi Pál helyett Tiba András,
az ő utóda lett Bay József . 1935 decem
ber ét ő l . Az 50 esztendős központi fiúis
kola renová ltatott. Az e nd rő cl i es cseiti
fiókegyházaink missziói segédielkészt
kaptak , e helyeken 600 református lélek
találtatott.

Az 1938. évi renoválás költségeit
a gyülekezet ősgyű lése megszavazta ,
büszk én mondhatjuk, egye tlenegy egy
háztagunk sem volt , aki nemmel szava 
zott volna. 1937-ben a külterületek gon
dozására missziói segéd lelkész állítato tt
be. Gyom a református népe nagyobb
részben hitbuzgó, egy házszerető és min
den jóért lelkesedni tudó tagokból áll, és
mint ilyen, határozottan építő gyülekezet
nek nevezhető .

1923-ban öná lló va llásoktató lelkész
állítta tott be Palotás László személyé
ben, aki nagy buzgósággal és hozzáér
téssel tölti be tisztét. A politi kai község
vezetői 1938-ban: Kovács Gábor közsé gi
főbíró, Dániel Emil főjegyző, Dr. Sorbán
Jenő járási főszo l g a bí ró . Az ágostaí
evangélikus egyház lelkésze: Feiler
Ernő , Wagner Márton felügyelő , a római
kato likus egyház lelkésze Csernay G éza
plébános , Tápay Károly gondnok. Ugy
közsé gi, rnint a felekezet í viszonylatban
a községben béke van.

. Cs. Szabó István



Békés Megyei Roma Labdarúgó Torna
2013. július 6.
(Beszámoló)

lZ liK 2013. augusztus

Farkas Sándorné

Nagy készülődéssel vártuk az immáron második alkalommal
megrendezésre kerülő Labdarúgó Tornát. A futballmérkőzésen

több Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Magyar Pünkösdi Egy
ház Országos Cigány Missziója mutatta meg tehetségét. A jeles nap
menete a következő volt:

- 8.30-tól Regisztráció a csapatok részére
.. - 9.00-kor Szécsi Zsolt Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Onkormányzat elnöke mint házigazda köszöntötte a megjelente
ket, ezt követően Vádi András Gyomaendrőd Polgármestere kö
szöntötte a Város nevében a megyéből érkező játékosokat.

Rejtő József, az MSZP II. körzet választó kerületi felelőse tol
mácsolta Teleki László Országgyűlési képviselő jókívánságait és jó
mérkőzést kívánt. .

- 9.15 - kor Vádi András Polgármester kezdőrúgásával elkez
dődött a futballmérkőzés. A nyolc csapatból az első helyezést Do
boz, másodikat Szarvas, míg a harmadik helyezést Békés csapata
nyerte el.

A futballmérkőzést követően Szécsi Zsolt mind a játékosokat,
mind pedig a jelenlévőket meginvitálta egy finom babgulyásra. Az
estebéd alatt Dósai Flórián szolgáltatta a zenét. A jó hangulat úgy
felkorbácsolta a jelenl évőket. hogy volt, aki táncolt és énekelt. A
nap folyamán mind a helyi lakosság, mind pedig a vidékről érkezett
sokaság kérte Nemzetiségi Onkormányzatunkat, hogy a jövőben is
rendezzük meg a Békés Megyei Roma Labdarúgó Tornát.

Végül megköszönjük Támogatóink segítségét.
Támogatóink:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Roma Polgárjogi Szövetség
TOTKAEP Epítőipari Kft.
Rejtő József MSZP
Mágus-Comp
Marton Ferenc
És még sokan mások, akik munkájukkal hozzájárultak e kelle

mes nap létrejöttéhez.

Fülöp Zoltán

Nyári pihenő és felkészülés a focistáknál
Szűkre szabott nyári pihe

nő volt a Gyomaendrődi FC
labdarúgói számára.

A június első hétvégéjén
befejeződött 2012-13. évi
Megyei I. osztályú labdarúgó
bajnokságot követően egy
hónap pihenőjük volt a játé
kosoknak. A 2013-2014. évi
bajnoki szezonra július 5-én
kezdődött meg a felkészü
lés. Az előző évi sikeres fiatal
edzőpáros - Toldi Balázs és
Farkasinszki László - egyéb
irányú elfoglaltságaik miatt
sajnos nem tudták vállalni

a csapat további edzését. Munkájukkal a vezetés meg volt elé
gedve, jó és sikeres tevékenységet végeztek a csapat élén. A ve
zetés lázasan kereste a megoldást, hogya lehető legjobb dön
tést tudja meghozni. Több lehetséges megoldás közül végül az
igen eredményes játékos múlttal rendelkező Árgyelán Jánosra
esett a választás. Benne bízott meg a vezetőség, hogya tapasz
talatát átadva eredményes edzői tevékenységet tud végezni a
gyomaendrődi labdarúgók élén.

A felkészülés július 5-én kezdődött egy bemutatkozó edzés
seI. Ezt követően heti négy kemény edzést vezényelt az újdon
sült edző, a hétvégék pedig edzőmérkőzésekkel zárultak. Ez a
program folytatódik az augusztus 10-i bajnoki rajt kezdetéig. A
felkészülés első hete után, a hétvégén megtartott első edzőrnér
kőzést a mezőberényi csapat ellen játszotta a hazai gárda, ahol
vereséget szenvedett 5 : 3 arányban. A következő héten folyta
tódott a kemény felkészülés. A hét végén az előző szezonban
a Megyei I. osztályból éppen kiesett dévaványai csapat volt az
ellenfél. Az első félidő könnyed játéka után a másodikban felpör
gött a gyomaendrődi csapat, és megnyugtató játékkal, hátrány
ból fordítani tudott, és végül 5: 2 arányban nyert. A felkészülés
harmadik hetében már a hét elején edzőmérkőzés szerepelt a
programban. A Gyomaendrődön edzőtáborozó RAEC U-19 kor
osztály volt az ellenfél. Magabiztos játékkal 4 : 1 arányban sike
rült felülmúlni őket. Ezt követően a hét végén - július 26-27-28
a romániai testvérváros meghívásának eleget téve, három napot
töltött a csapat Nagyenyeden, ahol egy nemzetközi labdarúgó
tornán vett részt, ezt is beillesztve a felkészülésbe. A következő

hetekben hasonló üte~ben folytatódik a felkészülés, mint eddig
a bajnokság rajtjáig.

A játékosállományban is jelentős mozgás volt a csapat háza
táján a nyár folyamán. Két rutinos játékosunk - Karászi László és
Kéri Roland - is abbahagyta az aktív játékot. Békésre igazolt Ollé
Péter ésTakács Máté. Külföldi munkavállalása miatt nem számít
hatunk a következő idényben a fiatal Urbán Dánielre. Munkahe
lyi és egyéb elfoglaltság miatt kiesik a játékosállományból Tímár
Attila, Rácz Gergő és Csapó Zsolt.

Az érkezési oldalon még nem ennyire bő a létszám, jelenleg
is több játékossal folyik a tárgyalás, hogy sikerüljön a hiányzókat
pótolni. Várhatóan Gyomaendrődön folytatja pályafutását Erdősi

Gyula, Mezőtúrról, valamint újrakezdte a labdarúgást SzabóMár
kó és Raffael Hendrik.
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CSALÁDTAGJAIKAT IS ELKÍS.ÉRTE A KÁDERLAP,
ÉS HÁTR ÁNYOS MEGKÜ LÖNBÖZTETÉS VOLT

AZ OSZTÁLYRÉSZÜK, AZ ÉLET MI ND EN TERÜlETÉN.

A MÉG ÉLŐ ÁLDOZATOK ÉS A LESZÁRMAZOT TAIK MA IS
ÖRZIK A TRAGÉDI A SZOMORÚ EMLÉKÉT

EMELTETTÉK AZ ENDRŐDI ÉS H UNYAI ELSZENVEDŐK ,
UTÓDAIK, VALAMINT AZ EGYÜTTÉRZŐK

Varga Mátyás, IL ker, 516 ,
Venczá k Ede, Selyem u,
Venczá k János, Erzsé be t u,
Zay Míh ály, Csejt
Ujhá zi Ernő, Kölcsey u, 3,
Ujhá zi Elemér
A névsort összeállította: Gyuricza Zoltánné

Az emlékmű felirata:

2013. június 29. Péter-Pá l napján

EMLÉKEZÜ NK

AZ ÜLD ÖZÖTT ENDRŐDI ÉS HUNYAI GAZDÁK LÉTSZÁMA
MEGHA LADTA A 300 FŐT

1948 ÉS 1956 KÖZÖTT

KULÁKLISTÁRA KERÜLTEK, SOKAKAT BEBÖRTÖNÖZTEK,
VAGYONUKAT ELKOBOZTÁK, MÓDSZERESEN KÍl'W ZTÁK,

TÖ NKRETETTÉK ŐKET
TÖBBEK HÁZÁT ELVETTÉK, :'-.fL" \:KÁT ITTHON NEM KAPTAK,

IDEGENBEN MU NK ÁSSZ :i IL\ SRA KÉNYSZERÜLTEK,

FÖLDÖNFUTÓK LETTEK!

Tímár János, Hídfő Ll . 8.
Tímár Péter Pál, Fő Ll.
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Valaki azt mondta, az emlékművön lévő kalászok olyano k. minth a
a jég elverte volna . . .

Igen, elgondolkodtam ezen . Ez a gazdák sorsa. Nagy ellens ég ük a
jégverés, mely elpusztítja aká r az egész évi termést is . . . és akkor hiába
dolgoztak, fára dtak, a vetőmag ára is kidobott pén z.

Az endrődi gazd ák életében a legnagyobb "jégverés" a kuláküldö
- - - - --'- ---:.- - - - - - - - - - - - - - - - - --1 z és volt, h isz mindenük odaveszett.

Az eml ékm űvö n a két elver t kalász mellet t ott egy harmad ik is,
I me ly a jégverés ellen ére is büszkén magasba tartj a a fejét .

A természeti csap ás ut án is egy idő mú lva újr aéled a term észet. vl a
gyal' Gazdák! Tar tsátok büszkén magasra a fejeteket! Van újraéled és!

Ivám'; Li.dó
Fotók: SO~'~ó C l; ~d

(20. oldnlon i.,)
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6. b-sek kenutúrája a Tisz án

Poroszlón óriás teknőssel is
találkoztak a gyerekek

Az iskola életéről további információkal, képeket találhatnak az iskola
honlapján: Ji!LJi!LW.Joz.sllbs>.mifu1<ola.h1i_ '

Kirándulások

Iskolánk többször szervezett már a Szolnoki Szigligeti Színházba lá
togatást a gyerekek számára. Idén is igyekeztünk a színes repertoárból
olyan műsort kiválasztani, ami felkeltheti a tanulók érdeklődését.A sok
érdekes darab közül a Made in Hungaria című musicaira esett a választás,
melyet Radó Denise rendezésében láthattak a gyerekek.

Igazán jól szórakoztunk a humorban és látványban gazdag előadá

son, amelynek a végén a színészek a színpadra invitálták a közönséget
egy közös tánc erejéig. Reméljük, jövőre is lesz lehetőségünk ellátogatni
a színházba.

lengyel, illetve magyar nemzeti színű köteleket készítettünk. A délután
további részét a mindenki által kedvelt Liget fürdőben töltöttük.

Estére a magyar gyerekek szülei búcsúestet szerveztek, ahol sok fi
nomsággal vártak minket. Sokat beszélgettünk és felelevenítettük az
elmúlt napok eseményeit. Utolsó nap délelőtt a Kner nyomdába látogat
tunk el, ahol megism ertü k a Kner nyomda és a Kner család történetét és
kipróbáltuk a különböző nyomdaipari gépeket. A közös ebéd után hosz
szan tartó búcsúzkodás következett, majd fájó szívvel intettünk búcsút
lengyel vendégeinknek.

Tartalmasan és rendkivül eseménydúsan telt el ez a négy nap, renge
teg új élménnyel gazdagodtunk, sok új barátság született és nem utolsó
sorban nagyszerű lehetőség volt iskolánk tanulói számára, hogy fejlesz
szék angol nyelvtudásukat, bizonyítsák talpraesettségüket, probléma
megoldó képességüket.

Résztvevők: Bognár Nóra, Csapó Elek, Derzsi-Kovács Szávitri Virág,
Kulik Adrienn, Kurilia Zoltán, Székely Péter. Kísérőik: Szediák Réka,Tóth
Magdolna angol nyelvtanárok.

Színházlátogatás

A vakáció előtti utolsó hetekben ta
nulóink sokfelé kirándultak. A legkiseb
bek a dévaványai túzok rezervátumban
jártak, ahol megismerkedtek a környék
állat- és növényvilágával . A második év
folyam és az ötödikesek egy része Sze
ged nevezetességeit, a Vadaspark lakóit
látogatta meg. .

A legtöbben a poroszlói Tisza-tavi
Ökocentrumba mentek el. A harmadik
évfolyamosok és az ötödik bések 1-1
napot töltöttek el a szépen kialakított
bemutatóhelyen:A hatodik bé osztályo
sokegy éjszakát töltöttek a sarudi kem
pingben,voltak kalandparkban, kenuz
tak a Tiszán, .vízenjárva" ismerkedtek a
folyó élővilágával.

Két negyedikes osztályunk Ma
kóra látogatott el. Megnézték a
Hagymatikumot, erőnlétüket megmu-
tatva falra másztak, a múzeumban kézműves foglalkozáson vettek részt.

Több osztálya környéken tett kisebb-nagyobb kirándulást gyalog
vagy ker ékpárral. megismerve közben a Körös árterének növényvilágát.
A negyedikesek a Bónum-zugban töltöttek el több napot, aholéjszakai
túrán is voltak.

Bármerre is jártak-keltek, a rózsahegyis diákok mindenhol jól érezték
magukat. -

Testvériskolánk meghívásának eleget téve négy gyönyörű napot
töltöttünk Pilznoban és Szczawnicában sikeres angol nyelvvizsgát tett
és eredményesen versenyző tanulóinkkal. A gyerekeket családok látták
vendégül, akik így bepillantást nyertek a lengyel kultúrába és mindenna
pokba. Kétnapos kirándulást tettünk a festői szépségű Szczawnica üdü
lővárosába . Sífelvonóból Palenica sípályáját láthattuk, majd ezt követően
a Dunajec folyó mentén egészen a szlovák határig sétáltunk. Két várba is
ellátogattunk, melyből az egyiket gyönyörű hajóúton közelítettük meg. A
kirándulás és a testvériskolai programunk célja ez alkalommal is meqva-

lengyel, magyar - két jó barát...

. . Vízen járás Lengyelországban

Lengyelés magyargyerekek iskolánkfőbejáratánál

lósult, a gyerekek idegen környezetben gyakorolhatták az angol nyelvet.
A hagyományokhoz híven néhány hét múlva viszonozták a látogatást

lengyel vendéglátóinl<. Július l-jén végre elérkezett a várva várt nap és az
esti órákban megéreztek lengyel vendégeink: 6 diák, 2 tanár és 1 busz
sofőr kíséretében . Az első estét a Bowling étt eremben töltöttük, ahol a
közös vacsora elfogyasztása után a gyerekek bowlíngoztak, csocsóztak,
biliárdoztak, ami kiváló alkalom volt arra, hogya gyerekek jobban megis
merkedjenek, összekovácsolódjanak és az angol nyelvet használva nyelv
tudásukat is fejlesszék.

A következő nap Európa legnagyobb fürdőkomplexumába, a haj
dúszoboszlói Hungarospa strandjára látogattunk el, ami mindenki szá
mára kitűnő programnak bizonyult a nyári melegben. Sokat fürödtünk,
úsztunk, labdáztunk, de legnagyobb élményt mindenki számára a csúsz
dapark jelentette, ahol 12 különböző csúszdat próbálhattunk ki. Volt itt
négypályás versenycsúszda, kétféle kamikázé, óriás csavarcsúszda. 'fe
kete lyuk: 'őrült folyó: A csuszd ázás fáradalmait pedig a sodró folyóban
tudtuk kipihenni.

j1, harmadik napot Gyomaendrődöntöltöttük. Délelőtt a város külte
rületén lévő Telekparti szabadidőparkba mentünk, ahol izgalmas progra
mok vártak ránk. Kipróbáltuk az íjászkodást, falmá szást, lengőtekét, majd
pingpongoztunk és röplabdáztunk is.Ebéd után körbevezettük vendége
inket iskolánkban, majd a Tájházba látogattunk el. A helytörténeti kiállí
tás megtekintése után megismerkedtünk a mézeskalács sütésének rejtel
meivel. Az előre begyúrt tésztából egyedi figurákat form áztunk. melyek
villámgyorsan kisültek a kemencében. Ezután a kötélverést próbáltuk ki,
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Mesék, versek...

A bölcsek köve ...
írta: Benke Mária

Egyszer volt , hol nem volt, volt eg~szer egy szeqénv
kolduló szerzetes, aki naphosszat elmelkedett, imódko
zott. és abból élt, amit a jóravaló emberek alamizsnát
adtak neki.

Nem volt semmije, mégis gazdagabb volt bórkinél ."
Ahol ráesteledett, ott álomra hajtotta a fejét, s ha

megvirradt, "kakasszóra" továbbálit. Járta a világot,
barangolt, tapasztalatokat gyűjtött, szernl élödött .;

Nem vágyott vagyonra, házra, kincsekre. többre tar-
totta a oelső értékeket, ezért sokat olvasott, gondolko-
dott, meditált az ÉLET értelmén", _

Volt a birtokában egy kö . amit mindig magánál tar
tott, ha le~lt elmélkedni, ezt a követ forgatta a kezé
bon..

Elhíresztelték róla az emberek, hogya bölcsek kövé
nek a birtokosa ő, egyébként is igen különcnek tartot
ták ,

Egyszer egy kapzsi ember kifigyelte, amint estele
dett.

Egy barlangnál megágyazott magának friss széná
ból, faágakból fabrikált ágyat, a forrás vizében meg
tisztálkodott és aludni tért,

A kapzsi ember csak arra várt, hogy elaludjon , oda
lopakodott - próbólt nagyon csendben lopódzni - de
mégis zajt csapott, gyorsan benyúlt a szundikáló szer
zetes ruhájának zsebébe, és ellopta a "bölcsek kövét",
azt gondolta , hogya kő birtokában teljesüini fog min
den vágya",

Múltak az órák, feszengett, sehogy sem tudott nyu
godni a gondolattól, hogy a szerzet~s., vajon aludt-.e
amikor ő meglopta? Ha nem aludt, rnlért nem akada-
Iyozta 'meg a lopásban? •

Már hajnalodott, de nem jött álom a szemere. Ta
lán lelkiismeret-furdalása volt? Addig morfondírozott,
amíg nem hagyta a gondolat nyugodni , és visszament
a meglopott szerzeteshez, s megszólította: .

- Te tudtad, hogy elvettem a Te kincsedet. amit a
bölcsek kövének hívnak az emberek? Es ha igen, akkor
miért nem akadályoztad meg?

A szerzetes szelíden így válaszolt:
- Tudod, jóember, én a kő nélkül is gazdagnak mond

ha tom magam.
- De hát miért? - kíváncsiskodott a tolvaj, - Hiszen

nincs is semmid",
- Elmesélek neked egy történetet - mondta a szerze

j'es - és belekezdett ameséjébe:
- Minden embernek a sors könyvében meg van írva

a SZEMÉLYES TÖRTÉNETE, és az a feladata ezen a földön,
hogy kövesse azt, és valósítsa meg az életben . Ha kö
veti mindenki a szíve szavát, akkor végigéli a személyes
történetét, és ebben útja során minden és mindenki a
segítségére lesz, • ,

A tapasztolatok bölccsé teszik az embert, Igy birto-

kába jut az életbölcses
ségnek, a bölcsek köve
csak egy jelkép, de iga
zán bölcs itt legbelül le
het az ember - és a mell
kasára rnutctott,

Majd a szerzetes ked
vesen elbocsátotta lsten
hírével a tolvajt , hogy
gondolkodjon el azon,
amit mondott neki, ,.

- Lopni nagyon csú
nya dolog, sőt bűn el
venni a másik ember
birtokában lévő holmit,
bármi legyen is az, Jó,
ha ezen is elgondol
kodsz- rnondto .

- Ha a belső hang
ra figyelünk , és mindig
becsületesen élünk, az
élettapasztalat bölcs-
csé tesz, előbb-utóbb

mindannyiunkat, s máris a bölcsek kövének birtokosai
lehetünk" ,

Ember! Fontold meg, mit teszel!
Élj őszintén és becsületesen,
MeglátQd, milyen boldog és elégedett lehetsz te is, ..

- mondta, majd elbocsátotta a tolvajt " ,

A tolvaj nagyon sokat gondolkodott ahallottakon ,
és belátta, hogya szerzetesnek igaza lehet, mert nem
érezte jól magát attól, hogy elvette a másik ember tu
lajdonát, ami neki kedves volt, hiszen nem is volt szuk
sége rá",

A felismeréstől jobban érezte magát, attól kezdve
segített másokon, rádöbbent, mi az ő személyes fel
adata az életben ,.,

Hát ez történt a szerzetessel, a tolvajjal és a bölcsek
kövével kik olvassátok a mesémet, gondolkodjatok el, ,
rajta.

Mesét írni, . .
(A mesepályázat emlékére)

Mesét írni gyönyörűség,

elönt a gyermeki hűség.. .
Mesében minden lehetséges ,
bárki lehet tehetséges!

A jó, a rossz, a csúf, a sz ép,
mind fontos személyiség.
Intrika, gond , izgalom,
a gonosznak nincs irgalom!

Mesélj sokszor, majd meglátod,
milyen sok lesz a barátod.
Örül neki felnőtt, gyerek,
jutalmadat így elnyered.

Vecsés, 2012. május 20.
írta : Benke Mária
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Hegedűs Bence és Ungvölgyi Péter

"Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet" vö
Mt.28,19

Július 24 és 28 között - a Rio de Ianeiróban tartott Katolikus
Ifjús ági Világt alálkozóval egy időben - került megrendezésre a
HungaRi ó Katolikus Ifjúsági Találkozó Pécsett. A találkozó lehe
t őséget teremtett arra, ho gy azok a magyar fiatalok is megtapasz
tal ják a világ találkozó hangulatát, akiknek a nag y távolság okozta
anyagi nehézségek miatt nem volt erre lehetősége. A Rióban lévő

15 fős magyar csapattal interneten tartottuk a kapcsolatot, a főbb

esem ényeket kivet ít őkön keresztül néztük, lélekben egyesülve a
2-3 millió fiatallal.

Az öss zes magyar egyházmegyéből - határon innen és túl 
mintegy 1800 fiatal vett részt a találkozón. A Szeged-Csanádi
Egyházmegyéből két busznyi fiatal kelt útra, sőt még egy gyalo
gos zarándokcsopor t is indult.

Ud vardy György pécsi püspök, a tal álkozó h ázigazdája a meg
nyitón azt k érte tőlünk, hogy mindig lelkes mosoly legyen az ar
cunkon , amely örömet és reményt sugá ro z.

A hét folyamán sz ínes programokat szerveztek nekünk. Dél
előttönként kateké zist tartottak a jelen lévő pü sp ök atyák, melye
ket aztán csoport os m űhelyekben bes zéltünk meg. Ezt követően
szentmis én vettünk részt. Mindezek olyan lelki táplálékot nyúj
to tt ak, ame lyek egy egész életre szólnak.

Délut án onkén t fakultatív programok vártak bennünket. A
sportcsarnokban a Ladik Keresztény Könnyűzenei Fesztivál, a
székesegyh áz láb ánál felállított sátrakban pedig kül önböz ő egy
házi szer vezetek, szerzetesrendek, lelkiségi m ozgalmak mutat
keztak be. Ezeken kívül még a he lyi múzeumok ingyenes belépést
bi zto sítottak n ekünk.

Igyekeztünk a pécsieket is bevonni a közös ünneplésbe. A
Dóm téren esténként koncertek voltak, szabadtéri szen tségim á
d ások. Péntek este ifjúsági pas siót tartottunk a városkö zpontban,
szo m baton pedig a ri ói találkozó hi vatalos táncát, a flashmobot
adtuk elő, vasá rnap pedi g karneváli felvonulással vonultunk át
a város on, a kint i találkozón jelenlévő nemzetiségek zászlait és
szenteket, boldogokat ábrázoló zászlókat lengetve.

A rendezvény vasárnap este 18 órakor ünnepi szentmisével
zárult, melyet Erdő Péter bíboros mutatott be Alberto Bottari de
Castello apostoli nunciu ssal. a jelenlévő püspökökkel és papokkal
közösen . A nuncius tolmácsolta Ferenc pápa üzenetét:

" Menjetek és tegyetek tanítványommá m inden nép et. Jézus e
szavait m a a fiatalokhoz intéz i. Szép élm ény volt a világtalálkozón
való részvétel, az, ho gya négy égt ájról érkezett fiatalok kö zösen
élték meg a hit et. Ám m ost neked menned kell, hogy ezt az él
ményt kö zöld m ásokkal is. Jézus arra hív, hogy légy tanítványa
ebben a k üldet ésben ,"

•201uHittanos-Karitász tábor Huny á
Tizedik éve rendezzük meg a hittan os-karit ász tábort az iskolai év

befejezése ut án. Az idei jún ius l -től 6-ig tar tott, reggel 8 órától délut án
4-ig sok pro gr ammal, hasznos foglalkoz ásokka l.

Az első nap templomlátogatással, rózsafüz ér imával kezdődött,

után a k é zm űvesked és, asztalit en iszezés, cso-cso, foci , kinek mihez
volt kedve. Ebédet a helyi napközi konyhájáról hoztuk, naponta 40-45
adag ot. Délután a sportpályán íjászat , métázás és focizás volt.

Másnap kedden kirándulás az endrődi tájház ba , ahol Dr. Szonda
István tart ott előadásokat, majd ellátog attu nk a Szent Antal házhoz,
aho l a szobor nem régen ker ült vissza a ház homlokzat ára. Később

a t em e t őb en emlékeztünk meg a hősök emlékmüvénél az elesett ka
tonák ról. Utána bográcsban paprik ás kru mpli főzése következett kol 
básszal és virslivel. Ezzel egy időben a keme ncében kelt tészta sült,
amit a tábor ré s ztvevő i jóízűen elfogyasztottak. Köszön et érte az otta 
ni seg í t őknek. akik lehetövé tették a föz ést, sütést.

Szerdán a hunyai keresztek látogatása következett a program sze
rint , amit kerékp árt úr án ak is lehet nevezn i, mivel igen messze vannak
egymástól. Az el ső megálló a Tímár kere sztnél volt , majd a G. Tímár
kereszt. Itt a szabadban fogyas ztott ák el a gye rekek az ebédet, ami él
mény és pihenő is volt egyben a ker ékp ározás alatt. Ez után követke
zett a Pogány iskola keresztje, majd végül a Pint ér kereszttel fejeződött

be a tú ra.
Csütö rtökön Gyu lára indult ak a gyerekek, az utat autóbusszal tet 

tü k meg. Megn éztünk két tem plomot, majd a Szűz Mária Kegy- és
Emlékt árgyak Gyűj teménye és a Boldog Apo r Vilmos- emlékszoba
kiá llításai követk eztek. Ebédre pizza lett rendelve, rnelyet mindenki
szív ésen fogadott. Ebéd ut án a városi kisvasútta l megnéztük Gyul a
nevezetességeit.

Pént eken a Kapu nyitogató bábját ék és a Körös Néptánc rendez
vény keretében szórakoztak a gyerekek. Ebéd után egy bűvész mulat
tatta a gyerekeke t. majd egész délut án lovas kocsizás volt, amit szinte
minden résztvevő igénybe vett. Jól szór akoztak a gyerekek az egész
tábor alatt, és az idő is kedvező volt. Köszönjük a segítséget segítőink

nek, a karitász tagjainak, tanároknak, hitoktat ónknak. a Püspöki Hi 
vatalnak, Petényin é Anikó pol gármester asszonynak és mindenkinek,
akik anyagilag és munkájukkal támogatták a tábo r m egszervezését.

Hanyecz Vencelné
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Rónay György (1913-1978):
Szerapion legendák II.
S mil hallgassunk, ha nincs?

- A tenger mindenütt van
és mindig van, Szerápion. Ahol te vagy, ott van a tenger.
Két tenger közt egy hullámsáv, félig még fodrozó, féli g merev már,
ez vagy, Szerapion. Ezek vagyunk: két tenger közt az Atm enet
hullámai, elporlad ók s rnindig megújulók.
a mindig éppen elmúló, a mindig éppen változó
öröklét: ez vagyunk. Magunkkal visszük tengerünket.
Hajtottad már kagyióra füledet? Rózsaszín kőfodraiközt

hallottad már a tengert? Hallottad már a kagylóban a csöndet?
Ahol a csönd van, ott a tenger. A hol a csönd van, ott a zúgás.
Hallottad már a rózsában a nyílás
titkos hullámverését, a mély morajt, amint a szirmok
szétválnakl Hallottad a Nyílás mérhetetlen
messziről érkező néma hullámverését?
Ahol a rózsa, ott a tenger. Ahol a Nyílás, ott a tenger.
S a fordított nyílás, a H ervadás: .
az is a Tenger.
Bennünk él és benne élünk.
M eríts egy hullámot az árból: kagylóvá kristályosul tenyeredben.
Egy pillanatnyi tenger, rózsaszín kőfodra ival ,

a zsongó Hallgatás, a végtelenség néma ajka,
mielőtt visszaolvad elemébe.
Ez vagyunk.
Hallgassuk a tengert, Szerápion.

S az emberek?"A mások: a pokol"?

- Nem. A mások, Szerapion.
az Irgalom. S ha azt hinnéd, elméjében fogyatkozó
aggastyánként beszélek, mint ki néz, de mit se lát már,
mert hályogos szemét. utolsó angyalként. az emlék
emléke is elhagyta már - nem, nem vagyok még
gyermekke bárgyult vén, ki rángó nyelvvel nyöszörög,
s nem tudja mit motyog.
A mások, ismétlem, nem a Pokol. A mások
az Irgalom. N em mintha nem tudnám a Bu taság
s a Hatalom gaztetteit. N ézz végig testemen: bőröm bokától
bomlokig csupasebhely. M égsincs bennem harag már,
csak irgalom .
Pedig láttam röhögve gyílkolót,
gyermekbordákon táncolót. anyákat tipr őt. koponyákat szürcsölöt,
szúrtak hátamba kést, tolvaj szentek türelmet prédik áltak,
láttam kiűzetés t, prófétát mohó disznóhabzsolással
zabálni a pusztába kergetettek
alig hűlt ételét, s még mennyi mindent!
Hát nem mint élelmes írástudók, kik széljárás szerint fogják a tollat:
úgy szólhatok, mint aki tanú s áldozat volt egyszemélyben.
N ekem hihetsz. Szerápion: mégsem a mások a Pokol.
Épp eléggémegjártam poklukat, hát mondhatom:
a Pokol nem a mások, ha bennünk nincs pokol.
Ha nincs
mit égessen, fegyvertelen a láng. Mit lehet attól
elvenni, aki mindent odaad! Mitől l ehet
megfosztani a semmiért sem t ö rtet őt. a semmihez sem
ragaszkodót?
Egy Angyal mindig készen áll, hogy
érted jöjjön, ha szól ítod. Ezért
nincs is pokol , Szerapion. ha magadban kioltod.
A másokét is. Tehetetlenek.
Jegyezd meg: bármely pillanatban
kézen foghat - már kézen is fogott
a Szabadság, és kivezet, Szerapion.

1~

Hová?

- Hová! Igen, hová, Szerápion!
A kérdéshez. Minden kérdés az indulás,
és minden indulásban ott lappang a Cél. De ehhez
indulni kell. Kilépni. Minth a egy
(bármilyen nagy) körbe lennél bezárva,
s kilépsz a körből. Túllépsz a körön.
amerre a Sugár mutat. Minden sugár
túlmutat a körőn, mely bármilyen nagy,
magába tér vissza, míg a sugár,
túllépve a körön, valahová a kö rön túlra tart.
A Végtelenbe! Vagy egy körön kívüli
központbal
N éztél már gyerek szemébe,
mikor ő maga elnéz, messzire,
játék én túlra! Semmiségbe! Végtelenbe! Láttad
szeme tükrében saját arcodat!
Egy szem, maga a tisztaság, s ártatlan íriszén
egy másik szem, tétován és mohón.
mint késhegy cél nélkül rezegve még 
potenciális gyilkosok vagyunk
mindannyian, Szerápion. De nem mindenki öl.
Dobd el képletes késedet. Ne ölj.
Lépj ki a körből.

Indulj el, keress
egy gyermeket, és kérd meg, hogy szemébe
nézhess. sokáig, addig, míg a késhegy
el nem tűnik, s eggyé nem lesz a két szem,
hogy megláthasd a Tengert. Csak a gyermek
járhat a tengeren: könnyű és tiszta, mint a hullám,
vagy mint a Szél.
Elindul, soha nem
kérdi: hová! - csak túllép a körön,
s biztos benne, hogy nem hiába. Me gpihen,
és megy tovább, mert biztos benne: túl a tengeren
másik tengert talál. A tengerek, Szerápion,
változnak halmazállapotszerínt, de lényegük,
a hullám, mozgón, mozdulatlanul. mindig a körön túlra csap.
Aki látta a tengert, aki kortyolt tengervizet
rózsák szirmai közt vagy gyermekek szeméből,

s érzett bőrén szelet, rugalmas tenger-horzsol és út,
nem vágyik vissza a körön belülre.
M eguntam a piacokat. Szerápion. A kikiáltók
ágálását a napi árfolyamról.
s az ájtatos tül ekvők együgyűen

átlátszó tőrvetései t. Hiszen tudod,
mint bukdácsolnak más ellen vetett
hurkaikban, vagy a hálókban rángatóznak,
miket azért feszítenek, h0-BYmás belé akadjon.
M eguntam az agórakat. Itélet
nélkül. Csak mert meghallottam a Tengert.
ítélet nélkül. És nem érdekel
ítéletük. M ár csaka Tenger.
Látod ott a madarat! A fél eget átszelte már,
mióta itt vagyunk, neszét se hallani,
csak száll, hasitja egyenletes szárnycsapással
a maga tengerét, mindig tovább. Hová!
Mí g nyarába nem ér.
Indulhatunk, Szerápion.

S a halhatatlanság?

- A kik il'l alvilágban,
holtuk túlélve bár, létlen árnyékélettel vándoro/nak,
előbb-utóbb, ötven, száz, kétszáz után
mind kijutnak a fényre.
Csakhogy akkor
már mit sem ér nekik, Szerápion.

Két férfi lépkedett a sivatagban. El őttük végtelen homok, mögöttük
végtelen víz. Mö göttük a tenger hullámai, előttük a homok hullámai. S
fölöttük egy M adár.

Fölülről minden hullám mozdulatlan. De annak, aki száll, minden
hullám mozog. A világ egy-egy hullám-szárnycsapás, amellyel túlgördüI
magán.

Ha mozduiatlan. akkor is. Ha sivatagban, akkor is. A két k ő. amin
ültek, rég eltűn t már. Elnyelte a víz vagy a homok árja.

Mentek a homok tengerén, a némaságban hallgatták a tengert.
A tenger lassú szárnycsapásait, ahogy biztos Nyarába hömpölyög.
S mielőtt eltűnt volna, távol, a kéken ködlő messzeségben, a két alak

eggyé mosódott.
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Augusztus
Sült spenót

Bő fél kiló spenótot megtisztitunk, megmosunk , és margarinon üvegesre pi
rítjuk, kevés vízzel félkészre pároljuk, Kikent tűzálló tálba tesszük a spenótot ,
lefedjük ementáli sajtszeletekkel. és sütőben pirosra sütjük. Bundás kenyérrel
tálaljuk.

Seidl Ambrus

F ENYŐ FŰ RÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tö lgy, akác, akácfaoszlop

•. ",'" '~K~PUfA BT. - .Gyo'maend rŐd , II.ke·r. 467. :
: ,';", . -. .:', .06/70 5.13-95-.14 ' , ,
:' ':, ~ _. . c kkonCl0rosi Útán, a vásárté/ után"

'" -, . ",, ' . , ' -

Házhoz jön a fodrász!
Szeretettel váram minden kedves régi és új

vendégemet teljes körű nőí-, férfi és
gyermek-fodrászatomban.

Igényszerintházhoz ismegyek!Hétvégeken is!

LátkóczkingErdős Magdolna
GYOMAENDROD, KULlCH GY. U. 61 .

Telefon: 06/70/312-5037

enestanfolyamok!
Nénlet kezdő Hunyán indul aug. 6-án és t3-á n. bedd,csütörtöb

C.vomóról át lehet járni a tanárral is.

~.rh'!'!~t~ ll<ill~,~.Ii!.:!l~i}_;.t rá ll)i~ILq_..."w...".~q1:l.q.!~~!.lj9.\!9:t!,!:'.H hon lapon.

Ha nem tud regÍlztrcilni,•.!:IIYic:més segítün"'!

Tovóhb i info rmá ciöh a honia p unno n: www.intcrn yclvstudio.hu
Várható még to vábbi illgyellestanfolyam: angol újrabezd ö,

~n!HI..! ~özéphaladó (81), német I?özéphaladó (81).
A pro j~htiroda mlnden hó nap 3-1"'éntölti fel a tanfolva mob at a tudcuodaiovod .hu oldal ra .

N:~Ö,~: m- . : ;I'.c:n.rrll.
A
.;'7./ t '.4.JII. ,i.."'.: '. 'JlGA ! t .tt 'lI u:J.AY/ .u'u

Angol,!,~~!,.~!,olasz: kezdő, újrakezdő, nyelvvizsga felkészítő

!l!!_ti 3X3 - 7 hét /60 Ó, heti 3x4 - S hét/llOÓ, heti sx4 - 3 hét/60Ó

le lent bezés: aug. 9-ig.

!m]!r,Y~Jy~i~,gI9j1§y~!w~!Jr~~'2~K~§~!ItE)1if;,I~1 H· P: 15-18 óráig

METÁLSTOP ·
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

- Tornádó elektro mos ker ékpárok,
- gázkészülékek, kazánok , radiátorok,

csövek, szerelvények.
- h ű t ő szekrények, fagyasztóládák, mosógépek,
- háztar tási kisgépek, szórakoztató elektronika,

szegek, csavarok, zárak , lakatok,
- fürdőkád ak, mosdók, csaptelepek. mosogatók

Júliustól kedvező áron ZARTSZELVÉNYEK,
T ÉRHÁLÓK, ESÖCSATORNÁK is kaphatók!

GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hitellehetőség! Minden kerékpárhoz értékes ajándékot adunk!

Minden felületen
otthon vagyunk!
Vállaljuk lakásának teljes körű
felújítását, elképzelései szerint!

1<-_ Mu nkáink garanciálisak,
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető

.legjobb minőség elérése a legmegfizethetőbb áron!

A felmérésiink, ami az írásos árajánlatot
is tartalmazza, teljesen ing yenes.

PROFILJAINK:

fest és, mázolás, tapétázás
homlokzatszigetelés, hőszigetelő rendszerek

- gipszkarton falak, álmennyezetek, előtétfalak, boltívek
- rejtett világítások, gipszkarton díszítések, dobozolások
- laminált parketta lerak ása, parkettacsiszolás
- fürd ök, konyhák burkol ása, kőműves mu nkák
- te tő te rek beépítése, szigetelése
- nyílászárók, ajtók, ablakok cseréje
- bontás, sitt elszállítás
- vizes falak szigetelése
- házak kü ls ő homlokzatának szigetelése, színezése
- hidegburkolás (csempe, j ár ólap. márvány, grán it lerak ása.
- ill. tégla lerak ása)
- melegburkolás (PVC, linól eum , szalagparketta, lam inált

parketta ,
- padlószőnyeg, dekorpanel rakása és fektetése)
- állványozás, állványok bérbead ása (gurul ós, hom lokzati )

LÁTKÓCZKI LÁSZLÓ . Telefon: 06/70/38 1-4227
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá
járultak!

ÖZV. BUKVA SÁN DO RNÉ VINCZE
ERZSÉBET volt endrődi, később gyom ai
lakos , jún ius 27-én közel a 99. születésn ap
jához elhunyt. Gyászo lja: a családja

H UNYA IMRE volt hu nyai lakos, aki
Dunakeszi n élt, 76 éves korában az örök
ha zába költözött.

Gyászolják feles ége, gye rmekei, unokái
és a rokons ág. Tem etése július 22-én Du
nakesziri volt.

ÖZV JÁNOSIK ELEKN.É KURILLA
ILO NA, aki End rődön élt, jú l. 8-án 85 é\re
sen elhunyt. Gyászol ja: leánya és családja,
és a rokonok

ÖZv. JAMBRIK BÉLÁNÉ PAPP ER
ZSÉBET, aki Gyom án élt, július 24-én 86
éves korában elhunyt. Gyászolja: családja

ÖZv. TÍMÁR GYU LÁNÉ KISZELY
KATi\ LIN, aki Endr őd ő ri élt hosszú be 
t egség után júliu s 29 -én 89 évesen elhunyt.
Gyászolja : csa ládja

TÍ MÁR LAJOS, aki Endrődön élt, júni
us 27 - én élet én ek 83. évébe n elhunyt. Gyá 
szolja: csa ládja

Az end rő di katolikus temet ők takarí 
tását, karbantar tását támogathatják ado 
mányok felaj ánlás ával.

Készpén zbefizetés az endrőd i pléb áni 
án hivatali időben ' (m unkanapokon 8-12),
vagy az Endrőd i Szent Imre Egyházközsé
gér t Közhaszn úAlapítvány számlájára be
fizetéssel vagy átutalással. Számlaszámunk:
53200015-10003231 Endr őd és Vidéke Ta
karékszövetkezet.

Az endrődi és ahunyai tem plomban,
a kat olikus szertar tás szerint eltemetett
halottakról 40 évre visszamenől eg , név
szerint megemlékezü nk hal álozási évfor
dulójuk napj án.

Szép és üd vös lenne, ha a gyászo ló
család, egy éve n belül havonta, egy éven
túl évent e szentm isét ajánlana fel elhunyt
szerette ikért.

Az Aranyvonat. a Szent Jobbol l938. országjáró kör
útján szállító vonat. - A püspöki kar 1937. lIT. 17- én k ő zös

pásztorlevelében hozta nyilvánosságra szándékát, hogya
Szerit Jobbot körülhordozza Magyarországon Szent István
kiralv halálának 9. centenáriuma alkalmából. A Szent Ist
VÚIl -h ünnep i eseménysorozatába illeszkedtek az Arany
vonat tömegeket megmozgató útjai. - Az Aranyvonat egy
vontató mozdonyb ól és 5 pullmankocsiból állt. Két 4 ton
nás ter mes kocsi fogta közre az ereklyét szállít ó, bizánci stí
lusban díszített aranykocsit. amelyet a MAV egy 4 tengelyű

szalonkocsijából alakítottak ki Urbányi Vilmos és Márton
Lajos tervei szerint. A kocsi (arany, ezüst, bíbor és zöld szí
n ű) k ü ls ő oldalait függől egesen futó ornamensek tagolták
mez őkre : ezeket. a magyar szentek - István, Gellért, Imre,
Gizella, Margit, M ór, László, Erzsébet - egészalakos ké
pei d íszített ék. A kocsi tetején 4 imádkozó angyal között
a Szent Korona nagyított mását helyezték el, amelyet este

kivil ágítottak. A kocsi belső tere 3 részre tagolódott, a szolgálaton kivüli korona őrök tar
tózkodásihelyéül szolgáló 2 kisebb terem fogta közre az ún . dísztermel.. Ennek középénegy
rezgéscsillapító-rugós állv ányou nyugodott az ereklyetartó. Az emelvényt címeres brokát
terítővel takarták le; a díszterem oldalfalait és padlóját vörös bársony, mennyezetét k hl'l

selyem borította. Az ereklyét reflektorok világították meg.
A díszterem eltolható oldalfalakkal készült (szabad nyílás
rnérete: 1790 x: 3300 mrn), lezárására aranyozott keretekbt'
foglalt 3 részes üveg tolóajtó szolgált. A mozdony elején
bronz babérkoszorú és olajágvolt, amelyet este kivilágítot
tak, s esetenként Szt. István képével és nemzeti z ászi ókkal
is kiegészítették. - Az Aranyvonatot minden útjára elkí
sérte M ész áros János budapesti érseki helytartó, a Szent
Jobb ő re, 4 irgalmasrendi szerzetes, akik a körm enetekben
az ereklyét vitték, és a koronaőrség 16 tagja, Pajtás Ernő

őrnagy, ill. M áriássy László ezredes vezetésével. Mások
csak egy-egy útra csatlakoztak a kís érethez. így egyházi
méltóságok (pl. a 4. úton Angelo Rotta apostoli nun cius,
az utolsón Serédi Jusztinián hercegprímás), valamint az
Actio Catholica és a katolikus sajt ó vezető i. Alkalman
ként ünnepélyesen búcsúztalták és fogadták budapesti
föp ályaudvarokon az Aranyvonatot. Útvona la mentén
a vasúti őrházakat és állomásokat földíszítették, a falvak
népe templomi zászlók alatt, körmenetben vonult ki az
állomásokra . A vármegyék határán küldötts ég várta az
Aranyvonatot. amely a városokban néhány órát, a közbül
ső állomásokon pár percet tartózkodott. Az 1938. V. 31-X.
2. közötti időben - a nyári mezőgazdasági munkák miatti
szünetet kivéve - minden héten I-3 napos utakon járta az
országot.



Az étterem nyitva
11·21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyolítását v állal
ju k a te ljesen klimatizált Híd
fő étteremben 160 fő i g.

Augusztusi ajónlotoim: .
., szivattyúk, öntözöcsövek, csotlakozók, szórófejek
& permetezök, vegyszerek, mütrágyák
ft virágföldek, virágcserepek, virágtápok
" fóliók, müonyaghálók, műa. zsákok, p.p.zsákok
$ fűnyírók, fünyírókések, damilok, Kerekek
e barkácsgép'ek, szegek, csavarok, kéziszerszámok
cl festékek, lakkok, csemperagosztók,

glettallyogok
e festöhengerek, ecsetek, kömüvesszerszárnok
8 munkuvédelmi bakancsok, védökesztyük,

munknruh úk
III izzók, elemek, vezetékek, dugvillák,

kapcsolók .
~ bemer-titán siliconok, purhobok,

tömítöragasztók
<il szúnyogIiálók, szúnyogriasztó k, légyirtók

, ~ bográcsok, bogrócsállványok,faszén
. • alu-Ié/rák, tolicskák, betonkeverök, szer·

szárnnyelek
o állateledelek, nyakörvek, pórázok
@ szönyegek 2x3111, és fu/ószönyegek, konyha

felszerelések
\fúrom vÍ1sórlóiRlof! • FARKAS MÁTÉ

Gyomaend rőd , Fő út 15.
Telefon: 06-20-9527 -032 és

06-66-386 -274.

AGr:RO
ÁaVBÁZ

Egész évben várjuk ked
ves vendégeinket klimatizált,
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti , üzleti ,
családi rendezvények lebo
nyo/ítását klimati zált étter
münkben 70 főig.

F

PPSZq;,1(,
Pa11z ió és CEtterem

5500 Gyomaend rőd, Szabadság tér 6.
Telefon/F ax: 06-66/386-718 - M obil : 06-20/5599-240

E-maii: feszekpanzio@mail .globonet.hu
www.feszekpanzio.hu
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VÁROSUNK,Gyomaend rőd' Megjelenik havonta • Kiadja az Endrőd i Szent Im re Egyházközségért Közhasznú Alapítvány 5502 Gyomaendrőd,
Fő út 1. TeL, Fax: (66) 283-940 * Felelős : Szabó Zoltánné ' Főszerkesztő : Iványi László ' Szerkesztőség címe: 5555 Hunya, Kossuth u. 1. Tel., Fax: (66)
. 294- 352; (20) 9457-843 varos unk @gmail.com * Alapítók: Vaszkó An drás, tCsászár Ferenc, Iványi László' Szerkesztők: Cs: Szabó István, Czank
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Afartalomb ób
Önkormányzati hírek

IN MEMORIAM: ZsigriMária

Civil sarok - Solymosi János

Kenyérszentelő Huny án

Szent István nap Gyomaendrődön

Jóságoddal, fényeddel öntözgesd a rád
bízottakat! - a ferences atya tanév eleji üze
nete nem csak pedagógusoknak sz él,

Még a virág is a fényre fordul , és ha nem
kapja az áldott nap sugarait, meghal. Hogy
mellettem ki mennyire jó ésalkalmas gyermek,
munkatárs, főnök vagy beosztott, azattól függ ,
h?gy én mennyi re tudom őt szeretni, mennyi re
bizom meg benne, menny i jóság, empátia van
bennem iránta.

Szeretnék elmondani most egy nagy t itkot:
azemb erek szeretnek vidámak,jókedvűek len
ni. Meg kellene tanulnunk egymást jó értelem
ben szórakoztatni, felvidítani. Mária látogatása
Erzsébetnél jókedvet, örömöt, ujjongást váltott
ki, és Erzsébet ujjongásárq Mária Magnificatot
énekelt - ajókedvű örömre örömm el válaszolt.
Milyen szép lehetett az az együtt töltött idő!

Ugy gondolom, hogya ferenceseket a máriás
lelkület nagyon megérintette, és számukra ta
lán ezért is ez a máriás jókedv, a mind ennap i
nehézségek ellenére is Magnificatot éneklő lel
kület irányadó.

Milyen jó lenne, ha a másik ember számára
öröm lenne a velünk való találkozás,együttlét.
fgy a mellettünk való munka, tanulás is öröm
mé fog válni a másik számára. Ha só és bors
nélküli ételt tálalunk fel, abban senki nem fog
ja örömét lelni, pedig minden jó benne lehet,
tápérték, vitamin, kalória - az ízte len étket na
gyon nehéz lesz legyűrnünk a tor kun kon.

Próbáld meg a reggeli találkozást, az óra
első percét egy tréfás megjegyzéssel, egy ked
ves viccel indítani. Ha jól, kacagva indul a nap,
ak~o r több es~lyetek van, hogy eredményes,
szep napot fejezzetek be. A mai világban az
emberek lejárják a lábukat, hogy őket szóra
koztassák. Legyetek egymás számára ti a szóra
~?zá s,. a vi dá. !'l s~g forrásai. Nem tudsz néhány
JO poent elsűt n l ?' Dehogynem, és ha valóban
nem tudsz, akkor tanuld meg! Nem lehetetlen!
A gyermeknevelésben , a munkatársi viszony
ban a jókedv, a derű elengedhetetlen.

A jó, szászvárosi kilencvenéves Antal atya
mondotta, hogy ő rossz, negat ív dolgot nem
visz, nem hurcol magával, és kacagva mutat
ta az évek súlya alatt elnyomorodott kezét:
"Ezekkel nem is tudnám!" Minek emlékezni
arra, aminek meg sem kellett volna történnie?!
Neki mind ig mindenre van jókedvű, vidám
megjegyzése. A minap azt mondta, hogy lám
~i lencven éves,és utána huncutul rám nézett,
esazt rnondta .cbla, ugye ehhez már pofa kell?!"
Es vidáman kikacagtuk a közel egy évszázad
minden súlyát, terhét, a kommunista verő le

gényeket, a nincstelenséget, mindent, ami őt

nem lehúzta! hanem fénnyel és életörömmel
tölt ötte el. En tőle még panaszt, rossz szót
se nki rő l nem hallottam, jó is vele együtt lenni,
találkozni. Hány idős ember van, aki mindig

sopánkodv a, siránkozva fogad, ha meglátogat
juk , aztán egy kis ideig fog-összeszorítva állunk
mellette, hallgatjuk, nézzük, ahogyan szenved,
és utána fáradtan kereket oldunk, és kerülj ük a
vele való találkozást! Aveled való találkozás ne
legyen egy béka, amit a másiknak erőszakkal le
kell nyelnie.

Ebben az új tanévben arra kérlek szívem
minden melegével, hogy légy áldott napfény,
meleg őszi eső, jó ságoddal, fényedd el öntö z
gesd a rád bízott akat, és megl ásd, a gyerme
kek, a mun katársaid, de még a hatóságok is,
akár a sivatag szélén évek óta tö pörödő, asza
lódott kis magvak, megerednek, kihajtan ak,
majd csodálatos virágszirmokba borul va el
kezdik kibontakoztatni csodás gyümölcseiket.
Hidd el, hogy arra vár mindenki, hogy kisze
ressétek aszalódó l étü kből az életet dicsérő jó
kedvet, szines virágokat, boml ó gyüm ölcsöket.
Nem taktikás fort élyokkal, mind enféle "okos
eszközök" trükkös felhasználásával kell színes
kartonból szirmokat ügyeskedni a megszáradt
magvakra, hanem a benn ük l évő csodás éle
tet kell hiteddel, jóságos szent jelenléteddel
kibontakoztatnod. Csodás, izgalmas, nagy ka
land!

Testvérem, te nem egy szépségverseny
zsűrije vagy, hogy megálla pítsd vala kiről , hogy
mennyit ér, te ne a száraz magvat lásd magad
előtt, hanem az életet, a csodás szirmokat, és
a jövendő érett gyümölcsöket a "töpörödött "
rád bízott gyermekben, a melletted dolgozÓ
munkatársban. Azért kaptunk egy újabb évet
az élet Urától, hogy türelmesjósággal kiszeres
sük egymásból az értékeket.

Eza t i csodálatos, mindennél szebb felada
totok! És ha jól dolgoztok, akkor a drága fize
tésetek is!

lsten áldása legyen munkátokon, jó tan-
évet kívánok mindenkinek! (Magyar Kurír)
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról

A megyei útügyi biztos megkezdte az egyeztetést Hunyai meghívó

Szeptember IS-én vasárnap 10 órakor ismét megrendez
zük a tavalyi jól sikerült rendezvényünkhöz hasonlóan az
Oregministráns találkozót - fiúknak. Szeretettel hívunk és vá
runk minden volt ministráns fiút.

Kitüntetés - 2013. augusztus 20-án a Magyar Közt ársaság
Elnöke Ungvölgyi János Andrásnak a LIA Alapítványi Ovoda és
Szakközépiskola Szolnoki Tagintézmény igazgatója részére ma
gas színvonalú int ézm ényvezetői tevékenysége elismeréseként
MAGYAR ARANY ERDEMKERESZT kitüntetést adományoz
ta. Gratulálunk!

Szécsi Zsolt
elnök

Gyomaendrődimegemlékezés a Roma Holokauszt
emléknapján

A gyomaendrődi szennyvíztisztító telep az 19S0-as évek ele
jén épült, majd 1994 és 1996 között bővítették és modernizálták,
ezekben az években készült el a város teljes területén a szenny
vízcsatorna hálózat. A meglévő tisztítási technológia nem alkal
mas a beérkező szennyvíz ma elfogadott módon történő teljes
megtisztítására. A projekt célja a hazai és az Uniós irányelvek
figyelembe vételével a szennyvíz előírt hatá rértékekre történő

megtisztítása. A projekthez vissza nem térítendő támogatásként
700 270 465 forintot nyert el Gyomaendrőd városa.

Szennyvíztisztító telep korszerűsítése

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2013. augusztus 2-án délelőtt 10 órakor néma gyertyagyújtással
emlékezett meg a második világháborúban elhurcolt, meggyil
kolt cigányszármazású emberekről.

1944. augusztustus 2-ról 3-ra virradó éjszaka számolták
fel az auschwitz-birkenaui II1E. cigánytábort, kivégezve utolsó
3000 lakóját.

Egyik egykori táborlakó így emlékszik vissza az esemé
nyekre: "Egyik éjjel a férfiak tábora több ezer ember kiabálá
sára ébredt. Amint kiléptünk a bar akkokból, láttuk, mi történt.
A cigányok táborát fényszórók világították meg , a cigány fér
fiakat, nőket és gyerekeket az SS-ek sorba állították ötösével,
hogya krematóriumba vigyék őket. A szerencsétlenek minden
erejükkel ellenálltak, olyan hangosan kiabáltak, hogy egész
Birkenauban hallatszott. A dulakodás egész éjjel tartott, de reg
gelre a cigányok tábora már üres volf'

Soha többé rasszizmust!

Miniszteri biztosok kinevezésével teszi
még hatékonyabbá és célirányosabbá a köz
úthálózat fejlesztését a Kormány. Az erről

szóló utasítást 2013. június lS-i hatállyal
adta ki Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési
miniszter.

Eladó Gyomán, a Vásártéri lakótelepen, földszinti, egyszo
bás lakás, cserépkályhával ésgázfűtéssel ELADO! Ár: megegye
zés szerint

T: 06203754567

A döntés által minden megyében a helyi
és regionális viszonyokat jól ismerő politiku
sok segítik majd az úthálózat fejlesztését.

Békés megye közútfejlesztésért felelős

miniszteri biztosául Dankó Béla, országgyű
lési képviselőt, a 2. számú választókerület
Fideszeselnökét nevezte ki a szakminiszter.

__ A képviselő elmondta, hogy elsődleges feladatának az önkor
mányzatok választókerületi és megyei szintű igényeinek felmérését
tekinti, ezért mind a településekkel, mind a választókerületekkel
megkezdte az egyeztetést a 20l4 -gyel kezdődő uniós költségvetési
ciklus előtt.

"Az útügyi biztosok legfontosabb feladata az igények és prob
lémák felmérése és az előkészítés megkezdése"- mondta el Dankó
Béla.

Ezzel együtt fontosnak nevezte a folyamatban lévő Regionális
Operatív Programok keretében megvalósuló útfél újítások felgyor
sítását, nyomon követését, és az EU-s források hatékony lehívásá
nak elősegítését is.

Dankó Béla Békés megye jövője szempontjából kulcsfontossá
gúnak nevezte az úthálózat mielőbbi fejlesztését.

Arra, hogy mindezt a Kormány is így látja, példaként az M44-es
gyorsforgalmi út hamarosan induló megépítését emelte ki Dankó
Béla,Békésmegye útügyi biztosa, aki elmondta: biztos abban, hogy
a következő időszak közútfejlesztést célzó beruházásai nyomán a
megye még hatékonyabban kapcsolódhat be a Dél-Alföld és a határ
menti régiók gazdasági vérkeringésébe.

GYOMAENDRÖDÖN, Tamási Áron 13 sz. alatti ház el
adó. Érdeklődni:06 30-705-1257 számon lehet.

Aranymenyegző

Hunyán augusztus IS-án vasárnap ünnepelte házasságköté
sének 50. évfordulóját Iványi Sándor és Dávid Margit. Család
juk, rokonok és a hívek körében adtak hálát az elmúlt ötven év
minden ajándékáért.

A szentmise végén külön áldásban is részesültek.
Isten adjon nekik további boldog életet , egészséget!
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hogy miről döntött a Képviselő-testület augusztus hónapban

Az idei év nyári szüne t a Képvi s elő-testület szá m ára ismét a
július h ón ap volt. Eze n idő alatt azonban a Bolgármester két alka
lommal is összehívta a döntésh ozókat, mivel né hány pályázathoz
kapcsolódó napirendi pont megtá rgya lása halaszth at atl anná vált.

Nap ire n di pontok:
-KEOP- 1. I .l ./C/ 13 sz. hulladékgazdálkodás f ejlesztésével kap

csolatos pályázat benyújtása
A pályázat települési szilárd huJladé k-gazd álko dá sná l h aszn ált

~s,zközpark fejl e sztés~ t szolg áln á, ame nnyiben azt támogathatónak
ítélik m eg, A konzorciumban több település önkormányzata is részt
vesz , ebből Gyomaendrőd igénye 148,842590 Ft. Az önerő vá rh ató
m ért éke 2.036 .508 H U F

A Képvis el ő - tes tül et egye térte tt az előte rj esztés tartalmával.

2013 augusztus 29 -Hd ülés tartalmából:

Gyomaendr őd Város 2013. évi k ölts égvet ésének
első féléves teljesítése

A 2013 . év sok vá ltozás t h ozot t m ind az önkorm ányzat mind
a hivatal életébe n. Több jogszab ályi kö rnyezet is mezv áltozo tt, át
keJl~tt t.ér,n i a felada tal,apú finan sz!rozásr a, amely má~féle go nd ol
kodast Igenye!' Illetve átalakult a h ivatal i st r uktúra , a közös hivatal
alap ításával új szabá lyozó rendszert kelle tt kiépíten i.

Az elő terjesztésben bemutatásra került az önko rmányza t egé 
szének 20 13 L félévi be vételeinek és kiadásainak ala kulása .

A költségvetés I. félévi alakulása:

,------
Megnevezés Ere de ti ei. Mó do sított Teljesí tés Telj/

I
ei. mód. ei.

~b - ban

Bevételek

Költségvetési 700530 802621 1171777 145.99
tám ogatások
Közhatalm i 421260 379260 2 1216 8 56.10
bevételek
Saját Bevéte lek 346354 349054 203424 58.28
Működés i célú 692755 623405 269434 43,22
pénzeszköz
átvételek
Felhal mozás; 537885 537885 34447 6.4
célú pénzeszköz
árv ételek

Támo gatási 21900 21200 IU511 49.58
kölcsönök
Visszatérülése
(mük, és felh )

Előző évi 708551 793093 J8920 2.38
p énzmaradvánv

Függő 8150
bevételeinek

Bevétel ek 3438235 3515518
I

1936613 55.09
összesen

Kiadáso k i
Szem él vi iuttat ás 800229 820190 381961 46.57
Munkaadót ter h . 179869 183776

I

82208 44.73
járu lék

Dologi kiadás 612498 722456 383684 53.11
Pénzeszköz átadá s 259592 181818 97517 53.63
m ük, cél

Tartalékok 87335 86336 O
Im ű k öd é si célra

-
Elláto ttak jutta tása 244476 244176 79597 32.56 I
Működési ki adás 2183999

I
2239052 1037417 46.33

összesen

Felújít ások 42000
--

45203 4333 9.58
Beru haz ások 566303 591927 59688 52.1J

Pénzeszköz átarhísJ 44726 48648 8200 16.86
felh. cél

Felh . célú kölcsön 3873 3873 1 326 8.42
nyújtása

Tartalékok felh . c 386821 376302 O
Egyéb 210513 210513

I

83082J 0391.66
finan szírozási
kiadás
Fü ggő kiadások 421
Kiadás 3438235 3515518 1941206 55.22
mindösszesen --

Beszámoló a kötvényből szá r m azó forrás
2013. I. félévi menedzsmentjéről

2008. február 27 -én Gyomaendrő d Váro s Önkorm ányzata 6
316 OOO CHF értékben 10 éves futamidőre kö tvén yt bocsátott ki.

A 2011 decemberi ülésen hozott dö ntés ér telmé be n a kötvény
f~rsás 1~~z~,l éséné,1 2,~ 12. j a~u ár , 1. n ap jától az önkormányzat nem
l~~van kul so szake rto l szo lga ltatast ig énybe ven ni , A K épv ise l ő -te s

tu let lét rehoz~tt egy hár om főbő l álló mun kacsoportot, (polgár
m ester, alpo lgarmes ter, Pén zügy i Bizottság eln öke) aki a felad ato t
ellátja, illetve a d önt éseket megh ozza. 20 12. december 31-én ren 
delkezésre álló kö tvényforrás összege : 571 521 201 Ft volt

20 12. 06 . 28 -ig eszközölt lekötésekre a Raiffeisen Bank Zrt-nél
került sor, majd 20 12. 06, 29 -től az akkor rendelke z ésre álló 640
millió Ft elh elyezése az önkormá nyza t sz á mlavezet ő p énzintézet é
nél tör tén t.

20 13. január l-én a ny itó tétel összesen 571 521 201 HUF, re ali
zált hozam 19 828086 Ft, míg 2013. L féléve után 4'-13 OOO OOOFt áll
az önkormányzat rendelkezésére , a fő sz á m lan 16 OOO OOOFt jelen ik
meg, mely öss zeg 2013 . jú lius 4-énlekötésre kerül t.

A K épvisel ő-te s t ü let a kötvényről kész ült pé nzügyi besz ámol ót
elfogad ta.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
fennálló adósságának átvállalása

. Tör,~ényi lehe,tő s ég adódott arra, hogy az Ö nkormá nyza t, m int
hitelez ő , kezdemen yezze az államházta rtásért fele lős mi ni szternél cl

20 12. de cembe r 3 1-iki adósságából az átvállalást követően meama-
ra dt ad ósságállom ány rendezését. o

Az átvá llalás felt étel e, hogy a h i telező az adósságrés z 7%-án ak
megfel elő összeget a közpo nti költ ségvetésbe uta lja át. A h i te l ező

pénzintézet dön tése ér telmében úgv tud részt venni az ad óssás 
konszolid,áci? rl;1ásod ik körébe n , ha' az önkormá nyzat válla lja a;t,
hogya p énzrutezet helyett a fen n maradó h itel 7%-át m es fizet i, és
az esedé kessége t megelőző napon a ban k rend elke zésér e bocsájtja
m int pénz óvad ékot. '

A Képv iselő- testület egy korábbi döntés ér telm ében felha ta l
mazta a polgármestert a tárgyal ásokra. most pe d ia a szerződés

me gkö tésére adott utasítást. o

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap ítvá ny k érelme

Az alapítvány-mint a Rózsahegyi Ház In tegrált Közöss éu: és
S~olgáltató 'Té,~ ' müködte tője pályázatot nyújtott be ját szó tér é~lil é 
s: re O.regszolob~n, me lyet a tám ogató hatóság pozitív elbír ál ásban
re.szeslt et t. A p rojekt 100%-ban támogat ott, így önerő t n em igényel.
VIszo nt az utofinanszíroz ás m iatt az ön ko rmányzatnak vá lla ln i l~e ll
a 4 999 543 Ft beleker ül és megelőlegezését.

" A játszót~r várh~tóan mé g ez évb en el fog kés züln i, ezé r t a m eg ·
elolegezett tam ogat as ebb en az évben nem fog visszat érülni.

A Képviselő-tes tület 12 szavazattal elfogad ta az előterj esztés t.

Helyi járat üzemeltetési közszolgáltatási szerző d és

módosítás

A Képviselő- testület a 2013 . máju s 30- iki ülésen elfog adta a ri
~eg;ás?si ~u t?~U~Z !<özlekedés sze~tem,ber l -től d ecem ber 31-ig
torten o .bel?c!Itasat, Illetve a finanszíroz áshoz szükséges any agi fe
de zetet IS biztos ította, Az ezzel járó mene trend m ód osul ás szerint:
ta ní tás i és munkan ap okon a MÁV állomásról történő autó b usz
indulás 6030-ról 6.20-ra m ódosul , a Nagylaposról induló autób usz
6.55 h helyett 6.45 -ko r indul.

Lehoczkin éTimár Irén
Képviselő
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Zsigri Mária, Tímár Mária ésBálint Magda

Kórházba szállítása után 2013 . aug usztus l-re virradó éj
szaka visszaadta lelkét Égi Urának.

életében ápolt.
Máriának két fiútestvére született: Gusztáv és József.
Polgári iskol át végzett . Az ötvenes évek végén a Cipész

Szövetkezet szakrnunk ás dolgozója lett.
Iskolás kora óta az egyházi énekkar tagja vo lt. Oltáranya is

volt. Díszítette az oltárokat év eken át.
Nyugdíjba vonulása után még hosszú ideig az Endrődi

Szent Imre Egyházközség adminisztrációs munkáját vég ezte. .
Három helyi plébános úrn ak volt segítségére lelkiismeretes
munkájával .

Jó humora volt, tudott vidám lenni. Bar átn ól sze r étté k.
Szülei és testvérei elhunytak, egyedü! maradt.
Unokatestvérei legtöbben elköltöztek ' Endrődről, amikor

hazalátogattak, többször meglátogatták őt, különösen Gizike,
Klári és lduk áék, valamint Iduka lánya Zsuzsa. Látogatta még
Ilona unokatestvérének a lánya Nóra, szeksz árdl bar átnó]e ,
Hunya judit is.

Ágyban fekvő beteg volt hosszú évekig, de türelemmel
viselte. Havonta a helyi plébános kijárt Szentségekkel ellátni.

Utolsó éveiben haláláig Vári Péter és családja gondozta
nagy türelemmel és szeretettel.

Lelki támasza volt Tímár M ária, aki barátnője v olt fiata! kora
óta egész haláláig.Augusztus 13-

án vettünk búcsút az
endrődi templomban
Zsigri Máriától, aki
hosszú éveken át volt
az endrődi plébánia
dolgozója. Gy ászszer
tartását Iványi Lász
ló volt endrődi és
Czank Gábor jelenlegi
endrődi plébánosok
végezték.

Zsigri Mária
(1928-2013)

"Jól van, te hűséges, derék szolga. Mivel a kevésben hű voltál,
sokat bízok rád: menj be urad örömébe!"(Mt 25,23)

~\Sn
~~utemutitlu

1928. május 28-án
született Endröd ön.
Édesapja Zsigri Gusz
táv kereskedő, az egy
házi temetők gondno
ka volt hosszú éveken
keresztül.

A hitet kisleány korában jó szüleltöl kapta, melyet egész

"Városunk"- Szerkeszt ős éq

Tisztelt Főszerkesztő Úr, Munkatársak!

Köszönet

A család nevében nagyon szépen köszönjük aVárosunk Gyo
maendrőd c. újság IN MEMORIAM rovatában Bálint Sándorné
Kató Klára nyugdíjas ta n ító nőrő l megjelentemlékezést.

Köszönet Pintér Eszter kedves kép éé rt. a névsor közléséért.
Czank Gábor pléb ános úr megható, kegyeletteljes búcsúzta

tóját a gyomai templomban a Móra Ferenctől idézett találó rész
let elgondolkodtatóvá tette.

Köszönjük a b úcs úztaton megj elent s a távolból együtt é rzők

r észv étét. hiszen bet egség és a nagy hőség miatt tö bben nem

vállalha tták a megjel enést.
Köszönet Ádám Gyöngyi és munkat ársai tevékenységéért.
Szeretn énk a figyelem központjá ba állítani egy fiatalembert:

Benga Ferencnek hívják. Önzetlenül sietet t mindig, kevés sza
badidejét feláldozva nemcsak édesanyánk, más idős , egyedülál
ló ember segítségére jó tanáccsal, műszaki, fi zikai tevékenység
gel. Jó, hogy vannak még ilyen emberek!

Áldj a meg az lsten, többszörösen kapja vissza a j ótl

Még egyszer köszönve minden segítséget, együttérzést,

ti sztelettel:
Horgosné Bálint Klára

Eckhardt né Bálint Katalin
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GYOMAENDRŐDI KRÓN KA
- Civil saro - Solymosi János

A júliusi kán ikula kellős köze pé n
toppantam be Solym os i tanár úrhoz,
akiről nem sokat tudtam korá bba n. A ·
kilenc ikszét m egh azudtol ó. fiatalos len
dül ettel tessékelt beljebb a házába, a gyo
m ai váro srész egy ik csendes utcájáb an.

A do lgozószoba hangulata valóba n
olyan, mintha egy iskolai igazgatói szo 
bában ücsörögnék. Beszélgetünk, köz
ben megelevenedik a múlt, többször b e
köszön a történelem. Mindjárt születési
dátuma Tri anont juttatja eszembe.

A tan ár úr 1922 -ben születetett Bé
kés m egyében , Orosháza mellett Puszta
földváron.

Isko láit Orosházán majd az ötéves ta
nítóképzőt Kisku nféleg yh ázán végz i el.

"Taní tó mindenhol kellett" - érzékelteti a pályavá lasztás rni ért
jét...

1941. jún ius 23 -án beléptünk a háborúba, édesanyja meghalt,
Délvidék , Erdély visszakerült Magyarországhoz, s 1941. augusztus
4-én már Délvidéken, Bácsújfalun tanított.

1200 új tanító közül az egyik.
A pontos dátumokat olyan könnyed én sorolja, m intha egy'tö r

tén elem tanár s nem egy orosz-angol szakos pe dagógus ta nítana
engem az életre. Meglepő szell emi és fizikai frissesség kilencvenegy
éves korban .

Két évig tanított Újvidé ken, majd bevonult katonának, az újvi
déki határvadászokhoz került.

Az 1943-44-es tan év már a tiszti iskol ában tal álja , ahol - milyen
a véletlen - SZABO ERN O endrőd i gyerekkel együtt holtversen y
ben lettek elsők százegynéh ány tanuló kö zül a tanulmányi verse
nyen , akit az eredm ényhirdet éskor ismert meg, his z ő m ás fegyve r
nemnél volt. 130 maximális pontból 127-et értek el.

(Csak halkan jegyzem meg, hogy hiába no, azért az endrődi is-
kolai oktatás mindig kivá ló volt .) ..

A háború vége felé Budape stre, az Ull ő í úti laktanyáb a került,
ezt követően az ellen állási mozgalom Kiss János veze tte katonai
szárn yával felvették a kapc solatot.

A front már Tökölnél volt , ah ol az első bevetéskor megsebesült,
három helyen is gránátre pesz ér te. .

A János Kórházb a, m ajd a sopro n i kórházba került, ahol úgy
döntöttek, nem veszik ki a rep eszeket. nehogy leb énuljon. A repe
szek ma is a tanár úr testsúlyát gyarapítják , sajná latos m ód on .

.Szerencsés fickónak tartom magam" - fűzi hozzá.
Teszi ezt annak ellenére, ho gy a háború után 1945. január 30

tó l két és fél év "málen kij robot"-ot szovjet hadifogságban töltött,
ahon n an 1947. július 30-án tért haza.

A fogsá gban tanult meg oroszul és angolul is, utóbbit egy angol
hadifogolytól, cigarettáért cserébe.

Ha zat ér ve állást keresvén Csor váson ism erk edett meg feleségé 
vel, aki magyar -történelem-német szakos tanár volt, s akit meglátni
és megszeretni egy pillanat m űve volt... ahogy mondja a régi fám a,
s akivel pár hón ap híján hatvan évet éltek együ tt.

1949 -ben tanári diplomát szerzett Bud apcsten . majd 1951 -ben
kerültek GYOMÁ-r a. Solymosi taná r urat az általános isko la igaz
gatójának nevezték ki, felesége pedig a Szarvasról áthelyezett óvó
nőképzőben tan ított.

1958 -ig vezette az álta lános iskolát, majd az időközben. meg
alakult gyomai gim náziumba került feleségével együtt, ah ol ism ét
tal álkozott az "endrő d i gyerekkel': SZABO ERNO-vel, akinek a ne
véhez fűződik a gimnázium megalapítása 1954-ben . Kicsi a világ,
mondják. .

1964-72 közö tt gimnáziumi igazgatóhelyettesként dolgozott.
Az évek során nagyon sok ismertté lett vag y épp kevésbé ismert
gyomaendrődi lakost tanított, generációk nőttek fel a kezei közül,
vagy do lgoztak vele együtt. ·

Márton Gábor, Fülöp Imre, Ladányiné Varju Margit, Hunyán é
Varju Marianna, Varju József tanítók, hogy csak egy párat említsek

a teljesség igénye né lkül.
Hu szonöt év gimnáziumi tanítás

után 1983-ban ment megérdemelt nyu g
díjba.

Mindemellett alakíto tt a a falu, Gyo
ma, majd Gyomaendrődéletét is. Hosz
szú évekig ..tanácstag is volt, a Kulturális,
Oktatási, Ugyrendi Bizo ttság elnöke, az
oktatásü gy kiváló dolgozója.

A gyomai gimnázium megalakításá
nak 50. évfordulójá n 2üü4-be n elsőként

kapta meg feleségével a .KNER EMLÉK
PLAKETTE T.

Tudás, tettvágy és szakmai siker jel
lemzi gyermekeit is (két fiú s egy leány

született), akik szakterületeiken szintén öregbí tették a Solym osi név
hírét. Valamennyien a Gyomaendrődi Ki Kicsodába is bekerültek.

"Csak itt vagyok otthon" - mondta búcsúzóul - "körül vesz a
volt koll égák, tanítványok szeretete, tisztelete:'

Ha lenne a városban bölcsek tanácsa, mindenképpen jelölném
oda...

Sok erőt, egészséget kívánunk Solymosi tanár úrnak a m inden
napokra.

Dr. Varju László

Az End rőd i Barát i Kör híreiből ...

ASzent István napi ünnepségek nyitányaként augusztus l 8-án ren
dezte meg a GYŰSZTE a XV. Gyomaendrődi Nemzetközi H al főző ver
senyt az endrődi ligetben.

Sokan haza látogattak erre a kiemelkedő eseményr e az Endrődi Ba
ráti Kör szervezésében is, s kellemes napot tö ltöttünk együtt. A finom
halét e lek versenyében a Barát i Körbe nevezett halászleve idén is ara ny
érmet kapott a zs űri t ől .

A hosszú hétvége l e g k i emel kedőbb élménye azon ban kétségte le
nü l az aug uszt us 20-án este az endrődi Szent Imre Te mplo mban meg
tartott hangverseny volt.

A 1SO fős erdélyi Szentegyh ázi Gyermekfilharmon ia kórus felejthe 
tet len e lőadásá t a mintegy hatszáz fős ünnepi közönség vastapsa kísér
te több alkalommal.

Jó volt magyarnak, GYOMA-ENDRŐDinek len ni kedd este, s ezen az
ünnepi hétvégén...

A szokásos szavakka l bucsuztunk: Jövő re, Veled, Ugyanitt...
Dr.Varju László

A halfőző verseny közönsége
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SZEPTEMBERI ÜNNEPEK

Czank Gábor plébános

Évközi 22. vasárnap
Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító
Kalkuttai Boldog Teréz
Szerit Márk, István és Menyhért kassai vértanúk
Evközi23.vasárnap .
Claver Szent Péter áldozópap
Szűz Mária szent neve
Aranyszájú Szent János püspök, egyháztanító
A Szent Kereszt felmagasztalása
Évközi 24. vasárnap
Szent Korn él pápa és Szent Cipriá n püspök vt.
Bellarm in Szent Róbert püspök, egyháztanító
Szent Ianu áriusz püsp ök és vértanú
Kim Taegon Szent And rás és társai koreai vértanúk
.~zent Máté evangélista
Evközi 25. vasárnap
Pietrelcinai Szent Pio áldozó pap
Szent Gellért püspök, vértanú
Szent Kozrna és Damján vértanú k
Páli Szent Vince áldozópap
Szent Vencel vértan ú
Évközi 26. vasárnap
Szent Jeromos áldozópa p, egyháztanító

1. vasárnap:
3. kedd:
5. csütörtök:
7. szombat:
8. vasárnap:
9. hétfő :

12. csütörtök:
13. péntek:
14. szombat:
15. vasárnap:
16. hétfő :

17. kedd:
19. csütörtök:
20. péntek:
21. szomb at:
22. vasárnap:
23. hétfő :

24. kedd:
26. csütörtök:
27. péntek:
28. szombat:
29. vasárnap:
30. hétfő :

talán emlékeznek Ft. Kozovits Attila
perjámosi plébános atya beszédére , aki
arra hívta fel a figyelmünket. hogya ke
resztne k két szára van: egy függőleges és
egy vízszintes. A függőleges, fölfelé mu
tató ága az Istenre emlékeztet minket:
mílyen az Isten-kapcsolatunk? Milyen
az imaéletünk? Mennyire éljük minden
napjainkat az Isten jelenlétében? A ke
reszt vízszint es, szertemutató ága pedig
az embertestvérein , felebarátaink felé
irányítja figyelmünket. Milyen a kap
csolatunk az emberekkel, a szűkebb és
tágabb környezetünkkel? Hogy pr ób ál
juk megélni a felebaráti szeretet törvé
nyét?

Amikor látjuk otthon, a szobánk
falán a feszületet, amikor egy útszé
li kereszt mellett elhaladva keresz
tet vetünk, amikor megcsókoljuk a
rózsafűzérünkön függő kere sztet, ami
kor a váro s bármely pontjáról vagy kint,
a földjeinken dolgo zva megpillantjuk a
templom tornyán égbe mutató keresz
tet, akkor ez juthat eszünkbe. Hálát adni
az Istennek a megváltás nag y ajándé
káért, melynek eszköze volt a szent ke
reszt; és mindig m agunk előtt tartani az
Isten- és emberszeretet gyönyörű tör
vényét, mely Jézus Krisztus tanításának

alapköve.
Idén , szeptembe r 14-én az endrődi és gyom ai hívekkel az Arad

~egye ~ornyára zar ándokolunk. a Szent Kereszt felm agasztalása
tisztelet ére szentelt templom búcsúünnepér e. Ezen zarándoklat
búcsújárás során azon kéréseink mellet t, ami t a lelkünkben ma
gU,?I~<al visz~.nk, le.syen ot,t az ,a kér és is, ho gy Isten nap nap után
er ösit se bennunk a JOelhatarozast a szerete tparancs szer int élni . De
ez~n kívül !.s , ?z ősi foh ászt gyakran imá dkozva: "Ave Crux, spes
umca! Udvozlegy, Kereszt , egyetlen reményünk!': - imá dkozva kér
jük a Mindenható Istent, hogya kereszthordozó Krisztus szeretet é
nel,<legalább egy tör edékét segítsen elsaját ítani , hogy m ajd, amikor
a sírhalmúnkra tűzik le a keresztfát, a lelkü nk örökké örvendezhes
sen az Isten véget nem é rő szeretetéb en!

"In Cruce salus! Keresztb en az üd vösség!"

Hunya
Vasárnapokon: 10 órakor,

hétköznapokon csütörtök kivételével 18 óra

Gyoma
Kedden és pénteken 18 órakor a templomban,

vasárnap és ünnepnap II óra

Endrőd

Vasárnap és ünnepnap: 9 és 18 óra,
Hétköznapokon, csütörtök kivételével: reggel fél 8-kor

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Szeptember és 28-án 17 óra

.uIN CRUCE SALUS! - KERESZTBEN AZ ÜDVÖSSÉG!"
A szent kereszt tisztelete

A római katolikus Egyház naptárában szeptember l4-én talál
juk Szent Kereszt felmagasztalásán ak ünnepét. A szent hagyomány
szerint Konstantin császár édesanyja,
Szent Ilona császárné találta m eg Jézus
Krisztus keresztjét a Jeruzs álem kör
nyéki ásatások során, és ezen a napon,
szeptember 14-én ünnepélyesen elhe
lyezték a tiszteletére építtetett Szent Ke
reszt bazilikában.

A szent kereszt megtalálásának le
gendája a következőképpen maradt
fent: Jeru zsálem mellett, a Golgotán
végeztetett Szent Ilona császárné ásatá
sokat, és egyszer csak három egyforma
keresztre bukkant ak a földben: Jézusét
és a két lator ét, akiket Jézussal együtt fe
szítettek meg . Azonban nem tudhatták,
hogy melyik volt Jézus keresztj e. Ekkor
valakinek eszébe jutott, hogy egy súlyos
beteg, haldokló (m ás forrás szerint már
halott ) asszo nyon kéne próbát tenni
vele. Megérintették elöbb két kereszt
maradványaival az asszonyt, de nem
történt semmi. Amikor azonban a har-'
madik kereszttel érintették meg, életerő
szállt az asszo nyba.., és egészségesen
kelt fel ágyá ból. Innen tudták meg, hogy
ez utóbbi volt Jézu s ker esztfája. Eddig az
ősi legenda. .

A szent kereszt ereklyéit három rész
re osztottá k: .-\ legnagyobb darabja Ró
mában, a Santa Croce de Gerusalemme
bazilikában , másik része Jeruzsálemben, Konstantin és Ilona
míg a harmadik része az Athosz hegyre, az ortodoxia fellegvár ába
került. .

Ezekről a he lyekről aztán a világ számtalan templomába ke
rült ~,re!<lye a Szent Keresztből.ap~ó. szilánkokat leválasztva, így az
endr ődi Szent Imre templom ~s onz egy keres zt ereklyét a Szent
Kereszt oltárban. Nagyböjtben ezt kihel yeztük a miséző oltárra, és
a keresztúti ájtatoss ágok végén it hívek hódolhatt ak előtte .

Sokakban feltevődheta kérd és: igaz-e a kereszt megtal álásának
legendája? Valódiak-e a templomokban őrzött Szent kere szt-erek
lyék? Én azt gondolom, ez a hit dolga, és ki-ki eldöntheti, hogy elhi
szi-e . Nem dogma, nemhittétel, tehát a döntés a miénk. De a Szent
Kereszt tiszteletében nem is ez a lényeg. Én azt érzem fontosnak,
hogy elsősorbana szívünkben tiszteljük a szent keresztet, az üd vös
ség fáját, amelyen szenvedett értünk az Isten szent Fia.

Akik részt vett ek a nagyböjti háromnapos lelkigyakorlaton,
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Tábor Bala tonsz ársz ón

Július második hetéb en felejth etetl en élményekben volt részünk.
Lelkes kis csapat unk nagy izgalommal várta az indulás napját. Az utat
vonattal tettük meg. Az el ső két napot fürdőzéssel töltöttük el. Az időjá

rás nyárias,a Balaton vize kellemesvolt. Lehetőségün k nyílt Keszthelyen
a Festetics kastély, a Pálmah áz. a Hintómú zeum, a Vadászati Múzeum. és
aTörténelmi Mod ellvasút- kiállítás megt ekintésére. Miközben a kastély
hoz sétáltunk, megcsodálhattuk a város hangul atos utcáit, épületeit. A
következő napon Balatonfüredről indulva áthaj óztunk Tihanyba. Mind
nyájunkat elvarázsolt az apátság épülete és a benne megtekinthető ki
állítás. Fáradt an, de élményekben gazdagon tértünk vissza a táborhely
re. Utol só nap még megm ártóztun k a Balaton vizében, majd fájó szívvel
búcsúztun k Szárszót ól. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük Évike
néninek, Erzsike néninek, Szilvi nénine k, Bet ti néninek és Editke néni
nek, hogy elvittek bennünket erre a sok szép helyre.

A tábor lakói
Támog atóink:
Gyomai Refor mátu s Egyházközség
Polgármesteri Hivatal
Endrőd ésVidéke Takarékszövetkezet
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Felújít ások iozézmé ny ünk ben

A nyári szünet diákjaink számára a vakáció ideje, kollégáimnak pe
dig a j ól megérdem elt pih enésé. Az iskola falai viszont mégsem álltak
üresen, hiszen a szü l ők és tanul óink is hozzászokhattak. hogy minden
évben történik valami"új" int ézményün kben. Idén sem volt ez másként,
még akkor sem, ha nem jár érte kitüntetés, mivel a mi igazi bérünk a
gyermekek csillogó tekintete. Ezért nem is szaporítom tovább a szót,
hanem beszámo lok a nyári munkákról.

Először is örömömet szeretné m megosztani a kedves olvasóval,
hogy 3 hete kaptu k a hírt, miszerint megújuló energeti kai pályázatun 
kon 12.000.000 Ft-ot nyertünk. Az már csak hab a tort án. hogy úgy sike
rült megk ötn öm a sze rződést: a 15% önrész sem fogja terhelni iskolánk
költségvetését, így közel 2 mi llió Ft-ot sikerült spó ro!nunk, vagyis a tel
jes összeg 14.000.000 Ft.

Az épület külsején is tö rtén "egy kis" változás. Messziről nézve nem
szem betűnő, hiszen ugyanolyan maradt az iskola összképe: megm arad
tunk a zö ld ablakokn ál. Az épül et Lidl fel őli hom lokzatán ésa főhomlok

zaton láthatju k a változást: nyílászárókat cseréltü nk. Ettől a megúj ulástól
azt várjuk, hogy a fűtés kevesebbe fog kerülni. Ezen felül új fénymásolót
vásároltunk, két miniprojektort, valamint néhány hangszert.

Úgy gond olom, hogy egy ilyen nyár után a legfontosabb dolgunk
hálát adni a Jóistennek, mivel ebben az évben is kirendelte mindazt,
ami re szükségünk volt.

Lukács László
igazgató

Nyári na pközis tábo r

2013.07.15-19-ig napközis tábort szerveztünk. A gyermekek
színes programokban vettek részt. Két napot töltöttünk a Liget
Fürdőben . Voltunk vízitúrán, kipróbáltuk az íjászkodást, falrn á
sz ást, kü rtős kalács sütést. Meglátogattu k az end rőd i tájhá- Q
zat, ahol agyagoztunk, körm önfontunk, kötel et vertünk. és
kalácsot sütöt tünk.



PÁJLI ZEMl' TllNCIE
Szep te rnb er 27.

*I{anqlÚne, 1581. április 24 .
-l-Pár.iza , 1660. szepremb er 27.

1581 . április 24-én,
D é l -Franciaországb an,
Pouy falucskában szü 
lete t t, amelyet 18 23 óta
St . Vincent-de-Paul-nak
neve zn ek. Ez a kis h ely
ség közel fekszik Lom
d es -h oz és az óceánhoz.

S zülei s zegény füld
rmívesek voltak. A k özell
D ax városkába , a feren
cesek hez küldt ék iskolá
ba. Atyja, ökreit eladva ,
egyetem i tanulmányait is
b iztos ította. Vince a spa 
nyol Saragossában, m ajd
Toulouse egyetem én vé 
gezte tanulmányait : egy-
h ázjogot és teológiát ta

n ult. T izenkil enc éves korában s zente lték pappá.
Egy h ajóúton t örök kalózok fogságába es,,:tt, nyíllal

m egsebesítették, Tuniszban eladtak rabszolgának, ahol
keményen dolgoztatták. Egy h it ehagyott, volt ferencesnek
lett a rabszolgája , akit si ke rült visszat é rítenie a keresz
tény hitre , s közösen v ísszaszöktek Franciaországba.

P lébánosként , m ajd egy fóűr h ázi lelkészeként s zolg ál 
va ismerte meg a vid ék i lakosság vallási t udat lanságát és
e lhazvatottsazá t. Ezen indítás ra az 1625 -ben szerzetes
rend~-t alapít~tt: a Míssztőstarsasag népmissziók índ ítá
s áva l él szegény falusi nép ok ta tásá t tűzte ld célul, továbbá

2013. szeptember

a papság m élyreható képzését, jó papok nevelését. A tár 
saság anyaháza a p árizsi Szcnt Lázár kolostor lett. Innen
származik a társaság népies neve : lazaristák.

Női szerzetet - a S zeretet Leányai , ismertebb nevükön
Ir zalmas Nővérek - valarnint m ás társula tokat is alapított.
j-'; I rgalmas Nővérek ren d m egalapításának nagy segítője
volt Mar illac Szent Lujza.

Sokféle int ézmény alakult ki körülötte , melyeket Pá
ri zsból irányított. Felka r olták a szegényeket , a z elhagya
tottakat és a betegeket; foglalkeztak a gályarabokkal.
1640-ben az árva gyermekek felkarolására egy újabb ín
tézrn ényt alap ított. É letre hívta a papi rekollekcíökat .

Na gy munkabír ás jellemezte , prédikált, írt; pusztán le
veleinek száma: 30 ezer. A legmagasabb p olitikai k örök
nek volt tan écsad ója.

S okat ilnádkozott, virrasztott. H íveit Isten szeretetére
igyek ezett ve zetni. M ár é letében szeritk ént tisztelték .

b Párizsban halt m eg, 1660. szeptember 27 -én . Derűs
a rca üvegfed él alat t , rendje központi templomában (rue
d e Sevres) m a is látható. 1729 augus ztusában boldoggá,
17 37 j únius ában ped ig szentté avatták

18 85-ben XIII. Leó pápa az egész vil ág mínden kari
tász egyesülete p ártfog ójává nyilvánította.

R eá is é rvényesek m ásoknak mondott szavai:

Nem k ell kapkodással m ezel ózuí a G ondviselést, de
" b

arnint utat nyit előttünk, az em ber m ár n em lépkedhet,
hanem futnia ke1l!"

"Szeressük Istent , d e a két kezünk munkája és arcunk
verítéke árán!"

Én soha nem gond oltam, hogy nagy dolgokat viszek
,,~ II "végbe, hanem egyszeruen tettem , a mit tennem ke ett.

(Szentek élete - Magyar Kurír)



2013. szepten1ber

...., .... .II. .... aoszt á ~ r"-8.lA ~' ~LJlL l,ra va A Márton család levele

"Az időben minden megmarad, de olyan
szintelen lesz, mint azok a nagyon régi fényképek
... De egy napon fény hull valahonnan, s akkor
megint látunk egy arcot."

ivhí rai Sándor

Ilyen fénysugár volt az a megh ív ó, amely
édesanyámat, Kovács Antalnét, Gyomaendrőd

egykori védőnőj ét hívta Szegedre, hogy átvehes
se rubindiplomáját.

Fényt hozott ez az esemény mi ndan nyiun k
életébe, előjöttek az emlékek, megmerítkeztünk
a múltban anyukánk tör ténetei nyomán. Meg
láttuk az ő fiatalkor i arcát: a szorgalmas diákot, a
céltudatos fiatal nőt , a gyermekekér t tenni aka
ró, a családot s egítő védőnőt.

Megindító élménye volt életemnek, hogy én,
a legidősebb lánya kísérhettem el erre a nagysze
rű eseményre. A gondos készülődés izgalma, a
91 év nehézségei mind semmibe vesztek, anyu
kám ugyanolyan "lelkes tanítvány" volt, mint
régen, aki élete egyik legszebb élményét várja!

Köszöne t ezért a szervez ő knek, akik szere
tettel hajoltak od a az idős v éd őn ökh ö z. példát
adva ezzel a fiataloknak, hogy becsüljék meg
egym ást-és azokat, akik előttük jár tak. Hiszen
tanítanak ők ma is megjelenésükke l, aktivitá
sukkal, céltudatos életükkel.

Én nagyon büszke vagyok az édesany árnra, s
legyenek büszkék Önök is rá, hiszen egy ember
ő Önök közül.

Jó szívvel olvassák az ő történetét, és gondo l
janak rá szeretettel!

Megérdemli.

Tisztelettel: dr. Lovas Sándorné
nyugalmazo tt ped agógus

* * *

,,2013. júniu s 28-án vettem át a Szeged iTu
dományegyetem Egészség tudományi és Szoci
ális Képzési Ka r ünnepi ülésén a Rubin Díszok
levelet , amely bizonyítja, hogy 70 évvel ezel őtt
sze reztem meg a védőnő i képesítésemet a Sze
gedi ÁllamiVédőnőképző Iskolában.

1943. febr uár 19-én 34 vettük át a d iplo
mán kat. Háromévi tanulás eredményéve l és
tap aszt alatával ind ultunk szét az ország minden
tájéka felé, hogy egy-egy e lha nyago lt magyar
falu eg észségügyé ne k harcos kato nái legyünk.

A Rubin Díszoklevelet csak ketten vehettük

át. Hiáb a, az idő nagy úr.. ..

Magamról annyit, hogy Endrődön szület
te m 1922-be n. Édesap ám, Takács Imre képesí
tett ácsmeste r,épí tés ivállalkozó volt. Ö tervezte
és építtett e Endrődön a Népházat 1930-ban.
Édesanyám, Hajdú Eszter a háztartást vezette.

A gyomavégi elemi iskolába n végezte m,
majd érett ségi vizsgát éd esapá m inspirálására,
tá mogatásá ra a mezőtú ri Állami Teleki Blanka
Leánygimnáziumban tettem 1940-ben. Ezután
jelentkeztem a Védőnőképzőbe.

A diploma megszerzés után Dombegy
házára kerültem . Nagy várakozás sal indult am
1943. március l -jén az első munk ah elyem re. A
fogadtatás kedve s volt a Hivatal részéről is, hisz
azelőtt mé g nem do lgozott védőnő a faluba n.
Ahogyan meg ismerkedtem a falu lakosaival,
köztük a bárók és nagybi rtokosok urad almi cse
lédeivel is, elkezdte m felvilágos ító go ndozási
munkáma t, családlátogatásaimat. Döbb enten
figyeltem fel többe k között a sok-sok babon ára.
ame lye k teljesen átszőtték életüket, helytelen
káros szokásokra ét kezésben, ruházkod ásba n,
viselkedésben. Talán hihetetlenne k tűnik, de
olyan lakásban volt a tanácsadó, ahol búbos
kem en ce mellett melegedtünk. Akkor fiatalon,
21 éves nagyot aka rássa l úgy gond oltam, hogy
kifordítom sarkábó l a világot. Afiatalság nag yot
aka rása persze ne m az ilyen elké pzelések szerint
valósul meg, de a világ mégis kiford ult a sarká
ból. Az évek mú lásával kit űnt, hogy emelkedett
az egészségügyi színvonal, csökke nt a csecse
mőhal álozá sok száma, terjedt az egészségügyi
kultú ra.

Családi életem alakulásába n is nagy szere
pet játszott e l ső mun kah elyem . Még az első év
ben férjhez mente m a község orvos ához. akive l
együtt dolgozva öröm mel láttuk azoka t az ered
ményeket, me lyeket közös e rővel , közös lelkes
mun kával együtt értü nk el.Sajnos a háború sok
bajt okozo tt - férjem megh alt kato na i szolgálat
közbe n, kislányu nk szüle tése után né hány h~t-
te l. .,

Második házasságomat is Domb egyházán
köt öttem hat év múlva. Férje met a battonyaijá
rás megszűnte után Gyomá ra helyezt ék. Én egy
évig Dévaványán do lgozta m, majd ezutáII én is
Gyomá ra kerülte rn.

Pályám és védőnő i munkárn szeretete
mindvég ig megm aradt. 1965-töl járás i vezető

védőn ö kén t do lgoz tam, majd a gyoma i járás
meg szűn te utá n a szarvasi járásban kaptam
vezetői munkát. Mindvég ig Gyomán laktam és
la kom.

Végezetül elmo nda ná m még, hogy három
lányom van - mind
egyik pedagóg us.
Szerettem volna, ha
a védő női pályát vá
lasztják, de persze
az is igaz, hog y így is
gyerm ekekkel, szülök
kel fog lalkoznak. ha
nem is o lyan formá
ban, mint én, de ha
sonló nagy szeretettel
és ragaszkodá ssal.

Ha elölröl kezd
hetn ém az élet emet,
ismét ezt a foglalko
zást választa ná m:'

Kovács Anta lné
nyugalmazot t

védőnő

Tis zt elt Endrődiek Baráti Köre!

Né hai Már to n Gábor tanár (akit End

rődön tal án mindenki csak "Marci bácsi"

nak nevezett) család ja n evéb en engedjék

m eg, h ogy m egk öszönjük fáradságos sze r

vezőmunkájukat, m ely lehetővé tette, h ogy

2013. m ájus ll-én Nagylaposon parkot (te 

re t) nevezh essen ek el ról a - éle tének talán

legkiemelkedőbb, legtermékenyebb alkotó

szakaszát j elképező nagylap osi álta lá nos

iskola szomszédságá ba n .

Köszönjük a szé p és szí nv on alas m eg

em lékezést, a m eghívást a rendezvény utá

n i ebé d re , va lamin t legfőképpen azt , hogy
így sz ívü kbe zár ták "Marci bácsi" cml ék ét.
Megható volt hall ani volt kollégái, barátai

és egyko ri tanítván yai kedves visszaemlé

ke zéseit, an ekdo táit ró la , és nem csak azé r t,

mert ezáltal m i is újra átélhe tt ük a régi,

szív ünkne k oly kedves törté ne teket, ismert

epizódoka t az éle téből, hanem legfőképp

azért, m ert számos olyan visszaemlékezés

is elhangzott, melyet korábban még m i se m

hallottunk. Így tovább gazdago dott a ról a
szóló emléke k, va lam in t a rokonok, csa lád

tagok, jó bar átok ált al ránk hagyomán yo

zo tt történet ek tárháza.

Kös zönjük, h ogy emléké t ily lelkii sme

retesen ápoljá k !

Marci bácsi özvegye , [olika n éni, sajnos

m eggyengült, sze mélyesen em iatt a meg

emlékezésen nem tud ott részt ven ni, de

go ndol atban ő is kö ztünk volt, n agy lelk e 
se déssel vá r ta a találkozót, és ez aikalomból
tollat is fogott , hogy megemlékező sorai

az ün ne ps égen to lm ácsolásra kerü lhesse

nek a csa lád tagok, nagylaposi és endrődi

jóbará tok előtt. Ő - M arci bácsi elh unyta

ut án - Kecskemétre költözött kis ebbik lá 

ny ához, m ert közvetlen családtagja sajn os

nem m aradt Endrődön.

Házuk - ahol naponta megford ultak

kollégák, barátok , gy ak o rt a volt tanítvá

nyok, nem ritkán szakdolgozatot készítő

főiskolások, ak ik ott mind ig ér tékes és ki 

apadhata tl an forrás-anyaghoz juthattak az

egykor Endrődhöz tartozó ta nyavilág isko 
láival kapcsol at os témákb an - ma üresen

áll. Reménykedünk b enne, hogy eg yszer
talán újra hasonló hivat ású és é rdekl ő désű

lakója (vagy lakói) lesz(nek) - ott a (ligeti )

Rózsah egyi Kálm án iskola tőszomszédsá

gában.

Szíves segítségüket , édesa pánk, nag y

ap ánk em lékezetén ek ápolás ában nyújtott

kiemelkedő erőfeszítéseiket hálás szívvel

köszönjük.
Őszinte ti szt elettel:

A Márton csal ád
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Tisztelt OlvasóI
Az endrődi folklór hagyományok mellett igen jelentős az egyhá

zi és műköltészeti írott irodalmi jellegű hagyatéka a falunak. Ebbe
a csoportba tartoznak a névnapi köszöntők, az anekdoták, a kora
beli ünnepségek szónoklatai, valamint az egyházi búcsúztatók. A
római katolikus temetési liturgia máig élő része a versbe szedett,
megzenésített búcsúztató. Endrőd eddig leghíresebb kántorának
Ujházi Miklósnak halotti búcsúztatóiból nyomtatott gyűjtemény ké
szült. De a legtöbb búcsúztató sajnos elkallódott az idők folyamán.

Vaszkó Irén gyűjtésében több búcsúztató leírása szerepel . A
jelenlegi közlésünk ebből a gyűjtésből adja közre Hunya Mátyás
1873-ban írt búcsúztatóját.

"Hunya Mátyás búcsúztateja (részlet)
Kelt. 1873. május 16.
Dallama : Bűnös lélek hol bujdos ol...

Végre hát eljött az óra, melyben kínom tengerén,
Atevezve a nyugalom révpartjára értem én.
A halál jótevő álmot s örök békét ad nekem,
Az élet már úgy is kín volt , nyugalmam csak itt lelem.

Ajó lsten megelégelé a kínt, mit rám bocsájtott ,
Meglátogatott engemet, mint a jámbor szent Jóbot.
De érette békén viseltem tájdalmas.sebeímet,
Megnyugodva vártam meddig, halálom elérkezik.

Minden akként történt velem, mint Istenem akarta,
Azért Jóbként így sóhajtok, legyen Szent akaratja.
S ki Jóbnak mindenből mit bírt, kétszerte annyit adott,
Engem is szegény szolgáját, ő soha el nem hagyott.

Mert ha elvette is tőlem, legdrágább vagyonomat ,
Egészségemet helyette, bocsájtott rám kínokat.
Vár ezért fenn az égben ezerszeres örök bér,
Mely minden földi vagyonnál, s boldogságnál többet ér.

Azért szívesen hajtom le fejemet nyugalomra,
Jézus érdemébe bízva, megyek örök álomra.
Kedveseim , hát ne sírjatok, hiszen ítélet napján,
Ismét ölelhetjük egymást, az Ur Jézus szent Jobbján.

65 éves életemet, koporsóba letettem,
Majd félévi nagy szenvedés, elhozza végső percem.
De mielőtt nyugalomra, gyászsíromra indulok,
Hitvestársam, s nemzetteim tőletek búcsúzok.

Kovács Mária hitvesem, ó mily gyász ért tégedet,
Látván sebekbe gyötrődni hőn szerető férjedet.
S most míly fájdalom lelkednek, hogy örökre válni kell,
S hogy tetőled hű szívemet, gyászkoporsó zárja el.

Negyvenötöd s fél esztendős békés együttlétünket,
Zord halál véget vetett, boldog házas életemnek.
De azért a síron túl is szeret lelkem tégedet,
Kéri Istent, hogy áldja meg, a te földi életedet.

Köszönöm, hogy kínjaim közt, hűn ápoltál engemet,
A jó )sten fizesse meg az értem tett lépésedet.
Az Ur Jézus vigasztaljon, gyászos özvegységeden,
Szeretett jó hitvestársam, lsten legyen teveled.

f;-Iunya Mária édes lányom, vedd áldásomat,
Aldja lsten veled együtt Farkas István társadat.
Az Istennek oltalmába s boldogságba éljetek,
Egykor, ha jön végórátok, üdvösséget nyerjetek.

Hunya István édes fiam, vedd atyádnak áldását,
S ezzel együtt adja lsten rád kegyelmes áldását.
Varjú Rozália nőddel éljetek békességben,
Lehessetek mindenkoron a Jó lsten kedvében.

Hunya Ilona édes jó lányom bús napod vagyon,
Edesatyádnak halálán szíved kesereg nagyon .
Dinya Mihály hitveseddel lsten áldjon tégedet,
Síron túl az ég honába nyerd örökös béredet.

Hunya Terézia lányom hallgasd végső búcsúmat,
Katona József társaddal vedd áldást kérő szómat.
Enyhüljön, már fájdalmatok értem ne keseregjetek,
S földön sokáig békében s boldogságban éljetek.

Hunya Veronikaédes jó lányom lsten hozzád ígyteszitehozzád édes
Véqbúcsúzást tehozzád édesatyád Pajor Ignác hitveseddel,
Aldjon meg az ég ura, hogy boldogságban,
Folyhasson földi éltetek sora.

Hunya Elei<kedves fiam, fogadd atyád áldását,
Te viseld már családomnak és vagyonomnak gondjait.
Istápold édesanyádat, megáld lsten tégedet,
Uhrin Veronika nőddel, élhess boldog életet.

Hunya Mátyás édes fiam .szómmal hozzád térek,
Mint mindég úgy végórámon csak jóra intlek kérlek.
Nőtelen életedben élj az lsten félelmében ,
Tiszteld édes jó anyádat, s légy mindenkor kedvében.

Mindnyájatoknak gyermekeim, nagy köszönetet mondok,
Mert soks zor betegségemben engemet ápoltatok.
Jutalmazza a Jó lsten a földön hűdségteket,

Szívtességtekért adja meg örökös béretek.

Tímár Mihály kedves vőmhöz intézem már szólásom,
Aldjon meg minden léptedben téged édes Jézusom.
Sóczó Mária társaddal, a kedves jó hitveseddel,
Jutalmazás földön jókkal s Mennyben örök élettel .

Tímár János és Mária unokáim éljetek,
I-;Iitveseitekkel együtt itt boldogok legyetek.
Ugy Tímár Erzsébet kedves hajadon unokárnra,
Szálljon égből az Istennek oltalma és áldás.

Katona életben lévő Farkas Imre unokám,
A távolba küldi hozzád vég búcsúját megrendült szám .
Hozzon lsten egészségben jó anyád karja közé,
Ki éretted könnyeivel sokszor arcát öntözé.

Ezeken kívül még összes tizenkilenc unokám,
Aldjon titeket fejenként az én mennyei atyám.
Nagyatok végszavai jókat kérnek reátok,
Hosszú éltetek után, majd leqyen Mennyben hazátok...."

Enekelte Ujházi Sándor kántor

Endrődi hagyományos fejfák a Szarvasvégi temetőből
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Gyomai legények a császár és királyi hadseregben birodah)~sze rte

az osztrák császári korona szol qá lat ában 1800,:,1870. I. resz

Köz readja : Cs. Szabó István

Felsorolásun kban a Gyomáról ka
tonának elvitt legények házasodá
si-, elbocsájtó-, végelbocsáj tó (azaz
abschied-obsit) leveleiről adunk köz
re válogatást. Az eredeti okmányok a
gyomai református egyház irattárában
őriztetnek. Minden egyes darabja az
illető katonai alakulattól adatott ki a cél
nak megjelölt felhasználásra , legtöbb
esetben úti okmányként is. Legszomo
rúbb esetről, a halálesetről is adtak ki
hivatalos értesitést, amelyet a születé
si hely szerinti és vallásának megfele
lő település egyházának küldtek meg.
Egytől egyig német nyelven íródtak
vagy németnyelvü formanyomtatvá
nyon adattak ki a katonának. Néhol
feltüntet ve az ismerősebb német kife
jezéseket - melyek a magyar nyelvbe
is "átmentek" - igyekeztem magyar
nyelvre fordítani .

ARANYI János házassági engedélyt
kapott .a császári és királyi (to
vábbiakban: cs. kir.) 5. Pionir
Batallion (=utász zászlóaljtól, ma
műszaki) Klosternaumburgból
1866.

ARANY József elbocsájtó jegyet kapott
a Ferenc József cs. kir. 2. hu
szárezredtől Radkersburg 1866.

ARANY Bálint házasságkötésre elbo
csájtó jegy Báró Rodich 68. cs.
kir. gyalogezredtől Bécs 1867.

BÁRDOS Györgyelbocsájtó jegy cs.
kir. katonai kórház lelkészétől

Magyarország olvashatatlan
helységnév.

BíRÓ József házassági engedély a cs .
kir. Gróf Gyulay 33. sorgya log
ezredtől Prága 1863.

BOGÁR Imre házassági engedély 33.
Fróf Gyulay cs. kir. sorgyalo gez
redtől Prága 1865.

CZEGLÉDI Gergely házassági enge
dély katonai szállító (szekerész)
hadtest parancsnokságtól Bécs
1862. Cs. kir. Tábori egyházi fő

nökség Buda 1862.

CSELEl Mihály házasság i engedély
cs . kir. Báró Steininger 68 . sor
gyalogezredtől Csernowitz (Ga
lícia) 1866.

CSERI Gábor házassági engedély cs.
kir. Báró Steininger 68. sorgya
logezredtől Csernow itz 1866.

CSIKOS Antal házasság i engedély
József főherceg 37. sorgyalog-

ezredtől 9. századától Lemberg
(Galícia) 1860 (ma Ukrajna Lviv
Lvov)

CSÖKÖNYI Sándor házassági enge
dély cs. kir. Gróf Gyulay 33. sor
gyalogezredtőlPrága 1864.

DiÓSZEGI Ferenc házassági engedély
cs . kir. Hessen-Kassel választó
fejedelem 8. huszárezredtől Ez
redtörzs állomás Klattau 1858 .

DiÓSZEGI Gábor házassági engedély
cs . kir. József főherceg 37. sor
gyalogezred Lemberg 1860. II.
oszt. Sztaniszlau.

DOMOKOS István házassági engedély
elbocsájtó levél cs . kir. l.arnon
Culoss 31 . sorgyalogezred Villa
franca 1860.

EKE Ferenc házassági engedély Varsó
nagyhercege 37. cs . kir. sorgya
logezred (fürst von Warschau)
Nagyvárad Raktárparancsnok
ság Nagyvárad.

FEH ÉR Sándor házassági engedély
cs . kir. Gróf Gyulay 33. sorgya
logezred Agram 1866.

FEKETE Gábor házassági engedély
cs . kir. Báró Steininger 68 . sor
gyalogezred Josefstadt 1864.

FEKETE József házassági engedély
cs . kir. 18. huszárezred 1867.

FE I<ETE Péter házassági engedély
Ferenc Károly bajor királyi her
ceg cs. kir. 3. huszárezred. Kla
genfurt 1865.

FEKETE Sándor házassági engedély
Szá sz-M einingeni ·herceg cs . kir.
46 . sorgyalogezred Conegliano
1862.

FŰSÜS Sándor házassági engedély
cs. kir. Hessen-Kasseli választó
fejedelem 8. huszárezred ezred
parancsnokság Klattau 1858.

GÁBOR János házassági engedély cs.
kir. Báró Steinnninger 68. sor
gyalogezred Josefstadt 1864.

GÁLL András halotti bizonyítvány cs.
kir. Báró Máriássy 37 . sorgya
logezredtől Lemberg 182 1.

GÁ L Sándor házassági engedély cs.
kir. Gróg Gyulay 33. sorgyalog
ezredtől Prága 1864.

HARMATI János házassági engedély
. .' cs. kir. lovag S. Jüp tner 11. tábo
. •ri tüzérezred Bécs 1867.

HARMATI József halotti bizonyítvány
cs. kir. Péterváradi Hadikórház
1815.

HERTZEG József halotti bizonyítvány
cs . kir. Báró Máriássy 37 . sor

. gyalogezred Lemberg 1827.

HORVÁTH Sándor házasság i enge
dély cs . kir. József főherceg 37.
sorgya logezred Prága 185 8.

IMRE olvashatatlan keresztnév, há
zasság i engedély szül. Gyoma
1845. anyja neve: Kováts Erzsé
bet cs. kir. Báró Rodrich 68. sor
gyalogezred Bécs 1867.

IZSÓ Bálint házassági engedé ly cs . kir.
10. huszárezred Florisdorf 1858 .

IZSÓ János káplár házassági enge
dély cs . kir. 39. Dom Miguel sor
gyalogezred Bécs 1856.

JÁRAI Sándor házassági engedély Ka
tonai szállító hadtest parancs
nokság Bécs-Buda 1862 .

JÓZSIK Sándor házassági engedé ly
cs. kir. Hessen-Kassel választó
fejedelem 8. huszárezred Cseh
ország Klattau 1857. Tábori Lel
készség Allomás.

. KÁSA Sán do r házasság i engedé ly cs .
kir. Katonai Ménesparancsnok
ság Mezőhegyes 1862.

KATÓ Péter házas sági engedély Fe
renc József 1. huszárezred pa
rancsnokság Radkersburg 1866 .

CS. KÉRI Péter Káplár házassági en 
gedély Szász-Meinlingeni her
ceg 46. sorgya logez red LJdin e
1844.

KIRÁLY Mihály házassági engedély cs .
kir. Báró Má riássy 37. sorgya
logezred Gyula 1839 .

F. KISS Bálint házassági eng edély cs.
kir. Gró f Schlick 4. huszárezred

KIS Imre házassági engedé ly cs . kir.
Károly bajor királyi herceg 3. hu
szár ezred Klagenfurt 1865.

(megjegyzés: az egyes ezredek
száma előtt az éppen aktuális ezred
tulajdonos neve szerepe l, ez végered
ményben egy protokolláris jelenség
volt amolyan diplomáciai ~esz~~.s is
.külf öldi" esetében , s egyfajta kit ünte
tés)
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A X. EUROPEAN MAJORETTES
CHAMPIONSHIP - Tatab ánya, HUNGARY

A X. Majorette Európa
Bajnokságon, Tata bányán
büszkeséggel és örömmel
töltött el, hogya Színfolt
Mazsorett Csoport örökö s
tagja: Nyíri Dóra magya 
rul és angolul konferált,
Knapcsek Kitty és Latyák
Brigitt a a Nemzeti válo
gatott mazsorettek között
táncolt, valamint Brigitta:
két botos szóló ka tegóri
ában az előkelő: negyedik
helyezést érte el. A Színfolt
tán cosai a nyár folyamán
12 alkalommal örvendez
tették meg változatos tán 
cukkal a közönséget a kü
I ö nb ö z ő rendezvényeken.
Az ősz folyamán szintén
számos alkalommal színe
sítik a programok műsorait
a csinos mazsorett lányok

, . . és nemcs ak Gyomaendrő-
Latyak Brígitta dön . Várjuk szep tember

hónapban a kezdő mazsorett - táncoktatásra a jelentkezőket a
következő telefonszámon: 06- 30- 374 -7152, valamint a Színfolt
Mazsorett Csopor t Facebook oldalán- üzenetben.

Hunya/Jolán
művészeti vezető

percében megszületett a hazai vezetés. Ezt követően is folytatódo tt
a bátor férfias játék. A második félidőben a vendégek fokozták a
temp ót, de a hazaiak jól tartották a veszélyes vendégcsatárokat, és
még kontratámadásokra is volt erő, amelyek sok gondot okoztak
a kígyósi védelemnek. Sajnos a folyamatos vendég nyomás a 73.
percben góllá érett, egalizálták a vezetést. Ezt követően tovább fo
kozták a tempó t, nyern i szerettek volna vend égek, de a hazaiak jól
védekeztek és néha a szerencse is segített. Jól megszervezett j át ékkal
értékes pontot szerzett a gyomaendrődi csapat egy igen jó játékerőt

képviselő kígyósi csapattal szemben.

2013. 08. 10. Füzesgyarmati SK - Gyomaendrődi FC 4: l
G.: Werle T.
Ifi.: l : 2 G.: Dávid 1.(2)

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei:

A labdarúgók már pontokért játszanak
Rövid nyári pihenőt kö

vetően mintegy öt hetes fel
készülési ideje volt a Gyoma
endrődi FC labdarúgóinak az
augusztus 10-én rajtoló 2013
2014. évi Megyei L osztályú
labdarúgó-b ajnokságra. Az új
bajnoki idényre új edzővel vá
gott neki a felnőtt csapat. Ár
gyelán Jáno s személyében egy
tapasztalt, eredményes játékos
múlttal rendelkező rutinos
edző érkezett a csapat élére.

A játékos állományban
is j el entős változás tört ént ,
többen abbah agyták az ak
tív játékot, ill. munkahelyi és

egyéb elfoglaltság miatt távoztak a csapattól. Az érkezési oldalon
sajnos nem volt ekkora a mozgás, kevesebb rutinos játékost sike
rült igazolnunk a hiányzók pótl ására. A labdarúgó csapatra is jel
lemző, ami egyébként a városra is, fiatal korosztályok hiányoznak a
sportból is vidéki vagy külföldi munkavállalás miatt. Az elkövetke
ző években ez a jelenség komoly gondokat fog okozni a labdarúgó .
csapat életében.

A bajnokság végére nem tűzünk ki elérhetetlen célt a csapat
számára, szeretnénk magabiztosan megőrizni a Megyei L osztályú
tagságun kat, és az első nyolcban végezni a bajnokság végére. "--- - .- ---- - --- - -------- - - --

Az U-19 korosztályú csapatot az elmúlt félévben szép eredmé
nyeket elérő Gál István irányítja ebben a szezonban.

Az U-16 korosztályú csapatot az elmúlt évben a labdarúgás vér
kering ésében visszatért Pelyva Miklós irányítja ebben a szezonban.

Több hiányz ó játékos is volt a Gyomaendrődi FC csapatában
a bajnokság nyitó fordulójában. Ennek ellenére nagyon jól indult
a m érk őz é s , az első öt percben több veszélyes támadást is vezetett
a csapat, majd 6. percben a vezetést is megszerezte egy szép sza
badrúgás góllal. Sajnos az öröm nem tartott sokáig, két perc múlva
egy szögletnél a vendégek védői elaludt ak, a hazai csatár ezt kihasz
nálva közelről gólt fejelt. Kiegyenlített játék folyt az első félidőben,

de a hazaiak egy eladott labdával meglódultak a vendé gek kapuja
felé és egy szélről leadott lövéssel a 32. percben már náluk volt az
előny. A második félidőben a labdát többet birtokl ó hazaiak a fél
idő közepén két perc alatt újabb két gólt szereztek és ezzel végleg
eldöntötték a három pont sorsát. Sajnos a vendégek csak az első ne
gyedórában voltak méltó ellenfelei a Gyarmatnak, így megérdemelt
hazai siker született.

2013. 08. 17. Gyomaendrődi FC - Szabadkígyósi SZSC l: l
G.: Werle T
Ifi.: 3: 3 G.: Fekécs M.(2), Dávid L

Összeszedettebb és motiváltabb hazai csapat lépett pályára az
első hazai rn érk őz é sen , mint egy hete a nyitó fordul óban. Látszott
a csapaton, hogy nem szeretn ének veszíteni. Bátran és ügyesen
játszottak, kevés helyzettel ugyan, de az ellenfelet sem hagyták ki
bontakozni. A jó játéknak meg is lett az eredménye, a félidő 29.

2013.08.25. Csabacsűd SE - Gyomaendrődi FC ' !l : 2
G.: Boér Zs., Werle T. '
Ifi.: l: 2 G.: Csapó P., Dávid L

A kisméretű csabacsűdi sportpálya mindig nagy kihívást jelen 
tett a gyomaendrődi csapatnak, hogyan tud alkalma zkodni hozzá.
Jól megszervezett védelem , erős középpálya, ügyes csatárok kelle
nek valamint a taktikai fegyelem betartása. Mindez úgy tűnt az első

félidő nagy részében meg is volt a vend égek részéről. Jól m ű köd ött

a csapatrészek közötti összhang, nem is boldogultak a hazaiak az
i dőnként veszélyes támadásokat is vezető vendégekkel. A félidő

végén azonban elég volt egy kihagyás a hazaiak vezető góljának
megszerzéséhez. A második félidőben sem változott a játék képe,
a vendégek továbbra is jól küzdöttek. A 69. percben azonban egy
szabadr úgás után már kettővel vezetett Csabacsűd. Ekkor úgy tűnt

eldől t a m érk ő z é s. A gyomaendrődi csapat azonban nem adta fel,
magához tért a második gól okozt a sokkból. A 83. és 84. percben
két perc alatt kiegyen lítette a kétgólos hátrányt és támadott tovább
a gy őzelem é rt . Sajnos azonban a 91. percben a hazaiak, mint már
annyiszor az utóbbi években ,kihasználva a kis pálya előnyét egy óri
ásbedobásból kele tkező kavarodás után a hálóba kotorták a győztes

gólt. Nem érdemelt vereséget az igen jól küzdő gyomaendrődi gár
da, a döntetlen reálisabb eredmény lett volna,

Fülöp Zoltán
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RÉGI-ÚJ KI5NA'PTÁR
I

Biczó Tamás rajza, 1956
Augusztus IO-én kötött házasságot az endrődi templomban

Homok Zoltán és Gida Annamária .
Kívánunk neltik sok boldogságot, életükre Isten áldását!

13

Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről szinre.
Mos t még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek min dent, ahogy most engem ismerne k.
Addig megmarad a hit, a remény és a szere tet, ez a három, de köziilük a legna gyobb a szeretet. (l Kor 13.12-13)

Dógi László és Beinschroth Adrienn augusztus 24-én a gyomai
katolikus templomban kötött házasságot, és szeretetükre kaptak

áldást. Legyenek boldogok egész életükön át!

Augusztus 3-án a gyomai katolikus templomban Ádám Csaba és
Székács Beáta mondta ki a boldogító igent és kapott áldást. Közös

életüket kis érje Isten áldása, legyenek boldogok!
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Ha nem alkotott, gyakran úton volt.
- Hogy vagytok, csillagszem űeki - kérdezte

Márton Gábor tér - I.

Május 77-én Nagylaposon, az egykori iskola épülete melletti tér
a Márton Gábor nevet vette fel. Marci bácsi 23 évig volt nagylaposi
pedagógus. Az Onnepélyesavatásori Farkas Zoltánné, a Rózsahegyi
iskola igazgatója mondott ünnepi beszédet. Ennek első részét olvas
hatják itt:

Tisztelettel köszöntöm az ünnepi megemlékezés résztvevőit,a
családtagokat, az egykori varjasi és nagylaposi diákokat és tanító
ikat, és minden kedves érdeklődőt!

"Aki engem szeret, mind Marcinak hív " - mondta Marci bácsi,
és valóban nehezen jön a szánkra hogy Márton Gábor tanító úr.
Szeretetet és tiszteletet fejeztek ki ezek a közvetlen szavak, hiszen
számunkra ő volt a TANíTÓ. Csupa n agybet űve l.

Gyakran volt alkalmam Marci bácsit hallgatni, olvastam az
írásait , többször fogom szó szerint idézni, hiszen még mindig a
fülembe csengnek a szavai. Lássuk, milyen élet út van e mögött a
név mögött, mi áll a közösség tisztelete és szeretete mögött.

Marci bácsi 1924. december ll-én született Endrődön. Édes
apja Erdélyből származott, aki többféle iparos mesterség kita
nulása után a vasútnál kapott munkát.
Megnősült, született 6 gyermeke, de
1918-ban elvitte a spanyolnátha a fele
ségét és egyik gyermekét. Ott maradt
özvegyen 5 gyerekkel. Aztán a sors úgy
hozta, hogy egyik endrődi ismerőse,

Szurovecz Imre ajánlott számára egy
jóravaló lányt, akinek odaveszett orosz
fogságba a vőlegénye. Az ajánlatból
házasság lett, és a család Petrozsényba
költözött. Később a trianoni béke miatt
eljöttek onnan a köröstarcsai tanyákra.
Innen pedig szü l ő i segítséggel hazajöt
tek Endrődre . Született még 6 gyerek,
akik közül egy 2 éves korában meghalt.

Aztán 1931-ben újabb tragédia tör
tént, a családfőt elvitte a tüdőbaj. Ott
maradtak az árvák ."Hát, borzasztó idők

voltak" emlékezett vissza Marci bácsi
egyik írásában.

Az volt a szerencséjük, hogya vas
utas árvákról gondoskodott az állam.
így került be Marci bácsi a testvéreivel
a szegedi MÁV nevelőintézetbe. A Bol
dogasszony sugárúton lévő intézetről

úgy mes élt, hogy az maga volt a cso
da. Szép környezet, fürdőszoba, könyv
tár, játékterem, mindenük megvolt az ott lakó diákoknak. És ami
enn él is fontosabb, kiváló tanárai voltak a fiúnevelőnek. Közülük
leggyakrabban Paku Imrét emlegette, aki megszerettette vele az
irodalmat.

Kiválóan tanult, szívta magába a tudományt, és élvezte a tu
dós pedagógusok társaságát. Jó eredményének köszönhetően

beíratták a szegedi tanítóképzőbe. Ekkor ismerte meg Juhász
Gyula költői munkásságát, amit áhítattal csodált, és ekkor kezdett
el verseket írni.

Amikor visszacsatolták Magyarországhoz Bácskát, akkor Új
vidéken is nyílt egy nevelőintézet, és áthelyezték ide nevelőnek.

Tanította a fiatalabbakat. Volt köztük olyan is, aki csak törte a

A Rózsahegyi kiállítás anyagának nagy részét Marci bácsigyűjtötte

magyart, de nagyon jó barátságban voltak. Marci bácsit elvará
zsoita a történelem, az irodalom és élete részévé vált a sportolás.

Meglett a képesítő, beiratkozott a tanárképzőbe irodalom-tör
ténelem szakra, de közbejött a hábo
rú. Egy társával együtt gyalog indultak
haza nagy kerülővel acsapatmozgások
miatt. Erre így emlékszik: "Két nap után
hazaért ünk. hát édesanyám meg volt
lepve, mert 5 gyereke közül egyről se
tudott semmit:'

Néhány nap múlva felkereste
Csókási Béla, a polgári iskola igazgatója,
hívta tanítani, mert a tanítók a fronton
voltak, üresen álltak az iskolák. Elvállal
ta, és közben levelezőn folytatta a főis

kolát.
Amikor visszajöttek a tanítók,

Csejten kapott állást, ott maradt 5 évig.
1-8. évfolyamon váltva folyt a tanítás
egész nap. Több mint 100 gyerek volt a
keze alatt. A családok örültek, hogy van
tanítój uk, ellátták mindennel, amire
szüksége volt. Itt kezdte a színdarabo
kat írni, előadni, hogya téli szezonban
ne unatkozzanak a tanyasi emberek.

Itt kezdett a dolgozók iskolájában
tanítani. Akinek 6 elemije volt, az lete
hette a 8 osztályról a vizsgát. .Szfvesen
tanítottam a feln őtteket. mert szép
számmal voltak, és értelmes emberek

voltak" - mondta. A gyerekekkel előadásokat tartottak, meghívták
a szülőket, szépen összekovácsolta a közösséget.

Közben ideát megszervezték a Barátság labdarúgó csapatát,
részben ennek tulajdonítható, hogy bekerült Endrődre tanítani. Itt
Borbély Sándor igazgatása alatt tanított. az ő támogatásával szen
vedélyesen rendezte a színielőadásokat, és neki köszönhetően
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, Bene Boglárka II ~ éves/
(Szent Gellért KatolikusA lto lános Iskola és Ovodo)

Boglárka ezzel a történettel a Pennvgirl c lub álta l meghirde
tett novellaírá pályázaton vett részt, Irásával korcsoportjában
harmadik helyezést ért el. Gratulálunk neki!

- --,-
Mesék, versek ...

~--
Hallgass a szfvedre és velősüsd meg az álmaidaf!

totta oz úr.
Blanka nem engedett, és mereven állt Za fír me'l ert . Vé

gül oz új tulajdonos felm ent és lerán gatto o lányt. Blanka
hiába erőlködött, nem tudto megvetni o lábát, így oz úr
könnyedén felem elte és levitte oz utá nfutó ról. Azután be
szá llt o kocsijába és elhajtott, Za fír régi tulajdonosa erősen

szorította Blanka karjá t. nehogy oz autó után rohanjon. A
lány kétségbeesetten próbálta kitépni magát, szeméből

már ömlötte k o könn yek.
- Ne! Zafír! Ne! - kiabálta .
Amikor o kocsi eltűnt o bekötőútró l , o tulajdonos elen

Blanka boldogan szá llt le Zafír nyergéből. gedte Blanka karját, oki azon na l kirohant o kapun, és ha
- Mo nagyon jól dolg oztatoki -mondto o ló tulajdono- záig meg sem állt . Otthon rögtön kérlelni kezdte o szulelt .

so , és megveregette Zafír vállát. hogy ve gyék meg neki Zafírt. Persze ők azt mondták , hogy
- Zafír érdeme! - szuszoqott o lány. - Azt hiszem , mo már milyen lehetetle n ötlete i van na k, és hogy ez nagyon sok-

nem edzünk többet, hanem kimegyünk oz e rdőbe, bo kerülne . Erre Blanka sértődötten bevlharzott o szobá -
- Remek ötlet ! Za fír megérdemel egy kis kikapcsoló- jába, oz ágyra vete tte magát és keservesen sírni kezdett,

d óst. mielőtt elmentek o versenyre. Lassan eifogytak o könnyei, és körbenézett o szob ó-
Blanka és Zafír egy rangos dOlovagló versenyre gyako- bon. Tekintete o falra vándorolt , ah ová o kedvenc idé 

roltak. Má r c sak al ig egy hónap volt hátra o megmérette- zeteit rakta ki. Sorban végigo lvasta mindet, míg végül o
téslg, de o páros nagyon szépen fejlődött . számára legfontosabbhoz jutott .

A lány gyorsan bevitte o lovat o bokszába és a laposan "Hall gass o szívedre, és va lósítsd meg oz álmaidat !"
lecsutakolta , azután kilovagoltok az erdőbe . A fá k levelei Ekkor kipattant oz öt let o fejéből , Mi lenne, ho ő mago
között átszűrődött o fény, és haik vízcsobogás hallatszott o mentené meg Zafírt. Felka pta o táskáját, belepokolt né
potok felől. Blanka felsóhajtott. hány almát, és kimászott oz ablakon . Halkan kiosont o

- Az erdő gyönyörű , és semm i pénzért nem szakadnék hátsó ajtón és Zafír új helye telévette oz irányt . A telihold
el a látványátó l. De von valami, ami még szebb. Te l - megvilág ította oz utot, ezért mindi g igyekezett oz árnyék-
mondta és átölelte o ió nyakát. bon maradni, neh ogy valaki meglássa.

Zafír bold ogságo jeiéül fe lhorkantott . Hamarosan visz- - Olyan , mintha rosszban sántikáinék - sutto gta .
szaindultok o farmro. Ott a lány szépen lekefélte Zafír szö- Hamarosan körvona lazódott o karám. Blanka óvato-
rét , és meg is etette o lovat, Azután kivezette o legelőre , son odament és körbenézett. Legnagyobb öröm ére seho l
de mie l őtt elereszte tte vo lna me gölelt e, és egy puszitnyo- sem látott embert , de imádott lovát sem tal ált o . Azért hal 
mo tt oz orrára. kon kimondta o nevét, mire egy hatalmas á rnyék közele-

- Te vagyo legj obb barát és o legjobb ló oz egész uni- dett felé, A lány először megij edt, de mikor oz árny odaért
verzumban! és halkan felnyerített, megnyugod ott.

Úgy gondolto, neki von o legcsodálatosabb élete o vi- - Za fír! - mondta bold ogan o lány.
lágon. Még okkor is, ho Zafír nem volt tel jesen oz övé . Körülnézett , hogy senki nem l ótlc-e . és mikor azt ta-

Egy héttel később Blanka fal fehéren lépett ki o házuk- posztolto . hogy egy lélek sincs o környéken óvatosan be
ból. Néhány perccel ezelőtt hívta Zafír tulol don oso, hogy mászott o karámba. Nem volt egyszerű átjutni o villany
eladja o lovat. Imá dta Zetirt. ő volt o kedvenc lovo . O gon- pásztoron, és sokszor csak eg y hajszálon m últ. hog y nem
dozta már csikókora óta. Nagyon megszerette , és képte- rázta meg oz ára m. Amikor bent vo lt, felszállt Zafír hátára.
len lett volna elvá lni tőle. Ráadásul már csa k három hét Még sosem ülte meg nyereg nélkül, de most hajtotta o
volt odulovagló versenyig, és így nem indulhattok voino . szaba dság utáni vágy, így megmarko lta o ló puha fekete
A lány oz istálló felé indul. Nagyon gyorsa n futott, Borzasz- sö renvét. Blanka vágtába ugrotta o borna ka ncát, és te
tóan félt, hogy elkésik és nem búcsúzhat el Zafírtó\. Hama- kintetét oz akad ályra szegezte Zafír tökéletes ívben ugrott
rosan befordult o bekötőútro , ami o lovardához vezete tt . át a kerítés fe lett, és o l ehető legtökéletesebben ért földet,
Eddig mindig örö mmel jött ide , most azonban összeszorult - igen ! Végre szabad vagy! - kiá lto tta .
o gyo mra. A na gy kovác solt vaskapu e lőtt lelassított, mert Gyorsan elvágtattak o legk özelebbi rendőrségre , aho l
nagyon klrner últ. de ami kor meglátto Zafírt o lószáliítóban , elég furcsán néztek rá. Amikor azonban elmond ta , hogy
eszeveszetten rohanni kezdett . Majdnem nekiment oz úr- hogya n néz ki Zafír tulajdonosa, o rendőrök összenéztek.
nak, oki Zafírért jött. Hamar au tóba szá lltak és kimentek o helyszínre . Kiderült,

- Könyörgöm , ne adjo el Zafírt! - kérlelte Blanka o tu laj- hogy o fé rfit már régóta körözték állotkínzás rotott . de ed-
donost lihegve. dig mind ig kicsúszot t o kezükböl. Most azonban bilincsre

- Sajná lom Blanka , de már nem vá ltoztothotom meg o verve szállíto tták o leg közeleb bi börtönbe . Blanka meg
szerződést. Rengeteg ló von még itt, majd választasz eg y könn yebbülten sóhajto tt fel, de még mind ig nem tudto,
másikat. ' hogy hova kerül Zafír. Az is lehet, hogy egy nagyon távoli

- De ő más! Egyébként is, hogy induljunk így o ve rse- helyre viszik el, aho l még megl átogatni sem tudjo , Szülei
nyen ? - mondto o lány, és o rémült lóra muta to tt . azonban mosolyogva beszélg et te k o rendő rfőnökkel. De

- Sajnálom! Már nem változtathatoki hamarosan komoly arcc al fordultak lányukhoz.
Blanka felroh ant alószállító rórnp ól ón. és átölelte Zafír - Tudod mekkora veszélyb en voltál ?! Meg is sérülhetté l

nyakát. Az eddig visszatarto tt könnyek most lefolyto k oz vo lna ! - korholták.
arcán éso ló fekete sörényé be hullto k. Nem oz ejtette két- - Tudom - felelte Blanka szem lesütve . - De nem ha gy
ség be, hogy Zafír többé nem ebben o lovardában lesz, hattam, hogy Zafírnak baja essen, Egyszerűen nem te het
hiszen bármikor meglátogathatta volna, Hanem oz, hogy tem!
oz ember, oki megveszi, egyá lta lán nem tud bánni o 10- A szülők hamar megbékéltek és közölték o lányukkol,
vakkal. A legutóbb, ami kor elment o farm ja mellett éppen hogy Zafír mostantól oz övé, megvették neki. Blanka ha
oz eg yik állatot ütö tte . Félt , hogy Zafírt is bántani fogjo . tártalanul boldog vo lt, hiszen va lóra vá lt o legnagyo bb

- Ne aggódj! Ki fog lak menteni ennek oz á llotkínzónak álmo .
o karmai közül - suttogta Zafírnak, oki idegesen kapá lt o " Ne feledd: hallgass o szívedre, és val ósítsd meg oz ól-
lábával. . ma!dat!

- Gyere kislány, most már indu lnom kell! - mondto oz új
tulajdonos.

A iány megvetette o lábait , és nem mozd ult o ló mellől.
Bevetette utolsó fegyver ét , o hisztizést. Remélte , hog y ez
zel e léri o céljá t . De nem így történt.

- Nem mondom még egyszer! Azonnal gyere ie! - kiái-
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Schiefner Ede szentbesz éde Dinya János újmí séjén, 1877. február ll-én II rész.

A legnagyobb mesterség 
igen mi nt szt. Gergely pápa
igen sz épen kifejezi - minden
mesterségek mestersége: a lelkek
vezetése. A mily szép, ép oly
nehéz, különösen napjainkban,
rnid őn Isten igéjének hallgatásá
ra csaknem mindenkinek z árválc
fülei. Szépe n inti e tekintetben
is szt. Pál kedves tanitványát:
<<Senki se vesse meg ijjuságodat,
hanem légy példája a hiveknek
beszédben és társalgásban. Ne
hanyagold el a kegyelmet, mely
benned vagyon és adatott a püs
pök kezének feltevése által.»'
Az örökös főpap, ki a mi üd vün
kért a földre szállo tt s mint igaz
Isten és ember érettünk s b űne-

. . inkért testét megt örni s szent-
Dinya l ános séges vérét pa takkén t kiömleni

hagyta, s ki azt a végtelen szeretetből kifo lyó nagy áld ozatot a Golgota or 
má n, a kereszt oltá rán bemutatta: egyszersmind akarta, ho gy e na gy áldo
zat az idők végeig ismétlődjék. Azért hátra hagyta nekü nk az Ur Jézu s szt.
testének és vérén ek áldozatát s paran csolá ezt cselekedn i, ezen áldoza tot
bemutatni az ő eml ékezet ére.'

Te is, ked ves fiam , oda lép sz az olt árhoz, ho gy legelőször bemutasd az
Isten nek az uj szövetség eme nagy áldozatát. Valamint ez az áldo zat szt. h i
tünk központja. akké n t legyen ez papi életed központja is. Oh bár csak jól
megismern énk. m élyen megfontolnánk ésszeplőtelen megőriznénk - mond
ja szt. Ambrus - a papi méltóságot. Hanem te is, h ivő né p, ápol d szivedben
a mély tiszteletet és szerétetet papj aid iránt, kik üd vösséged munkálói , s
kiket e n agy munk ára sokak közül választott ki az ég. -

Fájd almas hú rok at penditek, mid ő n szólok ama vesz élyekr ől . me 
lyekkel teljes a pap élete. Nem ok nélkül mondta isteni Mester ünk
tanitványainak : hogy adjanak el mindent és vegyenek kardot' , Hiszen ug y
küldött e őket mint bárányokat a farka sok köz é, mint gyenge haj ósokat a
hu llám zó ten gerre. Mindazáltal nem hagyta őket felsőbb segély nélkül,
erő sit é sű l, viga szta lásúl adt a az igéretet: << ime én veletek vagyok a világ
végezetéig! >>4 Ez nek ed is sz ól, kedves fiam , neked is meg adatott a segély,
mely a világ veszed elmei és zátonyai közt felemel és elveszni nem ha gy.

A pap i élet veszedelmei kö z ű l rámutatok legelőször is a benső vesze 
de lm ek re. Legyetek szentek - mondá az Ur az ó-szövet ségben Áron pap
ja iho z - mik ént én is szent vagyok" . Jézus pedig miel őtt visszatért volna
mennyei Atyjá hoz , apos tolaiért ekként könyörgött: « Atyám ő érettök
könyörgök, kiket nekem adál, tartsd meg őket nevedben. » 6 Nem kü ls ő

igazságra, ne m kö zön séges erénygyakorlat ra hívta őket , hanem legyőzni a
világ minden old alró l kín álkoz ócsáb jait és ingereit, hogy magasztos hiva
talukat hely esen, az ö akarata és kivánalm a szerint kezeljék; azért mondá:
« Ugy világosodjék a ti világosságtok, hogy az emberek látván cselekede
teiteket, dicsőitsék az Atyát mennyekben' Legyenek körülövezve ágyékaitok
és égő szevétnek kezeitekben, hogy a világosságnak gyermekei legyetek.»>"
Ezen világosság az igazság, jóság és igazságosság. Ezek azo n világosság,
mel y állal a pap életének rag yogn ia kell, s melyre törekedni a papnak el
eng edhetetl en kötelessége , hogy r átekintve a hivek, dics ő íts ék az Atyát , ki
az égben van. Dc hogy ily nagy tettre képes legyen , me gvan-e szabadi tva
az embe ri természet gyarl óságait ól? Oh nem ! Az embe ri természetet a
felszen telés Hem változtatja m eg, az emberi természe t telve fogyat ko zá
sok - és gyarlóságokkal ép oly tulajdona marad a papnak a felszentel és '
után , rn int előtt volt. Érezzük mi a nemzetek ap ostolával a na gy harcot ,
érezzük tagjaink törvénye mint ví a lélek törvénye ellen!' Harcolnunk kell a
test és vér - a söté tség hatalmasságai ellen . Tudj átok , érz itek ti is mennyi
vesz.edelem kínálkozik a három vágy, az élv-vágy, birvágy és dicsvágy által!

l l Timoth 4,12- ].J

2 Luk. 22,191. KOI: /1, 24-25

3 Luk. 22,36
4 Máté 28,20

5 3. Móz. 20

6 ján. 17.

7 Máté 5,16
8 Eph. 6,14

9 Rom. 5.

És nek ed , fiam , ezek ellen kell magad at felfegyverk ezned, ezek ellen kell
harcolnod, s ha harcod m egszünik, elvesztél!

S most vegy ük szemügyre a kü ls ő veszede lm eket. Szen t Pál ap ostol
Kris ztus harcosának nevezi a papot, s mint ilyennek készen kell len n ie bár
m ikor arra, hogy a világ minden hata lma ellen sikra szálljon. Te is kedves
fiam , e harcra hivattál , légy kész en rá, mert tudod, hogy Krisz tus szellem e
meg nem áll a világ szellemével. Mától fogva kilépsz a síkra, hol a k ü zd ő 

nek egy félvilágga l van baja ; magas méltóságod, magasztos köte lességed
élénk érzete dobogtassa kebledet, ho gy a veszélyek közt bátran és rendü
letlenül állj meg, ho gy le ne győzzön a félvilág daca, s ha erőd fogya tko zni
kezd, ne félj! megnyered a bu zgó ima által ezt is. Három dolog fontos a
pap életében - m ondj a szt. Bernát - az Isten igéjének hirdetése, a példa és
imádság; s ezek között első az im a, azért rendelte, azér t követeli az anya 
szentegyház papját ól oly szig orr al napi zsolozsmájának elvégzé sét.

Legyen ek élteden keresztül vezércsillagaid az alázatos ság , sze lidsé g,
bölc sesség és az imádság. Vésd rn élyen szivedbe szt. Pálnak ama rövid,
de fontos int ését: « Senkinek semmi botr ánykoz ást ne adjunk, hogy ne
szidalmaztassék a mi szolg álatunk, hanem mindenben ugy viseljük magun
kat, mint Istennek szolg ái.»>" «Ugy [ussad a pályát, hogy a jutalomra
magadat méltóvá tegyed, nehogy talán midőn egyebeknek predik álsz, ma
gad elvetess él.» " Azonban fárad almaid jutalmát ne várd itt a földön,
mert h idd nekem , hit vány érdem az, mit földi juta lom is képes kielégit eni.
Magasb légy mint a föld' on nan fölü l rő l várd a jutalmat, m ert azért küzd,
fárad, a ki pap s ki honát itt lelé, az hi tvány gyönge rab. Szóva l élted m in
den ideje, lelked egész ereje, szived m ind en dobbanása csak Isten dicsős é

gén ek s a lelkek üd véne k e l ő mozd í t á s á ra legyen irányozva.
De látom már, hogy lelk ed, mint szomjazó szar vas a vizforráshoz, csak

az oltár felé eseng; azért nem is tartlak tovább, menj, végezd szt. foglala
toss ágodat, mely után buzgó szived lángoló érz elme oly ellená llhatatlanul
vonz; menj teh át a szentek szent ébe, hol az angyali karok láthatatlan serege
már várakozik reád, ho gy lebor ulva imádja a kezeidben legelőször csudá
lato san átváltozott kenyér és bo r szine alatt rejlő istenséget. Legyen els ő

áldozato d az imádandó isteni gondvísel ésnek, - a veled közlött számtalan
jótétem ényekér t - hemutatott há laá ldo zat! És ha a « Meme nto» -hoz
ér sz, em lékezzél meg szt , egyház un k d icső fej é ről a halha tat lan IX. Pius
páp áró l, a betegség rabbilin csei fogva tar totta h őn szeretett megyesp üsp ök
Atyánkról és arról, ki téged felszentelt . Emlékezzél meg kedves Szüleidről ,

kiknek szive most öröm árba n uszik, ked ves fiukat célján ál, az Ur oltáránál
látv án! Nemde 12 év előtt nem mer tétek hinni, fiatok m ai nap papi diszben
álljon elő sz ör az Ur olt áránál. és ime szivetek legforróbb óhaja ma teljese
désb e ment. Igen , kedves Sz ül ők , hisz csak ti tudjátok, ért itek és ér zitek,
hogya mai édes örö m mennyi kü zdés, fáradság s önmegtagadás árán lőn

megvásárolva. De örven djetek! a ma i éd es és zavartalan lelki öröm ezer
szeresen kárpótolja a ho zott áldozatokat , élvezzé tek is ezt az édes érzelmet
hosszú évek során át. Szüle id után emlékezzél meg kedves testv éreid r ől,

rokonaidr ól. egykori tanitóidról, jótevőidről s mindazokról, kik ma oly
elragadó örömm el siettek Isten há zába , hogy élted legszebb ünnepélyén
jelen legyenek. Minden testi és lelki jótevőidnek eze rszeresen fizesse visz
sza a 1\·1inde njók Adó ja mindazt , miben ifju élteden át részesitettek. Emlé
kezz él meg papt ársaidr ól. kik első áldozatod bemutatásánál segédkezn ek!
Végre eml ékezzél meg rólam is, ki innen aszószékről üdvözöllek, és se
gédkezet nyujtok, vezetlek szt. ténykedésedben ! Igen kedves fiam és test
vérem , imádkozzunk egymásért, te érettem, hogy adjo n nekem az Ur erőt

s kegyelm et magas de neh ézséggel telt hi vatásom betöltésére; én pedig te
érted , hogy te jó, igazi s méltó papja légy a szt. róm ai kath . anya szentegy
háznak.

Mi pedi g buzgó foh ászainkkal fogjuk kisérni áldoz atod at, s kérjük az
egek Urát, hogy adjon ne ked szerenes és életet, tö ltsön be a bölcsess ég, ér
telem és m inden ajándékaival, hogy szt. hivata lodat Iste n dicsőségére , a
lelkek üd vösségére és az egyhá zi rend diszére soká ig viselhesd és teljesed
jen ek be rajtad Istennek e szavai: « Hiv papot támasztottam magamnak,
ki szivem és lelkem szerint cselekszik és az én Krisztusom előtt jár minde n
napon.»>" Ámen

Közreadta: Hegedús Bence

A be szédet tartalmazó kiad vány címe : Szent beszéd melyet T. Dinya
János nagyváradi l.sz. áldozár Endrödön 1877-dik év február hó ll-én
tartott első szent mis éje alkalm ával mondott Schiefner Ed e prépost és
endrődi lelkész, Budapest, Frankl in- társulat nyomdája, 1877. Forrás:
OSZK, Budapest Jelzet: Kny. C 4.743

10 II. Kor. 6,3. 4.
11 1.Kor. 9.
12 Kir. 1,35
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És nézek a lát

Bella János, N ém éter
szagban élő fest öm üvész,
sok szállal kötődik hazá já
hoz, szülöföldj éhez, anya
nyelvéhez. Kíállítésaín,
könyvbemutat öín képek és
szavak segítségével adon
edd ig is h írt az őt foglalkoz
tató kérdésekről, mutatta
meg müvészetét. Legutóbbi
kö nyvbemutatója 200ö-ban
volt az endrődi Né ph áz
ban. M ost a festőmüvész
életéről, a m üv észetröl, ter
veiről beszél készülö újabb
verseskötete, az Es n ézek a

láthatáron tú lra... kapcsán.

1950-ben kezdtem el a müvészeti tanulmányaimat a Budapesti
fv1ű:,ész~ti ,C/ imnáz.ium.b~n. ~álá s vagyok tan áraimnak. hogy már
a ma.s~dl!~ ~vben rajzolásban (es magyar nyelvben is) az osztály leg
Jobbjai koze tartozhattarn. Noha ez csak a kezdet volt, de már akkor
tudtam és éreztem, hogy vagy műv é sz teszek, vagy semmi!

Kollégista társaimmal minden vasárnap a képtárakat és mú
zeumokat jártuk, és nem csak az iskolában, de szabadidőnkben is
rengeteget rajzoltunk festettünk. vitatkoztunk, tanulva nem- csak
tanárainktó l. de egymástól is.

A z érettségi után azonnal felvételt nyertem az I pa rm űv é szet i Fő

iskola díszítő-festő osztályára, de miután a rajz és a festés számomra
fontosabb volt, mint marxizmus órákra járni, elrettentő példaként
kir úgtak a fői skoláró l. Akkor sok mindenhez fogtam, de végül is
Szegede,n kötöttem !~i ,a rajz-földrajz szakon. Olt ismertem rneg a
legcsodalatosabb muveszembert, professzo li és barátomat, Vinkler
Lászlót!

Sajnos a kapcsolatunk a forradalom idején, amikor én nyugatra
sz őktem, megszakadt. Ezután már csak levél és rövid hazai látoga
tásaim jelenthették a kapcsolatot közöttünk. korán bekövetkezetett
haláláig. Azt mondják festés közben halt meg!

195ó karácsonyán már a Necker-parti Tübingen városban vol
tam, és állhattam a szigeten, szemben azzal a toronnyal, ahol l-l ő l

derlm elborul! aggyal még évtizedekig élt és verseket írt. Ő az, aki
a német költők közül a legnagyobb hatássa! van még ma is rám,
rniut án Heinével és Brechttel is igen behatóan foclalkoztam. Min d
egyikü ktől rengeteg verset is fordítottam magyar;a.

1957 tavaszán már a Stuttgarti Akadémia fes lő osztályára nyer
tem felvételt. O lt voltam, kisebb-nagyobb megszakításokkal hét
szemeszteren keresztül, majd a Stuttgarti Operaházhoz szegödtem.
színházi festőnek. A mit ott megtanultam nyolc éven keresztül, az,
hogy hogyan kell hatalmas munkákat gyorsan és jól kivitelezni. S
mindez egy olyan csodálatos környezetben, ahol otthon volt a szin
játszás, az opera és a balett is.

Ezt az állást önszántamból hagytam ott, miután az éjszakakba
nyúló munkák, különösen az egymást követő premierek, már-már
családi étetem hafii/ ,niáját veszélyeztették, és magam is nvucod
tabb életre vágytam. . ' J .o .

Igy lettem a lakhelyünkön l évő reáliskolában rajztanár, majd
n é pfőiskola i docens és szabadiskolai mentor a nyugdíjba rnenetele
mig. Ez utóbbi posztot még a mai napig is betöltöm.

A versírás. festés, rajzolás kezdettő l fog va h ü maradt hozzám.
Sok könyvbemutatóm és képki állltásom volt eddig itt is, ott is.

.A mi azonban nekem a legfontosabb volt serdülő koromtól a mai
napJg, hogyelhivatottságomnak megfelelöen tevékenykedhettem.
tev ékenykedhetek mind a költészet, mind a művészet terén. Emel
l ~lt ~enget~ge t olvasok. kiállí~á s,t látogatok. és több helyen a kiállí
tast en nyitom meg. Enem, id ős koromra már il kirlt úra közelében
magam is annyira átformálódtam, hOQYszámomra más már nem is
létezik. Ennek élek, ennek halok. A r;ális, valós élettő l kissé már el
is távolodtam. Különös. különleges lettem, de olyan valaki, aki még
ma is tanul, fejlődni kiván.. .

Végigjártam az egyiptomi, gőrőg-ró ma i művészetek után (de
a barlangrajzok müvészetét sem szabad kihagynom!) a reneszánsz
művészeté t, majd a nagysze rű rnaníerizmus után a barokkrnüvésze
teken át C/oyáig, a romantikusokon át a modemekig mindent. A lig
van művészet i stílus, amit már csak kíváncsiságból'ki ne próbáltam
volna. Szeréttem mindennel és mindig a legnagyobbakkai mérni
magam, függetlenül attól, hogy ez sikerült vagy nem. Tanulni akar
tam mindenből! Ez az alapállás a versírásomra is hatott. Egyszer
csak azon vettem észre magam, hogy miután nagyon behatóan
fo~.lalko~ta l~. S~hub:rt dalaival és Bartók zenéjével, vagy H eine és
H ölderlin költészetével. magam is más tettem. Hatott a condolko
zásomon túl a müv észetemre, és azóta másként rajzolok~ másként
festek. másként írok!

Nem, én sosem tagadom meg a múltam. s őt szeré tettel oondo
lok rá, ám én nem csak a tavalyi, de a mai szemmel is szeretn~m fel
fogr:'i,? megváltozott kulturvilágot, mert érdemesnek tartom magam
a fej l őd ésre IS. Eszrevettem. hogy mindennek mindenhez köze van
és az ellentétek nem azért vannak, hogy egymást megsemmisítsék:
hanem hogy egymást kiegészítsék.

Ma gyarnak vagy németnek érzem magam!
Kimondhatatlanul hálás vagyok az Ég;ek, hOQYmagvar szülök

től magyar földön szü lettem, és miután a gonoszt:vőkneJ~ már meg
b,~c~atottam , sz?bad vagyok érde~1CilT~ ~zerin t. (N oha még mindig
fa jdalomma[ VIselem azt él megállapitést. hogy otthonomban ez
nem történhetett meg.. .) '"

* * *

I;-logy festőnek vagy költőnek érzem magam!
, , ,E letem s~ rán minden"a festészet felé terelgetett, amiben meg
~~el,cs~m . ~z~r~n t .me.gIchetos,en otthonos vagyok. Ezt bizonyítják az
onallo kiálltt ásatm ittíhon) es otthon is. A költészet azonban mégis
legalább olyan kedves nekem, mint a képzőművészet, noha ehh~z
később fogtam. E lősz ör 1957-ben jelentek meg a müncheni . Nern
z~_tő,rbe,n" verseim. és a kölni ernigrációs Vörösmarty Kör is tagjai
koze v álasztott, ahol egy közgyűlésen már saját verseimből szaval
tam. E~ a Könyvbarátok hasábjain meg is jelent. 19óO-at írtunk
ekkor, es ebben az évben nyertem el egy svájci kiírás pályadíját is.
De hamarosan abbahagytam irodalmi-közéleti szereplésemet. mert
ezzel megtarthattam egy esetleges hazalátogatasi reményemet. ami
1963-ban az amnesztia után meg is történhetett. Azóla csak ma
gamnak írtam verseket, mindaddig, míg otthoni kapcsolataim any
nyira megszilárdulhattak SzabóFerenc, Szabó Ernő jóvoltából, hogy
Magyarországon is több kiá llításom és könyvbemutatóm jöhetett
létre.

Írtam a Napórába. a Jás! kunságba is verseket. Eddig négy ver
scs!w.nY':.e:.n ~ t m.~J t~ttuk .be En~rődön is. Ha lsten éltet és l eh etőség
ad ódik. ötödik kötetem IS megjelenik. melynck el ők észü l ete i elkez-
elődtek . '"

Tehát a vers legalább olyan kedves és fo ntos nekem.rn ínt a fes
tészet. M iért is ne lehetne! Egyik sem zárja ki a másikat, sőt test
vérként, jól megvannak egymás mellett testvéri szerétetben. Nem
ritkán megesik az i, hogy amíg elkészül egy versem, már ugyan
azon a papíroson rajzolom az illusztrációt hozzá.. . Vagy egy fri ss
rajz mellé verset írok. '"

A Nép fői sko lán minden évben kiállítást rendeznek a magukat
(ám bíZ~: :.n~vészct iránt érdeklődök munkáiból. Egykori tanítvá
nyaim ~ozu l rs sokan választották a művészt pályát, van köztük gra
fíkus, kirakatrendező, rnűv é szeti újságíró és műv é szet íört énész is.. .
Am i a k é pz őm űv é szetet illeti, itt megbecsülnek. várják a következő

kiállításomat. többen meglátogatják a m űte rmemet. .
. N em így van a versírással! Sokan el sem hiszik, hogy verseket
IS írol,<' Kérdésükre, hogy míért nem írok németül verseket, mindíg
azt v álaszolom. mert nem tudok. . . N oha a nyelvüket mazas fokon
beszélem. .. "

Hát ez a misztérium, amit gyakran versben meg is fogalmazok!
Az anyanyelvemen... magyarul. ..
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Szeptember
Rakott krumplinudli

Krumplinudlit készítünk (főtt burgon yához annyi lisztet gyúrunk, hogy ösz
szeálljon, nudlikat sodrunk belőle és lobogó sós vízben kifőzzük) . Kikent tűzálló

tálba rétegeijUk a nudlit juhtú róval, szalonnazsírral kevert tejföllel. Sütőben átfor
rósítjuk . Metélőhagymával díszítjük.

Seidl Ambrus

Német kezdő in r/ul Gyomán e e. e s -s e , " edd, csütörlöt..

TŰZI.FA
bükk, tölgy, akác, akácfaos zlop

Minden felületen
otthon vagyunk!
Vállaljuk lakásának teljes kör ű

felújítását, elk épzel ései szerint!

METÁLSTOP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forga lmaz ó markabolt c' -zervíz

PRüFILJAINK:

A felmérésünk, ami az írásos árajánlatot
ís tartalmazza , teljesen ingyenes.

Munk áink garanci álisak,
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető

legjobb minőség elérése a legmcgfizethet őbb áron!

- festés, mázolás, tap étázás
- homlokzatszigetelés, hősz i getelő rendsze rek
- gipszkarton falak , álmennyezetek, el ő t é tfalak. boltívek
- rejtett világítások, gipszkar ton d íszít ések, dobozolasok

lami nált parketta lerakása, parkettac siszolás
- fürd ök, konvh ák burkol ása. kőm ű ves munk ák
- tetőterek beépít ése, szigetelése
- nyílászárók, ajtók, ablakok cser éje
- bo ntás, sitt elszállítás
- vizes falak sz ígetel ése
- házak k ü ls ő ho mlokza tának szigetelése, szín ezése
- hidegburkolás (csempe , j árólap, má rvány, gráni t ler akás",

ill. tégla lera kása)
- mele gburkolás (PVC, lin óleum, szalagparkett a, lamin ált

parketta,
- padlószőnyeg , dekorpanel rakása és fektetése)
- állványozás, állványok bérb eadása (gurulós, hom lokzat i)

LÁTKÓCZKI LÁSZLÓ. Telefon: 06170/381-422'7

Tornádó elektro mos kerék[' .lJ'< .k.
- g ázk ész ülékek, kazán ok. rud iatorok ,

csövek, szerelvények. ..-.:~

h űt ő szekr é nyek, fagyasztóládák, mo sógépek, 8"~
. - háztart ási kisgépek. szórakoztató elekt ronik a,

szegek, csavarok, zárak, lakatok.
fürdőkádak, mosd ók, csaptelepek. mosogat ók
[ úliust ólkedvező áron ZÁRTSZELVENYEK,
TÉRHÁLÓK, ESÖCSATORNAK is kaphatók!

GYOMAENDR ÖD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hítellehetőség! Minden kerékp árhoz értékes ajándékot adunk!

'sz!fo

ÉSZÁRU

zjön
Szeretettel váram minden kedves régi és új

vendégemet telje s körű n ői -, férfi és
gyermek-fod rászatomban.

Igényszerint házhoz ismegyek! Hétvégeken is!

LátkóczkinéErdős Magdolna
GYOMAENDROD, KULlCH GY. U.61 .

Telefon: 06/70/31 2··5037

FENYŐ F Ű
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pal lók,

szegőlécek, gerendák, lambéria

~. r' lZ'Jétcl leltét el", Reg iszt rál" ! I1dl " ".!~~~!~_",!!,,"'.!'?c;l.!!i~':!'!..<!,"_'! hOllla pol'.

Ho n em t ud regilztl'álni. hí" jOIl és segítü n"!
További í"form 6. ció~ c1 honlapuntton: www ..in t ernyelvstudio.hu

Várható még to vábbi ingyenes t c.lI'lfoIYl:Irl1: angol újra~e:Edő,

angol bözéphaladó (81), német bözépha la dó (Ell).
A projektIroda m inden hónap 31·én tólti fel a tanfol yamokat a tuda sodajovod.hl l oldalra.

InterTNyefvstúdló;rg9:91p~~~~r~'ST;lilli;ij~;i~ H-P 15-18 óráig

Telefon: 20 /9 47 B 16 03, 20/229 B 70 22
e-rno il: l" fo@ intert!\!elust".~II>.!I.!!
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTE~<
Híradásunkban csak azokról emlékezünk

meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá
járultak!

BURAI GYÖRGY JÓZSEFNÉ SZÉCSI
ILONA, aki Endrődön élt, 59 évesen hosz
szú súlyos betegség után elhunyt. Gyászolja
a családja. '

KATONA ESZTER, aki Endrődön élt,
auguszt us 16-án 72 évesen váratlanul el
hunyt . Gyászolja a családja.

ZSIGRI MÁRIA, aki Endrődön élt, 85
éves korában, augusztus l-jén hosszú be
tegség után megt ért Teremtőjéhez.

Gyászolja mindenki, aki szerette.

..'1te- ,,~ et se.~~e.<~:

~<'á!a ~t<ta4~. át#~. We4.
O~ itt~~~ "'-4.
~~ M]M4~ a tJ~tdeH<J4."

(p~ ~)

Békesség haló poraikon ,
fogadja be őket az Úr
az Qországába.
Az Orők Világosság
ragyogjon felettük!

Az endrődi katolikus temetők takarí
tását, karbantar tását támogathatják ado
mányok felajánlásával:

Készpénzbefizetés az endrődi plébáni
án hivatali időben (munkanapokon 8-12),
vagy az Endrőd i Szent Imre Egyházközsé
gért Közhasznú Alapítvány számlájára be
fizetéssel vagy átutalással. Számlasz ámunk.
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet.

Az endrődi és a hunyai templomban,
a katolikus szertartás szerint eltem etett
halottakról 40 évre visszamenőleg, név
szerint megemlékezünk halálozási évfor
dulójuk napján.

Szép és üdvös lenne, ha a gyászoló
család, egy éven belül havonta, egy éven
túl évente szentmisét ajánlana fel elhunyt
szeretteikért.

Bé fenyéri gy rmeke
"Cselekedet nélkül a hit meghalt"

(Jakab apostol)

Gyermekfilharmónia Gyomaendrődön

Dr. Szon da István

A szentegyházi szé
kely gyermekkórus együtt
ünnepelte Szent István
napját városunk lakóival.
Augusztus 20-án a városi
ünnepség a Polgármesteri
Hivatal előtti téren volt ,
ahol felavatták a Gyom a
endrőd címerét ábrázoló
fafaragást. A 150 fő s szé
kelyruhás gyermekkórus
részt vett az ünnepségen,
ahol a három tör ténelmi
egyház képviselői megál
dott ák és megszentelték az
új kenyeret.

Este, 19 órakor az endrőd i Szent Imre Katolikus Temp
lomb an csaknem ezer ember előtt ünnepi konc ertet ado tt a
Gyermekfilharmónia Haáz Sándor karnagy vezetésével. A három
napig vendégeskedő kórus ellátását sokan segített ék. Köszönörn
minden adakozónak és segítőnek a munk áj átl

bem utatására.

Gyomaendrőd,

2013. augusztus 26.

VaszkóSándorné

Ez a nyaraltatás nem jö hetett
volna lét re a családom segítsége
nélkü l, köszönette l tartozom Nekik.

Nem hi rdettem ezt az ese
ményt, csak nagyo n szűk körben,
mégi s seg ítő emberekre találtam.

Külön köszönetet mondok
Várfi András polgá rmester úrnak,
úgy is, min t magánember, hiszen ő

meg is látogatt a a gyermekeket és
nem jö tt üres kézzel.

Köszönet Dr. Dénes Zoltán
atyának, ami minden nap eljött a
gyermekekhez.

További támogatók, akik á(
érezték, hogy ezeknek a gyerrrie -,
keknek mily en nagy szükségük van
a jó szóra, a szeretet re.

Varga Zoltán önkéntes segítő

Sikér Kft
Dr. Szonda István
Nagy László Rosté lyos Húsbolt
László Anikó Diadem Pat ika
Varga József és felesége

Vargáné Marik Henrietta
Iványi Lajosné
Szabó Balázsné
Szakálos Tibor és felesége
BingesVince és Cselei Lászlóné
Gellai Béláné Binges Katalin
Bajusz Évaés Kakati Zsolt

A búcsúzkodásunk során értet 
tem meg ennek a néhány napnak a
je l entőségét, valamint azt, hogy ez
egy felemelő cselekedet volt, amit
nem a külvilág számára csináltu nk.

2013. augusztus 13-17. kö
zött vendégül látt uk a bélfenyér i
gyermekotthon néhány kis lakóját
a saját Templom-zugi vendéghá
zunkban.

A gyermekek rendkívül hátrá
nyos környezetből kerültek a gyer
mekotthonba, Marci atya védőszár

nyai alá.
Pünkösd el őtt je lentős meny

nyi ség ű élelmiszert vittünk ki Várfi
András polgárme ster úrral ésVarga
Zoltán önkéntes seg ítővel, inne n
ismertem meg' a körülményeket,
valamint az ott é l ő gyermekeket.

A" látogatás" hatására úgy dö n
töttünk a férjemmel, hogy néhány
gyermeknek megpróbálunk örö 
met szerezni azzal. hogy rövid időre

feledtetni tudjuk velük a kilátásta
lan helyzetüket.

Közösen f ő zt ünk. csónakáztunk
a holtágon, sokat beszélgettünk
velük , Az egyik napon Dr. Szonda
István segítségével kemencébe
sütöttünk kis kalácsokat, valamint
hagyományos kelt tésztát.

Gyalogosan a gáton tettük meg
az utat oda-vissza, ami igen nagy
élmény volt a Hárrnas-Körös part
ján sétálva.

, Augusztus lS-én este az
endrődi templomban szentmi sén
vettünk részt, ami szintén fontos
volt a gyermekeknek, hiszen ő k

egyházi otthonban élnek.
Az idő rövid sége, valamint az

a tén y, hogy nem érkezett velük
kísérő, behatároita a l ehetősége in 

ket, hiszen a nap 24 órájában gon
doskodni kellett az ellátásukró l, a
fe lügyeletük rő l, igy nem túl sok i d ő

jutott városunk nevezetességeinek



Gyomaendrőd, Fő út 15.
Telefon : 06-20-952 7-032 és

06- 66-386-274 ,

Őszi ajánllItaim:
6l I<andaliók, szenes I<ályhák, kályhacsövek)

csőtisztítók
~ Zománcos üstök, üsíhézok, tároló rekeszek,

savanyító edények
e Szivattyúkkmüanyagtömlők, bilincsek,

csatlakozó
cl Fóliák,müanyaghálók,müanyagzsókok)p.p. zsáko
fl Kerítésdrótok)szegek, csavarok

,--- - - -------, ao Barkácsgépek, kéziszerszámok, védökesztyük
III Munkaruhák, rnunkavédelmi bckcnrsok
o Virágföldek, virágcserepek, őszi virághagymák
" Festékek, ecsetek, festőheng e re k , csempe

ragasztóK
e Izzók, elemek, vezetékek)kapcsolók, stb.
cl Borászati kellékek, parafadugók, üvegek)

de mizsonok
• Alu létrák, lalicskák, betonkeverők, kőm űve

szerszámok
o Szőnyegek -2x3-mas, ésfutószönyegek
& Konyhai felszerel ések, fürdöszobaszönye

gek, viaszosvásznak

VlÍramvlÍslÍrlóimllt! • FARKAS MÁTÉ

Egész évben várjuk ked
ves vendégeinket klimatizá lt,
termál vizes szobáinkban.

Vállalju k baráti , üzleti ,
családi rendezvények lebe
nyolítását klimatizá lt étter
münkben 70 fő i g .

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyolítását vállal
juk a teljesen klim ati zált Híd
fő étte remben 160 fő ig.

Az étterem nyitva
11-21 óráig.

,.-

PCESZq;1(
Panz ió és Etterem

5500 Gyomaendrőd, Sza badság t ér 6.
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil : 06-20/5599-240

E-m aii : feszekpanzio@ mail .globonet. hu
www.feszekpanzio.hu
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Áro: 195 Ft

Tímár Mih ály
56-os nemzetőr alezredes

Balaton lelle

folytatás a 9. oldalon

Tisztelettel:

Meg kell említen em még egy nevet
az 56-os forrada lm i eseményekke l kap
csolatban En d rődö n . Ö ped ig: OSZ LÁCS
BÉLA- élt: 16 évet, meghalt 1956 novem
be rben. Agyo n lőtték a karhata lm istá k.

Ö az egyetlen szemé ly, aki az életével
adózott az 56-o s forradalomnal< Endrő 

dön .

ápri lis 9-j keltezéssel .Sziqor úan Tit kos' össze
fog laló je lentés t küld ött az Állambizton sági
Szolgálat számára. Ez volt az a tikos káde rlap,
amely végigkísérte az embert élete végéig,
min t megbízhatatlant. Endrődön 130 személy
volt a nemzetőrök közül rajta . Számo mra még
a kislányom közép iskola i j elent kezésénél is ki
záró ok vo lt, a kulákszármazással együtt.

A forrada lom leverése ut án 1957-b en azért
sokan kerültü nk a .Cso ntbrtqad '; a putajkások
kezei közé. A Bizottmány vezetői t elit élt ék.
Ezt teljes részletességgel leírj a Szendrei Géza:
1956, gyomai, endrődi , környékbeli esemé
nyek cimű kön yve.

A rendszerváltás után újjáa laku lt a nem
zető rség. Somogy megyében te lepedtem le.
It t j elentkeztem én is. Elfogyunk lassan. Tagja
vagyok az 1956-os Nemzetőrség Budapes ti Ta
nácsának is. It t az éves közgyű l é sen (körü lbe
lül még 300 é l ő tagunk van) mindig előadá s t

tartanak egy-egy megye 56-os eseménye i rő l.

Legutóbb Békés megyei esemén yek kerü ltek
ismertetésre. A lét számi adatok at és a névsor t
az előad ótól tudtam meg. Három név szerepe l
Endrődrő l: Vaszkó Mi hály, Balogh Elek, és Die
nes Izra. A Történeti Levéltár, csak rólam szó
ló adatokat szolgá ltat ta ki. Az 56-o s or szágos
tagság segített hozzá az 56-os nemzetőri lista
megszerzéséhez . Azt hiszem, ezen lista már
csak egyetlen élő tagja vagyok.

Ezért adom közre.

A fe le iősen gondolkodó emberben ben
ne kell, hogy éljen a po lgári köte lességtudat.
Ennek következménye az, hogy be lső ind ít
tat ásból önként váll al seg í tő tevéke nysége t
- mi nt napjainkban az árvíz elleni védekezés
né l - természeti katasztrófákná l, vagy háború
esetén. Ezt Deák Ferenc fogalm azta meg leg
szeb ben.iA köz érdekében vállalt feladat nem
egyéb, mint az, hogy hűen teljesítem po lgár i
köte lességem . Ennél többet senki sem tehe t,
kevesebbet tenni senkinek sem szabad ". Ezt
1848-as nemzetőrség szervezése alkalmáva l
mon dta.

Valahogy mi is így éreztü nk az 1956-os
forradalom kitö résekor. Endrődön a Nemzeti
Bizottmány október 28-án alakult meg . Mi nd
já rt hatá rozatot hozott a nemzető rség felál lítá
sáró l. A Bizottmány elnöke Vaszkó Mihá ly volt,
akinek a jelszava az volt: .End r ő dö n egy pus
kalövés sem történhet ". Ismerte az endr őd lek

vérmé rsékletét és elkesered ett ségét. A"polgá
ri kötelességtudat" vezetett bennünket is, ami 
kor mi is je lentkeztünk Édesapámmal a nem
zető rségben . Ö a kapott bö rtönbüntetetése
mi att és a teljes fö ldv agyo na, tanyája elvesz
tése miatt érzett ellenszenvet a rendszerrel
szemben, hiszen vándor- építő-mun kásként

élte az életé t. Én október 21-én szereltem le,
ami kor megfog adt am, hogy "többet kapcát
nem tekerek a lábamra". Fegyvert nem fogok.
Mikor ezt elmondtam. a nagybátyám, Tímár
Mik ló s azt mondta: Öcsém, mi vég igharcoI
tuk a II. világh áború t. Voltam megsebe sülve,
vo ltam hadifogságban, a másik Nagybátyád
- Vince - meghalt a háborúban . Most rajtatok
a sor, ez a ti hábo rútok. Ezt meg fogadva je
lent keztem, és vég eztük rendfenntartó tevé 
kenységünket. Vezetőnk Dienes Izra vo lt, aki a
polgári iskolában tanárom is vo lt. Kiegyen sú
lyozott, megfontolt ember vo lt, aki a lázongó
egyéneket is le tudta csil lapítani. Ennek is kö
szön hető, hogy Endrődön senkit se b ántottak .
nem történt semmi atrocitá s. Ezért az orosz
megs zállás után az újjáa lakult MSZMP vezetői

köszönetet mondtak a Nem zet i Bizottmány
nak . Összesen 192 szemé ly jelentkezett nem 
zetőrn ek. Ezek éjje l, nappal szolgálatban vol 
tak. Az akko ri pol itika i nyomozó osztály 1959.

Idősek vil ágnapja

Önkormányzat i h írek

IN MEMORIAM: Ugrin Gábor

A tartalo hó

Hunyai öregm ínístr áns találkozó

xx. évfolyam 10. szám

Az ENSZ 1991
ben hirdette meg az
Idősek Vil ágnapj át.
s azóta a Föld szin 
te minden országá
ban megemlékez
nek októ ber elsején
a szépkorúakról.
Szerkesztőségünk is
szeretettel köszön

ti az időseket, kívánva nekik Isten áldá sát,
egészséget , hosszú szép életet. .

"Becsüld meg az ősz fejet , add meg a tisz 
teletet az öregek/uk..." (Lev 19,32).



Aranydi ploma

H írek innen-onnan és házunk tájáról

Tisztelt Szépkor úLakosok!

2013. október

Hunván végeztem az általános iskolát, Gyom án érettség iztem
1960-ban.

1963-ban államv izsgáztam a szeged i Fels őfok ú Tan ít ók épz őben.

ősszel már elkezdtem tanítói munk ámat a hu nyai általáno s iskolában.
Az alsó tagozatb an taní lottam első, második osztályban, majd éneket
a felső tagozatban és énekkart is vezettem. 12 évig dolgoz tam Hunyán.

Mivel családommal Kondoroson éltem a korai oda -vissza utaz
gatás egyre töb b probl érn át okozott, ezért 1975-ben kértem az áthe
Iyezésemet a ken dorosi iskolába. Itt is mindi g első, második osztá lyt
tanítottam. Az utol só évben napközis tanító volt am .1998 -ban mentem
nyugdíjba.

2004-től a kondorosi Rózsa Pávakört vezetem jelen leg is, ami elég
sok munk át, elfoglaltságot jelent számomra, főleg a szlovák nyelvű da 
lok tanulása mi att.

Az idén 2013 szep tem ber elsején vett em át a szeged i Tudomány
egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kará n az ara ny oklevelet, mivel
ötven éve vagyok pedagógus.

Ha újra kezdeném. akkor is ezt a szép foglalkozást választa nám.
L átkoczki Mildósné Gyuricza Jusztina

1974-75 ; Ülő sor: Arn ótszky Edit, Ham za Mária, Raczkó Erika,
Fab ó Berta , Gyuricza Juszt ina tanító né ni, Giri cz Edit , Szmola Haj
ni, Hanyecz Magdi, Fülöp Erzsébet - k öz éps ő sor: Sóczó Géza, Huny a
Béla, Sóki Lajos , Rau Adám , Tímár Györg y, Dú zs Im re, Hanyecz Vince
- felső sor: Polányi István, Bélteki Feren c, Tímá r László, Molnár György

A bennünket felnevelő generációk erőt adó példája, biztatá
sa ma minden korábbinál font osabb. Október elsején, az Idősek

Világnapján mondjunk köszön etet rnindazokn ak, akik oly hosz
szú éveken át rakt ák le azt az utat, amelyen ma mindannyian
járunk. Szeretet tel és tisztelettel köszö ntök minden sz épkorú la
kost , életükhöz további jó erőt, egészsége t kívánok! Isten éltesse
Onöket!

Tisztelett el: Dankó Béla országgyűlési képviselő

Az " Egy közülünk" ke zdemény ezés elérte a kitűzött

egymillió aláírást

Az "Egy kő z ű l ünk" európai polgá ri kezdeményezés elindí tói
szeptember l 2-én bejelentett ék, hogy összegyűlt az egym illió
aláírás, amely szükséges ahhoz , hogy hivatalos petíci ót nyújtsa
nak be az Eur ópai Bizotts ághoz. Az aláírásgyűj tés október 31-ig
folytatódik. Legalább hét EU tagországból kell összes en egymil 
lió állampolgárnak aláírn ia a kezdeményezést, ame ly hivatalos
felhívás az Európai Bizottság számá ra, hogy jog i változtatást ve-
zessen be és ezáltal függessze fel az embrionális őssej t kutatás
EU finanszíro zását.

A kezdeményezés elindítói nyilatkozatu kban kiemelik, ho gy
I I ország államp olgárai aláírás ukkal kifejezték egyet nem érté 
süke t az embr ioná lis őssej t kutatás nagyon ellentmond ásos EU
finanszíro zásával. Ezek az országok: Ausztria, Franciaország,
Néme to rszág, Magyarország, Olaszország, Litvánia, Hollandia,
Lengyelország, Rom áni a, Szlovákia és Spa nyolország . A siker
egyben erős euró pai kon szenzust is jelent azon a téren, hogy
szükség van az embriók nagyobb véde lmére.

Az egymillió aláírással az "Egy közülünk" a második olyan
európai po lgár i kezdeményezés, ame lynek sike rült m egfelelnie
az Euró pai Bizottság álta l felállított követe lmények nek hogy hi
vatalos euró pai petícióvá váljon.

GYOMAENDRŐDÖN, Tamási Áro n 13 sz. ala tt i ház el-l
adó. Érdekl ődni: 06 30-705-1257 szá mon leh et. I

Iskolai tal álkozó

Az Endrőd 2. Sz. Álta lános Iskola 1968 évben végze tt tanulói és
a tant estület 45 éves osztályta lálkozóra gyűltek össze az ország több
váro sából, külföldi munk áb ól, Gyomaendrődről20 13 . szeptember
l -í- én, hogy fára dtságot nem kímélve bizo nyítsák az össze tartozás
erejét, szépségét.

Köszönjük, hogy e számunkra fontos eseményre elfogadták
meghívásun kat és jelenl étükkel megtiszteltek bennünket Tanára
ink. (lásd a képeket a lap alján)

Ez alkalomból látogatást tettünk egykori Iskolánknál Öregsző
l őbcn és megkoszorúztuk az emlékhelyeket.

Csoportkép:
Elöl: Korcsok Katalin, Hri tz Ilona, [akus Imre, Alt Jánosné,

Ornilják István, Omilják András, Oláh Gizella, Tóth Béla, Farkas
Eva

Hát ul: Medvegy László, Gombkötő Béla, Gubucz György, Gyu
ricz a Sándo r, Tímár Sándor, Vaszkó Gergely, Giricz Lajos

Gócsi Lószl ó Alt Jónosné Giricz Ven d el
j g (.ll~l o t 6

Pésó Béláné Tímár Sándor



2013. októb er

h ogy miről döntött a Képviselő-testüle t szeptember hónapban

2013 . szeptember 26-i ülés tartalmából:

A mai ülésen 31 napirendi pontban, a legtöbb esetben az előte r

jeszt éssel egyetért ve hozott döntést a Képviselő-testület.
Az ülés végé n, a bejelentéseknél, képviselői hozzászólásból

me gtudhattuk. hogy ajár ásunkhoz tart ozó települ ések (Csá rda
szállás, Dévaván ya) levelet intéztek Gyomaendrőd Váro s Képv ise
l ő - test ü l et é hez, a Közigazgatási és Igazságü gyi Mi ni sztériu mba Dr.
Navracsics T ibor úrhoz, val amint a Békés Megyei Kormányh ivata l
Kormánymegbízottjához Erdős Nor ber t úrhoz. Ebbe n a levélb en
tudatták , h ogy csa k abba n az ese tben kívánnak a j övőben jár ásunk
tagjai maradni, ame n ny ibe n an na k irányításában nem fog változás
bekövetkezn i.

Hetekkel ezelőtt röppent fel a hír, h ogy Andó Ág ne s Hivatal
vezető Asszonyt a Gyomaendrődi [ árási Hiva tal élé ről le kívánják
vált ani. Hat ár ozott véleményü k az, hogy aHivatalvezető Asszony
szakmai tudása , ember i hozzáállása és törekvése, a járás ba n l évő te
lepülések kö zigazg atásának minős égi megszervezése, kiszo lgálása
tette sik er essé és elismer tté Békés me gyében. Kiemelkedő munk áj át
Erdős Norbert ko rmánymegbízott úr is több fórumon h an gsúl yoz
ta .

A Képviselő Asszony aggod alm ának adott h angot, s egyben re
m én yét fejezte ki, hogy az ügy tisztá zása ut án a 20 13-ban m egala
kul t Gyomaendrőd i Jár ás mindenki megel égedetts ég ére folyt athat
ja hatékony m ű köd é s ét ,

Vidovszky - kép és Corini - grafikák megvásárlása

A Közalapítván y Gyomaendrőd Város K ö zgyűjtem é nye i ért

Kur atóri uma azzal a ké réssel for dult a K épvisel ő - testü lethez, ho gy
jár uljon hozzá egy Vidovszky-kép , illetve Co rini - grafikák m egvá
sárlásához.

A gyul ai Körösp Art Galéria tul ajd on osa felaján lotta megvételre
/l 00.000. ft -érti a "Tavasz a kertben" c ímű Vidovszky -képe t, vala
m in t egy magát megnevezni nem kívánó helyi lakos 9 db. Corini 
gra fikát, illetve olyan rajzokat , amelyeket a m űv észn ő ba ráta i készí 
tette k, szintén 100 .000. Ft -ért.

Egy m ásik gyomaendrőd i lakos is felkere ste a kép tá rat azzal,
hogy 3 d b. Co rin i képé t eladná l.300.00 0.Ft.-ért

Az Ügy re ndi, Okta tás i, Ku lturális, Kisebbségi és Esélyegyenlő 

ségi Bizottság jav asolta a Képvi selő -testületnek a kép ek megv ás ár
lását azzal a feltétellel, ho gy a képtár kurató riumá nak elnö ke kérj en
fel értékbecslőt az alko tá sok ér téké nek megállapítá sáho z.

Katona JózsefM űvelőd ési Ház nagytermének ha sználata

Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az aug usztus i ülé
sen utasította az Ügyre ndi, Oktat ási, Kultur ális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságet. ho gy szeptem beri ülésre kés zítsen
elő te rj esztés t a rra vo na tkozóa n, hogy a város ban m ű k ö dő civil
sze rvezetek az év hátralévő részéb en in gyenesen h aszn álhassák a
m űvelő d ési há z nagyter mét. (Civil szervezet fogalmán az a bíró 
ságilag bejegyzet t sze rve zet értendő, am ely nyilvántart ásba vétellel
rendelkezik.) A felmérések alapjá n az in gyen es terem ha sználat vár 
hatóan 500.000. Ft- ta l terheln é az id ei év költségvetését.

Az előterj esztést tárgya lta a Pénzü gyi Bizo tts ág, aki egyértel
m űen elutas íto tta a térí tésmentes haszn álat l ehe t ő s é get, illetve az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyen lőségi Bi
zo ttság azza l egészítette ki a Pénzü gyi Bizottság javaslat át , ho gy a
20 14. év i pályázt at ások során gondo ljana k a Civil szervezetek pá
lyáztatási konstrukcióira is.

A Képviselő- testület elfogadta a javas latot.

7. sz. háziorvosi körzet m űkődtet é se

D r. Bá nki Gy ula a 7. szá rn ú fe lnőtt há zio rvos i kö rze t or vosa

20 13. d ecember 31. napjával meg kívánja sz ű ntetn i egészségüg yi
vállalkozását , a pr axis m ű ködtet é si jo gát pedi g vissz a kívá nja adni
az önkorm ányzatnak.

Az egészségügyi alapellátás ban kialakult gya korlat ra tekintettel,
az átvétellel és működtet é ssel kapc solatos feladatok ellá tás ával a
Képviselő - tes tület megbíz ta a Városi Egés zségügyi Intézm ény Igaz
gató Főorvosát, Dr. Torma Éva asszonyt. A pr axis átvétele során
ker ül felm érésre a rendelő feJszereltsége, valamint az átvé tellel ka p 
csolatos kö ltségek szá m bavé te le, amelyről a Képviselő-testületet a
novemberi ülésen az Egészségügyi Intézmény tájékoztatn i köteles.

A Képviselő - testület jóváhag yta az előterjeszté st.

Beszámoló az oktatási va gyon m űködtet ésér ől

A rn űködtet é s tap asztalatai ról és az elvég zett feladato kr ól ut ol 
jára a júniusi testületi ülésen kap tak t áj ékoztat ót a képviselők.

Az oktatási intézmények állapotfelmérésér e, bej árásár a június
25- én és 26-án kerü lt so r. Az ÁNTSZ Szarv asi Kirendeltségével tör 
tént egyeztetés alapján éve nte kötelező jelleggel el kell végezni a vi
zesblokkok, ö l t ö ző k, étkeztetéssel kap csol ato s hel yiségek tiszt asági
m eszel ését , mel yet a Zöldpark Kft. minden oktatási intézményben
végreha jto tt. A hel yszíni bej ár ás során m egh atározot t rn unkálato
kat több csoportba sor olták a fontossági sorrend figyelembe véte 
lével. Így:

- 2013-ban elvégzendő felad atok
- l éven belül elvégzendő felada tok
- 2-3 éven belül elvégzendő mun k ál atok
- 4-5 éve n belül elvégzendő munkálatok

Az idei évre kijelölt felad atokr a 3 árajá nl at ér kezett , ame lyek
közül a legelőnyösebb lett eJfog adva : Gyomaszolg Ipari Park Kft .

201 3. augusztus 30- án és szeprember 4-én a már elkész ült mun
k ák megtekintésér e kerü lt sor az erre kije lö lt szemé lyek részvét e
lével.

Az okt atási vagyon m ű ködtet é s éhez kapcsol ód óari 20 13. szept
ember 6-ig az alábbi ki adások jelentkezt ek :

A 2012-es évet terh elő, de 20l3-ban j elen tkező 14 M. forint
szin te teljesen felhasználásra került, m íg a 20 U -as évre beter vezett
62 M Ft -ból 25 M Ft lett felhaszn álva.

A Képviselő-testü le t egyhang úa n elfogadta a beszámolót.

Beszámoló a települési játszó terekről

Városu nk tu lajdonába n 8 db játszótér va n. (Erzsébet liget i, Vá
sártér, Besenyszeg, Októb er 6 lak ótclepi, Cs ókási B tér i, Hősök ter e,
Nép liget)

2013 októb er éig településünk kettő új ját szótérrel bővült :

Besenyszeg , valamin t a Csó kási Béla téren lévő játszóterekkel. (A
szabványn ak megfelelő két üléses lengőhinta került elhelyezésre)

Megállapításra ke rült, hogy szinte m in de nhol ta láltak olyan
já tékot, ame ly csak részb en felel meg a követe lm én yeknek. A ját 
szótéri eszközök javítási kö ltsé geinek felm érése folyamatba n van ,
és előrelátható lag október 31-ig a szükséges munkálatok elvégz ésre
ke rü lnek.

Csatlakozás a 20 14 . évi Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez

Az Emberi Erőforrások Mi n isztériu ma min den évbe n meghir
deti a Bu r sa Hungarica Felsőoktatási Ösztö ndíjrendszer pályáza
tot Az ö nkorm ányzatokn ak az idei évben október l l -ig va n lehe
t ő s é g ük csa t lakozni a 20 14-es fordul óhoz. A támogatás t kizá ró lag
szociális rá szorultság alapján leh et elnyerni.

A Bursa Hungarica Ösz t ő ndijpá lyáza t na k két típ usa van , az " ft
és ,,B" .Az "i\' típu s út fel sőoktatási inté ze tbe n jogviszonnyal rendel
kező hallgatók nyújth atják be, míg a "B" típ usút a 20 13/20 14 évbe n
ére tts égiző ta nulók.

A 20 14-es forduló pályázata in k benyújtasi ha tárideje november
15- e lesz, a támogatás mértékérő l a n ovemb er i Képviselő -testület i

ülésen kell dönt eni, melynek m ért ékét a beérke zett érvényes pályá 
zatok száma fogj a meghatározni.

Lehoczkin éTimár Irén
képviselő
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Az életemet megalapozó jó tündérek kö z ül hármat mégis ki 
ern elek. Dandé Etát, a b ölcs ömn él Vigyázó peszto nkát , akine k
- Edesanyám elmondása szerint - reggeltől estlz be nem állt a
szája, egyfolytában népdalokat énekelt. így előbb tudtam éne
kelni , mint beszélni. Innen a zenei anyanyelvünkhöz fűződő ö rö k
szerelmern. (S innen már csak egy lép és a k ész tet és, hogy ezt
a szerelmet másokkal is m eg osszam .) Tauth Antalt, a kápráza
tos zenei felkészültségűszarvasi kántortanítót (akko r még voltak
ilyen drágakövek az elemi iskol ákb an), ak i el képesztően magas
színvonaion szolg álta kis köz öss ég ét, és szerény , megelégedett
emberként élte m indennapjait. O jegyzett ej a zenével , ő tette rá
kezemet el öszőr, hatéves kor omban az o rg ona billentyűire, az ő

p éld ája nevelt az alázatos, szo rg alma s rnunkára,
E~ érettségim után a má sik nagy tanító rna t, Dezső bácsit,

a MAVAG legnagyobb g ép én dolgozó szakmunk ás zseni t , ak i
kétéves kényszer - és később olyannyira áldásosnak bizonyuló
- vas esztergályosi pályámon a számomra különösen kegyetlenül
nehéz ötvenes évek elején ci fra károm kodásokba burkolt arany
szívévei m egtanított a munkásember sokszor rejtőző értékeinek
megbecsülésére, a ..kaliberes" , néhány ezred millim éteres tűrésű

munkav égz és felelősségére. És arra is, hogy ha a tohonya vasnak
odavágunk az ólomkalapáccsal , az arrébb is mozdul. ..

, Ezek a látszólagos v életlenek, ki térők és a sok gyakorlás, buj
kalva vég zett k ántorizál ás, kórusvezetői próbálkozá s alak ítottak ,
~ú,rtak és vezette k el vég ül is húszéve s korom táján a főisko 

lai éve khez. a zenepedag ógust hivatáshoz. Azt hiszem, néhány
tanulságot le lehet vonn i ebből a kanyargós prelúdiumból. Pél
dául, hogy a nagy hagyományt, n épmes ét, n épdalt. sz ép ma
gyar, nyel~et gy~rmekeink l ehetőleg az anya tejjel szív ják maguk
ba. Igy va lnak Igazán maradandóvá és szern élyls ég-forrn álóv á.
Hogy a hétköznapokban is találhatunk kimagasló , so rsfo rd ító
példaképeket ... stb .

Nevelésemet a Zeneművészeti Főiskolán Kod ály Zoltán szel 
lemisége fejezte be. Tisztessége, roppant tudása, ko ncepciój a,
filozófiája elementáris erővel hatott rám; követése szent köteles
ségemmé vált." .. .

Szamos kórust vezetet t az iskol ai én ekkarok m ell ett, többek
köz ött a Tatabányai Bányász vegyeskart. a Csep eli Munkás Kó
~ust , évtizedeken át a Fővárosi Enekkart és pár évi g az Állami
Enekkart is.

1965-ben létrehozta az Ifjú Zenebarátok Közpon ti Kórusát,
m elynek a legutóbbi időkig fárad hatatlan vezetője voit. A z ének
kar hamar b ékerült a magyar zenei életbe, mind az 'a capella ' ,
rnínd az o ratóriuméneklés terén. Azt az id őt jellemzi a korszak
vezető zenekaraival és karmestereivel közös ko ncertek, így töb
bek közöt t Bach M áté-passiója a Liszt Fer enc Karnarazenekarral.
akkor m ég Sándor Frigyes vezetésév el (ebből a koncertből a
Hungaroton lemezt is készített), vagy Kodály Zoltán Budavári Te
Deuma f erencsik Jánossal (m elyet a Magyar Televízió relv étele
őri z) . A kó rus több m int 4 5 éves fenn áll ása ó ta Európa szinte
m inden szegletében meg fordult , legutóbb 2011 decem berében
Belgiumban turn ézta k. 20 12 ószé n Krakk óban szerepeitek.

Ugrin Gábor nevéhez összesen hét hanglemez és kilenc gim
názi umi éne k-zene tankön y v fűződik , melyeket m a is használnak
a k özép iskol ákban. Rendszeres en tarto tt kurzusokat itthon és k ül
fö ldön - többek köz ött Japánban , ahol évtizedeken át v isszajáró
vendég vo lt - , emellett szarnos k órusversenyen zsűrizett. 1978
~ta vol~ a M agyar Kod ály Társaság elnökség i tag ja, Liszt Ferenc
es Kodály Zoltán-díjas, a Bart ók-Pászto ry -dr] kitünte tett je. Ugrin
Gábor kös zön tése cím mel hetvened ik születésnapj a alka lm ábó l
po rtréfilm készül t ró la Horváth Tünd e ren d ezésében, nyolcva
nadik szül etésnapját a Művészetek Palotáj ában tartott jubileumi
ko ncert tel ünnep el ték meg.

.Ug rin Gábor, az Ifjú Zenebarátok Kórus ának alapító karnagya.
a Liszt ferenc Zenemúv észeti Egyetem és a Bartók Béla Zene 
művészeti Szakköz épiskol a tanára 2013 . jún ius 21-én hunyt el,
temetésére július ll -én vo lt a Farkasréti temetőben .

A Farkasréti temető M ako vecz-term ében Somogyi -Tóth Dáni
el orgonált, az ifjÚ Zen ebaráto k Kórusát Magyaróvári Vikto r vezé
nyel te. A sze rta rtást Horv áth Zoltán, a Teréz templom pl ébánosa,
egyben az Ug rin csalási lel ki vezet öl e és barátj a vezette, s ugyanő

m ondta Ugrin Tanár Ur lelki üdv éért július 16-án agyászm isét
a Bartók Konzervatórium és a Zeneakad ém ia köz ött félú ton ál ló
Av ilai Nagy Szent Teréz plébániate m plom ban.

A róla m egjelent írások alap ján összeáll ította:
Ivány i László

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki K ába-kö...
lsten áldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb J övő !

Tímar Má té

Ugrin Gábor
zenepedagógus,kóruskarnagy

(1932-2013)

Szülöföld. Bőlcs ó. majd koporsó!
Sarkcsillaq il négy égtáj fel ől !

A nyanyelved billyogk ént jelöli
Te vagy a téli hó s il tavaszi zöld,

1932. március 13-án Gyulán jogvégzett tisztviselő második
fiaként látta meg a napvil ágot.

Kisgyermek korában a család Szarvasra költözött, kapcsolata
a zenével itt kezd öd ött, amikor zongorázni tanult Tauth Antal
kántortan ít ótól. Később az ő helyét vette át a templomban - ám
amikor pályaválasztásra került a so r, nem zenész akart lenni. A II.
Vil ágháború után a jogi karra felvételizett, ám úri származása mi 
att nem ve! ték fel , így érettségi után segédmunkásnak állt, majd
vaseszterg alyos let t; ..volt egy o lyan személyi igazoiványom 
órzörn ma is -, am ibe az van írva , hogy szakkép zettsége vases z
terg ályes. foglalkozása zenetanár."

1952~ben felvétel t ny ert énektanár szakra Budapesti Ped ag ó 
giai Főiskolára.Tanítási gyakorlat ra a nagybátonyi általáno s isko
lába került, aho l kórust szervezett a di ákokb ól.

" Ugrin Gábor zenepedagógus. kórus
karnagy bár nem Endr ödön született,
mégis mély kötelék fűzte Endrodh öz.
Számá ra Endrőd volt a gyökérzet. az ál
tala igen tisztelt elődök élő- és nyugvó
helye. A z eredendő otthon."Mert apai és
anyai nagyszülei is az endrődi Temető ut
cában laktak egymás mellett .- az Ugrin
és a Hunya család még a XIX . század vé

gén , a XX . század elején.

A tanárképző elvégzése után felvételizett a Zenernúv észeti
Főiskolára . Olyan zenei jártassága vol t, hogy mindjárt a má sod 
évre v ették fel. 1955 és 1959 között tanult az ének-zene tanár és
karvezetés tanszakon. Tanították többek köz ött Ádám jenő, Bár
d os Lajos, járdányi Pál, Ligeti György, Szőnyi Erzsébet. Ujfalussy
József és Vásárh elyi Zoltán .

Közben I 959-ben taníto tt a zug ló i Eg ressy Gábor Flúglmna
zium ban, majd 1960-tó l 1978-ig a Veres Pálné Gimnáziumban
tanított, ahol komoly kórus életet is szerv ezett és vezetett, és
ahonnan szamos tanítv ánya választo t ta a zenei pályát.

1963 ··tól Fasang Arpád meghívására a Bartók Béla Zenemű

vé szeti Szakk özépiskolában is tan ított, szo lfézst, zeneelméle tet
és karvezeté st oktatott, és a Konzervatórium énekkarát is vezet
te 20 ll -ig. 1985-től a Zeneakadémia tanára lett, a Köz épl skol aí
Enek tanár és Karvezetőképző Szakon docensként oktatott tanítá
si módszertan t.

Életútjáról így vall :
..Mielőtt életpályám ró l szé ln ék. sietek megjegyezni, hogy

szüle im és nagyszüleim körében és később , család i életem ben
mindig meleg , ösztönző szeretet árad t felém . Ugyanezt éreztem
- kivétel nélkül - tanítóim, tanáraim részéről is.

így alakult ki bennem, és egyik vezérlő meggyőződésem

m é vá lt. hogy em bertársaim többny ire [ óakarat úak, és ezért én
törl esztési kö telezettség g el tar tozo m . Hogy nem elég elfog adni
(sőt, igényelni) m ások jótettei t , hanem azo kra rá is kel l szolg álni.
Ha néha csal ódtam . a jó o ldal döntő föl énye hamar megvig asztalt.
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GY MAlEN
rre es 11111ya Ir

~ ke:~sztlánya él, Va?:"kóné fás i Kati, szintén a Gyomavégben . .. Két
eve j árt ot thon utolj ára, m ar nehezér e esik a hosszú autóút is bá r
mindig megdob ogtatja a szívét, ahogyafalun kho z - ma már város 
ho z - közeledík, még a fák is köszön nek neki.

, A közelmúltban Huny árt járt, sajnos szomo rú esem én y, temetés
kesztette az utazásra. A húga, Dévai Gizella halt meg, ő nem ment
férjh ez, n~ncs családja, víz,károsll ltk~nt éveken át a katol íkus egyház
adott neki ottho~t. Hu nyan daduskent dolgozott az óvod ában, on 
n an ,ment rryugdíjba.
. " Erdeldődöm, ~o~y milyen. mo st Hu~ya ) azt mondja , hogy egy
Idoben sokan e!koltoztek, ~naJ dnem elnep telenede tt , de most újra
lassan gyarapszik a lakossaga. Olyan szokatlan, gyerme koro m ban
voltam ott utoljár a. de ezek az emlékek nagyon élénken élnek ben 
nem , ott lak ott édesany ám testvére.

Beszélgetünk a sz ép koráról, h iszen 94 évet élni e rőben es ész
ségben ilyen sok fizikai munka, megpróbáltatás m~lIett nel~ lehe
tett k~nnylí . Azt mondja, hogy a jó Isten m indig erőt adott neki, és
mo~t IScsak azt kér i, hogy amíg él, ei tudj a látni magát. Kedves derű
sug árzik mosolygós arcáról. Mes élí, ho gy az ő kora mé g nem is
o~yan sok, két l!ete En dr?dön 99 évesen ment el a sógornője , Bukva
Sándorn é, ot t IS tem ett ek el. A csalá djában mindenki szorealrnas
Istenhívő és egé~zséges volt. Gondolkodásmódja is egészsége~ , soha
sem panaszkodik, tette, teszi a do lgát, ott , ahová Isten állította .

Mindig,m egkérd ezem , hogy mi a ho sszú élet titka, de től e má r
meg sem k érdezern ezek után, mert a beszélge tésünkből ez kiderült.
Szorgalom, tiszte sség, szere tet, embe rség, Isten hit. . .

Kívánok Neki nagyon jó egészsége t és még ho sszú bo ldo" életet,
szeretett csa ládja körében . o b

BenkeMória

Tisztelettel: Benke Mária

Érzemjóságod, utamon terelgetsz
elk úrhozni bűnben, sohasem engedsz.
Erői adsz, hogy vigyem keresziemet
örömésbánat, színezlk életemet.
Hozzódfohászkodom, hogy segíts!
Tőled kérem, hogy e! ne veszíts ...
Imáim Te mindig meghallgatod,
érdem szerini a jól, jutaimozad .. .
I(érlek, mutassutnt a keresőknek,

adi vigasztalásl a csüggedőknek,
emeld fel E);ilbertársoim jóságoddal
jutalmazd Okel önzetlen irgalmaddal.

Vecsés, 201 3. július 17.

Vecsés, 2013. aug usztu s 13.

" Ke.dves ,? Ivas? im! Önök szoktak nosz talgiázn i a régmúlt idők
r~l? Blz?nyar a, hiszen ,m~lik fölöttünk az idő, és egyre jobban rá
dobbenunk, hogy az ertekre ndünk me gváltozott. Fontos a gyer
mek, s az ifjúko r .. .

.': világ~n utazgatva mindenhol találkozhatunk magyarokkal, s
ez JO. de meg ennél is jobb, ha szü l ő he ly ü nkr ő l föld inkkel találko
zunk . . . err e mondjuk, ha felbukkan valaki a régmúltunkból, ho gy
"ki csi a világ:' Másként beszélgetünk, régi ismerősökkel sz ü l ő fö l 

d ü nkt ő l elszármazottan is értjük a t áj szavakat. jól eső é; zés elme
rülni a múltidézésben .. .

.A vecsé si temet~ke:t csende~ békét árasztó ma gánya mellett,
maj dnem a szo mszedsagba n lakik egy kedves cipész mester aki
falumbéli. '

No, ő sem fiatal már, de az édesanyja 94. életévé t tölt ötte be a
mai napon .

Bu~v~ I!;11rér?1 van szó és az édesa nyjáró l, Bukva Lajosné Dinya
Irm a n énir ő l, aki 1919. augusztu s l3-án születet t Endrődön.
.. Szépkor ú, interjúmat vele készített em el, melyet megírok, ho gy
Onoknek is tanúságul szol gáljon élet történe te. b

, Ede?apja.kubikos, alka lmi föld - és idénymunkás volt, édesanyja
h~z~artasbeli . Tíz gyerme ke t szült, há ro m fiút és hét leányt, Irma
n~n~. v.? lt a sor~an a m ásodik szülöt t. A csa ládja átme ne tileg ki
!zolto:"ott I-!unyar a 1928 ~ban, ~rn~ a néni ott)árta ki a négy elemi
iskol át, ~a)d 1 93 3:b~n vlssza,k? lt?z tek Endr ődre, a Gyomavégbe.

Ezutan Irma nem hetven eVlgeit ugyanabban a házban a Mát yás
kir ály út 21. sz. alatt. Tizenkét éves korában a szülei már elküldték
naps zámba. később h ázakhoz cselédnek Minden mun k átelvégzett,
kellett a keresete, s a munkáskéz egy ilyen na gycsalád ellát ásához .

Kem ény élete volt , m indig nagyon sokat dolgozott, de soha sem
panaszkodott.

Abban az időben mindenhol ez járta, rengeteg fizikai munkával
keres~ék meg,a .család ?etevő fa!at)ait ... Vallásos neveltetést kapott,
az egesz csaladp katolikus vallasu volt, de nem csak az ő családja,
hanem egész Endrőd lakossága. Abban az időben Szent Endrőd
nek is neve zték a falunkat. am i kb. 6000 lélekszámmal rende lkeze tt.
Szép nagylánnyá érett, és járt répát szedni a testvéreivel napszámba,
ahol megismerte későbbi élete párját. <>

, Mikor -: ~agy ritká? - , V? lt ~gy kis ,szabad idejük, akkor eljár tak
b álba, cuha reba (a mai h ázibuli ose) es muzsikálta k, táncoltak, ez
volt a sz órakoz ásuk, Egy legénynek nagyon megtetszett. ud varolni
kezde tt volna - meséli szégyenlősen - de ő nem akarta , aztán a test
~~re rábeszélésére szóba állt vele . A bátyj a azt mo ndta, hogy ez egy
j óraval ó legény, így hát engedett, félévi ud varlás után 1938-b an fe
l,es.ég~1 ment ho zzá ~z E~drődi Sz~nt Im re Templomban és hatvan
eVIg eItek boldog ha zassagban . Ket fiuk sz ületet t, Lajos 1939-ben ,
Im re 1~4.1-?en:, ~in~!(ét fiú Endrő~ön a "mirhói" iskolába jár t.

A f;fJ .e I~ " o IS e!J ar,~ a l~ d~lgoz~'ll szezonális munk ákra, nyáron
az aratas Idejen a cseplogepnel, m áskor az alkalmi munkáknál sze
gődtek e! kevés bérért, gabonáér t. Dolgoztak a megélhetésért , hogy
a kenyerük meglegyen . . .

..~. fi~k a he!venes év;k k~zepe tájékán rnindkett en elhagyták a
SZUIOlha zat, a Jobb mege!het est keresve elindultak öná llóso dni .. .

Lajos Szentendrén , Imre Vecsésen telepedett le, és itt él most is.
Irma néni férj e jobb létre szenderült 1998-ban , így szegény r;;-;-;---:;--:---~-:----;------------

egyedül ma~ad~, h ~.~vané~?y! h,ázasság ut án . Baromfit tar to tt, m eg- F@hóSLaz élll lstenemhezl
m,uvelte ,a l~s ha~ta)l kertJ ~.~ es elte a csen~es özvegyi életét egyed ül.
Telen n~hany ho~apra el) o~t hol az ~gyiK, hol a másik fiához, jól Feletlemvaló nagy ISTEN!
erezte náluk ma gat, de azutan csak vagyo tt haza. Segíts kérlek, megérlenem,

Múltak az évek, egyszer rosszul lett, kó rházba kerül t, s az orvo-I ' I k h miértgonoszakaz emberek?
so ~ azt tanacso tá , ogy ne maradjon már egyedül, betegsége és Miért tesznek rosszol ellened?
hajlott kora miatt inkább költözzön valamelyik gyermekéhez. Öt
évvel ezelőtt került a cip ész fiához, Im réhez Vecsésre, ahol az egész Urlll~\ t~ Tere~tö ~idnde n hadt~
család szeretette! veszi körül. az "Iras szenni mm ent tu o

Nyolc unokája és három dédunokája született. I k~r1ek, neen.gedd"hogy kóro~ olian a k
Kedves en mesél az ifjú kor áról, Endrődről és mindenről a m últ- T~I~d , SOr~~~godt?1 eltúvolodinnek,

ból. Torekeny rovldkeeletem 01011
Sok közös emléket idéztünk fel egy ütt, jól ismerte az én szü- f~l ada lom sziintelenokndt ,..

leimet, testvéremet is, sőt a testvérb átyám az ő kisebb ik fiával járt ného nehéznek, érezern asorsot
iskolába. cipeitem könnyezve sok-sok kelencor. ..

Felidé ztük milyen békés, nyu godt élet volt a falunkba n. min- méro már megértetlemacélt.
denki ismerte, tisztelt e egymás t. Endrődön a családjából már csak megedzeJt az Elei, mini acél! .. .
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OKTÓBERI ÜNNEPEK
Endrő~

Vasárnap és ün nepnap: 9 és 17 óra,
Hétköznapokon, csütö rtök kivételével: reggel fél 8-kor

Októberi rózsafüzér 17 órakor

s.zent Gellért Iskola káIJolnájában
Október 12-én és 26-án, szomb aton , 16 óra

!Jyoma
Kedd en és pénteken 18 órakor a temp lomb an,

vasárn ap és ünnepnap 1-1 óra
Misék el őtt fél órával rózsafüzér

Hunya
Vasárnapokon: 10 órakor,

hétköznapokon csütörtök kivételével1 7 óra
Misék el őtt fél órával októberi rózsafüzér

Okt óber 5-én , szembate n 17 órakor szentmise az id ő s ek é rt 

Idősek világnapja alkalmából
- - - - - - ----,

AP STOU [LEV 8 L A RÓZSAFÜllÉRRŐl

l . kedd:
2. szerda:
4. péntek:
6. vasárnap:
7. hétfő :

8. hétfő :

9. szerda:
l l . péntek:
13. vasárnap:
14. hétfő :

15. kedd:
16. szerd:
17. csütörtök:
18. péntek:
19. szombat:
20. vasárnap:
22. kedd:
23. szerda :
24. csütörtök:
25. péntek:
27 . vasárnap:
28. hé tfő :

31. csütörtök:

Lisieux-i Kis Szent Teréz
Szent Örzőangyalok
Assisi Szent Ferenc
Évközi 27. vasárnap
Rózsafüzér Királynője

Sz űz Mária, Magyarok Nagyasszonya
Szent Dénes püspök és társai vértanú k
Boldog XXIII. János pápa
Evközi 28.vasárnap
Szent l. Kallixtusz p-ápa és vártan ú
Avilai Nagy Szent Teréz egyháztanító
Szent Hedvig szerzetesnő

Ant iochiai Szent Ignác püspök, vértanú
Szent Lukács evangélista
Keresztes Szerit Pál áldozópap
Évközi 29. vasárnan
Boldog I l. János Pál pápa
Kapisztrán Szent János áldozópap
Claret Szent Antal püspök
Szent Mór püspök
Evközi 30. vasárnap
Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok
Boldog Rornzsa Tódor püspök, vértanú

lenléte h úz ód ik meg a háttérben. A szentatya ezen új t it kok
ajánlásával együtt hangsúlyozza, hogy ez a kiegészítés sem
miképpen nem borítja fel az imádság hagyományosformáját,
hanem azt szeretné elérn i, hogy a keresztény lelkiség iránt új
érdeklődést ébresszen, és hogy bevezessen Jézus Krisztus szf
vének rejtelm eibe, ame ly az örvendezés, a világosság, a fájda
lom és a dicsőség kiapadhatatlan forrása.

A harmadik fejezet főcíme : " Számom ra az élet Krisztus"
A szentatya ebben a részben a szento lvasót Jézus misz

t ériurna befogadásának kiválóan alkalmas és ma is érvé nyes
útjának nevezi, az ismét lésen alapuló módszere révén, ami azonban nem
jelent i azt, hogy ne lehetne azt még jo bbá tenni. Éppen ezt a célt szel
gálja a titkok új sorozata, a .rn ysteria lucis" ("világosság v. fény titkai").
és más apró kieg észítések, amelyeket a pápa levelében részletesen leír.
Ezek között szerepel például az a javaslat, hogy a t ito k bejel ent ését a té
mának megfe l e l ő szentírási szöveg kövesse, mely nagyobb lélegzetet és
széiesebb hátt eret ad, továbbá az egyes részek után legyenek szünete k,
mivel a meghallgatás és az e lmé lkedé s a csöndbő l táplálkozik.

A pápa dicséret tel emlékezik azokra, akik naponta elmo ndják a te l
jes szentolvas ót, majd gyakorlat i tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy
a világosság misztéri umait miként lehetne beilleszten i a hét napjaiba.
Hétfőn és csütörtökön hagyományosa n az örvendetes olvasót rnondjuk,
kedde n és pénteken a fájda lmas titkokat, szerdán, szombaton és vasár
nap pedig a d icsőséges t it kokat imádkozzuk. Mivel a szombat i nap erő

telj es máriás jelleggel bír, aján latos lenne szombatra áttenni az örve n
detes t itok imádságát. így a csütör tö ki nap felszabaduln a a világosság
t it kainak szemlélésére. Az aposto li levél hangsúlyozza, hog y ezek javas
latok. amelyek egyá ltalán nem akarják korlátoz nl az egyéni és közösségi
szabadságot. Ami valóban fontos, hogy a Rózsafüzér a szem lé l ődő im ád
ság iskolája legyen.

A levél uto lsó, befej ező részében a szentatya emlékeztet rá: ezt az
imádságot az egyház mindig rendkívül hatékonynak ta rto tta , mivel
egyesíti a népi imák egyszerüségé t a teo lógia mélységével, amely révén
alkalmas azok számára is, akikben él az érettebb elmélkedés igénye.Jvla
enne k az imának a hatékonyságába helyezem jó szivve l a világ és a csa
iádok békéjét" -- írja aposto li levelében a pápa. "A szentolvasó cl család
imája és ima a családért. .A.z együtt imádkozó család egy üt t marad. A Ró
zsafüzér szép és gyümölcsöt hozó imádság a gyermek ek nevelésében.
A szento lvasót imádkozni a gyermekeinkért és velük együtt, egészen
kicsiny koruktól kezdve nem old meg te rmészetesen minden problém át,
de olyan lelki segítséget nyújt, amelyet nem szabad lebecsülnünk:'

A szento lvasó újra fe lfedezésre váró kincs, ame lyet a pápa a pü spö
kökre, papokra, teol ógus okra, szerzetesekre, a kereszté ny családo kra, a
betegekre, i dőse kre és a fiata lok ra bíz, e szavakkal:"Fogjátok újra kézbe
a R ó zsa fű z ért, fedezzétek fel az ima erejét a Szentírás fényében, cl liturgi
ával összhang ban, a mindennap i élet körülményei között . Bár ez a felhí
vásom ne lenne pusztába kiálto tt szó!"VR/MI<

ll.J án os Pál pápa 2002.októ ber 16-án a Szent Péter téren,
az általános audiencián ünnepélyesen írta alá a ROSARIUM
VIRGINIS MARIA Eapostol i levelét.

A püspököknek, a papoknak és rnlnden hívő embernek
ajánlot t aposto li levelével il pápa a fi gyelmet az egyháznak
erre azévszázadok óta imádkozot t jámborsági form ájára akar
ja írányltan í. ame ly a számta lan jó szándé kú kezdemé nyezés
ellenére az utóbbi évt izedekben sokat veszített vonzerejébő l, A HITE\7~2
va lószín ű l eg a mai rohan óéletst ílus következtében. v 2013

A levél nem változtato tt lényegében az ős i imádság alap
struktúráján, ám a lit urgikus idő sza k igényeit szem e l őtt t artva új eleme
ket vezet b e, az ún."világosság ti tka it:' fgy e l ke r ü l hető lesz az - a jelenleg i
gyakorlatta l ellentétbe n -, hogy a hét napj aihoz kötődő t itk ok, pl. kará
csony ünnepén a fájd almas oivasó titkai legyenek.

A Rózsafüzérrő l sz ól ópápai aposto ii levél három nagy fejezetbő l , va
lami nt egy bevezető és egy záró részből áll.

A bevezető rész a szento lvasó eredeté vel, történetével, a pápákkal
való kapcsolatáva l, értelméve l, idősze r ű ségével , valamint a béke és a
család egysége megőrzésébe n betö ltö tt szerepéve l fogla !kozik.

Az e lső fejezet főcíme: Krisztust szemléln i Már iával
Efejezeten belü l a következő alcímeket találjuk:
- Mária, mint a szem lélődés mintaképe;
- A szentolvasó, m int s zem lé i ődő imádság;
- Máriával Krisztu sra emlékezni;
- Máriától megtanu lni Öt (Krisztust);
- Máriával hasonulni Krisztushoz;
- Máriával könyörög ni Krisztushoz;
- Hirdetni I<risztu st Máriával.
A másodi k fejezet címe: Krisztus ti tk ai - az édesanya t itka
Az apostoli levél e másod ik fejezete a Rózsafüzér hagyo mányos 15

t itkával, tehát az örvendetes, a fájdalmas és a d icsőséges szento lvasó
három szor öt ti t kával fog lalkozi k. Ezek mellé azonban kiegészítést java
soh.Ahhoz, hogy a Rózsafüzér valóban teljes mértékben az Evangélium
kom pendium a (összefog lalása) legyen, hasznos lenne, hogy - miu tán az
örv end etes t itok által visszaemlékeztünk a megtestesülésre és Jézus rej
tettségben leélt életére, ésm ie l őtt a fájdalmas t itkokban e lidőznénk Jé
zus szenvedésénél és kereszthal ál án ál. valamint a dicső ség es t itkokban
a felt ámadás győze lmét szemlélnénk -, Jézus nyi lv ános mű ködésének

különösen j e l entős mozzanataira is felfigye lnek:' A szentatya ezeket az új
t itkok at János evangé lista szavai nyomán "a világo sság tit kainak" nevezi,
hiszen a valóságb an Krisztus egész misztériuma nem más mint fény, vilá
gosság."Én vagyo k a világ világossága:' Jézus életé nek e j ellemző voná
sai főké nt nyilvános működése során kerü lnek felszínre.

A szerita tya ennek nyomán öt új ti tko t javasol a szentolvasó végzé
séhez...

Mindezek a t itkok isten Országának elj öttét hirdet ik Jézus szemé
lyében és minden egyes t itokba n, il kánai menyegzőt kivéve, Mária je-
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í e a Szent Gel ér Kato li us Á talá S SI\.UIIICl é 6 ,

Új elsősök
"Elsős leszek
Akár hiszed, akár nem,
Nagyonjó az én kedvem.
Tudodminek örü/ök?
Iskolábakerü/ök."

(MatosMaja)

Ebben a tanévben 24 aprócska e l sős ült be a Szent Gellért Katolikus
Altalános Iskola és Óvoda legkisebb padjaiba. Nagyon színes a csapat ,
a gyerekek hat- és hétéves korukat meghazudtoló magabiztossággal
nyilvánítják ki mindenről őszintén a véleményüket. Szeptember 2-án
egy új világ nyílt meg e lőttü k . A legtöbben izgatottan, kíváncsian és kér
désekkel telve lépték át az iskola kapujá t. Vannak, akik félelmet hordoz
tak magukban, mások bátran mesélték, hogy már tudnak számo lni. ÉI
bennük a tudásvágy és boldogok, ha sikerülleírniuk egy betűt, számot
vagy tökéletesen elmondaniuk egy verset. A sikerélmény, a biztatás, a
motiváció szárnyakat ad nekik. A reggeli áhítatok, a hittanórák mind
mind azért vannak, hogy életük szilárd alapon állj on, hogy tudják, hol a
helyük a világban, és tudatosítsák azt, hogy mindegyikük élete egyedi
és kül önleges. Nagyon fontos az e lső év munkája, ugy ani s az itt szerzett
tudás lesz majd a feltétele a további tanulásnak.

Fekécs Edit
tanítónő

Autómentes Nap

Az Európai Mobilitási Hét keretein belül GyomaendrődVáros Önkor
mány zata Autómentes Napot tartott 2013. szeptember 20-án p énteken.
A rendezvényen di ákjain kkal mi is részt vettünk. A gyermekek KRESZ
tesztet töl töttek ki, valamint kerékpáros akad ályversenyen próbálhat
ták ki ügyességüket. Remek volt a hangulat, a legj obb eredményt elért
gyermekeink értékes nyereményeket kaptak.

MészárosnéKissKatalin

Szent Gellért Nap
Szeptember 23-án iskolánk névadójáról , Szent Gellért püspökről em

lékeztünk meg.
Reggel összegyűltünk az iskolában , ahol az AplSZ rajzpályázatának

ünnepélyes eredményhirdetése volt; A reggelit követően elindultunk
a gyomai Jézus Szíve Templomba. Az osztályok a gáto n vonultak végig,
több helyen pihenőt is tartottunk. A kisebbfajta túra után megérkeztünk
a templomhoz. Itt részt vettünk az ünn epi szentmisén. Az e lső osztályosok
és az ez évtől .szentqell értes" diákok, felnőttek ekkor tettek fog adalma t.
Ezután lesétáltunk a ligetbe, ahol Robi bácsiék felállítottak nekünk egy
köt élpályát. Birtokba vettük a játszóteret, bejártuk a ligetet, majd meg
ebédeltünk az árnyas fák alatt. További időt a fürdőben töltöttük. Úsztunk ,
lelocsoltuk egymást, ésjó kat nevettünk. Négy órakor lett vége a Szent Gel
lért Napnak, amiko r visszaindultunk az iskolába.

Ez a nap nagyon jó volt, és reméljük legközel ebb is ilyen jól fogunk
szórakozni.

Itt szeretnénk köszönetet mond ani Nagy Attil ának és Zalai Ernőn ek,

az AplSZ munkaktársainak a rajzpályázat ötl etéért és az ért ékes díjakért.
BeneBoglárka 6. osztályostanuló
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(;IlARE' y CLARÁ § ZEM' ANI'AL lUÁHIA
Október 24.

*Sa llent G{atalónia), 1807. d ecember 23.
+Fontfroide, 1870 . ok tóber 24.

Claret Antal a spanyol
egyház · legnagyobb alak
ja volt a 19. s zázadb an. A
napóleoni íd ók viharai k ö
zepette, 1807 . december
23-árI született Barcel ona
közelében, Sallentban,
Egész Iriesi korától nagy
buzgósággal im ádkozott
~ papi h i: atás ke.~e~mé
ert: "TelJesen kil átrísta
lan d olog sz ám omra, de
Istenem, te míndenhatö
vagy!" Azért látszott való
színűtlennek a papsága,
mert testvérével együtt
apja szö v órnühely éb en
kellett segítenie . Amíkor
tizenhét éves lett, apja
Barcelonába küldte , h ogy
tovább tö ké letesítse ma
~át a takács szakmában.
Antalnak pedig olyan jó
gyakorlati érzéke volt , és

olyan szöv és í médokat és rníntáka t talált ki, h ogy husz onegy
éves [corában rábízták egy nagy szövőüzem technikai irányítá 
sát. O azon b an h amaro san lemond ott a csábító m egbízásról,
rnert egészen Istennek akarta szen telní az életét.

A katalóniai Vich püspöke 1835-ben szentelte pappá . Mí
vel akkoriban Spanyolo rszágb an igen sok volt a pap, Antal
elin dult Rómába, hogy fela jánlja szolgála tait a mísezi ő kat

irany ít ó Pr opaganda Fide vezetőinek. A római jezsuitáimái
le lkigyakorlatot tar tott, és felvét el é t k érte a ren dbe. Meg is
kezdte a novíci átust, d e lábában olyan reumatikus fájdalmak
jel entkeztek, h ogy néhán y hónap rnűlva elb ocsátották a rend 
b m . A jezsuita generáli s , ROOthall p áter tanácsára visszatér t
Spanyolországba. Nem Imp ott pléb ániai b eosztást, h alle rn
missziós prédikátorkén t , " mint az esőfelhő, amelyet csak a
Szeritl élek fuvalla ta irányít, vitte Isten igéjének harmatát és
esőjét a szomjazó lelkekhez". l Vlli"'1.d ig gyalog járt, p énzt vagy
ajándé.kot so ha el nem fogad ott, csak ennivaló t adhattak
neki. Azok az évek ves zedelmesek voltak Spanyolországban.
Pol~árháborít folyt és a politikai szenvedélyek elszab adultak,

Antal b ár hová érkezett, mindenütt felajzott ke délye k fo
!Iadták Mindegyik párt ügy tekintette , h ogy b iztosan a m ásik
bérence, akit k émkedni k üld tck, O ennek ellenér e p réd ikálni
k ezdett (hat -nyolc óra h osszanl), m ajd b eült a gyóntat ószé k 
be és rendkívüli megtér ésele sora jelezte hatását.

Szárn yra Impott a hír, h ogy egy szent jött a n ép kö zé, és
seregestül kezdtek özö nl eni hozzá az emb erek Mikor aztán
elb úcs úzott valahonnan, kimondhatatlan szornorűs á g szállta
m eg a népet . Ezt a szomorúságot - amely éppen olyan rend
szeres volt, rnínt az ellenséges fogadta tás , a rágalmak és él et
szents égének hír esztelése - a S átán kísértéseként fogadta . A
rendkívüli j el ek, amelyekkel Isten Icísért e , bizonyságot adtak
a vele találkozó lelkeknek, hogy a k egyelem eszk özeleént van
k öz öttük.

Antal egyihe a legtermékenyebb spanyol lelk i íróknak, és
korának legolvasottabb szerzője volt. Életre hívott e,gy vallá
sos könyvek kiadásával foglalkozó társulat ot, amely könyvek
míll í öít juttatta el a néphez . Irásaival azt akarta elérni, h ogy
p rédíkác í óinalc és alapításainak gyü m ölc se marad andóvá vá l
jék

H étéves katalóniai müköd ése alatt az egész tartomány
ismét keresztény le tt. H asonló eredm ényeket ért. el a Kana
rí-sz íget eken, ahová püspöke mcntette hi , amikor Spanyolor 
szágban életveszélyessé vált szám ára a helyzet.

A forradalmak nagy esztendejében, 1848-blm távoli misz-

szióba rnent. Amíkor visszat ért a sziget ekró1, öt pap pal 1849 .
július 16-án Vichben megal apította a Szeplőtelen Szúz Mária
Fiainak Míssz í ös Társaságát . Alma m egvalosul ásának b oldog
ságában - mint derült égbó1 a villámcsapás - érte a hír, hogy a
Kuba sz ige tén lévő S antiago érsekévé nevezték ld . Teljes ere 
j ével t iltakozott, de rníndazok, akikhez tanácsért fordult, az t
javasolták neki, hogy fogadja csak el a kinevezést . A sant iagói
érsekség akkor m ár t ízenn égy éve üresen állt - e z a spanyol
államegyháziság k övetkezm énye volt -, a városok több milliós
lakossága már évtizedek óta nem látott p üspököt , s az egy
házmegyének m índ össze n egyven plébániája volt.

Antalt p üsp ökke sz entelték és útn ak indult. 1851. február
Lő-án kötött ld Santiag ób an . Azonnal lelkigyakorlatra hívta
össze a papságot . A p apok pedig, ámbár hihet e tlenül zilált
állapo tok kö zött éltek , örö mm el fogadták és remél ték, hogy
új életet támaszt a szigeten.

Azután az érs ek hamarosan m eg kezdte a népmissziókat.
Mínden ütt, ahol főpásztori ellenőrzést. tartott, először a né
pet m ísszíonalta. Ered ménye ugyanaz volt, mint Katal ónia
b all. De nagyon so k ellenség e is támadt: titkos s z övetségck,
partok, de mindenekelőtt az a több s zázezer félj, akik ágyast
tartottak és sem házasságot k ötni, sem kapcsola tukat fel szá
m olni nem vol tak h ajland ók. Ebb en az ídób en sokszor meg is
támadták, az életér e törtek Az egyik férfi, akit az érs ek sza
vának h atására elhagy ott az ágyasa , bor otvával támadt rá és
az arcán m egsebezte , úgy, hogy átvá gta a nyálmirigy csator- '
nájá t. Az orvosok azonnal p róbálta k segíten i r ajta egy kínos
m úté t tel, de h asztalanul. Egy cs oda azonban m eggy ógyította,
Ez a merénylet szinte vezényszó volt, amelyre elszab adult a
rágalmazás áradata.

Miközb cn tombolt k örül öt te a ~yűlölet, 1857 m árcius ában
kapta m ea II . Izabella kírályn ó' levelé t , amellyel vis szahív
ta Mad ri dba . I zab ella súlyos csalódások követ keztében nagy
vallási krízisen esett. át, és m ost azt kív ánta, hogy Antal le
gyen a gyónta tója . H amarosan kényes fel adattal kellett szem
benéznie . Rá kellett vennie a királynőt kedvese elbo cs át ására
és h azass agénak h elyreállítá sára: Nagy ellenkez ések u tán a
királynő engedett, Antal vezet ésével lelkigyakorlatot tartott
és tíj életet kezd e tt . Ezzel a királyi udvar erkö lcsi élete is
megv áltozott. Egy anarch ista m egállapítá sa szerínt a forrada
lom szempontj ából katasztrófa volt Antal Mad ridba jöve tele ,
s kül ön ösen az, h ogy távol tartotta magát a polttíkát öl.

A m adr-idi évek al att Antal elérte, 'h ogy csak erényes, Iti
fog ástalan és jól képzet t papokat ezenteltek p üsp ökke. H a a
királyi pál' utazott val ahova, vel-ük m cnt és mindenüt t nép
missziót tartott. A rágalom hadjárat rnost is megindult ell e 
ne: újs ágokban, könyvekben, sz ính ázakban, gítnyrajzos pOSk'1Í
levelezó1apokon s m ég a gyufaskatulyákon is . Az érseknek az
volt a meggyőződése , hogy " konlllkb an Ist en akarata sz crín t
a világb an élő emberelmek nagy szerepe van a lelkek m eg 
mentés ében" . Ez ért. szerette nagyon rendje m ellett (melynek
198ü-balI közel h áromezer ta gja voltl) azokat az egyesüle 
t eket és társul at okat, m elyeknek tagjai fogadalm at tettek
ug)'an · némelyek a cölibátust is m egfogadták -, de a világb an
maradta k , és fó1eg a gyermekek nevelésével és a rászorul ők

gon dozásával foglal koztak.
Antal püspök számtalan p r édikációj ával és írásával a nép

apostola és lelki tanít ója lett. A lelki éle tet hirdette és taní
to tta minden rendű és rangú hívőnek Sürgette a lailmsok
apos t olkodását és h itel es keresztény le lkiiletét. Fő műve, Az
egyenes út , mint egy kétmillió p éld ányban jelent m eg . Ta nítá
sa olyan egyszerű és gy ak or lati, evang éh u rní és ap ostoli, hogy
rníndenkí számá ra érthe tő; abb ól indult ki, hogy b ánnilyen
áll apotban él is va laki , hivatása az életszentségre s z öl.

1868·ban, amíkor a forradal om Spanyolországban is ki
tört, a k ir ályi családdal egyiitt Franciao rszágba m enekült,
Míkor p edig ellenségei a sz áműzetésben is áruuli akartak
neki, vis szavonult a fontfroide-I cis z te rci kolostorba. Fájdal
mas b etegség után itt halt m eg 1870 . október 24-én . XII. Pius
páp a 1950-b en avatta szentté . Unnepét 1960 -balI vett ék fel a
római naptárba, októb er 23 -m . 1969-ben áttették az ünnepet
hal ála n apjára, ok tóber 24-re. .

(Szent ek élete)
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Endrőd nemzet "rsége 1956-ban (folyta tás a címlapról )
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BM Békés megyei Rendőr kapitányság
Politi kai Nyom ozó osztálya
SZIGORÚANTITKOS!

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS
Békéscsaba, 1959. április 9.

End rő d:

E nd rőd község "Nemzeti Bizottmány" vezetője és aktív tagjai - akik
az ellenforradalom alatt vezető és irányító tevékenységet fej tet tek ki - az
alábbi szemé lyek vo ltak:

1. Vaszkó Mihály 1897. j úl. 26. End rőd , Kiszely Terézia kulák származá
sú, vo lt FKI országgyűlési képviselő, E n d rőd , Selyem u. 35. sz.

Nevezett községi "Nemzeti Biz:'elnöke vol t, mint ilyen aktív szervező

je, irányít ója vol t az ellenfo rradalmi tü nt etéseknek, sztrájkoknak és egyéb
meg mozdulásoknak, mint ilyen részt vett a községi vo lt tö rvényes veze
tők elbocsájtásában, üldözte a kom mun istákat, részt vett a nemzetőrség

meg szervezésében.Tevékenysége miatt bírósági eljárás vo lt ellene, ítéle
te ismeretl en.

2. Dr. Ugrin Vendel 1911. okt. 14. End rőd , Kovács Eszter vo lt ügyvéd,
kulák származású, E nd rőd, Gorkij u. 14.

Nevezett személy eszmei irányi tója és vezetője vo lt a községi "Nem z.
Biz."-nak, mint biz. tag tanácsokkal,javaslatokkallátta el a bizottmány töb
bi tagjait. Tevékenysége mia tt interná lva vo lt.

3. Balog h Elek 1910. jún. 4. End rőd , Czmarkó Veron ika, kiskereskedő
származású, alkalmi munkás, vo lt SzOPtag, End rőd, Len in u. 17. sz.

Nevezett tagja vo lt a "Nemz. Blz.'-nak, üléseken rendszeresen részt
vett, ott álland óan felszólalt, a hatá rozatokka l egyetértett, sőt ő maga is
javaslatokat tett, élesen támadta a pártot, a kormányt és annak vezetőit,

akt ív szervező tevékenységet fejt ett ki az ellenfor r. t ünte téseket és sztráj 
kokat ill etően . Tevékenysége miatt in te rnálva volt.

4. Márton Gábor 1924. dec. 11. End rőd , Tímár Terézia szegényparaszt
származású, tanár, EndrV., ált. isk. lakos.

Nevezett "Nemz. Biz:' tag vo lt, az alakuló gyűlést ő hívta össze és ő

tartotta meg, ahol mega lakíto tták a.Nemz. Bizottmány"-t. Az alaku ló ülé
sen izgató tart almú beszéde t mondott, mely alkalma s volt arra, hogya la
kosság nyugalmát megzavarja és a p árt-, kormány elle n uszítsa.Tagja vo lt
a n emzetőrségn e k, annak szervézésében részt vett. Tevékenysége miatt
j egyzőkönyvil eg lett fig yelmeztetve.

5. Dienes Izra 1900. febr. 7. Ikafalva,Török Mária, tanító, Endrőd, Dózsa
~1 .~ •

Nevezett tagja vo lt a "Nemz. Biz:'-nak, majd később megszervezte a
nemzetőrséget és nemzetőrparancsnok lett , utasítására a községi MDP
szervezet helyiségét átkutatták, és az ot t ta lált iratoka t, marxista köny
veket meg semmis ítették. Tevékenységéért bírósági eljá rás vol t ellene .
Jelenleg bö rtö nbüntetését tö lti.

6. Giricz Anta l 1899. ápr. 9. End rőd, Kurilla Rozália, kulák származású,
Endrőd, II.41O. sz.

Nevezett tagja vo lt a "Nemz . Biz:'-nak, mint ilyen uszított a pá rt-,
kormány-, a népi demokrat ikus rend szer ellen, követe lte a tsz-ek felosz
latását, ezenkívü l követe lte, hogy az államosított házakat vo lt kulák tu 
lajdonosaiknak adják vissza. A bizo ttmányon belü l m int j e gyző tevéke ny
kedett. Fe l e l ő sségre vo nva nem volt.

7. Hornok Máté 1900. aug . 2. Endrőd, Tímár Mária, kulák származású,
mú lt ban malomigazgató és FKPtag volt. End rőd , II., 473. sz.

Nevezett tag ja vo lt a"Nemz. Biz.-nak. mint ilyen akt ív tevékenységet
fejtet t ki az ellen fo rr. megmozdu lások megszervezésében. Tevekénysége
miatt fe lelősségre vonva nem volt.

8. D.Tímár Gergely 1907. máj. 6. End rőd , Farkas Mária, kulák származá
sú, volt FKPvezető, Endrőd , 111.,212.

Nevezett tagja vo lt a"Nemz. Biz"-nak, mint ilyen akt ív tevéke nységet
fejtett ki az ellenfor r. megmozdu lások szervezésében. Támadta a tsz-eket
és követel te azok felosz latását.

9. Bulla Vincze 1893. szept. 20. E nd rőd , Rácz Erzsébet, középparaszt
származású, Endrőd, 111. 86 sz.

Nevezett tagja vo lt a "Nemz. Biz:'-nak, m int ilyen akt ívan részt vett a
bizottmány munkájában, kezdemé nyezője és vezetője vol t az ellenforr.
megmozdulásoknak. Követelte a tsz-ek felo szlatását.

10. Habzda Bálint 1897. márc. 29. Endrőd, Lapati nczki Teréz, középpa 
raszt származású, Endrőd, Sztálin u. 46. sz.

Nevezett tagja vo lt a "Nemz. Blz '-nak, fő hang adó vo lt, uszított a tö
meget a p árt-, kormány, valam int a Szovjet unió ellen. Nem ismerte el a
Kádár kormányt.

11. Tóth Imre 1891. End rőd, Szulyó Veron ika, End rőd, Mo lotov u. 15.
sz.

Nevezett tag ja vol t a "Nemz. Biz:'-nak, mint ilyen uszított a népi demo
rendszerün k ellen .Tevékenységéért preve ntív őrizetben vo lt.

12. D.Tímár Gergel y 1892. End rőd, Papp Mária, End rőd, III. 6. sz.
Nevezett tagja volt a "Nemz. Blz.vnak, mint ilyen, fő hangadó volt,

uszította a tömeget a p árt-, korrn ány-, valam int a Szovjetun ió ellen. Részt
vett az ellenfor r. megm ozdulások szervezésében.

13. Hunya Dénes 1897. End rőd, Hunya Etelka, kulák származású, End
rőd, VI., 102. sz.

Nevezett tagj a volt a "Nemz. Biz:'-nak, mint ilyen aktívellen forr . tevé
kenységet fejt ett ki, az ellenforr. megm ozdul ásokon részt vett, ott főhang 

adó vo lt, mely magata rtásával uszította a tömegeket a pár t- és kormány
ellen.

14. Csuvár Illés 1906. j úl. 20. End rőd, Bacsa Anna, End rőd , III.,T.263. sz.
Nevezett gatja vol t a "Nemz. Biz:'-nak, min t ilyen a tömeg előtt lázító

beszédet mondott. Uszított a párt- és a kormány ellen. Tevékenységéért
jegyzőkönyvileg let t figyelmeztetve.

End rőd községben a "Nemzet i Bizottmány" meg alakulása ut án a bi
zottmány hatá rozata alapján megszervezték a Nemzetőrséget. A Nemzet
őrség vezetőjének, ill. parancsnoká nak Dienes Izra volt hort hysta tisztet
nevezték ki. A Nemzetőrség tevékenységét I lletően megá llapítottam,
hogy a közrendvédelem szo lgálat mellett több kommunista elvtár sat
őrizetbe vettek, azoknál házkuta tásokat tartottak, ezenkívü l figyelték a
kom mun isták mozgását és azok lakásait, valamint kommu nista elvtár
sakat kiha llgattak kü lönböző kérdésekre vonatkozóan . Őrizetbe vettek
államvédelmi tiszte ket és azoktól államt it kot képező anyagokat akartak
maguknak megszerezni. A l\J emzetőrség tevékenységéhez tartozik az is,
hogy az endrőd i községi pártbizot tság épületét is át kutatták, és az ott ta
lált bizalmas iratokat és egyéb anyagokat megsemm isítették.

A nemzetőrség vezetője és aktív tagjai az alábbi szemé lyek vo ltak:

1. Dienes Izra 1900. Ikafalva, Zemlényi Margit, tanító, volt hort hysta
kato nat iszt, End rőd, Dózsa György U. 6. sz.

Nevezett nemzető rpa ra ncsnok volt, megszervezte a nemzetőrsége t,

tagja vo lt a nemzeti bizo ttmá nynak, azon belül akt ívellenforr. tevékeny
séget fej tett ki. Utasítására kom mu nista vezetőket és áv. t iszteket vettek
ő r i zetbe, azokat kihallgatták. Lakásukon házkut atásokat tart ot tak. Ugyan
csak az ő utasítására a község i pártszervezet helyiségét is átku tatták a
nemzetőrök.

2. Dr. Ugrin Vendel 1911. Endrőd , kulák származású, Kovács Eszter,
ügyvéd, Endrőd, Gorkij u. 14. sz.

Nevezett nemzető rpara ncsnok-h elyettes vo lt, valamint tagja vo lt a
"Nemze t i Biz:'-nak, részt vett a Nemzetőrs ég megszervezésében, a nem
zetőrpara ncs nok neki számolt b e a végre hajtott in tézkedé se k rő l. Neve
zett több esetben eligazítást tar tott a Nemzetőrség tagjainak. Az Ilyen
eligazításokná l mindig a fokozott éberségre, a"hazafias" helytá llásra buz
dította a Nemzető rség tagjait.

3. Hunya András 1913. En d rőd, Kovács Eszter, könyvelő, vol t horthysta
hivatásos ti szt, End rőd, Vörös hadsereg u. 13. sz.

Nevezett mint fegyveres nemzetőr tevékenykedett , részt vett a köz
ségi MDP szervezet helyiségéb en való kut atásokban és az ott l évő iratok
megsemmisítésében. Uszított a párt-, kormány- és a kommu nisták ellen.
Az ellenforr. alat t követ elte vissza a régi épü letét, üzlethelyiségét.

4.Tímár Imre 1903. Endrőd, Hanyecz Anna, kulák származású, End rőd,

VI., 94. sz.
Nevezett min t fegyveres n emzető r tevéke nykedett, mint ilyen részt

vett kommunista elvtársa k e lőá llításában , azok kihallg atásában, uszított a
párt-, korm ány- és a helyi párt- és tanács vezetők ellen.

5.Varju József 1924. Endrőd, Szabó Regina, kulák származású, endrőd i

lakos.
Nevezett mint fegyveres nemzető r tevékenykedett, főleg járőrszolgá

latot teljesített, a községbe vezető fő útvonalakon igazoltatásokat eszkö
zölt. Uszította a hely- párt és tanácsvezetők ellen a tömeget.

6. Gombkötő Bálint 1922. End rőd, Véha Mária, kulák származású, End-
rőd, II. 515. sz. (folytatás a 13. oldalon)
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Kublkosok az endrődi régészeti ásatásokon

A kubikosság a többi napszámos, cseléd, mezőgazda

sági szezonmunkáshoz viszonyítva különbséget jelentett,
mert sajátos mun kaszervezetükkel, munkamódszerükkel és
szakértelmükkel bizonyos időszakokban (itt értem a nagy
állami beruház ásokat. ahol jól fizettek) eltértek az e l őbb em
litett földmunkásoktól. A kubikosság egyfajta szakmát jelen
tett.

Veres Péter így jellemezte őke t:.,Akkor már jó fél szá
zada ásta a magyar kubikos az árkokat, csatornákat és
fundamentom -gödröket, és mert mindig nehéz volt megke
resni belőle a vastag szalonnát, fehér inget és a j ó csizmát,
úgy megtanulták a munkát, hogy egy mozdulat se essen
feleslegesen vagy hiába. Egy köbméter földet tizenhárom
vagy tizennégy talicska fordulóval kellett kivinni . Igen, de
ehhez meg kellett tanulni, hogy miképpen lehet a talicskát
úgy megrakni, hogy se fél fuvarral ne járjon az ember, se út
közben a járaton vagy deszkán, vagy éppen a lengő pallón
ne omoljon túl tetősen a felrakott föld, mert akkor csak a rá
adásmunka szaporodik. " (Veres P: Balogh család története.
1978.38-39.)

A kubikmunkák az '1860-a5 években kezdődtek Endrő
dön , erre az időszakra tehetjük a kubikosság kialakulását
is. A gátépítések, valamint a talajjavítások jelentették az
első számú kubikos tevékenységet, amelyet a folyamsza
bályozások meder ásása szélesített ki. A későbbiekben az
útépítések szívták fel a nagyszámú kézi munkaerőt , majd a
csatornatis ztítások kerültek a kubikosok munkakörébe. Az
endrődi kubikusok a környék földmunkálatain kívül jelentős
számba mentek a Dunántúlra, majd Budapestre is.

A Trianon előtti időkben az endrődi kub ikosok dolgoztak
Temesv áron, Aradon, majd Boszniában, Hercegovinában ,
Fiuméban , sőt részt vettek Ankara (Töröko rszág) építésé
ben is.

A fentie kben vázol t endrődi kubiko sság jól képzett föld
munkásai megjelentek a régészeti ásatásokon is. A XIX-XX.
század fordulója fontos dátum a régészeti te repmunkában,
hiszen a múzeumi egyletek és szakmúzeumok már tervsze
rű és szakszerű ásatásokat folytattak az ország területén .

Endrőd tekintetében a nem szakszerű , leletmentésben
részt vettek kubikosok is.

- 1875-ben a Körösből a 23. csatorna ásásakor marnút
csont került e lő .

.. 1878-ban Gácsi János end rőd i lakos az end rőd i Anya 
Körös medréből e l őke rü l t 4 ágú szarvasagancsot adorná
nyozotta gyulai múzeumnak.

··1881-ben a gyomai körgát építésekor "több urnára és
edé nyre találtak a munkások". .

.. A H árrnas-Körös új medrének ásásakor, 1881-ben
rneqtal ált ák a régi templom romjait.

- 1888-ban a Körös meder 29. szám ú átvágás ában egy
bronzkard került e lő .

1929-ben a Lyukashalomban digózáskor rézkor i lelete
ket találtak. Az ásatást Móra Ferenc i,ndította: Az eseményt
Márton Gábor end rőd i helytörtén ész El ők, holtak vallomása
c írn ű kötetéb en írja le.

Sajnos Móra nem tudta folytatni az end rőd i ásatást és
ezze l a momentummal egy időre félbeszakadtak a szaksze
rű ásatások a falu határában. Természetesen a földmu n
kával foglalkozók gyak ran talá ltak különféle lelete ket , me
iyek közül néhányat beadtak vagy eladtak a qyomai vagy
e nd rő di magángy űjtőkne k . Arr ól is van tudomásunk, hogy

a földmunkások közül néhán yan nagy é rd e klő desse l állta k
neki a gyűjtésnek. Néhányuk csak haszonszerzésből, ' de
egy-kettő tiszteletb ől gyűjtött.

Az 1950-60-as években tanyai tanítók figyeltek fel a fel
színre került leltekre. mely kapcsán diákjaikkal gyűjtéseket

szerveztek. Budai Béla varj asi iskolai tanító a Lyukashalom
melletti báger gödör ásásak or diákjaival több zsáknyi ősko

ri fél és egész edényt gyűjtött össze. Vaszk ó Irén endrődi

tan árnő ugyancsak lelkesen gyűjtötte a falu tárgyi emlé
keit. A tanárnő visszaemlékezésében elmondta, hogy a
kubikosgyerekek gyakrabban hoztak régészeti anyagot,
mert az apa a földmunkák során talált érdekességeket ha
zavitte .

A szakszerű ásat ások Endrődön újra az "1970-es évek
közepén indultak el. Makkay János 1975 május 17-30. kö
zött végzett szond áz ó ásatást a Szujóke resztn él lévő régé
szeti lelőhelyen . A munkára Oregszőlőből tobo rzott kubiko
sokat. A földmun kára Fülöp Mihály, Jakus István, Szm ola
István, Gyebnár Lajos, Mészáros István , Héjja Sándor és
Czik kely László kubikosok 'jelentkeztek. Az ásatást lVlakkay
1976 szeptemberében folytatta , a munkások ugyanazok
vo ltak. Akkor még az ásatáson a szelvények kiásása és a
föld kitermelése kézi erővel történt. A kubikosok a korábbi
munk áikhoz hasonl óan és a saját kubiko s sze rszámaikka l
dolgoztak. Asóval, lapáttal , talicskával termelték ki a földet.
Ketten közülük még a ta iicskázáshoz hámot is hasznáitak. A
budapesti régés zek nagy megelégedésére az end rőd i kubi
kosok mintaszerű munkát végeztek. A sze lvények nyílegy e
nesek, derékszög űe k vo ltak. A földmunkások jói ismerték a
föld rétegződését ezért , ha forgatott földe t találtak óvatosab 
ban dolgoztak .

Legendás kubikos volt köz ülük Szmola Pista bácsi , aki
bandaqazda vo lt, - rá Árkus Péte r régész így emlékezik :

.Eie tem nagy élménye volt, hogy találkozhattarn igaz ku
bikosokkal. Endrőd híres központjuk volt. Hihetetlen tisztes
ség, szerénység, szívósság, felhalmozott tudás jellem ezte
őket. Látszólag komótosan dolgoztak, ám, ha valaki beállt
közéjük, a tempót rövid ideig bírta. Szerszámaik egyénre
szabott műszerek vottek. Beszédük nyomán megelevene
dett a valóságos múlt. A magyar régészet szerencséje, hogy
hosszú időn keresztül igénybe vehette szolgálataikat.

Szmola bácsi ásója a földben valaminek nekikoppant:
.Csonr-monate az öreg. l-fitetlenkedve néztem rá, hiszen
a tárgyat nem lehetett látni. Aztán előkerült anélkül, hogy
összetört volna. Csont 110It."

Az akadémiai ásatáso k folytatódtak 1976. , '1977. és
1978-ban, a kubikosok kitanulták a régés zkedés fortélyait.
A néhán y évve l később i Kecskem ét melletti ásatásra is el
vitték a Szmo la féle kubikos csapatot, mert ilyen jó l képzett
földmunkáso kat ott nem találtak . Képesek voltak minden
nap busszal el- és vissza sz állitani a kubikosokat annyira
megbecsü lték őket .. mondta el Arkus Péter régész.

A kubikusok nyomdokaiba a gépesített földmunké.sok
lépte k, köz ülük a traktorosok j el entősek. Endrődön és a
környező településeken a traktorosok közül kerültek .ki a ré
gészeti anyagokat, a földeken talált régiség eket ő sszeqyű] 

tő emb erek. Többet ismerek közülük és a beszélgetéseink
során világossá vált előttem , hogy micsoda helyi smerettel
rendelkeznek egy-egy földter ületre vonatkozóan. A munká
juk során már látjá k, ha a föld más színű és megállnak, ha
valami érdekeset kifordít az eke. Ezeknek atrakto rosok nak
köszönhetően sok régészeti l el őhelyet sikerült azonosítani
f' S teh ární, ő k lettek a kubikos régészek utódai .



2013. október

Gyomai legények a császár és kirá ly i had seregben birodalornszerte
az osztr ák császári korona szo lq álat ában i 800~ 1 870 . ~ II. rész,

Amint már az első részben is olvas
hattuk, a gyomai legények az osztrák bi
rodalom számos országában szolgáltak,
főleg Csehországban, Ausztriában, Olasz
honban (ennek akkor még különböző tar
tományaiban), valamint a korabeli nagy
hatalmak által felosztott Lengyelország
egyes terület ein, nevezetesen Galíciában,
Szií éziében.

TÚ RI KIS Bálint házassági engedélyt ka
pott Gróf Sch lick 4, Huszár ezred
oen.

KIS Imre házassági eng edélyt kapo tt a Ká
roly Bajor király i herceg 3, Huszár
ezredben f<lagenfurt 1865,

KISS József házassági engedé lyt kapott a
József főherceg 37, Sorgyalog ez
redben Lemb erg 1860 ,

KIS Sándor házassági engedélyt kapo tt a
had i szállító hadtestnél Bécs, 1866,

KIS Sándor házassági engedélyt kapott
a 10. Huszár ezrednél Cremavini
1859.

I<OCSIS Péter házassági engedélyt kapott
Báró Stein inger 68, sorgyalogez
rednél Prága 1862.

KOVÁCS Balázs házassági engedélyt ka
pott a Katon ai szá llít ó hadtest pa
rancsnoks áqt ól Bécs 1862 ,

KOVÁCS Dániel házas ság i engedélyt ka
pott a Báró Máriássy 37. sorgya
logezrednél a gyu lai főparan csnok

ságtói Gyu la 1841 ,
KOVÁCS J ános huszár háza sság i en-,.

gedélyt kapott Frigyes Vilmos
porosz kirá ly 10. huszárezredtől

Floridsdorf 1858.

KovATS János házasság i engedélyt ka
pott Varsó Nagyhercege 37. sor
gyalogezredtől Nagy várad, 1852.
Osszeíró ( h ad k ieg ész i tő ) Parancs..
nokságtól .

KOVÁTS Sándor házasság i engedélyt ka
pott József főherceg 3'7. sorgya log
ezredtő l Temesvár 1857 .

f<RUCSÓ Gábor háza ssági engedélyt ka
pott Katonai szállító parancsnok
ságtói Bécs, 1862.

KRUCS Ó Gerge ly halotti bizonyítványa
Báró Stein inger tábo rnagy 68 . sor
g ya l ogez red tő l Prág a, 1864.

KRU CSÓ János házasság i engedélyt ka
pott a Hessen -Kasselli 8. huszár
ez red lő l tö rzsparancsnokságtól
f<lattau , '1 857.

f(\-~ U C SÓ Péter házassági engedé lyt ka
. patt a katonai szá llító parancsnok

ságtói Bécs, '186 í .
KUN Mihály házassági engedélyt kapott

Báró Ste ininger 68. sorgyalogez
redtő l Bécs, 1866.

LÉNÁRT Imre háza sság i engedélyt kapo tt
az I. Ferenc József huszárezred től

Tarnow 1867,
LUKÁCS József házasság i enge dé lyt ka

pott katonai szállí tó parancsnok
ságtói Bécs, 186 1.

MAGYARI Ambrus házassági enged élyt
kapott Báró Rodrick tábornagy 68.
so rg ya logezred tő l Bécs , 1867.

MARTON Tamás házassági enged élyt
kapott szállító para ncsnokságtól
Bécs, 1860 ,

MOL NAR János házassági engedélyt ka
pott a katona i szállító parancsnok
ságtói -- menyasszony: R. SZŰCS
Ju lianna - Bécs, 1863.

MONAKI Ján os halotti bizonyítványa
Pancs ováró l 1815 .

1<. NAG Y Bálint házasság i enged élyt ka
pott a Gróf Gyu lay 33. sorgyalogez 
redtő l Prága, 1860 .

S. NAG Y Sándor házasság i engedélyt ka
pott Báró Steini nger 68 . sorgya log
ez redtő l Csernowitz, 1865.

NÁDU DVARI Mihály házassági engedélyt
kapott a katonai szállító parancs
nokságtói Bécs, 1860.

i\JÉGYES I Gábor elbocsájtó levelet kapott
I. Ferenc József 1. hu szá rez red től

Tarnow, 1867.

NYITRAI Sándor házassági engedé lyt ka
pott Báró Ste ininger 68. sorgyalog
ezred tő l Csern owitz, 1865 .

OL.AH Péter végeibocsájt ó levelet kapott
a Báró Steininger 68 . sorgyalogez
redlő l Prága , 1862.

OLÁH Sala mon vége lbocs ájtó levelet ka
pott Wasa herceg 60 . sorgyalogez
redtő l Josefstadt, 1859.

OLÁH Sándor házassági engedélyt kapott
a Hessen-Kassel választó fejede
lem 8. h uszárezredtő l Klattau törzs
parancsnokság, 1858 .

P;'. L1~~KAs IVl ihá ly házassági engedélyt
kapolt Báró Rod lek 68. sorgya log
ezredtő l Bécs, 1867 .

PUT NOKI Sándor házass ági engedélyt
kapott katonai szá llító parancsnok
ságtó i Bécs, 1861 .

SOMOC~Y I István h ázass áqíengedé lyt ka
polt József főh erceg 37. sorgyalog-
ezredtől l.emberq, 1860. .

SOMOGYI Mihály házassági engedélyt
kapott Báró Steininger 68 . sorgya
l og ez red től Csernowitz, 1865.

SZABÓ Gyö rgy házasság i engedélyt ka
polt Báró Steíninger 68 . sorgyalog
ez red től Csernowitz , 1865 .

B. SZA BÓ István háza ssági engedé lyt ka
pott Báró Steininger 68. sorgyalog
ez red tő l Prága, 1860.

B. SZABÓ József házassági engedélyt ka
pott a katonai szá llító parancsnok
ságtó i Bécs, 1860 .

SZA BÓ Sándor huszár házassági enge
délyt kapott a Gróf Sch lick 4. hu
szárezredtő l Pardubitz, 1849.

SZENDREI Lőr i n cz végelbocsájtó levelet
kapott az I. Ferenc József í . hu
szárezred tő l Tarnow. 1867.

SZENDREI Anta l házassági engedélyt ka
polt az I. Ferencz József 1. huszár
ezredtő l Tarnow, 1867 .

SZATHMARI Bálint házassági engedélyt
kapott a katonaí szállító paran cs
nokságtói Bécs,1 865.

SZILAGYI László házassági engedélyt ka
pott a Hessen- Kassel 8. huszárez
redtő l Klattau, 1859.

SZŰTS Károly házassági engedélyt kapott
Báró Rod ick tábornagy 68. sorgya
logezredtő l Bécs, 1867 .

TAMÁ SI Antal házassági engedélyt kapott
a Porosz király 10. huszá rez red tő l

Mennkirche n, 1856 .
TARI Fere nc ugyanonnan Bécs, 1865.

VARGA Feren c házassági engedélyt ka
pott Báró Steininger 68. sorqyaloq
ezredtől Csernowitz, 1865 .

VARGA Sándor háza ssági engedélyt ka
pott Dom Miguel 39 . sorgyalogez
red tő l Bécs, 1855.

VÉKONY József háza ssági enqedel y! ka
polt Káro ly bajor királyi herceg 3
huszár ezred tő l Klagenfur t. 1865

KOVÁCS János végelbocsájtó levelet ka
pott a Bár ó Már iásssy 37. sorgya 
logezred től Lemberg 1822.

SZABÓ József házassági engedélyt ka
poli a Gróf Gyu lay 33 sorgyalog
ezredtő l Prága, 1865.

CZEGLÉDI Ferencz házassági enged élyt
kapott a József főherceg 3'1. sor
gya logezred t ő l Prága, '1859.

CZEG I_ÉD I János eltávoz ási engedé lyt
kapott Báró Már iássy 37. sorgya
logez redtő l Olmütz 1838.

CSAPÓ Mihály házassági engedé lyt ka
patt a Saínt-Julien 61. sorgyalogez
redtő l Teme svár ~1 82 0 .

KISS Albert házassági engedé lyt kapott
a Gróf Radetzky tábornagy 5. hu
szárezredtől Saar, 1859 .

A 91 legényből 24 fő huszár, 1 ménes
kar i huszár, 1 fő műszaki kato na, 1 fő tá
bor i tüzér, 12 fő szekerész (fuhrwaser), 1
fő kórházi katona, 1 fő ismeretlen fegyver
nem, 50 fő gya logos katon a volt.

Közreaclja. Cs. Szabó István
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Remény...
(írta: Benke Mária)

Lelkem lámp ásai
fényesítik az éjt.
Szerető szívem
sugallja a reményt.
Ha az égre nézel
Téged is megérint.
Szeretetet érzel,
szikrázón fénylik . . .
Gon dolkodj, Ember
mi az Életben a fontos .
Találd meg a fényt
mi világít, s reményt oszt.
Aprócs ka szikrák,
mik örömet okoznak,
kicsi szilánkok
boldogságot hoznak.
Nagy dolgokat ne keress
mi boldoggá tesz
benned lesz - szeress!
Ne vesd el a szépség
egyetlen morzsáját,
hiszen pont abban látod
az élet csodáját. . .

Vecsés, 2013. július 31.

Az én ut am ...
(ír ta: Benke Mária)

Több mint hatvan éve,
hogy megsz ülettem.
Sok-sok tavasz, nyár,
ősz és tél múlt el felettem.
A sors kijelölte az utamat,
egyenesen haladtarn,
nem tettem kerül ő utakat.
Utamon néha meg- megállok.
Visszatekintek, meditálok.
Mit tettem? - jól tettem ?
választ váro k.. .
Az előttem lévő úton ,
lassabban haladok.
Szép volt ez az út,
mára kicsit elfáradok....
Szeretet , tisztesség
család és rnunka ,
terelgetett erre az útra.
Ke rülő út, vargabetű
kevés volt rajta, pedig az
élet nem egyszerű fajta.
Változu nk, köröttünk
változik mind en.
Jó recept az életre,
sajnos nincsen._
Az út maga az ELET
fontos, hogy úton legyünk .
A megérkezés még ráér
az út végén elmélkedhetünk .. .

Vecsés, 2013. július 14.
2013. 08.3 1. Gyomaendrődi FC - OH. Rákóczi Vasas SE 2: 2

G.: Erdős i Gy., Boér ZS. L _

Ifi.: 5 :4 G.: CsapóP,KovácsZ.,Fekécs M.,Dávid 1.(2)

Az eddig lejátszott m é rk ő z é s ek ered ményei:

Labdarúgó hírek a Megyei I. osztályból
Folytatódott a bajnokság

őszi szezonja a Gyoma end
rőd i FC labdarúgói számára.
A hón apban lejátszott hazai
m érk őz é seken csak döntetle
nig jutott a csapat, míg vidé
ken győzelem és vereség volt a
mérleg. Dicséretes az idegen
beli győzelem, ami igen jó já
tékkal párosult. Hazai pályán
azonb an még nem érezték a
játékosok a győzel em ízét, pe-
dig a szurkolók már nagyon
várják tőlük. Sajnos több mér
köz ésen is előfordu lt , hog y
nem tud a csapat két félidőn

át egyforma jó játékot pro
du kálni, így hiába szerez előnyt az első félidőben, azt nem képes
megtartani a rn érk ő z é s végéig. Meg kell talá lni ennek az okát, hogy
a tovább i mérkőzéseken ez ne következzen be és győzelmekkel ör
vendeztesse meg a szurkolóit a csapat.

. ' ,
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A hazai csapat még a rn érk ő z é s kezdetét ízlelgette, a vendégek
pedig már teljes lend ülettel robog tak és a hatodik percben már a
vezetést is megszerezték. Ez a gól felébresztette a hazaiakat és el
kezdték ők is a m érk ő z ést . Kiegyenlített, változa tos első félidő vált
a találkozóból. A másod ikban is a vendégek kezdtek jobban, és egy
negyed órát követően megd uplázták előnyüket, kihasz nálva a hazai
védelem megingas át. Öt perc múlva egy szép támadást vezetve vi
szont a hazaiak is gólt szereztek, így csökkent a vendége k előnye .

Ezen felbu zdulva tovább támadott a gyomaendrődi csapat, aminek
következ tében a mérkőzés végén egy újabb fejesgóllal egalizálták
az eredményt. A kétgólos hátrányból nag y küzdelem árán sikerült
egyenlíteni és ittho n tar tani legalább egy bajnoki pontot.

2013. 09. 07. Mezőhegyesi SE - Gyomaendrődi FC O: 2
G.: Toldi B., Erdősi Gy.
Ifi.: 2: 2 G.: Csapó P.(2)

A Gyomaendrőd i FC csapata az utóbbi években, sorozatban si
keres és eredményes m érk őz é seket játszott Mezőhegyesen . Ebben a
fordulóban is erre készültek a vendégek. Szépen kombinálva építet
ték fel támadásaikat, mezőnyfölényben játszottak az első fé lid őben .

A második félidőben is a vendégek akarata érvényesü lt inkább, de
ebben a félidőben mind ez már gólokban is megm utatkozott. A fél
idő elején és végén szerzett egy-egy találattal magabiztos győzelmet

aratott a gyomaendrődi csapat a gyengén játszó hazaiakkal szem 
ben. Folytatódo tt a vendégek sikeres mezőhegyes i szerep lése. Az
ifjúsági csapat m é rk ő z é s é t megóvta a Gyomaendrőd i FC, mivel a
hazaia knál két játékos is jogosulatlanul szerepelt.

2013. 09. 14. Gyomaendrődi FC - Körösladá nyi MSK 3 : 3
G.: Öngól, Erdősi Gy., Molnár T.
Ifi.: l: 3 G.: Csapó P.

Nagy várakozás előzte meg az ismé t Megyei r. osztályú Körös
ladány vend égj átékát. A hazaiakmegnyomták a mérk özés elejét ,
és a 33. perc ben megérdemelten , igen jó játékka l már három gólt
szerezve tetemes előnyhöz jutottak. A félidő végén szinte a semmi
ből gólt szerez tek a vendégek, így két gólra csökke nt a szünetre az
előny. A második félidő elején még tart ott a hazai lendület, kapufát
is rúgtak nem sok hiányzott az újabb gólhoz . Ez azon ban a 62. perc
ben ismét a vendégeknek jött össze. Ettől kezdve nagyot változott a
játék képe, a hazaiak beszorultak a saját térfelükre, a vend égek pe 
dig rohamoztak az egyenlítésért. A 80. perc ben sikerü lt is az egyen 
lítés, így az utolsó tíz perc neh ezen telt el, nagy erőfeszítés kellett
még a döntetlen kiharcolásáé rt is. Három null ás vezetést követően

majdnem vereség lett a vége, két ellentétes félidő eredménye lett a
pont osztozkodás.

2013.09.21. Jami na SE - Gyomaendrődi FC 3: l
G.: Takács J.
Ifi.: 4 : O G.: ---

Az első félidő a Jamina ellen is a Gyomaendrődé volt. Folyama
tos mez őnyfö l é ny, és jelentős labd abirtok.1ás jellemezte a m é rk őz é s

első felét. A vezető gól is összejött a félidő közepé n a gyengén telje
sítő hazaiakkal szemben. A mé rkőzés ezen szakaszában jó játékkal
rukkolt ki a vendégcsapat. A szünetet követően azonban megv álto
zott a szereposztás teljesen ér the tetlen módon. A hazaiaknak mint
ha most kezd ödött volna a mérkőzés, a vend égek pedig nem tudt ák
felvenn i ezt a ritm ust. Sokszor teljesen beszorul t a Gyomaendrőd,

csak szórványos ken tr ák jelezték, hogy ők is a pályán vannak. A
Jamina mezőnyfölénye sajnos gólokba n is megmu tatkozott, hármat
is szerez tek a második félid ő ben. A m érk ő z é s utolsó percében sz é
píthettek volna a vendégek, de a megítélt b űntetőt Árgyelán kihagy
ta. Ismé t két ellentétes félidő, amelyből ezúttal a hazaiak kerültek ki
győztesen , a máso dik félidei ered ményes játékuknak kösz önhetően ,

Fülöp Zoltán
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RÉGI-ÚJ KISNAPTÁR

s <. 1

Biczó Tamás rajza , 1956

..
Endrőd nemzetőrsége 1956-ban

(folytat ás a 9. oldalról)

Nevezett mi nt fegyveres nemze tő r tevékenykede tt, fő hanga dója volt
az ellenfo rr. megmozdulásoknak, fenyeget te a helyi párt - és tanács veze
tőket, uszítot ta a tömeget a p árt-, kormány- és a Szovjetunió ellen. Tevé
kenységéért interná lva volt.

Nem aktí v tagok:

7. Katona Miklós En d rőd , VI., '116. sz. kisparaszt származású.
8. Ugrai Árpád d, V., 110. sz. kisparaszt származású, trakto rvezető .

9. Katona Imre Endrőd, Petőfi u. 15. sz. kisparaszt származású, egyénileg
qazd álkod ó.

10. Pataj István End rőd, V., 242. sz. kisparaszt származású.
l l . Gellai László E nd rőd, V., 149. sz. középparaszt származ ás ú.
12. Mészáros Illés End rőd, VI., WO. sz. köz épp áraszt származású.
13.Tímár Károly Endrőd , III. 97. sz. középparaszt származású.
14. Jakus János Endrőd , II. 97. sz. középparaszt származású.
15.Tímár Gergely End rőd , III. 212. sz. középpa raszt származású.
16.Vári József End rőd , Te mető u. 5. sz. k ő z é ppa raszt származású.
17. Bohrát Miklós End rőd , III., 233 . sz. középp araszt származású.
18. Bukva Men yh ért E nd rőd, Sztá lin u. 9. sz. alatti lakos vo lt, középparaszt

származású, ellen fo rradalom után nyugatr a disszidá lt.
19. Hom ok Elek End rőd , Selyem u. lakos, középp araszt származású.
20. Gonda Bo ldizsár End rőd, V. ker. Középpáraszt származású egyénileg

gazdálk od ó.
2'1.Tóth József Endrőd, V., 3/ 1. sz. Kisparaszt származású.
22.Tót h Tibor En drőci, VI. T. 3. sz, kisparaszt származású, egyénileg gazdál

kodó .
23. Med vegy György Endrőd, III.T. 163. I . sz. kisparaszt származású.
24, Herda Ignácz End rőd , Gyógyszertár, vol t ho rt hysta tov ábbszolgáló
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Márton Gábor tér -II.

A nagylaposi időkre így emlékezett:
"l953-ban megnősültem és feleségemmel együtt kimen

tünk Nagylaposra. Ez megközelítés szempontjából is jobb
volt, aztán ketten voltunk össze-vissza egy alsós, egy felsős

csoportra, és így jól elboldogultunk. Megszerveztük az úttörő

szervezetet ott is. Saját magunknak vásároltunk egy Munkácsi
tévét, ezt esténként bevittük az iskolába. A szü l ő i munkaközös
ség önkéntes adományokat gyűjtött az úttörőcsapat javára.
Minden esztendőbe kirándultunk. Volt, hogyautóbuszos, volt,
hogy táborozás, volt, hogy vándortábor, volt mindenféle. Be
jártuk az egész országot.

A gyerekek is nagyon jók, nagyon szorgalmasak voltak.
Nyáron, akik részt vettek a kiránduláso~ azok még küIönfé
le mezőgazdasági munkát is vállaltak. En is velük mentem,
Czibulka, Varjú Jóska meg a többi nevelők is, hát így összeszed
tük a pénzt, amire a gyerekeknek a kiránduláshoz szükség volt.
De csináltunk évközben is kirándulásokat, és ezekre a szülö
ket is magunkkal vittük, úgyhogy a művelődést is amennyire
lehetett tápláltuk ebből a szempontból. Közbe én meg ráérő

Mindig érdeklődve hallgatták a történeteit

időmben - no, úgy értem rá, hogy éjszaka - csináltam sz ínm űve ket, íro
gattam versekb ől . balladákból. mesékből. Nagyon szerették a gyerekek.
És egész jó kis színjátszó csoportot csináltunk.Tanulmányi versenyek is
divatba voltak, és én nem a tanyai iskolák versenyére vittem őket, ha
nem a rendes, osztott iskolákéra.

Közben, hogy szaporodott a gyereksereg, sokan visszajöttek, úgy
hogy fölszaporodtunk négy tanerős iskoláv á. A kinti iskolák: Varjas,
Csejt, fokozatosan megszűntek, és tulajdonképpen beközpontosították
Nagylaposra. Ez abból a szempontból is nagyon jó volt, hogy komoly
gyereklétszám volt, akikkel dolgozhattunk. Sokkal érdekesebb volt így
tanítani négy tanulócsoportban, mint kettőben. A gyerekek nagyon
szorgalmasak voltak, önként vállalt ák a munkát, ha volt valami, amit
meg tudtunk tenni. Volt, amikor gyapotot szedtünk , kukoricát böngész
tünk és ilyen ehhez hasonló, könnyebb dolgok. De hát jól gazdáIkod
tunk.

Nagylaposon több mint húsz évet töltöttem el, ez alatt elvégez
tem a magyar-tört énelem szakot, jelesen sikerült elvégezni, szerettem
nagyon mind a kettőt. De, hogyatanulóink - mert hát szép számban
jelentkeztek az első évtő l kezdve gimnáziumba, tov ábbtanul ásra- ne
érezzék hátrányba magukat, megtanultam oroszul. Erdekem volt, hogy
ne kezdők legyenek a gimnáziumban, hanem haladók. Három gyerm e
kem volt, magam tanítottam őket is, szerencséremindnyájan kitűnő en

végeztek ők is..:'
Aztán felépült a diákotthon, és 1975-től elindult az iskolák körzete

sítése, így Marci bácsi ismét Endrődre került. ~yugdíjazásái~ . a ~oll~g.i 

umban dolgozott, ésebben az időszakban kiteljesedett helytört éneti es
írói munkássága, hiszen nemcsak tanítói, hanem írói munkásságáért is
tisztelték őt az emberek. Jó néhány, számunkra kedves és értéke s köny
vet írt.

A nagylaposi tablóközepénMarcibácsi mosolyog

Versek regények, önéletrajzi írások, anekdoták, mesék kerültek ki
tollából: Sodróár; Iskolapad éskatedra,{gyéltünk mi Endrődiek, Szentzűr
zavar az énsokálmom, Élők ésholtak vallomása

Helytörténeti kutatómunkája Endrőd történetének megírásától in
dult, az endrődi iskolák történetével folytatódott, majd az endrődi tsz
ek, üzemek történetének összegyűjtése következett: Endrőd története,
Az endrődi iskolák története, Adatok ésemlékekaz endrődi iskolák törté
netéhez.

Sorra mutatta be Endrőd, kimagasló tehetségű, jel es szülöt teit: Uh
rin Péter azendrődi festő, Farkasinszky Imreaz endrődi prímás, Rózsahegyi
Kálmán az endrődi színészpedagógus.

És az örök szerelem: a sport, Endrőd és Gyoma focicsapatainak tör
ténete: Hajrá Gyoma, Tempó ETK!

Alapítója és rendszeres írója volt a Városunk című helyi lapnak az in
memoriam és a sport rovat szerkesztőjeként.

Emlékszem az utolsó találkozór a,amit a verseskötetének bemutatá
sáraszerveztünk a könyvtárban. Aggódtunk, hogy bírja-e majd az izgal
mat, a fáradságot. De ő az érdeklődő tekintetek láttán kivirult, és mes élt,
mesélt. Ismét megcsillant szemében egy kis kópés vidámság, előjött a
jól ismert virtusos hangulat. Élete történetének sorolása közben is tan í
tott. Azt mondtar.A tanítás nekem nem munka volt, hanem életforma:'

Munkájának elismeréséül kapott díjai, kitüntetései.
Az oktatásügy kiváló dolgozója volt 1951-ben és 1959-ben
Kiváló dolgozó 1981-ben
Gyomaendrőd díszpolgára 1994-ben
Újságírói tevékenységé ért kapott kitüntetést 1999-ben.

Marci bácsi soha nem vágyott sokra, nem kergette az anyagi java
kat. "Mindig szegény voltam - mondta - de én vagyok a leggazdagabb,
mert nagyon sok tanítványom volt!" Ma is magunk előtt látjuk szemé
nek huncut villanását, kópés mosolyát.

Azt vallotta, hogy ha szeretet van, akkor minden van, és semmi baj
nem érheti az embert. A derűs, szeretet teljes elfogadás jellemezte az
egész életét. Ha családjáról mesélt, különös melegség járta át a hangját.
"Nagyon meg vagyok elégedve az életemmel. Gyermekeim közül kettő
tanító lett, egy építészmérnök, mindegyik családot alapított. Nagyon
szeretnek hazajönni, az itteni életről sokat mesélek,sokat beszélgetünk:'

2010. január 7-én bekövetkezett, amit oly sokszor emlegetett, eljött
érte a kaszás.

Marci bácsira gondolva Keszei Imre sorai jutnak az eszembe:

A mélybe csak a tested merült el,
Csakő tűnt el a föld alatt,
De lényed lényege ezerfelé
Szóródva is köztünk maradt.

Az iskola életéről további információkat, képeket találhatnak az iskola
honlapján:WWWJozsgJH;gyii.5&Q{q,hu
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így vo lt. mese vo lt , vagy mégsem? - Nem a ruha
teszl oz embert - tartja a rnond ós; Gondolkodjatok el
ezen a kis mesémen, hátha tanulságul szolgál számo
tokra is",

ták, összesúgtak ,
sőt előre köszöntek
neki,

Hordta -a me1
lényt hét év, hét
hónap , hét hét,
hét napig , mire a
mellény már itt - ott
kikopott , elszakadt,
ismét felkereste
Jorgoszt, a szabót.

M e gmut atta
nek i a mellényt és
sóhaj tva kérd ezte :

- Jorgosz, bará
tom! - Tudnál va la
mit kezdeni a rne l
lény emmel , a sok
haszná latban te lje
sen tönkrement " ,

- Tudn ék -mond
to elgondolkod va Jereosz. - Add csak ide!

Andrejja levetette a mellényt. odaad ta a varázs
szabóna k, oki soká ig nézegette , forgatta job bra-balra ,
méregette, centizgette, míg végül oIlót ragadott , szab
ta, tűbe fűzött és varrni kezdte ." Egy idő elteltével cso
d álatosan szép díszes tűzpiros posztó sapka vált bel ől e.

And rejjo a tükör előtt boldogan fe lvette át okos fejé
re , és nézegette magát , b illentette jobbra- balra a fejét
és gyönyörködött a látványban, majd kihúzta magát
és büszkén lépdelt az utcán a járókelők , árusok előtt ,

akik megcsodálták , .rneqkolopolt ók" őt,

Az idő sajnos telt. s egyre múlt. míg eltelt hét év, hét
hóna p , hét hét. sőt hét nap, és a sa pka szétfoszlot t a
fején, már ki is luko dt. "

Ekkor újra felkereste Jorgoszt. sóhajtva kérdezte,
hogy tud na-e még va lamit kezdeni oz ő piros so pkó
jáva l.

Jorgosza fejét vakarta, segy darabig nem szó lt. csak
nézegette , forgatta o sapkát, míg vé gül méricskélt, 01
lót vett elő , tűt és cérnát. szabta, varrta, és a végered
mény egy csodá latosan szép nagy piros gomb lett,
a mit felvarrt And rejja ingének a nyakára,

Andrejja büszkén vo nult az utc án a piros gomb díszí
tette ingében ,,,

De mive l az idő ne m állt meg, telt s múlt . megint el
telt hét év, hét hóna p , hé t hét. hét nap, majd szétment
a gomb is , csa k egy szá l piros c érna maradt belőle ,

Andrejja á llt a ten gerparton, nézegette a cérnát,
amit a szél jobbra-balra fújdogált , majd kikapta a kezé
bő l és elfújta a tengerre. "

Andrejja bánatosan néze tt utána , s arra gondolt,
hogy ta lán nem a szép piros kabátja, mellénye, sopkó
ja , gombja miatt t isztelt ék oz em berek, han em önma
gáért , meri rendes, szorga lmas, becsületes halász vol t
egész életében, ,,

Mesék, versek ...
- --

A görög szegény hol ősz . ;

(írta : Benke Má ria)
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Ez a történet egy görög kis ha lászfa luban játszód ik,
ahol a szegény Anrejja halászatból tengette az éle 
tét , Mindig arról ábrándozott. hogy szép gúnyába öl
tözve sétál a főutcán . Egyik éjje l is azt á lmodta , hogy
egy ke lmekereskedő kirakatába gyönyörűséges tűzpi

ros posztó anyag vol t kirakva, amit ő megvásárolt. és
Jorqosszol. a szabóval olyan kabátot varra tott magá
nak , hogy mindenki megcsodá l1-a.

Majd hirte len telé bredt és kissé csa lódott vo lt, hogy
csak álmában történt vele ez a dolog a szép kabátt a l,,,

Telt-rn últ az id ő, Egyik a lkalommal esteledett, éppen
hozta hazafelé az aznapi fogásL hogy eladja a ho lp io
c on, mikor megszólította egy kelmekeresked ő .

- Tisztelettel köszönte lek, kedves Andrejja ! - Milyen
volt a mai fogás?

- Kaliméra ! - Tűrhető ! - vá laszolt fá radtan a ha lászés
már éppen tovább akart merinl. miko r megpillantotta
a kereskedőnél az álmában l ótott csodás piros posztót.

,Á.mulattal nézte, csodálta és megkérdezte :
- Te Asszíosz. nem adná l nekem egy kabátra va ló

kelmét abból o szép piros posztóból, én ellátnálok éle
i-ed végéig téged meg a csa ládodat ha llal cseréb e,
-- No , mit szólsz?

- Nem bánom, csapj bele - és kezét nyú ltotto
Andrejj ónok.

A halász boldogan pakoita le o helo kot. és kérte a
ke lm ét.

Sietve ment Jorgoszhoz o szabóhoz, ak i méregette
nézegeHe , centlzqette . mire végre olló után nvúrt. nyír
ta , szabta, tlit vett elő varrn i kezdte .. , s majd elkészült
egy csodálatosan szép kabát belő le ,

Andrejjo felvette és nézegette magát a tük örben.
úgy érezte. rnlnthc egy gazdag kereskedő lenne, Büsz
ke vo lt magára, megvá ltozoi"t az élete , Majd elind ult oz
utcán , kihúzvo magát,
A járókelők megcsodálták, oz utcai árusok nagy hoj

lon gássol köszöntötték, érezte , hogy a kabát megvál
toztctto oz életét ,

Hét év , héj- hónap, hét hét és hé t napig hordta, de
már nagyon kopott , szakadt vo lt o ko b ót . és érezte,
hogy tennie kellene vele va lam it , ezért hát elhatá rozta ,
hogy elmegy megint Jorgosz.hoz, a szabóhoz.

- Elvásott o viselésben a kabát. Jereosz. tud ná l ve le
va lamit kezdeni? - kérdezte.

Jorgosz nézegette, forgatta o kabátot. jobbról
balról méregette, centit vette elő , mojd oll ót. szabta ,
va rrta , végül egy gyönyörűséges mellényt készftett
Andrejjá nak.

Andrejja belebújt omellénybe, klhúzto magát és
vég igvonult c röúton. aho l az em berek megbámul-
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Erzséb et táborban

A Gyomaendrőd i Kis Bálint Álta lános Iskola 60 tanu lója és 7 peda
gógusa 2013 jú liusában Erzsébet táborb an vett részt Fonyódi igeten. A
gyerekek és k is é rő i k egy csodálato s hetet tölt hette k el a Balaton part 
ján. Az id őj á rá s is ked vezően alakult , így minden nap volt l e hetőség a
Balaton vizében lubickolni. Gazdag prog ramkínálat várta a diákokat:
pl. Ki rnit tu d, színházi előadás , éjszakai tú ra, vízi akadályverseny, ka
landpark. focib ajnokság, tábori olimpia. Az iskola csapata jó l szerepelt
a kü lönböző versenyeken, sok-sok oklevéllel valamint aranyo, ezüst- és
bronzéremmel té rt haza az iskola kiránduló iij úsága.

Nyári táb oro zás

A Kis Bálint Álta lános Iskola a Gyermekekért Alapítványa az idei év
ben Balatonszárszóra szervezte a hagyományos nyári táborát, 30 kisdi
ák, 3 pedagógus és az alapítvány vezetőségének 4 tagja részvételével.

Az odaút fáradalmait, nehézségeit már aznap délután a Balaton vi
zében lub ickolva feledtük el. Ez a hét a p i hen és rő l, játékró l, vid ámságról
és természetesen a sok-sok f ü rd ő z é s r ől szólt. Az ét kezést az alapítvány
vezetőségének tagjai biztositott ák számunkra. Andi néni, Zsóka néni,
Zsuzsa néni ésTibi bácsi fi nomabb nál finomabb éte lekkel várták a meg
fáradt fü rdőzőket nap mint nap. Az éte lek olyan ízletesek voltak, hogy
volt, aki (szó szerint) a rosszullét ig teleette magát. Esténként besétál
tunk Szárszó központj ába. ahol kedvünkre vásárolhatt unk, a téren ját
szó zenekarok játékát hallgathattuk. Egyik este pedig az Alma együttes
szórakoztató és vidám koncertjén vehettünk részt. Az egy hét nagyon
gyorsan elrepült. Élményekkel gazdagon hazatérve ölelhet tü k át szü
leinket.

Ágostonné Farkas Mária igazgatónő a Kis Bálint Általános Iskola
tanulóival a nyári táborban.

Megyeri Kinga ésFele écs Fanni 8. osztályos tanul ék

Remélj ük, hogy a következő tanév végén is lesz le hetőség ünk az
alapitvány álta l szervezett tábo rban részt venni.

Te'Szedd!

Szeptember 14-én országosan több mint ezer település nevezet t be
a TeSzedd ! szemétszedési akcióba, köztük Gyomaendrőd is.

Iskolánk több mint negyven kis és nagydiákja szedte szorga lmasan
a szemetet iskolánk és az e bédl ő környékén. Közöttük már bizonyára
nem lesznek olyanok, akik a közterü leteket szennyezik.

I<öszönjük tanul óinkna k és szüleiknek az önkéntes munkát!

Szemétszedés a Hősök úti iskola előtt
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Weöres Sándor (1913-1989)
"Isten-élményem a gyerekkorból ered"

1970. február 28-án
közvetítette a Vatikáni
Rádió azt a beszélgetést,
melyet P. Szabó Ferenc,
a rádió jezsuita munka
társa készítet! a Weöres
Sándor-Károlyi Amy
köitöh ázasp érral. Ennek
részletével emlékezünk
a száz éve sz ű le te t t köl
tőre .

W eöres Sándort
nem kell bemutatnunk a

magyar közönségnek. M ár il harmincas évek végén, harmadik versköteté
nek megjelenésekor Rimbaud-hoz, a csodagyerekhez hasonlították. Fiatal
fejjel a nyugatosok nagyjai közé emelkedett. A Weöres-kötetek megjelené
se mindig eseményszámba mcnt, Az utóbbi években a Tüzkút, a H old és a
sárkány és aMerülő Saturnus című köteteível. valamint briliáns M allarmé
fordításaival örvendeztetett meg bennünket.

Sz. F.: Nagyon hálásak vagyunk Ön nek, hogy válialkozott az interjúra.
Ezt a magam részéről valahogyan az idő k jeiének tekintem. Az evangéli
kus vallású kö ltő a Vatikáni Rádió jezsuita munkatársával beszélset. 'Ma
ugyan a párbeszéd korában élünk, mégis figyel emre méltó ez a ifny. De
most nem a felekezeti párbeszédre akarom terelni a szót. Mindenekel őtt

a szépség katolicitása kapcsol össze bennünket. Nyolcadikos gimnazista
koromban Pécsett pár kö ltője lö lt barátommal lapot indítottunk, és ezt a
Claudel-idézetet írtuk fel rá mottóul : "Ami szép. az egyesít, ami szép. az
Istenhez emel. Nem is tudom másképp nevezni, mint katolikusnak." Azt
hiszem, ilyen értelemben Weöres Sándort, a szépség csodálóját és a magyar
költői nyelv egyik legragyogóbb mesterét is katolikusnak nevezhetjük.

W. S.: Valóban, a katolicizmust - egyetemcsség értelmében - mindig
sajátosnak éreztem. Azonkívül, annak ellenére, hogy evangélikus-lutherá
nus vagyok, édesanyám katolikus volt, és mindig a katolikus vallásban is
éltem. Sokat olvastam életemben a katolíkus mísztíkusoka r. főleR Keresztes
Szent jánost, Av ilai Szent Terézt, azonkívül Siénai Szent J<atalin't. Nagyon
szerctem a Szent Viktor-í fil ozófusokat, különösen Szentviktori Hugó t, nem
is beszélve Szent Agoston, Szent Tamás, Szent jeromos műveirő l. A ka
tolicizmusból mindig igyekeztem sokat tanulni, sokat meríteni. H ogy ez
mennyiben sikerült. az megint más kérdés.

Sz. F.: A m últ évben Cjyőr Sándorral. fiatal evangélikus teológus bará
tommal beszélgetett rózsadorribi lakásán. E beszélgetés során jelentette ki:
.költészetem alapjában véve vallásos költészet". Es sajátos I sfen-élményéről

beszélt. Kérern. röviden magyarázza meg hallgatóinknek. hogyan értette
ezt?

W. S.: A misztikus olvasmányok körében telt ifjúságom. Isten-élmé
nyem a gyerekkorból ered. Bajos lenne most. ilyen rövid interjú kerestében
minden Istennel kapcsolatos olvasmányélményt vagy eseményélményt.
tárgyi élményeket részletezni. Azt hiszem, hogy verseimben ezek konkré
tan is megmutatkoznak.

Sz. E: Tudjuk, hogya Kelet bölcsessége, mitol ógi ája sokat foglalkoz
tatta. Nemcsak a Oilgernes-eposz. vagy Lao-ce bölcsessége, hanem, ügy
érzem, a keleti rnisztika is ihlette költészet ét. Cjondolok itt az Vpanisadok
ra. Fordítás közben annyira beleélre magát ebbe a világba, hogy sokszo r
költeményeiben is szinte átköltözött hőse i énjébe. Szó szoros értelemben
eksztázis állt e l ő .

W. F. : Ez az átalakulás eksztázis vagy metamorfózis. A keleti míszti
kusok ugyanúgy hatottak rám, mint a keresz tény misztíkusok, N em tudok
köztük lényegbeli ellentétet. Lao-ce szellemét ugyanügy megtaláljuk az
evangéliumokban, mint az Vpanisadok-ban, vagy a Badavatgttá-ban. vagy
a Szent Viktor-i kolostor fil ozófusainál, úgyhogy számomra a keresztény
misztika vagy keleti misztika meglehetősen azonos.

Sz. F. : Min t evangélikus ernbet bizonyára szereti il Bib liét. Milyen él
ményforrcíst jelent költészete számára a Szentírás!

. W. s.: Á llandó élményforrás. amit a Dávid-zsoltárok jelentenek, az
Enekek éneke, vagy a sokkal később i profetikus könyvek, vagy a még ké
sőbbi evangéliumok és az Apostolok Cselekedetei, állandó élményt jelen
tenek, és nagyon sokfélét.

Sz. E: Pár évvel eze lőtt a londoni BBC egyik stúdiójában hosszabb be
szélgetest folytatottCs. Szabó Lászlóval. A beszélgetés végén jézusról esett
szó. O n kijelentette: .Szerintem csak egyetlen Ember létezik, és ez jézus.
A többi ember annyiban van, vagy annyiban nincs, amennyiben jézussal
azonos, vagy. nem azonos." M ondjon pár szót errő l a jézusi azonosságról.

W. S.: Vgy érzem, hogy míndaz. ami bennünk individuális, ami ve
lünk született, amit tanultunk, amit megszereztünk. nagyon is halandó, rnu
landó. Nem hiszern. hogy egyéni aspektusokat át tudjunk vinni a halálunk
utáni korszakba. Igy gondolom, hogy ami megmarad bel ől ünk, az nem in
dividuális, nem a szerzett és nem a velünk szülctett, hanem az örök emberi.
ÉsJézust érzem az örök Embernek. .

(Meg jelent a Vigília 1970. májusi számában)

Az lsten

A z ember; akit jönni-menni látsz: zárt, egyéni; s az emberalkat leg
mélyebb rétege nem zárt, nem egyéni, mindennel összefüggő, azonos a
minden alakzat mélyén re j lő egyetlen létezéssel.

Az időb el i véges személyiségmögül kibontakozó időtl en végtelenség: a
lélek. A kibontakozásra nem szoruló időtlen végtelenség: az lsten.

Külön-külön határok csak a térben és i dőben vannak; ami tértelen.
időtlen : bontatlan. A személyiség burkából k i emelkedő emberi lélek azo
nos az Istennel, mint a csönd a csönddel. hanem rnint a zaj megszűnése a
csönddel.

Az ember, míkor zártságból megszabadul. háromféleképpen látja az Is
tent: mint'van-on túli, vonatkozás-nélküli lényeget; mint a mindenséget
beburkol ó és telesugárzó szerelmct. s mlnt a véges személyiség leomlása
után felragyogó végtelen lelket.

A z Istenbe-olvadó ember számára nincs többé kívánatos és nemkiváná 
tos, nin ~s többé semmiféle fokozat; mindent végtelenül és kívánság nélkül
szeret. Számára minden ugyanegy: minden a Teljes-Változatlan, melyből

a számtalan változó jelenség árad. Isten tartalmazza a míndenséget. s a
felszabadult lélek Istenben tartalmazza a mindenséget.

(Weöres Sándor: A teljesség felé - részlet)

ARS POETICA

Ö röklétet dalodnak emlékezet nem adhat.
Ne folyton-változótól reméld a dics ősége t :

bár csillog, néki sincsen, hát honnan adna néked?
Dalod az öröklétbő l tán egy üszköt lobogtat
s aki feléje fordul, egy percig benne éghet.

Az okosakajánlják: legyen egyéniséged.
Jó; de ha többre vágyol, legyél egyén-fölötti:
vesd le nagy-költöséged. ormótlan s á rc i p ődet .

szolgálj a gé ntusznak. add néki emberséged,
mely pont és végtelenség: akkora, min t a többi.

Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket:
táplálnak, melengetnek valahány vílágévet
s a te múló dalodba csakvendégségbe járnak,
a sorsuk örökélet, mint sorsod örökélet,
társukként megölelnek és megint mcssze szállnak.

Ö N A JK t<ÉP

Barátom, ki azt mondod. ismersz engem,
nézd meg szobámat: nincsenek benne diszek.
miket magam választottam; nyisd szekrényemct:
benn semmi jellemzőt sem találsz.

Kedvesern és kutyám ismeri,simogatásom,
de engem egyik sem ismer. Ocska hangszerem
rég megszekta kezem dombját-völgyét,
de ő sem tud mcséln i rólam.

Pedig nem rejtőzöm -- csak igazában nem vagyok.
Cselekszem és szenvedek, mint a többi,
de l e gben ső mivoltom maga a nemlét.

Barátom, nincs semmi titkom.
Át látszó vagyok, mint az üveg -- épp ezért
miként képzelheted, hogy te látsz engem?
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Október
Sajtos karfiol

A megtiszt ított karfiolt szétbontjuk és nem túl sok, enyhén sós vízben puhá
ra főzzük . A karfiolt kikent tűzálló tálba szedjük. A főzőlevébe paradicsompürét
keverünk , és a karfiolra öntjük. Reszelt sajttal megszórjuk, és sütőben pirosra
sütjük. Rizzsel tálaljuk.

Seidl Ambrus

FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

Házhoz jön a ~ drászt
Szeretettel váram minden kedves régi és új

vendégemet teljes körű női -, férfi és
gyermek-fodrászatomban.

Igényszerint házhoz ismegyek! Hétvégeken is!

Látkóczking Erdős Magdolna
GYOMAENDROD, KULlCH GY. U.61.

Telefon: 06/70/312-5037

lyamok!,
Várható még to vábbi ingy enes tanfolya m: angol új ra l?ezdő,

a nge l böz éphaladó (81), német hö:zéphaladó (!il) .
A projekliroda minden hónap v.gén tölti fel a tanfolyamokat.

A rb,vétel feltét ele: Regis,tirá l" ; !>ell CI 1IJW'.v.t ucl",odoi w od.hl! honla""n.

Ho nem t ud regi szt rá lni, hívion és ,egítün!>!
További info rmüció h cl honlap un hon: www. in teruycívstudio.hu

Öszi nyelvtanfolyamok: ango l, német, olasz nyelvből

500Ft/órátó l
Skype oktatás: angol és német nyelvből

Inter,NYelvstlÍ di~,Gyom~e~'dJ9d;'f(6~~'li!hi!líi'i8.1. H-P 15-18 óráig

Te le fe m 2.0 /947-t603, 20/229 - 70 22
e-maii: i.l f..(1)int ..rII!!<>j.! !~lJ<lí....I1..!

'----------------- ------------'

METÁLSTOP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerv íz

- Tornádó elektromos kerékpárok,
- gázkészülékek, kazánok, radiátorok,

csövek, szerelvények.
h űt ő szekr ények, fagyasztóládák, rnos óg épek,
háztartási kisgépek, szó rakoztató elektronika,
szegek, csava rok, zárak, lakatok,
fürdőkádak , mos dók, csaptelepek. mosogatók
Júliustól kedvezőáron Z ÁRTSZELVÉNYEK,
TÉ RHÁ LÓK, ESŐCSATORNÁK is kaphat ók!

GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zsilinszky ll . 44. Tel.: (66) 386-909
Hitellehetőség! Minden ke,-ékRárhoz értékes ajándékot adunk!

Minden felületen
otthon vagyunk!
Vállaljuk lakásának teljes körű
felúj ítását, elképzelései sze ri n t!

iHunk áink garanci álisak ,
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető

legjobb minőség elérése a legmegfizethetőbb áron!

A felmérésünk, ami az írásos árajánlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PRÜ FIL JAINK:

- festés, mázolás, tapétázás
hom lokzatszigetelés, hőszigetelő rendszerek

- gipszkarton falak , álme nnyezetek, előté tfalak, boltívek
- rejt ett világí tások, gipszkar ton díszí tések, do bo zolások
- laminált park ett a lerakása. parkettacsiszolás
- fürd ök, konyhák burkolása, kőműves rnunkák
- tetőterek beépí tése, szígetelése
- nyílász ár ók, ajtók , ablakok cseréje
- bontás, sitt elszállítás
- vízes falak szigetelése
- házak k ü ls ő homlokzatán ak szigetel ése, színezése
- hidegburkolás (csempe, j ár ólap. márvány, grá nit ler akása,
- ill. tégla lerak ása)
- melegburkolás (PVC, linóleu m, sza lagpa rket ta. laminált

parkett a,
- p adlószőnyeg, dekorpanel rakása és fektetése)
- állványozás, állványo k bérbeadása (gurulós, ho ml okzati)

LÁTK6cZKI LÁSZLÓ . Telefon: 06/70/ 381-4227
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Az end rődi katolikus temetők takarí
tását, karbantart ását tám ogath atják ado 
mányok felaján lásával:

Készpénz befizetés az endrődi plébáni
án hivatali időben (munkanapoko n 8-12),
vagy az Endrődi Szerit Imre Egyházközsé
gért Közhasznú Alapítvány számlájára be
fizetéssel vagy átutalással. Számlasz ámunk.
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Ta
kar ékszövetkezet.

Az endrődi és a hun yai templomban,
a kato likus szertart ás szerint elteme te tt
halott akról 40 évre visszamenőleg , név
szerint megemlékezünk halálozási évfor
du lójuk napján.

Szép és üdvös lenne, ha a gyászoló
család , egy éven belül havonta, egy éven
túl évente szentmisét ajánl an a fel elhunyt
szerett eikért.

Rózsah egyi Kálmá n, a Nemzeti Szính áz örökös
tagja , a Szín i-iskola alap ítója, kivá ló rn ű v é sz ( 1960) .
1961. aug usz tus 27-én ha lt m eg Bu dap esten .

Shakespeare Ham letjén ek egyik sír ásój át, a
Lear ki rály bolondját, A velence i kalm ár Go bbóját
adta, Szigliget i Liliomfij ának Szellemfije, Kato na
József Bánk b ánján ak Tib orca , Móri cz Zsigmon d
Rokon okjának Berci b ácsíja vol t. 1932- 56 között
sok filmben aratott siker t. 1942-ben m egjelent Zö 
rög a haraszt . . . c imű kön yvébe n vidám vadá sztör
tén ete it mesélte el.

A jellegzetes hanghordozás ú, m osolygós Kál
mán b ácsit tanít ványai ép púgy sze rették, rn int a
közönség. Sz ü l őv á rosa sem feledte el, dís zp olgá
rává választotta. Kitüntetései: Gyém ánt diplom a
1957-ben, Pro Arte -díj 1956 -ban, Signum Laud is
és Farkas- Rat kó -d íj 1901- ben .

e

egyr

Békesség haló poraikon .
fogadja be őket az Ur
az o. országába.
Az Orök Világosság
ragyo gjo n felettü k!

PELYVA IMRÉN É HUNYAI ILONA
aki Endr ödön élt, 90 éves ko rában augusz
tus 28-án az örökkévalóságba költözött.
gyászolja családja

TÍMÁR BENŐ, aki Hunyán lakott,
szeprember 16-án SO éves korában vissza
tért az Örökkévalóságba. Gyászolja felesé
ge és családja.

l'ozsa

Híradásunkban csak azokról emlékezünk
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá
járultak!

Máig h íres színiiskoláj át 1909-ben alapította
feleségével, Hevesi Angelával, me lyb en később lá
nyáva l egyiitt tan ított , egészen ha láláig. Kiváló szí
n eszpeda g ógus vo lt , tanítványai sorából sok je les
m űvész ker ült k i. A v izsgaelő adásokat álta lába n a
MOM Kultúrházban tartották.

m űk ö d ő t t , 1898-ban a Magyar Szín házhoz s zerz ő 

d ött, ahol ope rettszerep eket játszo tt. A századfor 
duló évében ker ült a Nemzeti Színházhoz, m elyhez
h ű s é gesen kötődött , és ame lyet az in tézm én y is vi
szonzott szá m ára, am ikor 1923-ban örökös tagja i
so rá ba vá lasztott a. Egyéb fellépései és vend égsze
replései során sem vált meg anyaszín há zától, me ly-
nek 1935 -ös nyugdíjazásáig " rendes" tagja volt. vagy kla sszikus d ráma.

Rózsahegyi Kálm án neve és arca az 1910- 20-as
évek be n kabar észín észk ént is népszerű lett , m ely
nek k ősz ő nhetőcn a határon túlra is eljutott. 1926
ban az USA -ban ven dégsze repelt , 1935 ut án p ed ig
k ül ö nb ö z ő rnagán színházakban lép ett fel.

Szá rm azása m iat t a másod ik vil ágh áború alatt
nem léphe tett szí npa dra, 1945 után p edi g M ajor
Tamás n em enge d te, hogy visszatérjen a Nemzet i
Színházb a. A következő évt izedb en alkal mankén t
játszott a Pesti, a Víg-, a Magyar, a Főváros i Op eret t
és a Ma dách Szính ázban. M inde n mű fajban ott ho n
vo lt, legyen az operett , n é pszinm ű , vígjáték, kabaré

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTB<
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született

Rózsahegyi a realista színj átsz ás egyik
legj el en tő sebb képv i sel őj e volt, aki nem a
szó m űv észe volt , hanem az egyszerű, ter
mészetes, közvet len j át ék é. Ská lája megle
hetősen széles volt, szerepei a bohózattól
az érzelmes h um orig m inden árnyalatot
felöleltek.

Endrődön születet t 1873. ok tóber
6-án . Édesapja, Rózsahegyi Öd ön nyom 
do kaiba lépve ő is a világot j el entő desz 
kák at vá lasztot ta , és d ip lomás szín észk ént
végz ett a Sziniakadérnián. Szín i pályáját
a Dobó Sándo r tá rsu latánál kezdte 1892
ben , maj d Debr ecenben és Kolozsvár ot t



Egész évben várjuk ked
ves vendégein ket klim atizált,
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti , üzleti,
családi rendezvények lebo
nyolítás át kllrnatizáIt étt er
münkben 70 főig .

Váram vÍlsór!óimat!- FARKAS MÁTÉ

Gyomaend rő d, fő út 15.
Telefon : 06-2 0-952"7-032 és

06-66-386-274.

Őszi ajánlataim:
" Kandallók, szenes kólyhák, kólyh ursövek,

csötisztítók
@ Zománcos üstök, üstházok, tároló tekeszek.

savanyító edények
" Szivattyúk! műanyagtömlők, bilincsek,

csatlakozó (
<ll Fóliák, műanyag hálók,müanyagzsákok,p.p.zsáko

,..-- ----,0 Kerítésdrótok, szegek, csava rok
<3 Barkácsgépek, kéziszerszámok, védökesztyűk
lJ' Munkaruhák, munkovédelrni bakancsok
o Virágföldek, virágcserepek, őszi virághagymák
<il Festéke!<1 ecsetek, fesiőhengerek, csempe

ragasztoK
o Izzók, elemek, vezetékek, kapcsolók, stb.
~ Borószati kellékek, parafadugók, üvegek,

demizsonok
~ Alu létrák, tolkskúk, betonkever ők . kőműve

szerszúmok
Q Szőnyegek - 2x3-mas, és futószőnyegek
" Konyhai felszerel ések, fürdöszobaszönye

gek, viaszosvásznak

Az étterem nyitva
.1.1 -21 óráig. I

Baráti, családi üzleti ren-I
dezvény lebo nyolftását vállal-
ju k a te ljesen kli rnati záit Híd-I
fő étte rem ben 160 főig .

r
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Pan~zió és ~Etterenl
5500 Gyom aend rőd, Szabadság t ér 6.

Telefon/Fax: 06-66/ 386-718 - M obil : 06-20/5599-240
E-mai i: feszekpanzio @mail .globonet .hu
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'MŰVELÖDÉSI ts KÖZO KTATÁSI MINISZTÉRIUM: Nytsz.: B/PHF/1495/BÉ/19 95. * HU ISSN 1586-3689 ' készült: (70) 566-39-8 8 *
hUp:/ /wwwszentgeller t.hu * E-maii: varosu nkcogmaíl.com



~-lIátii.l' GyŐZŐ Városi Könyvtár

~rtS:-~ -' 'f' / . J 1 A~
v.:.'" - le CJ 1 )
~"······· · · · " ' . " " ' ~ ~-:I "

•
V.fiitOSOtll(

fi keresztény nemzeti gondolat hirnöltCl Ára: 195 Ft

XX. évfolyam 11. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2013. november

A 45 évnyi munka igazi eredménye a vo lt
betegek iránta érzet t kifejezett ti sztelete, meg
becsülése és ragaszkodása.

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamara
kórusa

AKamarakórust 1996-ban alapította Hu
nya Alajosné nyugalmazott zene iskolai igazga
tó a vo lt növendékeibő l.

A kórus az elte lt évek során a város kultu
rális arculatának meghatározó eleme lett. Vá
rosunk lakossága ismeri, szeret i és várja a már
megszokott rendszerességge l visszatérő prog
ramjaikat: a temploma inkban rend ezett ün-

. nepi hangvers enyeket, a városi rendezvények
ünnepi műsorain bemutatott előadásokat .

Gazdag, változatos repertoárjukkal mind ig
meg lepik a hallgatókat. Sok öröme t szereznek
a szólamok ti szta hangzásával, az e lőa dás ér
zelmi hlteless éqévela kórusművekszakmailag
is magas szintű to lmácso lásával.

Szakmai elismerésként a 2003-as kórusmi
nősítőn bro nz fokozatot kaptak, majd a 2009
ben a "Szü l őfö l d ünk, Békés megye" rendez
vény -sorozaton karnaqyuk Gecseiné Sárhegyi
Nóra vezetésével arany minősítést szereztek.

A kamarakórus egész tevékenysége váro -
. sunkat szolgálja. Példa arra, hogy egy közös

ség a maga erejéve l, tehetségével aszü lőhely

kul turá lis életében meghatározó szerepet tud
betölten i, a hazai és nemzetközi kapcso lata ival
pedig a város jó hírnevét is gyarapitja.

i testül eti ü és október 23-án

Az október 23-i Nemzeti Ünnepün k t iszte
letére összehívott Képviselő-testületi ülés kere
tében helyi kit ünte tések átadására kerü lt sor.

"Gyomaend rőd díszpo lgára"
Kovács Imre 1913. márci us 1O-én született

Alcsút on . A két világháború közti népi moz
galom kiemelkedő alakja, népi író, később pa
rasztpárti po litikus, aki a Magyar Kommunista
Párt hatalomátvétele e lőtt emigrált.

Apja, Kovács I :"1re gyo mai kálvinista sza
bad parasztok leszarmazo ttja, fiatalon elhunyt.
Anyja, Kék Karolin a Már ia bog nármester lánya
vo lt az urada lomban.

1980. október 27-én New Yorkban elhunyt.

Gyomaendrődért emlékp lakett kitün tetés:
Dr. Palya József 1937. szeptember 18-án

született Jászalsószentgyörgyö n.
1967. nove mber 8-án kezdte a munkát az

End rőd i Központ i Rendelőben. A körzet i orvosi
munka me llett éveken keresztül ellátta a bö l
csődei orvosi teendőket is.

Az elte lt évek alatt munkája elismer ése
ként 1967-ben MegyeiTanácselnöki Dicséretet,
1977-ben a Vöröskereszt Munkáért kitü ntetés
bronz fokozatát és 1989-ben a Mi nisztertanács
Kiváló Munkáért kitü ntetést kapta:

1967 óta folyamato san dolgozott, az el
mú lt év végé ig. Munkáját a jó munkahelyi, és
a segítőkész, nyugo dt családi lég kör megköny
nyítette, ezért t udott egyéb, a közösség érde
kében végzett feladatok at is ellátn i.

A tartalomból:

IN MEMORIAM: Zeöke Gabriella

Önkormányzati hírek

Az 1956-os forradalom ünneplése
Gyomaendrődön

Az endrődi kul ákemlékmű

szüle tése - 2010 -2013



Negyven éve érettségiztek

Hírek innen-onnan és házunk tájáról

Idősek sétahajó kriánd uláson

2013. novemb er

2013. októb er l2-én találko zót szerveztek a Kiss Lajos Gim
náziu m - m a Gyomaendrődi Kner Imre Gim náz ium és Kollégi 
um - 1973-ban végze tt egykori diákjai. A cipőipari szakközép 
iskol ai osz tá ly osztályfőnöke néhai Csüllög Ferenc tanár úr volt. .
A 40 éve érettségizett 29 tanuló közül sajnos m a m ár csak 22-en
élnek. A tal álk ozón résztvevő 12 öregdiák az iskola előtt, majd
az osztály valamikori tantermében köszöntött e egym ást, azt kö
vetően pedi g a Fészek Panzióban , vacsora m ellett folytatták a
no sztalgiázást.

Első sor : Varga Klára , Urbán Jánosn é (Bíró Mária), Csík Er
zséb et, Borbí ró Imréné (Szenczi Teréz) , Bere Józsefné (Takács
Ida )

Második sor: Dinya Béláné (O láh Erzs ébet), Gyalog László,
Orovecz Feren c, Néme th Istvánn é (Bíró Rózsa ), Korc sok Ist
vánné (M ész áros Margit), Gyalog Irén

a képről hi ányzik: Nagy Etelka

Dankó Béla országgyűlési képviselő sajt ó kőzlem énye

A dévaványai és gyomaendrődi helytörténeti gyűjtemény is tá
mogatásban részesü l.

A települési önkormányzatok által fennt artott muzeális intézmé
nyek 2013. évi szalana i támogatására kiírt pályázat eredményeí meg
születtek - tájékoztat Dankó Béla o rszággyűlési képvis elő.

A helyi önkormányzatok, által fennt artott muzeális intézmények
szakmai fejlesztésének támogatására, a 2013. évben rendelkezésre
álló keretösszeg minden eddiginél magasabb, 300 millió Ft, ami kö
zel a duplája a tavalyi költségvetési támogatásnak - mondta el Dankó
Béla. - Így ez egy hosszú távú változásokat előidéző szakmai program,
melynek sikeres és következetes végrehajtása a teljes magyar múzeu
mi hálózat mu nk áj át befolyásolja, és j elentős en hozzájárul a kulturális
vid ékfejleszt éshez.

A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmé
nyek szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.
7.) EMMI rend elet állandó kiállítások el őkészítés ére , létrehozására,
teljes körű felújítására vagy korszer ű s ít é s ére . illetve k öz é rdek ű muze
ális gyűj temények és kiállítóhelyek esetében - a fentieken túl - infra
strukturális fejlesztésre biztosított pályázati leh etőséget.

Idén összesen 68 pályázat érkezett a kiírásra. A Kultúráért Felelős

Államtitk árs ág al apvető szándéka volt minél több pályázót támogatás
ban részesíteni, így 57 muzeális intézmény támogatását hagyta jóvá.

A minőségi kultúra támogatása a Nemzeti Együttműködés Kor
mánya számára kiemelt feladat, így nagy örömmel fogadtuk, hogy
Békés megye 2. számú választókerületében a Dévaványai Bereczki
Imre Helytörténeti Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztésre 2 OOOOOO
Forint, illetve a Gyomaendrőd i Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűj 

temény állandó kiállítás fejlesztésére szintén 2 OOO OOO Forint támo
gatásban részesült - tájékoztatott Dankó Béla országgyűlés i képvis el ő .

AGyomaendrődi Idősekért Alapítvány az Idő 

sek Világnapja alkalm ából sétahajó kirándulást
szervezett a festői szépségű Hármas-Körösön 2013.
október 3. napján .

A hajó az endrődi közúti hídtól indult. Az út so 
rán az idősek j ókedv ű nótázással töltötték az időt

mi közben gyönyörködhettek az őszi tájban. Az ala
pítvány minden résztvevő szá mára kem encében sült fr iss szil
valekvá ros kelt kiflivel kedve skedett, am elyet a Térségi Szoci ális
Gondozási Központ Oszikék Idősek Otthonának udvarán sütöt
tek az intézmény munkatársai.

A Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány kuratóriuma

GYOMAENDRÖDÖN, Tamási Áron 13 sz. alatti ház el
adó. Érdeklődni: 06 30-705-1257 számon lehet.

Ház eladó Endrődön, Temető út 14. sz. Érdeklődni
lehet: Temető út 5. sz. alatt.

Közösségért végzett munka kitüntetésének átadása

2013. szeptemb er 27-én már kora reggel lázas. előkészületek

folytak a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Onkorrn ányza
t ánál, ahol aznap délután 14 órai kezdettel két szemé lyt (egy roma
és egy nem rom a) tüntetett ki Onkormányzatunk. Az ünnepségen
kit üntett ük Burai György Józsefet, aki a fiatalokat összefogja, spor
tolásukat szervezi, és ezt mind díjm entesen teszi. A másik kitün
tetett Iambrí k József, aki a közösségi ház karban tar tásában segít.
A kitüntetéseket Várfi András polgármester és Szécsi Zsolt elnök
adták át. Még ezen a napon délután 16 órától szeptem ber i mul atság
vette kezdetét, ahol sok gyermek és szü lő érezhette jól magát.

Farkas Sándo rné
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ho gy miről döntött a Képviselő-testület október hónapban

Ok tóber hónap álta lában esemé nydús programokkal szolgál a
vá ros és a K épvisel ő -test ü l e t számára.

Városi prog rantok közül n éh ány:
Ok tóbe r S-6-án került sor a Magyaro rszági Baromfi Fajta
klubo k V. Szakma i Napja és a gyomai ki tenyésztésű Magyar
Atosex Tyúkgalamb Fajtaklub bemutatójára a Bethlen Gábo r
Mez6gazdasági és Elelmis zer ipari Szakk é pz ő Int ézetben

- 2013. októbe r 5-én került sor a Gyomaendrődi Osz i Tárlat
me gnyitójár a a volt endrődi könyvtár helyén. Megn yitó be
széd et mondo tt Dr. Pataj Pál.

- Ok tóber 13-án vette kezdetét a Határ Győző emlékévaköltő

100. születésnapjának tiszteletére
,"", Go ndozás i Közpon t szervezésében, egységenként ren
.iezt ék m eg az idős emberek köszöntését az Idős ek Hónapja
program keret ében
Az Október 23-iki Nemzeti ünnep köz ponti rende zvénye a
gyomai v árosrészen volt. Ün nepi beszédet mond ot t Körme n
di Gyul a, a Kovács Im re Társaság elnökségi tagja. A színvona 
las műsort az idei évben a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és
Kollégium adta.

- A díszpolgári cím , illetve a Gyoma endrődért em lékplakett
átadására a Iárásí Hivatal díszterm ében került sor, ünnepi
képvisel ő-testüle ti ülés kereté ben. Gyomaendrőd Város Kép
viselő- testülete Kovács Imre író, poli t ikus részére po sztu 
musz d íszpolgári CÍme t adományozot t, míg Gyomaendrődért

kitüntető em lékplake ttet vehe tett át D r. Palya József nyugal
mazott házior vos és a Gyomaendrőd i Zeneba rátok Kamara
kó rusa .

- Október 24-én ker ült átadásta az endrőd i Néplige tben az a
kerékpáros gyako rlópálya, am elyet városunk önko rmá nyzata
alakíto tt ki a gyermeke k KRESZ tudásának fejlesz tésére

Október L ő- án rendkívüli ül és keretében került sor a
Gyomaközszolg Kft. társasági szerz öd és m ódosít ás ára, melynek
oka a hulladékról szóló törvény és az ahho z kap csolódó szabályo
zás változása.

Szintén a tör vén yi hátt ér változás az oka, hogy az okt atási in téz
ményekb en m eg kellett alak ítani az Int ézm ényi Tanácsot. Előzetes

egyeztetés alapján lett delegálva mi nden okta tási intézménybe egy
egy képvi s elő az alábbiak szerint:

- Kner Imre Gimnázium és Kollégium: Betkó József
- K állai Ferenc Művészet i Iskola: Marton Dá niel
- Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola: Nagy né Perjési

Anikó
- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium : Fülö p

Zoltán
Az önkorm ányzati képviselők feladatukat az Intézményi-Ta

nácsban az önkormá nyzati cikjus lejár táig látjá k el.
A Képviselő -testület egyetértve az el őterj eszt é sekkel . m egsza

vazta azo kat.

Október 31-iki ülés anyagából:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetési koncepciója

A koncepció Magyarország 20 14. évi közpon ti költs égve téséről

szóló törvényj avaslat alapján lett összeállítva.
A ter vezés jelenlegi szakaszában kell m egállapí tani az alapvető

célokat, számba kell venni az átengedett , illetve helyben képződött

bevételeket, valamint át kell tekinteni az önko rmányza tná l és int éz
ményeinél maradó feladatok kőr ét,

A 2014. évi koncepció várható bevétele in ek és kiadásainak ala
k ulása.

E Ft-ban

Bevételek 2.844.859

Működési bevételek IIFelha lmozási b-'e-'-v-'ét-e-Ie-k---- ---'- ---i

.'

563 .~~Finanszíroz ási bevé telek

Forrás hiány 244.893 ,,- - _ ...

Kiadások 3.089.752
M űkődé sí kiadások 1.911.175 1

Felha lmozási kiadások 1.118.537 1
Fin anszíro zási k iadások 60.040 i

L...

A 244.89 3 E Ft összegben megjelenő hiányból 86.978 E Ft a m ű 

köd éshez, 157.915 E Ft pedi g a fejleszt éshez kapcsolódik.

Települési ér ték tár létrehozása

Az elmúlt évben fogadta el az Országgyűlés a m agyar nem zeti
é rtékekről és hungarikumról szó ló tör vényt, melynek célja: az or 
szágos és helyi ér tékek tudatosítása, számbavétele, és védelmének
biztosítása.

Az önkormányzat a tör vén ynek megfelelve Települési Értéktár
Bizottságot hozhat létre, amelynek Szerv ezeti és Működési Szabá ly
zatát a képvi selő-testület határo zza meg. A bizottság legalább hátom
tagból áll, valamint féléven te köt eles beszám olni a tevékenységéről ,

illetve bevonja munk áj ába a helyi szakmai és civil szerveze teke t.
A Képvi s elő-testület egye térte tt az értéktá r létrehozásával.

Városi Egészségügyi Intézmény 2013. decemberi
egységes szabadságolásá nak engedélyezése

A város Egészségü gyi Int ézm ényét vezető főorvos , Dr. Torma
Éva azzal a kéréss el fordul t a K épvis el ő-te s t űlethez . hogy enge dé
lyezze az intézm ényben dolgozók egységes, 2013 . dec ember 19- től

dece mber 31-ig a szabad ság kivételét. Az első rendelési nap 2014.
január 2.

A korábbi évekhez h asonl óan a testül eti döntést követően a ve
zető eleget tesz az ÁNTSZ felé tájékoztatási kötelezet tségének, ér
tesíti a lakoss ágot, a házior vosokat, valamint a betegszállítá sban és
ügyeleti szo lgáltatásban résztvevőket.

Teriiletvásár1ás gyümölcsös kialakításához

A közfoglalko ztatási program bővítési lehetőségei közt felme
rült a vegyes gyümölcsös telepítése, művelése mint egy 2,5 ha te
rül eten . Ebben az évben vegyes gyümölcs fajták lennének telep ít 
ve, illetve elkészülhetne a gyü mölcsöst körülvevő kerítés is. Két év
m úlva ker ülne sor az őshonos , területre jellemző gyümölcsökből

álló fák telepítésére. A telepíté sben a Ceg lédi Gyümölcstermesztési
Kutat ó-Fej lesztő Intézet mun kat ársai segíte nének. A termés egy ré
sze ér tékesítésre ker ülne, illetve a további feldo lgozás lehetősége is
felmer ült a testület elő tt.

A program megval ósítasa az önkorrnúnyzati közös hivata l m ö
gött l évő , részben magán, r észben ön kor má nyzati területen való
sulha tna m eg 2,3995 ha terü leten,mehből l,6489 ha magánszem é
lyek tulajdo nában van .

Ért ékbecslés alapján a területek forgalm i ér téke fajlagosan a te
rül et nagyságától függően 120 és 150 Ft/rn' között lett megállap ítva,
amel y összesen 2 100 OOO Ft kiadást jelent a költségvetés terh ére. A
kiadás forrásáu l a 2013 . évi töb blet ad óbevétel lett kijelölve.

TerületvásárI ás sport csónak és kishajó kikötő létesítéséhez

A Képvi s elő - testület 20ll -ben dö ntött arról, hogy elvi támoga 
tás t nyújt az önkormányzati tul ajdonban lévő és a mellette elhe 
lyezkedő területen spor t csónak és kishajó kikötő l étesít és éhez. A
magánter ület me gvásárlása vége tt egyez tetés folyt a tul ajdonossal,
aki a jelenlegi piaci árhoz ha sonlóa n hajlandó eladni a magántulaj
don ban l évő részt. A becsült értékek: 2.015 ezer Ft.

A tu lajdoni hányad megvásárl ásának feltétele, hogya többi tu 
lajdon os, a Magya r Állam elővásárlás i jogáról való lemondás.

Lehóczkiné Timár Irén
képviselő
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Kékesi Márton

Endrődi ' és más barátai , i smerősei - szakmai és közéleti
tev ékenys éget, szerepvállalását em lékezetükben még sokáig
megőrzik.

vonal , stílus jellemezte, mint őt.

Az 1956-05 forradalom győzelmében- mint oly sokan . >ő
is hitt, forradalmunk és szabadságharcunk elbuk ása egész éle
tében keserűemlék maradt.

1958-ban született Márton fia, aki a család közéleti érdek
lődését, szerepvállalását vitte tovább.

Szakmai munkáját később a "BUVÁTI" - Budapesti V áros
építő Tervez ő Intézetnél folytatta , ahol sz ép műemléki felújítá
si feladatai voltak, elsősorban a budai Várban . Műemlék ép üle- .
teknek megőrzésevolt a feladat - modern funkciók kialakítása
mellett. Néhány évig a "Vegy terv" - Vegyipari Tervező Irodá
nál dolgozott, ahol szintén az akkorl konjunktúra m iatt - ezt
nevezték akkor az OLEFIN programnak - komoly tervezöl fel
adatokat kaptak a tervez ök. Részt vett az akkor nagyszabású
nyergesújfalui Viscosa gyár rekonstrukciós munk áiban is.

1976-1981 között férje - Kékesi László munkáját segítet
te Nlgéri ában, sok érdekes munkájuk volt, többek között egy
bank épületének tervez ése,

Nyugdíjas korában is sokáig aktív, mind szakmai téren,
mind a köz életben. így az Endr ódíek Baráti Körének is tagja,

szervezöje volt.
Rövid szenvedés és a betegek kenetének vé tele után 2013

augusztusában hunyt el.

r

ALK
,

A Y

ú; kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-kö...
lsten áldjoi,! Te legy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő!

Tímár Máté

Osz

Szülőföld : Bölcső, majd koporsó!
SMkcsi llag a négy égtáj felől!

Anyanye lved billyogk én! jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

Ze"'ike Gabrie la
(1926-2013)

Budapesten született - fel
menői anyai ágon - tősgyö

keres endrodlek voltale Apai
ágon is kötődött a település
hez - nagy~átyja dr. Ze öke
Antal a második világháború
előtt, két cikluson keresztül,
a térség kisgazdapárti orsz ág
gyú1ési képviselője volt.

Az 1944/45-ös budai ost
romot szüleivel igen meg
szenvedte, a háború miatt
halasztott érettségi után a Bu
dapesti Műszaki Egyetem Épí-
t észm érnöki karára iratkozott

be , ahol 1950-ben kapott diplomát.
Először az .Jparterv"-n él helyezkedett el , ahol az akkori

erőltetett iparosítás folytán - bőven volt tervez ési feladat - ő

is komoly munkákban vett részt , többek között a Dunai Ce
mentmű központi épületének építész tervezöle volt, valamint
a Debreceni GördülőCsapágygyár tervezésénél és m úvezet é
s énél voltak feladatai.

1954-ben született Anikó lánya - aki belsőépítészként so
kat tanult tőle, és - sajnálatosan korai haláláig - az a szakmai

55 éve végzett általános iskolások találkoztak augusztus 4-én.
El őször szentmisén vettünk részt, hog y hálát adjunk az eltelt éve
kért , majd az iskolában emlékeztünk meg elhunyt tan árainkról,
osztálytársainkról. Tanárok közül már nem él senk i, akik a tablón
velünk voltak, szintén a diáktársak közül már kilenc személy nin cs
közöttünk. Az élő 12 iskolásból IQ-en jelen voltunk, nagy örö 
münkre. Tanárnőt azért választottunk, ill. meghívtunk, a matema
tika tanárunk feleségét, aki szívesen elvállalta az osztályfőnök fő 

nök szerepét. Nagyon jó hangulatban telt el a nap, jól kibeszélgettük
magunkat, h a Isten segít bennünket, öt év múlva újra szeretnénk
találkozni.

Balról első sor Busa János, Szurovecz László, Tim ár Margit, Ti
má r Lászlóné tanárnő, Homok Gizella, Farkas Lajos

Háts ó sor balról: Horváth Gábor, Hun ya Lajos, Farkas Erzsébet,
Hegedűs Gizella, Gubucz Viktor
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Endrőd ernzetőrsége

1956-ban - II.
... avagy szubjektív gondolatok egy temetés, a halottak napja

alkalmával

Temetésén már nem volt ott Marci bácsi, ho gy hazai, endrődi föl
det szórjon a sírjár a, mint megtette azt oly sokszor, korábban, a Buda
pesten elteme tett földik gyászszertartásán. Ö sincs már velünk.

Vaszkó Irénke néni, Vaszk ó Band i bácsi, Sárhegy i Band i bácsi,
Dinya Laci bácsi, s még sokan mások, akik maradand ót alkottak, le
tették névjegyüket a város érdekében, éljenek hosszú, nyugod t életet
közö ttünk. közmegbecsül ésben.

86. Varga Imre Endrőd, Somogyi u. 3. sz. kisparaszt származású,
egyéni gazdálkodó.

87. Katona Lajos Endrőd, V., T. 21. sz. kisparaszt származású ta
nító.

88. ifj. Szabó József Endrőd, VI., T. 14. sz. kulákszármazású, egyéni
gazdálkodó.

89. Varju Illés Endrőd, V., T. 1286. sz. középparaszt származású,
egyéni gazdálkodó.

90. Bordács IgnáczEndrőd, Kossuth u.6. sz. kulák származású.
91. Fekécs Árpád Endrőd, Ill., 124. sz. kulák származású.
92. TímárKároly Endrőd , Selyem u.43. sz. kulák származású, volt

községi gazda.
93. Szépvölgyi Péter Endrőd, Petőfi u.lakos,volt csendőr.
94. Gyuricza Imre Endrőd, 11.,526. sz. kisparaszt származású.
95. ifj.TímárLajos Endrőd, Ill.,114. sz. kisparaszt származású.
96. Uhrin Péter Endrőd, VI., 103. sz. kisparaszt származású.
97. ifj. Bartha István Endrőd, VI., 144. sz. kisparaszt származású.
98.Lapatinyszki PéterEndrőd, lll.,72/1. sz. kisparaszt származású.
99. BaloghFrigyes Endrőd, VI., 140. sz. középparaszt származású.
100. Gózon JózsefEndrőd , VI., 130. sz. középparaszt származású.
101. Bula Imre Endrőd, VI., 87. sz. középparaszt származású.
102. Vattai László Endrőd, VI. 80. sz. kulákszármazású.
103. Majoros Károly Endrőd, VI ., 90. sz. kisparaszt származású,

egyéni gazda.
104. VaszkóTibor Endrőd , III., 131. sz. kisparaszt származású.
105. TímárMiklós Endrőd, III., 125. sz. kisparaszt származású.
106. Kiszely Imre Endrőd, lll., 68. sz. kisparaszt származású, egyé-

ni gazdálkodó.
107. PintérVincze Endrőd, Ill.,144. sz. kisparaszt származású.
108.TímárVincze Endrőd, III., 12. sz. kisparaszt származású.
109. Hadi IstvánEndrőd, VI., 86. sz.volt csendőr,
110. Gonda Imre Endrőd, VI., 78. sz. kisparaszt származású.
111. Gonda Ignácz Endrőd, VI., 77. sz. kisparaszt származású.
112. Hunya Lajos Endrőd , Selyem u. 18. sz. kulák származású.
113. Gellai Béla Endrőd, III. 94/1. sz. középparaszt származású.
114. Papp László Endrőd, IL, 296. sz. középparaszt származású.
115. IványiSándor Endrőd, 11.,655. sz. középparaszt származású.
116. KulikMiklós Endrőd, 111.,49/1. sz. középparaszt származású.
117. Tímár János Endrőd , lll.,5. sz. kisparaszt szármarású.
118. Szakálas Tibor Endrőd, Ill., 6. sz. kisparaszt származású, ku

pecfoglalkozású.
119. FülöpLajos Endrőd, III., 129. sz. kisparaszt származású, egyé

ni gazdálkodó.
120. Gyuricza Lajos Endrőd , Ill., 1. sz. kisparaszt származású,

egyéni gazdálkodó.
121. Paróczai László Endrőd, V., 115. sz. kisparaszt származású.
122. Bulla Imre Endrőd , III., SO/l . sz. kulákszármazású.
123. Gombkötő Vilmos Endrőd, Kossuth u. 18. sz. kulák szárma-

zású.
124. KovácsMihály Endrőd, Selyem u. 26. sz. kulákszármazású.
125. Földvári Béla End rőd, VI., 79. sz. középparaszt származású.
126. Lengyel István Endrőd, VI., 79. sz. kulákszármazású.
127. Földvári SándorEndrőd, VI., 43. sz. kisparaszt származású.
128. TímárSándorEndrőd, Ill.,81. sz. középparaszt származású.
129. Majoros Imre Endrőd, VI., 85. sz. középparaszt származású.
130. Duda Béla Endrőd, Deáku. 9. sz. kulák származású.
TÖRTÉNETI LEVÉLTAR - ALLAMBIZTONSAGI SZOLGALATOK -

TÖRTÉNETI LEVÉLTARA

Nem érte meg, hogy ez a cikk megjelen
jen .... elment egy hó nappa l ezelőtt. Decemb er
3-án lenne 83 éves.Messziről indult s messzire
jutott, mint megannyian az endr ődíek, gyoma
iak közül, Az Öregszőlő egy kis házában szüle
tett s lett később a Malév egyik sokak által tisz
telt s becsült vezetőj évé. Miközben megfordult
Európa számos nagy város ában, sosem felej
tette el honnan indult, Ö ismertetett meg anno
az Endrődiek Baráti körével is. . . Tervezte, újra
hazajön, de fiár nem volt hozzá ereje.

Ez az a korosztály, amelyik újjáépített e az országot a II. Világhábo
rú után, at élte a személyi kultuszt, 1956 széps égét és az azt követő meg
torlásokat is. Mind ig újrakezdték, ha kellett., s m indig volt extra e rő,

ha kellett. Fáradh atatlanul küzdöttek környezetük jobbítás áért, amíg
bírtak, így adtak példát a következő generációnak .

így vagy úgy, sokan elmentek a szó fizikai és átvitt ért elmében is.
Hosszú a lista, szinte leírhatatlan, kegyelettel emlékeztünk a nap okban
is rájuk.

Sajno s, fogy a város hírnevét öregbítők csapata. Papp Zsigmond,
Kállai Ferenc jut eszembe, aztán Sztanyik B.László, Varju Vilmos, hogy
csak néhány nevet említsek. Utóbbiak maguk teriiletén világszínvona 
Ion alkottak, s világhírnévre tettek szert, Gyomaendrőd díszpolgárai is,
de egy utca sem jelzi nevüket itthon. Talán még nem késő .

Mint ahog y nem késő odafigyelni ezen generáció még élő tagjaira,
akik itt vannak közöttünk, megharcolták a maguk igazát. Endr őd ön,

Gyorná n, Gyomaendrödön mut attak példát kitartással, a falu ért, a vá
rosért, az ifjúságér t végzett munk ával, s rajtuk i s m últ, hogy a város
gyarapodo tt, a fiatalabb generá ció fejlődött , kim ű velt lett.

Lassan a mcstan í ötvenes koro sztály is elgondolkodhat azon, mi
mit hagyunk az utókornak. Ideje összefogni, megbékélni azokn ak,
akiknek van elszámolnívalójuk Istennel s ember rel, s közösen élhetővé

tenn i a várost, Gyem át és Endrődöt, s akkor lesz igazából élhető város
GYOMAEND ÖD.

Nagybátyám, Isten nyugosztalja, nagyon jól érezn émagát benne.
Dr. Varju László
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Endrőd

Vasárnap és ünnepnap: 9 és 17 óra,
Hétközn apokon, csütörtök kivételével: reggel fél 8-kor

November 9-én szombaton Szerit Im re búcsú,
szentségi körmen ettel.

A búcsú főcelebránsa Ns. Ft. Szabó Péter kanonok,
újzimándi plébános, máltai lovag lesz.

Szent Gellért Isk ol a káltolnáj;ibilll
É rdeklő d é s hiányában megszüntetve.

Gyoma
Kedden és pén teken 16 órakor a templomban,

vasárn ap és ün nepnap II óra

Hunva
Vasárnap~Oórakor,

hétköznapokon csütörtök kivéte lével 17 óra

HALOTTAK NAPJA

l. péntek:
2. szombat:
3. vasárnap:
4. hétfő:
5. kedd:
9. szombat:

10. vasárnap:
ll. hétfő :

12. ked d:
13. szerda :
15. péntek:
16. szombat:
17. vasárnap:
18. hétfő :

19. kedd:
21. csütö rtök:
22. pén tek:
23. szomb at:
24. vasárnap:
25. hétfő:
28. csütörtök:
30. szombat:

Mindenszentek
Halottak napja
Évközi 31. vasárnap
Borromeo Szent Károly
Szent Imre he rceg
A Lateráni bazilika felszentelése
Évközi 32. vasárnap
Toursi Szent Márton püspök .
Szent Jozafát püspök és vértanu
Magya r szen tek és boldogok
Szerit Alber t püspök, egyháztanító
Skóciai Szent Mar git
Évközi 33. vasárnap
Szent Péter- és Szent Pál bazilikák felszentelése
Árpád -ház i Szent Erzsébet
Szűz Mária bemutatása a templomban
Szent Cecília szűz, vértanú
Szent 1. Kelemen Pápa vér tanú
Krisztus Király
Alexand riai Szent Katalin szű z és vértanú
Marchiai Szent Jakab áldo zópap
Szent András apos tol

Czank Gá bor
plébános

"Isteni Megvá ltóm , arra kérlek Téged,
Mu tasd meg kegye sen áldott Istenséged .
Könnyezve könyörgöm , - de most nem magam ért,
Hanem a szenvedve tisztul ó lelkekért!
Kik a gyötrelm ek közt imáinkat kérik,
Ezáltal a Mennyekbe följutá st remélik.
Szenteld meg hát őket Szentséges Véredd el,
Gyötrelme ik lángját, óh kérlek, oltsd el!
Engedd el kegyesen büntetésüket ,
Oldal sebed vize oltsa el tű z ü ket.

Add, ho gy bejussanak a mennyei fénybe,
A Téged dicsérő Szentek seregébe.
Fogadd el cserébe j ócselekedetimet.
Er tük felajánlott szenvedéseimet.
Így akarom őket én is segíteni,
A szabadulás percét nekik kiesdeni .
Kérlek, add meg neki k a szent üdvösséget,
Szenvedésük díja legyen Örök Élet! Ame n."

BÉRMÁLÁS
20 14 tavaszán bérmálás lesz, - ezúttal a Gyo mai templom él

soros. Az időpont még ismeretlen, majd hirdetjük, ha a püspök
úr ki t ű z i . A plébániai felkészítő novemb er IG-án, szombaton
indul az en drőd i pl ébáni án, ekkor kapják meg a j elentkezők a
misenaplókat is. Jelentkezni a hitoktatókon kereszti.ill ehet.

Ha nagyobb fiatal vagy felnőtt szeretne b érm álkozni, a pl é
báni án je lezze.

"Gyakran megszegem Isten negyedik parancsolat át.."
Felkaptam a fejem: egy nyolcvan esztendős ember nem
tiszteli a szü leit? Hát hogy is tisztelné őket , hisz már rég
nem élnekl "Épp ez az! - mondta a bácsi - valahányszo r
elfelejtek értük imá dkozni, a lelkük üdvéért szentmisét
mondatni , jócseleked eteket vagy épp a szenvedéseime t
értük felajánlani, úgy érzem, ho gy tiszteletlen ül viselke 

A HIT EVE ~~i; dem rég elhunyt szüleim iránt!"
Halottak napja, a feldíszít ett temetők, a pislákoló mé-

csesek fénye err e a kere sztény kötelességünkre emlékez
tessen minket. Ne feledke zzünk me g elhunyt szeretteinkrő l . Nov
ember hónapb an különösen is vigyü k őket im ádságainkban Isten
elé, és kérjük: Adja meg nekik az örökké tartó bo ldogságot.

Egy régi imádsággal zárom elmélkedésemet. Ezt novem berben
naponta elvégezhetjük azokér t, ak.ik kedvesek voltak szám unkr a:

.Szent és üdvö s dolog a holtakért im ádk ozni, hogy bű 

neiktől jelo ldozást nyerj enek." - olvassule a Szentírásba n,
a Makk abeusok második könyvében. November hónap
ban Katolikus Anyaszentegyházunk erre a bibliai igaz
ságra nyitja fel szern ünket, ami kor a m egholtakra emlé
kezte t bennünket.

November 2-a csaknem ezer esztendeje a megho ltak
ra való emlékezés napja a Róm ai Katolikus Egyházban.
(A görög szertartású keresztények ezt Húsvét más napján
ülik meg.) Ezen a nap on a temetőkbe megyünk, halotta-
ink sírját feldíszítjük, gyertyákat, mécseseket gyújtunk értük, fel
idézz ük emlék üket jes imádkozunk lelki üdvükért. A templomok
ban ilyenkor ünnepélyes gy ászmis éket celebrá lunk, a temetőkben

pedig hal otti vecsernyét végzünk, megszentelve elhalt szeretteink
sírjait. ., '.

Miért tesszük rniiidezt] Mert ez által a tisztítótűzben szenvedő

lelkek miel őbbi szabadulását akarjuk segíten i. Katolíkus egyházunk
tanítja: ha valaki ugyan nem halálos, azaz kárhozatot okozó bűn

ben , de nem is a kegyelem állapotában, azaz a legutóbbi gyónása
ó ta b űntelen ül hal meg; akko r a halála után egy ideig a Tisztító
tűzben (latin nevén: Purgatóriumb an) kell szenvedn ie mindaddig,
am íg bocsán atos bűneiért eleget nem tesz.

A tisztítótűzben szenved ő lélek önmagáért nem tud tenni sem
mit, de az itt maradó szerettei igen. El s ő sorban a szentmiséknek
az elhu nytakért való bem utatásával. Ezért szokás a hal ottainkért
szentm isét mondatni. A szentmise végtelen kegyelm ei által rem él
jük , hogy az elh un yt szeretteink, akikért a misét szolgáltatju k, mi 
hama rabb a tis ztítótűzből az üdvösségre jutha t.

A szentmisén kivül búcsúnyerési lehetőséggel (zará ndoklatok,
búcsújárások felajánlásával) , alarnizsnaoszt ással, jótékonykodással,
különfé le imádságok (pl. keresztúti ájtatosság, rózsafüzér ) im ádko
zásával tudjuk segíteni elhalt szerette ink túl világi szenvedésének
rövidülését.

Öseink közkedvelt bú csújáró helye volt az Arad megyei Mária
Radna. Az itt található kegyképe n is a Boldog ságos Szűz Mári a,
mint Kármelhegyi Boldo gasszony látható, a kép alján pedig a Tisz
t ít ót ű zben szenved ő lelkek láth atók, am int egy angya l vigasztalja,
illetve az örök dicsőségbe emeli őke t.

A mai felgyors ult, rohanó, é nk ő zpont ú világban sokszor el
felejtünk halott ain kra gondolni. Vagy azt hisszük, hogy ért ékes,
sok-százezres síremlékke l, méregdr ága koszor úkkal, vir ágokkal
rnindent megtettünk értük. Pedig ez csak a szeretetü nk, ragaszko
dásunk jele , - de ezekkel a lelki üdvükön nem segítünk. Ha a lel
küket is segít eni akarjuk, akkor a szentrn is ék monda t ása, a búcsúk
elnyerése, jótékonykodás, értük való gyakori im ádkozás által ad
hatjuk meg ezt nekik.

Egyszer, káp lán koro mban egy idős bácsi azt mondta nekem:
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A Mária rad nai zará ndoklat

Me sét mo ndt am a várban

Három hete tanító néni ke
zembe nyomott egy szórólapot
a Máty ás király Megyei Mon
da- és Mesemondó Versenyről.

Nagyo n szeretek ilyen esemé··
nyeken részt venn i, ezért jelen t
keztem.

Izgalmasnak ta láltam, hog y
a gyu lai vár lovagtermében ren
deztél< meg . Még aznap este
kiválasztottam a Bécsi diákok
című mesét. Izgatot tan várt am
2013. október 18-át, a verseny
napját. Még a mesét illusztráló
diák jelmezhez is kölcsönkér 
tem néhány ruhadarabot, mi
vel jelmezben is lehetett mesét
mondani. Eljött a verseny napja.
Mikor belép tem a várba, l e nyű 

gözött az udvara, mintha egy
más világba léptem volna be. A

lovag terem ajtajába n kérdezték a nevem, és húztam egy sorszámot, a 15
öst. Alighogy elhelyezkedtünk, a zsűr i is megérkezett. El l<ezdődött a ver
seny. E lőször a 4. osztá lyosok meséltek, addig az 5. osztályosok tár latveze
tésen vettek részt. Bár 17 versenyzőbő l 15.-ként mondhattam el a mesét,
mégis hamar rám kerü lt a sor. Addigra elmúlt a lámpalázam, így csak a me
sére figyel tem. Szerencsére nem akadtam meg. A negyedi kesek versenye
után ebédszünet követ kezett . A szerevezők szendviccsel, süteménnyel,
meleg teával és üdítővel vendége ltek meg bennünket. Az 5. osztályosol<
versenye alatt megnéztük a várat. Bejártu k a termek et, a várbörtönt, az
éléskamrát, sőt még a vártoronyba is felmentü nk. Kipróbál tam mi lyen ne
héz lúdtollal írni. Hamar elérkezett az eredményhird etés ideje . Szívem a
torkomban dobogott. Alig tu dtam figyelni a mes ét, amit a zs űri elnöke,
Kóka Rozália énekes, mesemondó, népdal -és népmesegyűjtő mondott.
Csakarra koncentráltam, nehogy elszalasszam, ha eset leg díjat kapok . Mi
kor meg hallottam, hogy a nevemet szólítj ák, határta lanu l bold og lettem.
El ső helyezést értem el.

A győze l em feldobta az egész napomat. Elhatároztam, hogy jövőre is
benevezek a versenyre. A sikeres szereplésen túl kül önösen jó vo lt, hogy
barátot is tal áltam a gyerekek közü l,

Czibulka Imol a
4. osztály

(Felkészítő tanára Szabóné VaszkóÉva volt.)

Gratulálunk!

Iskolánk 3. osztályos tanul ója Szabó Eszter 2013. októ ber 20-án or 
szágo s táncversenyen vett részt. A kislány Gyermek-Kezdő-Latin kategó ri
ában IV. helyezést ért el.

A díjat Kozma Gábor a CIT·CARTánccsoport Egyesület Elnöke adta át.
Fel készítő tanára: Megyeri László
Gratulálunk a kislánynak és felkészítőjének!

Me geml ékezé seink

"Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövé
ben éret t apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell iorradal-

márrá érni a mag yar Jelkeknek"- mondta kivégzése előtt Lázár Vilm os
honvéd ezredes, aradi vért anú . Hőseink utolsó szavai azon az isko lai ün
nepségen hangzottak fel, melyen nyolcadikosaink emlékeztek az 1848-49
es szabadságharc bukásának, meg torlásána k októbe ri napj aira.

Ropogó gépfegyverek hangja , a lyukas zászló, Nagy Imre beszéde,
Beethoven Egmont nyi tányának jó l ismert dallamai tették emlékezetessé
a hetedikesek és nyolcadikosok tisztelgését '56 mártírj ai e l őtt. Énekkarunk
két énekszámot énekelt. Pap Tibor református lelkész úr je lenlétéve l meg
t isztelte ünnepségünket, majd a SZABADSÁGRÓL mondta el gondolatait
idézve János evangéliumát. "Azért ha a Fiú meg szabadít titeket, való
sággal szabadok lesztek:'(Jn 8.36.)

A Szózat eiéneklésével ért véget közösségün k megem lékezése.

..
>
t .

Mivel rendszeresen járok szentmisére és kü lönböző ájtatosságokra,
ezért Czank Gábor pléb ános úr ju talombó l elvitt a Mária radnai buszos
zarándokl atra .

Reggel Gyomáról háromnegyed ötkor, Endrődrő l öt órakor indu lt
a busz a temp lom e l ő l . A magy ar-rom án határra fél hét körü l érkeztünk,
amelyet kisebb várakozás után át léphettünk. Ezután az e l ső települ és,
amit érintettünk: K isj enő (Crisinau-Cris). Kilenc órakor már Mária Radnán
volt unk. A mise magyar id ő szerint tíz órakor kezd őd ött, amelyet a temes
vár i püspök Roósz Márton celebrá lt. Mise után közvet lenül a templom mö
götti kálvárián keresztutat végeztünk. A hetedik stációnál átadtam Petin ek
a keresztet. A Radnai Székesegyház főo l tárá n látható az a kép, amelyen
a Szűza nya lát ható a kis Jézussal. Belül nagyon színes és látványos. A kó
ruson hallgattam végig a misét. Az orgona egy pneum atiku s, e rőte lje s és
ti szta hangzású hangszer, A templom kül ső és be lső homlokzatán (mind
a két toronyban) jelenleg is restaurálás folyik . Nagyon sokan voltak, mert
évente egyszer (október 8.) van ide zarándoklat. I<ét óra körü l elhagytuk
Radnát. A szomszédos faluban, Ópáloson (Paulis) megnéztünk két karo
likus templomot, ahol az egyikben a mai napig német nyelven mis éznek.
Vilagoson (Siria) átha ladva láttuk a vilagosi várat. A határ felé közeledve
még megállt unk Gyula-Varsándon (Varsánd), és itt megn éztük a Szent
Anna t iszteletére föl szentelt templ omot. Délután hat órakor lépt ünk hazai
fö ldre.

Nagyon jó hangula tban telt el a nap, lelk ileg fe ltö l tőd ve sok szép
emlé kkel érkeztünk haza. Ha l ehetőségem lesz máskor is elmegyek. K ő 

szö nöm Czank Gábor plébános úrnak, hogy részt vehettem ezen a híres
zarándok lato n.

Iványi István
7. osztályos miniszt ráns
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új helyre költözött, Gyomaendrőd, Fő út 56/1 sz. alá.
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1207-ben vnlószínííleg Sá
rospatakon seületett, Edes
apja II. Endre magynr ldrály,
édesll.nY,jn pedig az andechs
merdní családból szál'mazó,
Katona .J özae í' BIWc bá.l1jdb61
ismert Gertrud volt. SziUeitó'1 ,
ltőmyezetétd'l nagyon sok val 
lásos indíttatást Impott, de (J
magában is nagyon kískora óta
megvolt az imára és a szere
tetszolgdlatra való hajlam.
J áték k özben is be-beugrott II

templomba. picit imádkozni.
Szívesen tljll.ndélcoztn dolgait
szegényebb tdrsaínak, korén
kezdett koldusoknak alamizs
ná t osztogatni. Nemcsak ft Sil
ját szqjli.t61 megvont falatolent
adta oda, hanem II konyhéről

szerzett enníval ökat is vitte II

Ttímoglltóltlkvoltak:

A Selyem úti Ővod áért alapítvány köszönete

SzentErzsébet az emitMi templomhan

A Selyem Úti Övodáért Alapitványoktóber 19-én, mlnt mínden év
ben jótékonysági vacsorát rendezett a Bowling TreffÉtteremben. A r észt- 1--- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - 
vevők és li támogntók adományaiból az óvodás és b ölcsőd é s gyermekek
részére Míkulé s csomagot készítünk és karácsonyi ajándékot vásárolunk,
valamint a gyermeknapi kirándulás autóbusz költséget és az óvoda, böl
csőde udvarán rendezendő gyermeknapi ünnepség kiadásait fizetjük.

Köszönjük támogatóinknak( vállalkozók és magánszemélyek) , vala
mint II Szülöknek, a Szülői munkaköz össégnek a támogatását és a segít
séget.

Glas Kft, Bárkai Zsolt, Ágostonné Farkas Mária, Farkas Zoltánné, Adéola
Fasola, Tímárné Bínges Irén, Lehó czklnéTimár Irén, Sze rető né Szuj óKa
talin, LapatinszkinéKucsmlk Andrea, Gazdi Bolt, Kalam árls, METT PEC
Számítástechnlkat BoltVarga Zoltán, Kórós Lászlóné, ZádoriZoltánb, Buj 
dosó János, Samu Istvánné, Zsögön Renáta, Vargáné Zsadányi Zsuzsan
na, ParkasViktória. Bela Csaba, GondaEdit, Nánási Éva, PeschakAnikó,
Zsombok Perenené. KertészJózsef, Fékécs Attila,PappIlona, Szujóné Ba
loghBeáta, NagyMárlkn é, Kurllla Zsolt, Sz ők éné D6giRóza, Csákvári Ka
talinTakács Bálint, Kovács Anikó, Kakatí Edit, Neíbortn éMravik Andrea,
Szabó Anikó, Botos Mellnda, R.Nagy Emese, Alt János, Bajzékn éBukva

Glríczn éFarkas Judit, Endrődi Húsbolt, Szécs í Henrietta, PéterSzabö Anikó, László István, TóthLá szló , LehóczkyZita, Varga János,PálLevente.
Hajnalka, Fehér Mlhályné, Szujó Zoltán, Endröd és Vidéke Takarékszö - Tarsoly Zoltánné
vé tkezet, Fekécs Edina, Gyomai IparcikkBt., Metál-Stop Vasmű szakíbolt, _
Csekö- Kurllla Zsanett, Kurilla Istvánné, Endrő di Illatszer, AZUL· r
Fürdőszoba Szalon, Obis Márla, Dávid Imréné, Csákiné Mész áros Ant- I
ln, Kazaín é Peleete Ildikó, Gyomai K11cr Nyomda Zrt. Pavilon Plzzéria,
Madízol Kft., Kolibri Bolt, Dógi Viktória, Brezovai Edit, Gellértné Vaszkó
Tímea, Dinyn Lajos, Kovács Péterné, Gyoma Hús. Szeret ő Anna, Gecsei
Richárdné, Szarka Csilla, Fülöp Imréné Gyermekruh ázat, Andor Károly
nélFarkas Katalin, Gondozási Központ. Magyari János. Uhrin Attiláné, SI
KER, Gyuricza Beáta,SzaboIstvánné, Porubcs ánszkí Sándorné, T-Mobile,
Boldis János, Nagyné Rácz Ildikó, Wolfné Kerekí Tünde, Welvet-B útor,
KovácsSzilvia, Oszlács Csabáné, NarancsTuri, BotosGábor, Hoffman Jó
zsef, TAPíR-PAPtR, RövidárLI Bolt, Watt Gmk., Bartalák Tímea, Csökéné
Hornok Ilona, Körös-Bútor Kft., Kert-Kivi Kft, Endrőd i Cipőkellék Bolt,
Vaszkó Béláné, Lizák Virágüzlct, Szujó Kft., TURUL Kft., Feketéné Bielik
Julianna, Hegedüsné TimárEdit, MiniPékség, Tandi Sándor, Fülöp Imré
né, Fülöp Zoltán, Magyar Éva, Fülöp Imre,Fülöp Imréné, MamutTex Kft.,
Hungarofresch Bt., Bowling TreffEtterem. Nagyné Rácz Ildikó, Bajzákné
Bukva Aniki6, Gyomapress Kft., "Diadem" Gyógyszertár, Nagylaposi Bir
kacsárda,Endrődi Patika, Beláné Szab6 Anikó, Koloh Judit, Réka Turi, No
v,\k Rita, Mágus - Comp Kft., Festék Center, Rostélyos Húsbolt, Gyomai
Gazdabolt, Dinya Imre. Hanyecz Katalin, Vaszkó Zoltán. Varga Béla, Be
rill Ékszerüzlet.SzendreiDóra, OMART Könyvesbolt, GiriczKlára, BBB-

szegényeknek.
Négyéves kordban Wal'tbtu'g vardb a került, rnert Hermann

ti\1'ingini tadományi gróf Hermann nevá fiával jegyeztélc el,
ott kellett nevelkedníe. Hat éves volt, amíkor édesanyía meg
halt (1. Bank bán), cttéílltezdvc seínte csak az írna volt egyet
len vígasz talöd ésa,

Hirtelen meghalt II ldJelölt v(fJ.egény, ekkor annak öccsé
nek, Lajoenak lett fl menyasszonya. Az. udvai- int1'ilnti ellen
1..0,.105 nngy hauu:o:wttsággal vette védelmébe ezeretett meny
neszonydt, és 1221·bcn házasságot. kötöttek Boldogan éltek
Lt-ljos teljesen partner volt El'zeébet vallásossúgliblut, kölcsö
nösen segítettélc egymás életszentségét,

I\özismel't a rozsalegenda életéból. Abb öl a» id6b61, amí
ImI' s ógora, Henrik kormrínyozta n gr6fságot , elm ondj ák,
hogy Erzséb et változatlanul folyta tta j6tékonyságát II szegé
nyek között, Az egyilt napon Henrik váratlanul tért haza ll.

vaddszatröl, és taldlkozot t vele, amint épp kosarral II lmtjtlll
igyekezett valahova, Henrik föltartöztatín, és lIttn.i akarta,
mít visz II kosérben. Erzsébet engedelmesen átadta nekí ko
sar at , melybe II szeg ények számám élelmet. csomagolt, Hen
rik azonban illatozó rözsdknt látott benne, s megszégyenülve
ú\já1'll. kellett bocsátania Erzsébetet,

1227·ben f~lje hirtelen meghalt. A gyász fiijdalmát II só
goraínnk üldözé se még fokozta, Három pi ciny gyermekével
megpróbált Eisenachba menekülní , de ott nem fogadtale be
(licet. Egy olban kellett nyomorognía, gyermekeit is elvették
t óle , dolgoznia kellett. Míndez fl szenvedés azonban csak kö
zelebb vitte (f t Isten szeretet éhez.

1228·ban elvonultMarb ur gba, és ot t ferences hurmadrendí
- -, lett, Sokat Imádkozott, alamizsnálkodott, böjtölt.

1281. november 17·én sűlyos betegség után halt meg. Ha
lI11a után n égy évvel szcntté aVI1~jú.lt.

(Iványi Ldszlö. 200 éves az Endrödí Szent Im re templom)
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Az endrődi kulák eml ékm ű születése 20 l 0-2013-ig

Emlékműre adományozók névsora :

Emlékmű pénzügyi elszámolása:

ro lása volt egy-egy szál szegfű elhe lyezésével. Koszorúzás és a ho zzá
tartozók vir ága inak elhelyezése zárta az ünnepséget.

Kelt Név Helység Megjegyzés
04.09. Gyuricza Zoltánné,Endrőd, családom szenvedésének emlékére
02.27. Gellai László, Endrőd, szülei em lékére
03.11. Uh rin Péterné, Endrőd, szülei emlékére
03.11 . Dr. Hunya Iozefa, Buda pes t, szülei emlékére
03.11. Szaká los Tib orné, Endrőd, szülei emlékére
03.12. Sarkadi Zoltá n né , Budapest, nagyszülei em lékére
06.13. Sarkadi Zoltánné, Budapest , Kovács fivérek eml ékére
03.12. Hunya Eszter, Budape st , szülei em lékére
03.13. Szakálos Dezsőné, Endrőd, Szülei em lékére
03.14. Lad ányi Gáborné, Endrőd, na gyszül ei emlékér e
03.14. Varjú László, Endrőd, szülei emlékére
03.18. Tím ár István , Endrőd , szülei em lékére
03.18. Iványi László plébános, Hunya, na gyszülei em lékére
03.19. Kis Lajosné, Gyoma, szül ei emlékére
03.25. Szakálos Gyuláné , Gyom a, Szülei em lékére
03.28. Tímár Károlyné, Endrőd, férje em lékére
03.28. Hanyecz Libor, Endrőd, szülei em lékére
04.03 . Hunya Elek, Gyoma, szülei em lékére
04.04. Fülöp Pál, Szeged , szülei em lékére
04.05. Varjú Sándorné, Budapest, szülei emlékére
04.0 8. Dr. Kovács Béla, Gyoma, Szül ei em lékére
04.08. Dr. Tím ár Vendel, Szar vas, szülei eml ékére
04.17. Tímár Sándor, Endrőd
04.18. Oszl ács Pál, Endrőd, szülei em lékére
04.18. Uhrin Gábor, Pilisszentkereszt, ad omány
04.19. Hunyad S. Péter, Buda pest, Szülei emlékére
05.13 . Hunyad S. Péter, Budapes t, hunyaiak emlékére
04.25. Dr. Lap on yin é K. M., Szentend re, szülei em léké re
05.06 . Kovászn ai Ferenc, Endrőd, ad omány
05.13. Kovásznai Feren c, Endrőd, ad omány
05.07. Dr. Szabó Zoltán E., Békéscsaba, nagyszül ei eml ékére
05.08. Ifj. Gellai László, Endrőd , na gyszül ei em lékére
05.09. Szabó Bélán é, Bud apest , hunyai eml é km ű re

05.10. Tímár Józsefné, Szeged , szülei em lékére
05.14. T ím ár Mihály, Balato nle lle, nagyszülei emlékér e
05.15. D r. Latorcai János, Budap est, családo m em lékére
05.16. Dr. Tímár László , H ódrnez őv.h . , nagyszü lők emlékére
05.16. Dr. Tímár Ildikó, Hódmezőv.h . , nagyszülők eml ékére
05.16. Hanyecz Margit, Endrőd, szülei emlékére
05.17. Dr. Kása Gyu láné , Békéscsaba , szülei emlékére
05.17. Kovács Lajosné, Tiszaújváros, Kovács Pét er és Vinc e em l.
05.2 1. Ho moki József, Bud ape st, szülei emlékére
05.22. Gellai Imre, Budapest, szü lei em lék ére
05.22. VaszkóSándor, Gyoma, szülei emlékére
05.23 . Dr. Veréb Lajos né, Gyo m a, szü lei em lékére
05.24. Balázs Lászlóné, Endrőd , nagyszü lei emlékére
05.27 . Karu czka Józsefn é Dr., Miskolc, Lizicza i Györg y nagyapa
05.27. Dr. Tímár Éva, Békéscsaba, emlékére
05.27. Tím ár Vin céné, Endrőd , férjem emlékére
05.28. Ho lubné Hunya Anikó, Szarvas, nagyszülei emlékére
06.05. Dinya Elekné , Gyom a, szülei em lékére
06.07. Kiss Edén é, Endrőd, szül ei emlékére
06.10 . Fülöp Lajos, Endrőd , szülei em lékére
06.10. Hunya Imréné, Béké scsaba, nagyszü lei em lékére
06.10. Giricz Lászlóné , Endrőd . szülei em lékére
06.10. Tím ár Lajo sné, Szeged. szülei emlékére
06.12. Hunya M átyásn é, End rőd , szülei emlékére
06.13. T ímár Lajo s, Endrőd, szüle i em lékére
06.14. Szabó Bálin t, Gyoma, adomány
06.17. Dr. Gyuricza Béla és nej e, Szolnok, nagyszülők emlékére
06.18. Horváth Gáborné, Gyoma, szülei emlékére
06.20. Véha Im rén é, Gyoma, szülei em lékére
06.29. Tímár Vin ce, Tárnok, nagys zülei em lékére
06.30. Kovács Zoltán , Budapest , szülei emlékére

Gyuricza Zoltán né ügyintéző

Gyomaendrőd

Kiad ás: 736.575 FtBevéte l: 738.880 Ft
Pén zmaradvány: 2.305 Ft

Az end rődi üldözött gazdák emlékművének létesíté se nem a m eg
áldással kezdődött. Több éves előkészítő és 8 hónapos kem ény munka
eredménye. Mindenki, ak i a legk isebb et tette, az is hozzájárult a siker
he z, köszöne t ér te!

A 2006-os évtől, a tavaszi Hősök napján m ár érlelődött a gondolat ,
hogy emléket állítsunk a kommunizmus áld ozatainak. 2010 őszén a
kulák neveket kezd tük gyüjteni - a szenve déseke t felsorolva - End
r ödön, Budape sten és m ás városokban is, ahol az elszármazottakat
kuta ttuk.

105 gazda neve került - családtagjaikka l együt t - az endrődi ül
dözött ek listájára, mel yet Szabó Béla állíto tt össze . Ezt a névs ort 2011.
má rciu s 26-án, az Endrődiek Barát i Körén ek budape sti gy ű l é s é n mu
tatta m eg nekünk. Itt volt szó elő ször a kulák üldö zöttek eml éktábláj á
ról, de ott emlékmű létesítése is sz óbaker ült.

Hun yad S. Péter, Szabó Béla és mé g többen szorgalmaztuk az em
lékezés szükségessé gét.

Szabó Béla kutatásokat kezdett a békési, majd a gyulai levéltárban
és m i, ko rábbi gyűjtők tovább tevékenykedtünk, mi vel hivatalos ku
lákli sta nem volt fellelhető.

Szabó Béla "Ragyo gj, ragyogj .. ." cím me l a Város u nk újságb an
20 11 máju sától so rozatba n köz ölte a kutat ás r észeredm ényét. hogy
mi k történtek a gaz dákkal és családtagjaikkal 1948-tól. 20 12. január
20-án emlékmű létesít ésére javaslatot adt u nk be az ön ko rm ányzatho z
és a szükséges 50 aláírá s gyűjtését vállaltuk, ami helyben és Budapesten
összejö tt. Március 26 -án az Orsz ággyű l é s az Ü ldözött Magyar Gazdá k
Emléknapjává nyilvánította június 29-ét, Péter, Pál napját . Május 22
én a kérelmet és az összegyűj tött aláírásoka t bead tu k a po lgár m este ri
hiv atalba. Az emlékmű állít ását június 29-re terv eztük, az országba n
elsők között szeren ünk volna ünnepeln i.

Az emlékmű feláll ításáh oz az Országo s Lekt orátusi Hivatal en
gedélyezése kellett. A kérelmet Szabó Béla a szüks éges okmá nyokkal
együ tt be ad ta, m ajd november 7-é n jött ki a szakértői csopor t. Ter vün 
ket megfelelőnek tal ált ák , csak néhány apró bb változtatást javasolt ák,
valam in t az emlékmű helyét is kijelölt ék. November végén érkezett az
engedélyező okmány. A s zakértői díjat az önkorm ányzatnak szám 
lázták , amit továbbszámláztak Szabó Bélán ak, de ezt Béla már nem
kapt a m eg. D ecember 6-i sajnálatos balesete rriinden tervét áthúzott.
Aggó dva vártuk a fel épülés ét. ami sajnos nem következett be, így ránk
m aradt a további in tézked és.

20 13. januá r 7-én össze jöttü nk - az idő sü rgetése mi att - Szonda
István , Fülöp Pál (Szeged) , Gellai László és én , az emlékmű léte sítése
volt a téma. Tervünkről tájékoztattuk Budapesten Sarkadi Zoltá nné t és
Kovács Zoltánt, akik bekapesolódtak a munkáb a. Jan uár 25-én Iványi
László atyát telefonon informáltam a tervekről és az emlékmű szöve 
g é r ő l, amit jón ak tart ott.

Február 26-án a fenti csoport a polgármesteri hiv atalban megbe
szélést tart ott . Iván yi László atya Dr. Kovács Péter egykori gránit sír
eml ékét javaso lta em l ékm ű nek. Megkeresésünkre Cza nk Gáb or plé
bá nos úr térít és nélkül átadta a követ a nem es célra. A bizottság az
ér tékes , időt álló és im pozáns söté tszürke grá n it követ válasz to tt a.

A Városunk újs ág márciusi szám ában felhívást tett ünk közz é, sz ó
rólapokat küldtünk szét, és a folyószámla megnyitása február 27-én
megt ört ént.

Uj idő kezd őd ött: febr uá r 22-én me gh alt Szabó Béla. A hír min
denkit lesúj tott. Tem etése m árci us 14-én volt.

A grán i tkő var iációnak örül tek Dr. Kovács Péter rokonai : Sar ka
diné Selem Orsolya (Bp.) és Holubné Hunya Anikó (Szar vas) , h ogy
m éltó helyre került az enyészet elől.

Március 19-én Sarka diné Budapesten a grán i tkő fénym áso latát
szöveggel együt t eljuttatta többeknek. Hunyad S. Péter a "hunyai" szó
beírását kérte. A felhívások hatására az ado mányo k gy űj t ése nagy lép 
ték ben ha lad t.

He lyben Ge llai László és csa ládja , Budapesten Sarkad iné, Szege de n
Fülöp Pál és jómagam segítettünk a ku lák leszármazottak felkutatásá
ban .,Májusba n érett be a szervezés, akko r érkezett a legt öbb ad omá ny.

Ap rilis 21-én E. Szabó Zoltánt (Békéscsaba) telefon on kértem ,
h ogy járjon el a levéltárb an , az ötvenes évek kul ák iratait kér je ki ré
szünkr e, Névsort küldött esem ényekkel. így a meglévő ne vek 163-r a
kiegészül tek, Dr. Erdész Ádám segítségével. Az összegyűjtött kul ák
neveket regiszte rbe szedtem, hogy a névsor ABC-be gy űj tve az ünne
pélyen felolvasásra kerü ljön.

Közben sok ne vet, címet telefon on felkerestem .
Nagy segítsé g volt a további szervezésbe n Szonda István , ak i a for

gatókön yvet is elkészíte tte az ün neps éghez. Az ünnepség nagyon jól
sikerül t. Az ün nepi szóno k Dr. Turi-Kovács Béla volt. Az emlékmű

leleplezői : D r. Lator cai Ján os, Erdős No rbert, Vádi. András és Dr. Turi
Kovács Béla . Az ü n nepség ut olsó m ozzan ata a gazdák nevén ek felso-
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akas bácsi n ótá l I.

Vadá~za i n k is vanna k, már még ped ig nagy számba
Beszamolnak minden nap öt, hat, hét l őtt kutyával
Ha va lamék vé letlen nyulat talál l őni

Ren desen . az más területre megy megdögleni

Tegnap is egy ve res sz ő rű kuvasz kutyát l őttek

Amit ZLlZOS szőre miatt nyuszik ának nézte k
D~ akkor tudták meg ők is milyen nyu szit l őttek

Mikor köze l mentek hozzá megugatta őket

De mive l, hog y elkészültek a nyúl vacsorára
Beszalajtottak egy embert lóháton Csabára
Azt mondt ák.hcqy hozzon nyulat bármi lesz az ára
Legalább ne csirkét együnk nyú lvacsorára

Hunya Fa lu fejlődése (1922)

E lő ke lő vá ros lesz már Kondoros tanyából
Ki kötő állomás lesz a Csárdavölgy partjából
A medrébe ott foly ik a Tisza , Dráva, Száva
Gőzhajón járunk a Közs ég-sor és Örmén ykúton

Akik majd Rómába mennek , annak üt ki jó ra
Mert a temp lom me llett ülnek fel a gőzhajóra

Nem kell nekik kerü lgetni Pestre, Fiumébe
A Csá rdavö lgyö n hajóznak egé sz a teng erre

Egy kikötő állomás az Örmény kúton is lesz
Kiszállunk , ha Kiszely Maris néni otthon nem lesz
De, ha otthon lesz , akkor meg sem me rünk állni
Mert a hajó is reszket, ha elkezd kiabálni

Nem kell nekünk a Keresztút, mert az nag yon sáros
Bekerülni meg úgysem hagy Doktor Han yec z János
A derék utat sem kell má r nekünk kinyitni
Mert ott meg a repülőgépeK fognak működni

End rőd re meg sodronypá lyán motorvonat jár mán
Alatta meg a gya logos finom beton járdán
Ber ényb ől is jár egy vo nat erre, Kond orosra
Eppen ezért nincsen szükségünk már a Keresztútra

Az utcáink városiasan vannak berendezve
Krumpl i, misiing és akácfával van beültetve
A krumplisz ár lepucolja a poros csizmánkat
Az aká cfa lekeféli bőrig a ruhá nkat

A já rdán az akácfától nem lehet má r járni
Kifogjuk a járdát majd a kocsiútra rakni
Mert esőbe az akácfa megmosdat bennünket
Szárazságba ki akarja kaparni a szemünket

H~ végr~ a.kocsiúton se lehet majd járni ,
Foldalatti villanyoson fogu nk majd grasszálni
Itt van már a vi llanyos is csak még nincs üzembe
Mert a krump li és a misiing nincsen még felszedve

A te lefon is meg lesz már Endrőd-Kondoros közt
Beszé lhetünk Véháékkal, de csak úgy négyszemközt
Mert a kar ók oda vannak Szolnok-dobokába
A drótot me g most csavarják Salgótarjánba

A piac is megnyílik már csak még nincsen mázsa
De az is úgy hallom készül Franci aországb a
Uszodát is építenek a Pintér dombjára
Korcso lya pályát, pedig a Keselyűs halmára

Elöjár ókat is kapunk most már nemsokára
Epítik a város hazát Csanádpalotára
A j egyzőség is érkezik ez év tavaszán
Itt lesz majd a lakásuk a Kmell ár tanyájába

Csendőrséget is kapunk mink ez évnek nyarára
itt lesz majd a lakásuk a Kamuti csárdába
Finánc is kell, mert , nincs aki a forgalmit szedje
A laktanyájuk itt lesz a bakonyi erdőbe

Doktort is kap unk má r mink ilyen városba
Hisz e nélkül az ember tán soha meg nem halna
Kenőasszony is lesz meg egy ok leve les bába
Mindjárt több gyerek fog születni majd halva ,

A megye házát építik majd Hunyad vá rme gyébe
A főispán lakása lesz Hajdúböszörm énybe
Ezerk ilencszáz-kilenc venkilenc tavaszára
Minden meg lesz, csa k legyen ki tür elmesen várja

Lovas csőszei n k is vannak, mégpedig kétfél e
A fiata lja it lovasították egés zbe
Az öregeknek is hallom meg van má r ígérve
Hogy ők is majd lovat kapnak, de csak rész letekbe

Két csattanós pofonért

Épül már a harmq,dik iskola
Hunya földre az Ordög-oldalra
Két csattanós pofonért az új iskoláért.

De addig mi hozzá nem foghatunk
Míg valakit föl nem pofoztatunk
Két csattanós pofonért az új iskoláért

Megkérjük a püspöki szent széket
AI/ítson nekünk pofozógépet
Két csattanós pofonért az új iskoláért

Dávid István a m úttkor megjárta
Bement Endrődön a parókiára
Két csattanós pofonért az új iskoláért

.Dávid István mi van a zsebedbe
' Tisztelendő Úr lezárt levele
«« csattanós poten ért az új iskoláért

Levelet vitt a papnak az árva
De nem tudta mi van bele zárva
Két csattanós pofonért az új iskoláért

A pap a levelet elolvasta
A két pofont rögtön oda nyomta
Két csattanós pofonért az új iskoláért

István, hogy a két pofont megkapta
Kalapját, botját odabenn hagyta
Két csattanós pofonért az új iskoláért

lJ.neje hozta ki a kalapot
O meg messziről szidta a papot
Két csattanó s pofonért az új iskoláért

István, ha benőtt a fejed lágya
Ne vígy levelet a parókiára
Két csattanós potenett az új iskoláért

Qdvözö!jük a püspöki széke t
AI/ított nekünk pofozógépet
Két csattanós pofonért az új iskoláért

Felépülhet már a nagy iskola
Az Ordög-oldal fel van pofozva
Két csattanós pofonért az új iskoláért

Népszámlálás 1926.

Hunya falu lakosa
Mind össze van számlálva
Ennyin van nak mindössze
Elmondom a nevüket

Tímár Gergely, Kis Mihály
Hanyecz Lajo s, Tímár Pál
Gubucz Mihály, Szabó Pál
Gubucz István főmolnár

Gubucz Imre, két Véha
Dávid, Kovács meg Dinya
Tanító és plébános
Harangozó Szakálos

Szmola Lajos, Ugrai
Két Gubucz meg Turcsányi
Lakatos ; Parócz ai
Két Farkas, Vágó, Smíri

Hegedűs , Köles, Hanyecz
Szurovecz meg Cserenyecz
Tímár Agos meg Imre
Gubucz Mátyás meg Vince

Vaszkó Imre , Nagy Gyebn ár
Hát a ház nélkül való
Orlics, Kakas meg Vaszkó

Még kettő van azo n tú l
Gubuznai meg Csapó úr

Jó a kifli, ha lekváros
A Zsid ó so r mind János
Hun ya István , Kontra János
Kontr a József , Németh Jáno s

Hunya Vince, Hom ok János
Hunya András, Sz urovecz János
Bula Imre , Tímár János
Szurovecz And rás , Hunya János

Most jön Lapatinszki János
Azon kívül nincs több János
Nem is kell nekünk több János
Elég nekünk Gyebn ár János
Bort inni!

Véget ért a népszámlálás Hunya falujába,
Kakas bácsi szedte össze ilyen versformába.
Ezerkilencszázhuszonhatesős esztendőben

Vígadjatok hunyaiak a Csárdavölgyében. '
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A "paraszf ' a közgondolkodásban
Adalékok a müvelet lenséq, butaság szinonim ájak ént használt "parasztozáshoz"

Említésre méltónak tartom gondola
taimat olvasó inkka l megos ztani, annál
is inkább, hiszen a hajdani Endrőd és
Gyoma paraszttársada lom volt. Az ún.
- magát úrt rétegnek tartó - értelmiség
s a kettő között " l i begő" iparos társada
lom a lakosság kisebbik részét alkotta .
Elöljáróban célszerűnek látszik néhány
fogalo m tisztázása. .K özqon dolkcd ás"
- főnév, a sajtóban alka lmazva, a társa
dalmi, közé leti jel enségek megítélésé
nek a társada lomban kialaku lt formája ,
módja. "Paraszt" főnév, - három értelem
ben.

1. faragatlan modorú személy
2. foglalkozás
3. földműves , ezze l élethivatássze

rű e n fogla lkozó személy.
"Prosztó" - fő név, melléknév - régies

szláv eredetű szó , parasztotje lent, pejo
ratív érte lemben használt.

"Tahó" - főnév, melléknév - nép i
foga lom, faragatlan, bumfordi embe r.
Számos szól ás-rnond ás foglalkozik a
"paraszt" fogalomba belegyömöszölt
kü lönböző emberi viselkedésformákka l,
pl.: .Nekid ülleszkedik , mint az egész
telk as (egész helyes) paraszt" - gőgö

sen , fennhéjázóan vise lkedik (táji je lle
gű) . "Akkor higgy a parasztnak, a szö rt
látsz a fogán " - a dolg ozó népet lené
ző , kizsákmányoló osztályok tagjainak
használatában, vagyi s a paraszte mber
sohasem őszinte az urakhoz (régies) , 
"Huncut a para szt , mihe lyst egyaraszt"
- az urak nem hízhatnak meg a paraszt
ban (elavulóban).

"Sülve jó a paras zt, akkor is a fene
egye meg!" - a kizs ákm ányoloknak a
parasztság iránt érzett g yű lö letét lep
lezetlen durvasággal feltáró közrnon
dás . (Magyar é rtelmező kéziszótár és
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és
közmondások) . Az írott sajto jó százöt
ven esztendeje, napja inkban az "elekt
ronikus sajtó" is bőségesen szolgál
és szo lgál adatokkal, meg lehetősen

rosszindu lat ú, alantas kitételekkel a pa
raszt , mint olyan bemutatásához. Ne..
vezetesen a paraszt buta, képtelen a
megújulásra, fafej Ll , maradi, nem akar
a helyes úton járn i, amit a maguktól el
szállt .rneqrnon d ó embere k" (filozófus,
politológus , politikai elemző , szocioló
gus , egyéb "vélemén yformáló" kínálnak
neki. A parasztembert a tájszólás okán
is megvetették, mélységesen lenézték.
A leglenézettebb tájny elven rneqsz óla
ló parasztember vo lt az "í"-ző nyelvjá
r áson beszélő , s ilyenek vo ltak gyomai
eleink. Jómagam is, amikor elkerültem
tizennégy esztendősen Gyomáról Vácra
köz épiskolába, másfél év alatt .Ieszok
tam" e számomra oly kedves tájnyelvrő l,

mert annyi gúnyolódást kaptam miatta.
Mára már végtelenü l sajná lom. S szent
irigységgel hallgatom magas műve ltsé

gű emberek eredeti palóc nyelvjárásban
elmondott szavait. Lé l e keme l ő fe lüdü
lés hallgatn i erdélyi véreink kalotaszegi ,
mezőségi, székelyfö ldi, s nem utolsó
sorban bihari , "kárpátaljai" izes tájn yelvi
beszéd jeit.

Csák Gyula neves paraszt írónk is irt
erről az "í"-ző . ösbűnröl " a "Szikfö ld só
haja" c. munkájában.

Diáktársa im Vácott csokorba szed
ték szava imat és egy fajta rigmust
szerkesztettek: "Gyönnek a gyomaiak
csűstű l, aggyák a lúnak aszinát, jaó féle
hereszinát, mer' kik az ég, ződ a fű ,

góráinak a kölykök, fattyúk, gyerekik,
meqfű s üll ek eriggy arrébb, kojto l a
kímíny.. . és igy tovább."

A marxista indíttatású munk ás-pa
raszt szövetség legalább akko ra aljas
hazugság volt , minthogy a szocial iz
rnusban a legfőbb érték az embe r, mert
nem volt az. Számos álta lam jó l ismert
agrárproletár, törpebirtokos származá
sú, tehát paraszt származású .káde rt
hallottam nagy áté lésse l büdös parasz
tozni, vagy buta paraszt, bunkó paraszt,
sunyi paraszt, lábszagú paraszt , s mind
ezt fűszerezve osztályharcos átélésse l,
megtetézve kul ákoz ással, .

1990 után a parlamentben bel
város i bel tenyésztett "politikusok" a
kisgazdapártíakat nagy átéléssel .I áb
szaq ú politizálássa l" vádolták . (Ld.: Láb
szagú paraszt) . E körbő l származnak az
olyan aljas indíttatású javas latok , hogy
a falut fel kell számolni, mert a falu fe
udá lis csökevény. Az 1948-1990 kö
z ötti l-endszer legfőbb bűne a paraszti
társadalom megtartó, fenntartó réte
ge, utódai knak engedelmes fogyasztói
alattvalóvá süllyesztése, folyamatos
írott és elektronikus sajtóte rror által. Az
utódok megjelö lése : őstermelő, mező

gazd asági kisvállalkoz ó. családi gazda ,
s mindennek a teteji be: farmer.

Az a l u l m űve lt, a szó szoros értelmé
ben neveletlen fiata lságtól lépten-nyo
mon hallható: "hülye paraszt , kóró pa
raszt", stb . Andrásfalvy Bertalan kit ű n ő

. néprajzkutató professzor szavai teljes
mérték ben találóak: "Ezt a földet kirabo l
ták , a föld népét mega lázták . Gyalázato
san megsemmisitették az önálló paraszt
gaz daságokat, megosztották a falut és
belekényszerítették a kolhozokba . Most
mára már nincs elég ereje, pénze, hite,
segítsége, hogy feltámadjon , de lesz, ha
akarjuk! A mezőgazdaság i földmunka, a
paraszti életforma mindmáig lenézett,
megvetett marad t. Elsősorban azért,
mert mindmáig nem irta meg senki a

század fordu lón még az ország lakos
ságának kétharmadát kitev ő parasztság
embertelen és megaiázó felsz ámol á
sának , megsemmisítésének tö rténetét,
a kolhozokba, azaz a tsz-ekbe való
belekénysze ritésének aljas módszere
iL ", " ... mindez a magyar történelem
egyik leggyalázatosabb fejezete ." Mint
ahogy az 1958-1962 közölt elkövetett
lómészárlás is az - teszem hozzá jóma
gam .

Következzen néhány, a fent emlitett
káderektől hallott parasztutá latról tanús
kodó .rnondás";

"A fene essen magába, sunyi pa
rasztja , az istenit annak a fafejű pa
rasztjának, dögöljön éhe n a pro li, mi?"
Tudniill ik az okányi gazda felete tte a
búzaocsút az aprójószággal, de hát a
pesti munkás-paraszt kádernak hiába
magyarázta, az azt állitotta , hogy tiszta
búzát etetett, tetejibe még felpofozta az
önérzetes fiatal gazdát...

Az újkigyós i "büdös parasztról" ér
tekezett egy itteni szü letésű , fővá ros i

párt lapbe li újság író gyerekkori, ifjúkori
élményeiről ; "A szag . Aki idillinek képze
li a m ára csaknem teljesen eltűnt falut,
gondoljon erre .

Még a sültrea lista Veres Péter is
szemérmesen hallgatott róla, hogy az
amúgy átvitt értelmű büdös parasztozás
a fölkapaszkodottak sértő pimaszkodá
sa ugyan, de a szó szoros értelmében
az egykori paraszt büdös vo lt. ... de
hát Vers Péter is öregen lett Zelk Zoltán
munkaszolgálatos századában keret le
gény." Ezt tudta leirni ez a lelki nyomorult
"nagyon rnarxista műveltségű sajt ótnun
kás, aki Veres Péternek a sarkáig nem
ér fel. .Kisújszá llás i születésű, a SZ8

génysorról kádere sedett meqye i tanácsi
osztá lyvezető ; "a paraszt csak sülve jó ,
de akkor is ki kell dobni, rnert rágós..."
mindezt azért talá lta agyfingos agyábó l
kidörrenteni, mert nehezen haladt a tsz
szervezés ... Elképesztő és érthetetlen
parasztundorf tapasztaltam tudottan
másod , harmadrendbeli parasztszárma 
zású .é rtelmis éqiekt öl" (tehát nagyszü
l ő k , dédszülők parasztok voltak).

Felfog hatatlan számomra a cigány
ság szinte minden réteg étől tapasztalt ,
nagy átéléssel, gőggel kihangs úlyozott
. parasztoz ása" , ti . magyar szinonimája
ként - "paraszt".

Ajánlom elolvasásra, elmélkedésre
Timótheus II. levele 3; 1-3

Cs. Szab ó István

(Egy harmadrendbe/i, mindkét ágon
paraszt származására igen büszke

.ertelmis éq!")



2013.10. 19. Kondoros iTE - Gyomaendrődi FC 4 : 1
G.: Boér Zs.
Ifi .: 11: O G.: ---
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l abdiBlr (ijgó hírek il Megyei I. osztályból
A Gyomaendrőd i FC labda rúgói foly

tatt ák szereplésüket a Megyei I. osztályú
labdarúgó bajnokság őszi szezonj ában.
A hónapban lejátszott mérkőzések közül
a nagyon fontos hazaiakat megnyerte a
csapat, míg sajnos vidéke n vereség volt
a mérl eg. Végre hazai pályán is megérez
ték a játékosok a győze l em ízét, ezt már
nagyon várták tőlük a szurkolók is. Ilyen
kor t ud egymásra találn i szurkoló és játé
kos, min él tö bb ilyen jó hangulatú hazai
mérkőzése k re lenne szükség. Reméljük

~"\ . . a csapat is átérzi ennek a fontosságát, és
~ ~.;IJ!8P' mindent megt esznek annak érdekébe n,
"" .. hogy minél többször gyözzenek, ezzel is

megörvendeztet ik a mérkőzésekre kilátoga tó szurko lókat.

A tov ábbra is tartalékos gyomaendrődi csapat a jó erőkbő l álló,
bajnokesélyes Kondoros hoz látogatot t a hét végén. A hazaiak ennek
megfe l elően nagy e rő kkel támadtak, töb b szép támadást vezettek. A
vendégek inkább csak védekeztek, kevés erejük maradt a támadások
vezetésére. A nagy nyomást a tize nheted ik percig bírtá k. Ezt követően

a Kondoros negyedó ra alatt három gólt l őtt, amivel meghatározta a
mérkőzés további menetét. A továbbiakban sem válto zott a játék képe,
azonban egy ellentámadást követően a fé l i dő utolsó percében sikerü lt
szépíteni a gyomaend rőd i csapatnak . A második félidőben sem válto
zott a mé rkőzé s képe, tízpercnyi játéko t követően ismét gó lt szereztek
a hazaiak. Ezután kicsit eng edtek a szorít ásból, nem eről tették a gó llö
vést. így telt el a második félidő . A tartalékosgyomaendrőd i csapat nem
tudta megállít ani a kondorosi rohamokat, megérdemelt hazai siker szü
letet t még úgy is, hogya második fé l i d őt kicsit lazábbra vették a Kü TE
játékosai.

2013. 10.26 . Gyomaend rőd i FC - Nagyszénás SE 3: 2
G.:Takács J., Mo lnár T.(2)
Ifi .: 1: 4 G.: Csapó P.

Nehéznek ígérkező mérkőzés elé nézett a Gyomaendrődi FC, hiszen
a Nagyszénás soha nem adja meg magát könnyen, tapasztaltu k ezt egy
évvel ezelő tt is ősszel . Hazai támadásokkal indult a mé rkőzés, a kilence
dik percben egy kipattanó labdát TakácsJ. bombázta az ellenfél hálójá
ba, így hamar vezetéshez j utot t a hazai csapat. Ezt követően a küzdelem
do minált mindkét oldalon. A második fé l i d ő elej én a kapusról kipat tanó
labdát a vendégek csatára vágta a hazai hálóba . Fél ő vo lt, hogy a ha
zaiakat megfogja a kapott gó l, de szerencsére nem így történt. Győzni
szeret tek vo lna, ezért újult erőve l támadásba lendültek. A 67. és a 69.
percben újabb gólo kat l őt tek, a második egy igen korszerűen felépített
támadás végén született. Ilyet szoktak mutatni a televízióban, ha a focit
reklámozzák. A vendégek sem adták fel és a 78. percben szépített ek.
Ezt követően a hazaiak védelme már j ól zárt és megő ri zte az egygó los
e lő nyt. Egy végig nagyon küzdelmes mérkőzésen a Gyomae ndrőd i FC
labdarúgói itthon tartott ák a nagyon fontos három pontot.

Fülöp Zoltán

Az eddig lejátszott márközések eredmé nyei:

2013.09.28. Gyomaend rődi FC - Szeghalmi FC 3 : O
G.:Werle T.(2), Moln ár T.
Ifi.: 4: 7 G.:Putnoki T.(2), Csapó P., Poharelec Cs.

A hazai csapat játékosai már hét közben fogadkoztak, hogy a hét
végi mérkőzésen a három hazai dö ntet len után megszerzik első győze l

müket. Ennek megfele lően kezdték a rn é r k ő z é st, mindjárt a kezdettő l

támad ólag lépte k fel az ellenféllel szemben. Szép támadásokat vezet
tek, az el ső negyedóra végén ped ig két perc alatt két gólt l őtte k . Ez
után sem álltak le, továbbra is támadásban maradtak, és a harmin cadik
percben újabb szép gó lt szerezve már háromra n őtt az elő ny . A fé i id ő

hátral évő percei is hazai támad ásokkal és helyzetekkel záru lt. A máso
di k fél i dőbe n sem következett be a visszaesés, mint az előző hetekben.
Továbbra is támadott a hazai gárda és helyzeteket dolgozott ki. Ekkor
már a vendégek is vezett ek néhány tám adást, de nem veszélyeztették
igazán a hazai kaput. Nagyszerű e l ső félidei játékkal megérdemelt hazai
győzelem született a kisséenervált Szeghalom ellen.

2013. 10.05. Szarvasi FC - Gyomaendrőd i FC 2 : 1
G.:Takács J.
lfi .: 2 : 2 G.: Csapó P.(2)

A hazai pályán még nyeret len Szarvashoz látog atott aGyomaendrő 

di FC. A győzelem reményében bízó hazaiak ennek megfele l ően már a
kezdetektő l támadólag lépt ek fel. A fél id ő közepén góllá isérett a fölény,
de ehhez kellett a vend égek véde lmének nagy hibája , egy rossz labda
kihozat alt követőe n a hazai csatár lecsapott a labdára, majd a hosszú
ba guríto t t. A szünetig már nem változo tt az állás. A második fél id őben

sem változott a játék képe, a hazaiak támadtak ugya n, de nem volt igazi
átütő erő ezekben, a vendégek pedig erőtlen ü l mozogtak a pályán. A
fél id ő közepén ismét a vendégvédelem hozta össze a hazai gól t, ekko r
egy beadás után a gyomaendrőd i védő lyukat rúgo tt, így a labda a hazai
csatár elé kerü lt, aki élt a l ehetőséggel (2 - O). A haj rában aztán szépíteni
tudott a vendé gcsapat, Takács J. távolról végzett el szabadrúgást, és a
kapu rövid fe lső sarkába vágta a labdát. A mérkőzés végéig azonban
már egyenlíteni nem tud ott a Gyomaend rőd, az újabb gól helyett egy
piros lapot gyűjtött be a csapat reklamálásért. A Szarvas jól használta
ki a vendégcsapat hibáit, így megérdemelten tarto tták otthon a három
pontot, az idén el sőne k!

2013. 10.1 2. Gyomaend rőd i fC - Békéscsabai MÁVSE 1 : O
G.:WerleT.
Ifi .: 1: O G.: Dávid I.

Kedvezőtlen elője lek ke l készült a nagyon fontosmérkőzésre a Gyo
maendrődi FC, elt iltások, sérülés és egyéb elfog laltság miatt négy kez
dő játékos nem állt az ed ző rende lkezésére. Ezen okok miatt két ifjúsági
játékos is helyet kapott a kezdőcsapatban. Mive l mindkét csapat szá
mára nagyon fontos vo lt a győzelem, küzdelmes, de nem igazán ma
gas színvona lú játék alakult ki. A hazaiak a félid ő 31. percében egy jól
elvégzett szabadr úgás után vezetést szereztek. A vendégek szerencsére
csak kapufával tudtak válaszolni a gólra. A második félidőben is a küz
delern dominált, azonban mindkét oldalon volt helyzet is, de ezek sorra
kimarad tak .A hazaiak a rn érk őz és végén többször iseldön thet ték vo lna
a ta lálkozó sorsát, nem tet ték, így végig kiélezett m é rk őz é s volt. Kissze
rencsével, és nagy lelkesedéssel a tartalékos Gyomaendrődi FC labda
rúgó i fontos győzelmet arattak a végéig küzdő vendégek kel szemben.

Benke Mária verse i

Nyá rvé gi nap sütés . ..

Álmosa n, sápadtan kelt fel a Nap.
Eljött a reggel, lassan erőre kap.
m ár érezni , hogy fáradt, erőt len,

halványu l fénye, nem fe l hőt len . . .

Mú lik a nyár, közeleg az ősz,

hull a falevél, a ter mészet győz.

Hívogatón kitárom karom,
ma radjon még, azt akarom .. .

Kérem, hogy legyen m ind ig nyár.
Van olyan földrész, aho l ez du kál.
Nem szere tnék m ásho l élni ,
Hazám ban szeretné k sütkérezni.

Vecsés, 20 12. ok tóbe r 30.

Cs ill agfény...

Csillagfényes éjsza kába n,
álma tlanul fekszem ágyba n.
Süt a ho ld az ablakom on
fénycsóva a szob afalon . ..

Beragyogja az egész tájat,
aranyozva kert et , házat . . .
Esthajn alcsillag a legfényesebb
az égbolton a legékesebb. . .

Jó érzés bám uln i az eget,
ettől az ember boldog lehet. ..
A sok csillag rám ragyo g,
tőlük én derűs vagyok.

Cs illagfényes éjjeleke n
nem jön álom a szem emen .
A Gö ncöl szek ere t cscd álom,
véle szág uldani vágyom .

Ő sz van már. . .

Görgeti a szél a falevelet ,
Mit a fügefa ma levete tt.
Tegnap mé g szépen pompázott
m ára már a szélben "torn ázott".

A diófa is csendben bólogat ,
lerázza m agáról a dió kat.
Hull atja leveleit vadul
a szél tombol, majd csit ul.. .

Nézelő döm kinn a kertbe n,
eltű nődö rn , a nagy csendben .
Az ör ökzöldele b ólogatnak.
együtt érzően hívogatnak.

Itt az ősz , szín eivel csa loga t,
zord , h űv ös lett, azé rt a szél cir ógat. ..
a mezte len fák fáznak, megfagynak,
hull ot t leveleikkel betakargatn ak. . .

Vecsés, 2010. októ be r 24.
Q

A pillanat. ..

Varázs latos volt,
szé tfos zlott
mint a telh ö,
elfújta a s z e llő .

Lágy ölelés
gyöngéd sóhaj.
üröm és bánat,
élj a mán ak!

Csak egy pillanat
életem töredéke,
egy kimo ndatlan sz ó,
bo rzo ngató. . .

Egy pillan at
s elsuha n az Élet.
Elillan , mint a lepk e
szarny úpillan at . . .
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Vurum Józsof püspökre emlék ztek Nagyváradon
• éjszente/fe fel azcndriJd/ temp/om()t 1824. májusg-ón ·

Október 20-éín ünnepelte Hunyán Rau Ádám és Kmell árIlona
házasságkötésük 50. évfordulóját. Az ünnepi szentmíse végén kü
lön áldásban is részesültek.

Szerkesztös égünk mlndk ét házaspárnak gratul ál, és kíván jó
egészséget, Isten áldl~sát további életükre. ,

Október 72-én
délelőtt a nagyváradi
püspöki palota dfszter'
mében, Böcskel László
pOspök rneghfvdsára,
SpánylAntalszékesfehér
vár/ megyéspüspök tar
tott előadást az egykori
széke.sfehérvdrl, majd
nagyváradi püspökr61,
Vurum Józsefról, teh ér
v árt munkásságát' mél·
tatva.

Vu rum József három egyházmegyének állt
az élén. Halálakor mégsem szamos gyakorlat ias
tettét sorolták az őt búcsúztató szónokok, ha
nem magár61 az egyéniségéről beszéltek.

Vurum József Nagyszombatban születe tt
1763. november 27-én, polgári csa ládban. sso
lövércséban. majd Trencsénben és Pozsony
ban végezte iskoláit, kiemelked ő eredménnyel.
1781 -ben a nyitrai egyházmegye kispapjaként
kezdett teol6glaltanulmányokba Pozsonyban,
amelyet Bécsben. a nagyhlrű Pazmaneumban
fejezett be. 1788. szeprember 1B-án szentelték
pappá. Pályakezdőként a nyitrai püspöki aula
ba került szertart ónak és jegyzőnek. 1791-ben
az újjáalakuló szemlnártumban egyháztörté
net tanára, majd 1803-ban szentszé kl bfró lett.
Rendezte a nyitrai püspöki levéltárat. Püspöke,
Fuchs Ferenc 180S-ben Eger érsekévé emelke
dett, és megbízható munkat ársát magával vitte

ú] székvárosába.
I. Ferenc császár és király 181 6. Június 2-án

nevezte kl székesfehérvári püspöknek. VII . Plus
pápa 1816. szeprember 24-én erösftette meg a
döntést. Báró Fischer lstvan egri érsek szantel
te püspö kke 1816. november 10-én a Budavári
Nagyboldogasszony-templomban, Kámánházy
László és báró Perényi Károly püspökök segéd
letével. Székesfehérvári beiktatására 1816. nov
ember l ő - á n került sor.

Olyanfőpászto r volt, akinekmentall~á sa leg
Inkább Ferenc pápáéhoz hasonlltható, Ugy ren"
delkezett, hogy amit csak a:.! ünnepsé cre szánt
anyagiakból meg lehet soórolnl, azt juttassák a
szegényeknek. Azelesettek, a legszegényebbek,
il fogyatékkal élők felé fordult egész életében.
Halála el őtt pár hónappal (rt végrendeletével a
zsolnai árvaházat, il nyitrai szegényházat (ame
lyet maga alapitott 1831-ben, a kolerajárvány
Idején), il váci süketnémákat ellátó és il pesti
vakokat gondozó Intézeteket, a nyitrai aggpa
pok házát segftette anyagiakkai; nagy összeg ű
alapltvényokat tett szükölködö Iskolamesterek
megsegftésére is.

Sokat tett a papjai közötti egység klalakl
tasáért. Szisztemat ikus munkával bejárta az
egyházmegyét: 1817-1818 folyamán összesen
nyolcvan plébánián végzett canonica visltati6t.
Fehérvári püspökként két új plébániát alapított,
Pákozdot és Sárpentelét. Megszámlálhatnt lan
templom felszerelését támogatta b ökez űen .

Váradolasziban kórházat alapított, Nyitrán a nő-

nevelésnek vetette meg az alapjait.
Tisztelte él múlt forrásait, azokra épüett c

jegyzökönyvekben. Összegzésel a következö
évtizedekre meghatározó, szllérd Jogi alapot
teremtettek minden utóda számára a kormány
zéshoz. Támogatta jeles történetlrók munkált.
Tehetséges papjait könyvekhez juttatta és bő 
kezűen támogatt a őket , ha a doktorátus meg
szerzés ét tüzték kl célul.Támogatta a vármegye
tömlöcében raboskod6k tanlttatasét. Gondosan
és szakszerüen felügyelte uradaimainak gazdái..
kodá sát: sokat tett a Sárvfz környék' mocsarak
lecsapolásáért és a terület gazdasági művelé s
alávonásáért.

Vurum püspökben cl bölcs és e l vh ű hazafit
ls láthatjuk. Rá hárult annak a feladata, hogy
I. Ferenc császár és király pesti látogatásakor
1820-ban az ünnepi köszönt ör elmondja. E je
lespillanatban óvatosan bár, de hangot adott a
magyarság elégedetlenségének az ország rendi
hagyományaitól elrugaszkodott, országgy űl és
összehlvását mellöz ö, pusztán rendeletek által
történő kormányzása miatt. Nem tette ezt har
sányan, nem tette ezt kemény szeval - de ő volt
az egyetlen, aki az ünnepségsorol at alatt nem
pusztán hajbókolt az uralkodónak, hanem Igaz
tükröt tartott neki. Később több reformorszáq
gy(llésen is részt vett, s aktívan bekapcsolódott
azazokat el ök észlt ő bizottsági rnunkálatokba ls.

Szlvén viselte a magya rország i katolicizmus
egészének ügyét.Kortá rsai az1822. évi pozsonyi
nemzeti zsinat lelkének nevezték. (M. K.)
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Régi-új vezetés a Rózsahegyiben

Örömmel értesítjük minden kedves támogatónkat, hogy Hoffm ann
Rózsa államt it kár asszony Farkas Zoltánnét bízta meg az intézmény veze
tésével.

A megbízás az újonnan kiírt pályázati eljárás eredményes befejezésé
ig, de legfeljeb b 2014. aug usztu s lS- ig szól. Számunkra azonban az el ső

pályázati eljárás is érvényes és eredményes volt. Sikeresen zárul t az intéz
ményvezető helyettesek pályázata, ame lynek eredményeként - viharos
körül mények közöt t - végül a belső pályázók, Alm ási Gergelyné és Uhrin
né Darvas Erzsébet kaptak megb ízást.

Grat ulálunk a n evelőtestü l etn ek , a szü lői közösségn ek, a támogató
szervezeteknek és mag ánszemélyeknek, és végül, de nem ut olsó sorban
a kita rtó vezetőknek!

TímárnéTóth Adrienn
a Szülői Munkaközösségelnöke

Őszi túra

A szepte mberi ősz i túr a keretében az alsós osztályok a Pájer kem ping
ter ület én. gyönyörű környezetb en töltött ék a délel őttöt. A kisdiá kok a fog
lalkozásokon ügyességi játékokban, köt élhú zásban próbál ták ki magukat,
te rmészetes anyagokból játékokat, köte let készítettek, mézeskalácsot és
perecet sütöt tek.

Fel sős osztály aink a fo lyó árterén kereszt ül haladva akadályversennyel
összekötött gyalogtúrán vettek részt. Napsütéses ősz i regg "e l in dultak el
a csapato k, hogy megbirkózzanak az akadálypálya ügy ességi feladataival
és a kilométerekkel, amíg elért ék a Páje r kempinget. A pont számok ösz
szesítése után eredm ényhirdetésre és jutalmazásra is sor került, az igazi
jutalom mégis az volt, hogy jó időbe n , együtt tú ráztak a szép term észet
védelmi terül eten a gyerekek.

Irány London!

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola két angoltan ára, Szediák Réka
ésTóth Magdolna tanu lmányi kirándulást szervezett Lond on ba a Stu dent
Lines Diákutaztatási Iroda segítségével. Az ut azáson iskolánk jelenlegi és
vo lt tanulói, ped agógu sai, szü lő k, valamint más helyi iskolák diákjai vettek
részt.

Szeptember lS -én indult útnak 70 fős csapatunk kiegészülve egy kitű 

nő idegenvezetővel , Tóth Gábor ral. Első állom ásunk Passau, a három folyó
városa volt. Itt megcsodáltuk a Szent István Dómot, Gizella kirá ly n ő sírem
lékét és a három folyó to rkolatát.

Vasárnap d él el őtt átke ltü nk a Csalagúton, és Dover fehér szikláihoz
érkezt ünk. Verőfényes tengerparti séta ut án Canterbury-be indultunk,
aho l megteki ntettük a katedrálist, majd bebarangoltuk Dickens városát,
Rochestert. Elsétáltun k a kastélyhoz, majd abelvárosban megkóstoltuk a
brit specialitások egy ikét, a fish and chips-et. Este érkeztü nk meg aTemze
partján található gyö nyö ríj Allhallows Holid ay parkb a, ahol 6-8 fős mobil
home-okban szálláso ltak el bennünket.

Londoni tartózkod ásunk első állom ása a Westminster negyed volt,
ahol először a Parlame ntet, a Big Bent, a West min steri apátságot tekintet
tük meg . Ezut án a Whitehall és a Downin g Street 10 követ kezett. A Bu
cki ngham palotá nál megnéztük a zenés őrségvá l tást. Délután szeme rkél ő

esőben a Piccadill y Circusön, a Sohoban, a China Townban és a Coven t
Gardenben sétáltunk, majd elérkeztünk a Trafalgar térre és a National
Gallery-be, ahol egy játékos kvíz kitöl tésével egybekötve fedeztü k fel a
páratlan gyűjteménnye l rend e lkező képtárat.

A második nap dél ei őttj ét cl British Museumban töltöttük, aho l ismét
fe ladat lap segítségével ismerked tünk a világ legnagyobb, emberi történe-

A csoportkép Greenwichben készült

lemm el és ku ltú rával fog lalkozó múzeum ának kincseive l. A délután folya 
mán vásárolhattunk az Oxford Streete n, majd a City -n áthaladva, a Temze
parton sétá lva, szárnos nevezetesség tárult elénk: a Szent Pál székesegy
ház, a Glob e Színház, a Shard torony, ésaTower Bridge, melyet egy hajó át
halad ása miatt épp akkor nyitot tak fel. A nap lementét és a város pazar éj
szakai látkép ét az óriáskerék rő l, London Eye kapszuláibó l csodáltuk meg.

Londoni tartózkod ásunk utolsó napján a Natural History Mu seum gaz
dag gyűjteménye és interaktív kiállításai után a Hyde parkban barangol
t unk. Délután a legjobban várt program, Madam Tussauds panoptikuma
következett. A híres emberek viaszfiguráinak megtekintése ut án fekete
taxiból vég igkövethettük a brit tört énelem legfonto sabb eseményei t is.

Hazautazásunk során Greenwichben, a 0° hosszúsági körn él, majd az
észak Velencéjeként is emlegetett belg a Brugg e-ben tettünk rövid város
néző sétát. Utol só megállónk az osztrák Pannonh alma, a Melki apát ság
volt.

Az ut azás remek alkalom vo lt arra, hogy közelebb kerülhessünk a
nyugat-európai és brit kultúrához, megis merkedjünk aszigetország neve
zetességeivel, hagyományaival, bep illant ást nyerjünk a brit élet min den
napj aiba. Iskolánk tanulói anyanyelvi környezetben próbálhatták ki angol
tudásukat, lend ületet szerezve a tovább i szorgalmas nyelvtanuláshoz.

Bolyai Matematika csapatverseny

44 diákkal vet t részt iskolánk Szarvason a Benka Gyula Által áno s Isko
lában megrendez ett mat ematika versenyen. Négyfős csapatokban birkó z
tak a gyerekek a feladatokka l. A verseny nevezési díja ön költs éges vo lt, az
utazást a Rózsahegyi Alapítvány fizette.Tanul óin k derekasan helyt állt ak a
verseny során, a középmezönyben végeztek.

Ösztémahét

Októb er harmadik hetében rendezt ük meg az ősz i projekt hetet. A
gyerekek hétfőn őszi leveleket és term éseket gyűjtöttek, kirándultak a ter
mészetbe. Kedden az egészséges életmódról beszélgettek és a központi
konyhaételkóstolót tar tott. Szerd án term ésképeket csináltak, kiállít ást ren-

Az őszi túra egyik állomása

deztek a munkáikból, horror-sütit készítettek,
maj d természetfi lmeket néztek. Csütörtökön
vitami n nap keretében gyümölcsbő l, zöldség
bői készült ételekkel, it alokk al, süt ikke l vend é
ge iték meg a szül ők a gyere keket, akik végig
kóstolh att ák a gazdag kínálatot. Délután vita
rnin-fut áson lehetett leadni a fölösleges kaló
riát . Ez az egyhe teI prog ram kiemei t fig yelm et
fordított a te rmészet szépségeire és értéke ire,
valami nt segített meg győzni a gyerekeket az
egészséges táplálkozás fontosságáról.

Ez egyben a TÁMOP-3.1.4./08/ 2. .Kornpe
tencia alapú oktatás, egyen lő hozzáférés - In
novatív intézményekben" című pályázatunk
fenntartási feladata is.

Az iskolai életről sok információt és képet
találnak az iskola honl apján:

\NWJilJ.-,.LQ?;~~h egy i i skQ.[a . h1!



nagyon gyerek ., .
Mi oz o gráciász

mucsászos? kérdez te
Dani. .

- Ná lato k, úgy mondan i,
hogy köszönöm uram .,. 
vá laszolt az a lma .

- Mit csiná lsz kisfiam?
kérdezte édesanyja.

- Beszé lgetek az a lmá
va l.

- Ez hihetetlen , min dig ki
ta lálsz val amit ...

.. Nem, dehogy, ez igaz _ .
anya, hidd e l, hogy tud magyaru l... - mondta Dani ha
tározottan.

- Egy a lma nem tudhatmagyaru.!, S?t semmif éle
nyelven, gyermekem, az a lma egy gyu molc s, ami tap
lálja az embereket, és nem tud beszélni, érted ?

- Általában így von , de ez tud- mondta dacosan o
gyerel<. ,

- Jól von, kicsim. okkor is tedd szépen vissza o helye
re .. . - kérle lte anyja.

- Visszateszem , pedig úgy szereHem volna , ho hazo
vlsszuk ... -

Anyja megvárto , hogy Don i vi~szoszolodjo~ o po.c
hoz, odarokta az a lmot a he lyere, meg nezeg etre ,
majd fut va érkezett mamája után.

Igen ám , de oz a lma ismét o kocsiju k e lé guru)l,
- Hát ezt nem hiszem el, mondto anyu. ez ten yleg

valami varázsolmo?
.. Az hát! - én mondtam válaszolt széles mosollya l o

gyerek. ,
- Mondj vo lo mit oz onvuk órnnck. ho gy ne ketelked 

jen abban , amit mondok ne ki, es okkor biztosan meg
veszünk és hozoviszunk tég ed - kérlelJ-e;

- Hát jó! En nem bánom ... - volt a va lasz.
- No, okko r? - mi lesz már? - sürge-rJ-e o gyerek.
Megint" e lkezdeH egy f~rf i hor, gján beszélni ClZ a lma

tört magyarsó ggal, anyu amulvo ho liqotto . maj? .egy
szer csak o h óto mögül nevetve előkerü l t a perje es
kedvesen ótó lelte a vá llát...

.-No, milyen a spanyo l tudásom? - k érdezte.
- Te vo ltá l? - nézett esc lód otron apura Doni .
.- Én hó tl - mlt gondoltál, hogy egy olma tud beszé l

ni?
- liiigen, má r úgy beleé ltem magom - "" r;nd to el-

ny últot t hangján o gyermek. ,
_. Beszé lő a lma nincsen kisfiam , csak a mesekben . >'

ott minden lehetség es, ho hClzome9yünk, meg ígé rem:
hogy est ére mesélek l\Jeked , a miról csak akarod .. . Jo
lesz?

- Jó - mondto kicsit esc lódotton Doni, az a lmát visz
szevitte o polere . megsimogatta és elköszön t tőle .

Hozo értek . Anyu elkészíJ-eHe o vacsorá j", rnegeHék,
majd étkezés utá n Do nit fürödni hívta a f úrd őszob ó bo .

A gyermek egy ide ig még pancsolt , d e apa h.lvo sza 
vára gyorsan t óró lk óznl kezd ett . v órto . hogy 1"111 lesz oz
aznapi mese. Apa ugyan is nem konyvbol, hanem o
"fejéből " szokott m eséln i, amit o kis csemete nagyon
élveze-It rnindlq .; , , " , ,

Apu addig meseit o Napfeny Orszog oro l, o bana I)
és a lma termesztésrő l. míg Dani szemeire oz á lommono
rá nem települt...

Azt ólrnodto . hogy "szomblérós" o lrnoterrneszt ök
szed t ék a sok-sok olrriót nagy l ód ókbo . és O beszélge
teH velük , á lmában tudott spanyolul.

A nap ezer á gra sütött, és ő na gy on jól érezte ott
rnoq ót ..

Apu átöle lte Anyu vó ll ót és bo ldogan nézték együH
oz a lvó gyermekeL ak i mosolygott, Any u csend.gen
betokorto és finomon egy puszit nyomott o buksijó ró.
majd azt mondto:

- Álmodj szépeker kicsim. á lmod ban mind en rne o -
tö rté nhet. ugyan úgy, mint a rnes ékben.; , .

Ben ke Memo

Mesék, versek...
- - -
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A beszélő a lma .. .

Egyszer volt, ho l nem vo lt, volt egyszer egy nagyon
kíváncsi kisfiú, oki onyukájá val bevásáro lni ment a na\;w
szupermarketbe. Mindig ezernyi kérdést tett f~ l , o bev,?
sá rlás id eje alatt folyton csacsogott, szolodqólt. .. Toltak
a bevásárló kocsit és a gyümölcsökhöz érve anyukája
vizsgá lódni kezdett , vajon rnílven gyümölcsöt vegyen
a családjának, ami egészséges és vitaminban gazdag.
Egy ideig tc n óc stol onul á llt. " " " "

Csodálkozva la tt a , hogy sokkol tö b br éle gyumolcs
vo n ami külföldről származik, m int haza i, még oz 01
mó~ál is c sóvá lto a fejét , mikor meglátta, hogy milyen
moaas oz áro és egyenként von az a lmá ra ragasztva
va Io.rn i kis címke ... Meg is jegyezte , csak úgy maga elé
mormolva, elég szégyen, hogy még az a lmát is klilföld
rő l szerzik be . Hiszen hazán k almatermesztő nagyhata
lom volt, nem is olyan régen . Most meg , hihetet len...

Volt vagy ötfé le a lma, de még is b izonyta lanul állt a
polc ok előtt. Milyen a lmát v ósóroljon?

Közben kisfia Doni, e lkószó lt o gyümö!csöknél, s né
zelődött, Édesanyja hívta és kérte, ho gy ne menj en
messzire , mert a sok vásárl ó közö tt eltévedhet. A gyer-
mek megígérte , hogy ott marad an yja közelében ... ,

Egysze r csak furcsa dolog történt, egy a lma megszo
lított a Danit:

- " Mucsác sos kis szenyor, szólszte mC!m9d" h0\;ly en
\;lem választ meg, mert a napsugar orszagabol szarmaz
en , spányol honb ól. ahol a dél~ vidéken t~rem le,Qfin9
mabb alma .. ." - Tört magyorsaggal beszélt. ami az ot
éves Daninak borzasztóan tetszett, . , ,

- Anyuci iii! Gyere gyorsan ! - kiabált Edesan yjának.
- Itt vagyok Dan ikám, mit szeretné l? - kérdezte any-

ja . _Van itt egy jópofa a lma, ak i arra kért, ,hogy yegyük
meg , mert ő itt a legfinomab b , a nap orszagabol, vagy
honnan érkezett,

- Mit beszé lsz? - kérdezte szemöldökét fe lhúzva anyu.
- Ő mondta, kérlek , gye re, vegyük meg - kézen fog-

va húzto magával éS,nyúzta .édesan',;'ját o gYE': rek,
- Itt vagyunk! - szolt Da ni az olrnó hoz. ez lit ~ ma 

mám mondtam neki, amit mon dtól. d e nem hisz ne
kem kérlek neki is mond d el, amit nekem mondtól..

Az a lma a többi a lma között némón p ihe nt , Dani
próbálta édesanyjának elmagyarázni, hogy úgy t ör
tént , ahogy e lmesélte, d e a mar.nája csak mosolyg o tt.

- Nem azt az a lmát vesszük meg, kisfiam, mert az na
gyon drága és nem is biztos, hogy o lya n finorn. hihetet
len rnicsodo fantáziád van, ,. - mondta édesanyja,

Dani csa lódott volt, nézett a rncrn óíóro. majd az 01-
mákra és széttárta kiskezét , valami sajná lat fé lét mon 
dott az a lmák felé ...

Mikor továb b gördü lt 9 bevásárló kocsi" a nyu lóbo
elé gurult a spanyol alma es mond ott va lamit, Dani ma
mája annyira,me,g~ö~bent, . körü lnézett, 9~ senkit nem
látott oz almaknal óllnl. pedig rnost mor o IShal lott va 
lamit.. .

Morfondírozott mco óbon. mi t ört énhetett. nem 19k,:
te le senki, ho gyan gurult a laba e le ez a !ur,c s~) "besze~o
a lma"? Tényleg beszélt vo lna? - A b evasarlok zsonqo
sa között nem tu dta eldön ten i, valami furcsa akc entu su
beszédei vé lt hallani, de nem vo lt b iztos benne , meg
rázta a fejét , nohát - gon d olta - ez a kis lurk ól ~ migs?
da fantáziája va n." Dani gyorsan f~lv~tte a fc:l~~o l es
megsimogatta, majd az a lma megkoszonte o kisfiú nok.

- Gráciász mu csá csosz - rnotvooto . - Te vagy rendes
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hfREK, eSemÉnYEK A
1<3s BÁLrncÁLcALÁnos rSKoLÁBÓL

Fecskea\!ató és Szüretl mulats éq

Október 4-én elsős diákjainknak Fecskeavatót rendeztek az
iskola negyedik osztályos tanulől.

A vidám próbatételen az elsős gyerekeknek a Buborék együt
tes Madárijesztő dalát kellett énekelniük, és előre megadott
mozdulatsorral kfsérniük. A sikeres feladatvégzés után fecskés
kitűzővel avatták fel a kisdiákokat "igazi elsösökké" A Fecskeava
tóra városunk három óvodájából közel 60 nagycsoportos óvodás
gyermek is meghívást kapott, akik örömmel csatlakoztak az elsős

diákok próbatételéhez. Jutalmul barackmag madárkákat vihettek
haza.

Ugyanezen a napon..Az ősz gyümölcsei" témahét zárásaként
Szüreti mulatságot rendeztek az alsós kisdiákok, mely a kukorica
jegyében zajlott.

Az alsós osztályközösségek kukoricából készített dísztárgyak
kai, játékokkal rendezték be az aula tárlóit. A szülők, nagyszülők

jóvoltából finom kukoricás süternényekből, ételekből lakmároz-

Fecskeavató a Hősök úton

hattak a gyermekek. A szép őszi délután Hevesi Irnre őszi dalokból
összeállított koncertjével és közösénekléssel zárult.

~{ölyökatléi:ika

Alsós bemutató foglalkozáson Vaszkán Gabriella tanítónő

Vaszkán Gabriella tanftónő előadás közben

Tanít6nők az előadáson

szemléltette, hogyan építsük be a Kölyök Atlétikai Program moz
gásanyagát a mindennapos testnevelésbe. A Nemzetközi Atlétikai
Szövetség felajánlásával jutottak a sporteszközökhöz azok az isko
lák, akik az ehhez kapcsolódó képzésen részt vettek.

DIFER Programcsomag alkalmazása

A Békés Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében olyan elő

adáson vehettek részt az alsós nevelők, ahol a DIFER tesztek alkal
mazásával ismerkedhettek meg. Az érdekes e l őa d á st Sáriné Zen
tai Gabriella, az intézet munkatársa tartotta. fgéretet kaptunk arra,
hogya tesztek elvégzése után, egy újabb megbeszélésen értékel -

" jük az eredményeket. Egyben útmutat ót kapunk arról is, hogyan
tervezhető a gyermekek egyéni fejlesztése ~ tanév folyamán.

A Magyar Dláksport Napja

2013. október ll-én, a Magyar Diáksport Napja alkalmából
rendezett megmozduláson iskolánk kisebb- és nagyobb diákjai
lefutották a 2013 méteres távot, sőt néhány vállalkozó szellemű

tanár is futott a gyerekekkel együtt.
Felsős tanulók a rajtvonalnál



Kötetbemutat óOergely Ágnes 80. születésnapján

t ő .t é nete. s talán ettő ! érezzük mégis reg é nyszerűnek ezt a visz
szacmlékezest.

Ágnes kihangsúlyozta, hogy igyekezett a legegyszerűbben
fogalmazni, kerülte a mctaforé kat és egyéb bonyolult nyelvi esz
közöket, hogy tárgyilagos, "sallangmentes" stílusban közölje az
eseményeket. Ez a sok munkát igénylő lecsupaszítás elegánsan
meuszerkesztett, tökéletesre csiszolt, elliptikusan érzékletes, köz
'1etl~n hangvéte lű mondatokat eredményezett, mdy~ket olvasni
gyönyörűség . Oka lehet ennek az is, hogy Ciergely A gnes alap
vet ően kö l tő, s prózaját is óhatatlanul áthatja él poétai szen~l éi et.

Jóllehet, számtalan találkozón részt vettem már, ahol A gnes
műve i kapcsán az él etéről is beszélt, él Két szímpla a Kedves
ben mégis egészen felzaklatott. A bemutat ő n elhangzott hogy
e merno árban - él kü l őnbcn nagyon is szemérmes alkotó - "sze
mérrnctlcn sztript ízzel" tárja fel múltját: mindcnt és nundenkit
nevén nevez, vállalva az ezzel járó kellemetlenségeket. Zavarba
ejtő, rníkor valaki, akivel akár holnap találkozhatunk, így kiadja
magát.

Oláh Gizella

Kedves Ágnes! Köszönjük, hogy ennyire a biza lmába fo 
gadott minket: olvasókat. A Két szimpla a Kedvesben olt ér
véget, aho! él költő i pályája el kezdőd i k, bízunk benne, hogy lesz
ereje megírni a foly tatást is. Jó egészséget kívánunk!

A Petőfi Irodalmi M úzeum díszterme

ESBEN 'PlAA 1<[I<ÉT ZI

2013. november

Cergely Ág nes 2013.
október 5-én lett nyolcvan
éves. Idehaza azonban az
ünneplést megelőlegeztü k

neki, ugyanis az április 18
20-ig tartó háromnapos V I.
InternetVers Fesztivált az ő

tiszteletére hozhatta (jyo
maendrödre az OMart Kul
turalis Műhely, ezzel kíván
tuk jelezni, mílyen fo ntos ő

nekünk.
A tényleges, októbe

ri születésnap sem maradt
méltó megemlékezés nél
kül. Október 7-én (az Euró
pa Könyvkiad ó. a Digitális
irodalmi A kadémia és a

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia szervezésében) a
Pető fi Irodalmi M úzcumban szü letésnapí köszöntővel egybe
kötött kötetbemutatóra került sor. Erre a rendezvényre - Várn
András polgármester úr vezetésévei - városunkból is elutazott
egy közel húsz fős delegáció. A megjelenteket E. Csorba ~si!

la il Pető fi Irodalmi Múzeum főigazgatója köszöntötte, majd az
est további részében a házigazda szerep ét Barna Imre, az Európa
Könyvkiadó főmunka tá rsa , egyben a Két szírnpla a Kedvesben
kötet főszerkesztője töltötte be.

A beszéleefes Lator László levélben elküldött laudációjával
indult, de sZ6t kapott az unokatestvét Fenákel Judit és Ferencz
(jyőző kö ltő, irodalomtörténész is. A bemutató után a hallga
tóság hosszú sorban köszöntötte az ünnepeltet. Ezt köv,etöen
meghívott vendégként egy torta rnellett koccinthattunk Agnes
egészségé re. aki a tő le megszekott kedves szerénységgel féradha
t~tlanlll dedikált, beszélgetett, mcsolygott. sőt volt tanítványai
va! énekelt is.

A Két szimpla a Kedvesben az í ró n ő harmincadik kötete,
letehetetlenül magával ragadó olvasmány. A lcímében él műfaj i

megjelölés: memoár.A bemuta t ő n Barna Imre többször titulálta
regénynek a rnüvel. s az elolvasás után magam is hajlok rá, hogy
egyetértsek veje.
" Az új könyv az endrődi gyermekkertól. a háborús üldözte

tésen és az édesapa elvesztésén ál, él háború utáni otthontalan
ságig; a nem felh őtlen szegedi di ák évek t ő l . a kora ötvenes évek
gy:íri, színi- és bölcsészvilágá n át, a tanári és végül ? költői pály~
ig követi végig Ag nes életét. Ilyen értelemben val óban mernoar.
Azonban az egyetemi évek leírásától folyamatosan jelen van
az író-olvasó találkozókon gyakra n megemlített nagy szerelern



18 v' ROSOHK 2013. november

November
Narancsos krémleves

Liszttel , vajjal világos rántást készítünk , és rostos narancslével öntjük fel , ke
vés tejszín nel s ű r í tjü k . cukorral ízesítjük. Feldarabolt narancsot, rumba áztatott
mazsolá val , tejszínhabba l tálaljuk. (Lehet melegen is, lehet hidegen is.)

Seidl Ambrus

F ENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerend ák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

Házh Z jö cl fodrász!
Szeretettel váram minden kedves régi és új

vendégemet teljes körű n ől-, férfi és
gyermek-fodrászatomban.

Igény szerint házhoz ismegyek!Hétvégeken is!

Látkóczking Erdős Magdolna
GYOMAENDROD, KULlCH GY. U.6l.

Telefon: 06/70/312-5037

al1gol l?özéph a lodó (131), német böz éphaladó (Bl) ,
A projektiroda minden hónap végén tölli iel a tanfolyamol<at.

A részvétel feltétele: Ileg isztráln i bell a WWW.t;l .to.sod9iovcd .hu honlapon.

Ha nem tud regiszt ráln;, hívjon él segít ün!>!
További informódóh a ho-n lop unhon: www.ínteruyelvstudio.hu

Őszi nyelvtantotyamok: angol , német, olasz nye lvbő l

500Ft/órától
5kype oktatás: angol és német nyelvből

!ritern~iY~~JY.s.!Y~IQ[~ygm~'~]'iJr~9iJ<9ss~th:úL1 .a} H-P 15..18 órá ig

Telefon: 20/947-1603, 20/229- 7022
e-melh i.! '.'~'_'!~'!mll!'1y'.'.!y(I.i1>.111.1

METÁLSTÜP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kenikpár forgalmazó márkabolt és szervíz

- Tor nádó elektr omos ker ékp árok.
- gázk észül ékek. kazán ok , radi átorok,

csövek, szerelvények.
h űt ő szekr é nyek , fagyaszt ól ád ák, rnos ógépek,
háztar tási kísgépek, szórakoztató elektro nika,

- szegek, csavarok, zárak, lakatok,
fürd ő k ád a k . mosd ók, csaptelepek. moscgat ók
júliustól kedvező áron ZARTSZELVENYEK,
TÉRHÁLÓK, ESÖCSATORNÁK is kaphatók!

GYOMAENDRÖD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tcl.: (66) 386-909
Hitel/ehetőség! Minden ker ékp árhoz értékes ajándékot adunk!

Minden felületen
otthon vagyunk!
Vállaljuk lakásának teljes körű

felújítását, elképzelései szerint!

Munkáink garanciálisak,
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető

legjobb minőség elérése a legmegfizethetőbb áron!

A felmérésünk, ami az írá sos árajánlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PRüFILJAINK:

.. festés, mázolás, tapétázás
hornlokzatszigetel és, hőszi gete lő rendszerek .

- gipszkarton falak, álmennyezetek, el őt étfalak. boltívek
- rejtett vil ágít ások, gipszkarton díszít ések, dobozolások
- laminált parketta lerak ása. parkettacsiszolás
- fü rd ők, konyhák burkolása. k ő m ű ves munk ák
.. tetőterek beépítése, szigetelése
- nyíl ász árók, ajtók, ablakok cseréje
.. bontás, sitt elszállítás
- vizes falak szigetelése
- házak k üls ő homlokzatának szigetel ése , szíh ez ése
- hidegburkolás (csempe, j árólap. mán ,iny, gránit lerak ása.
- ill. tégla lerakása)
- melegburkolá s (PVC, linóleum, szalagparketta. lamin ált

parketta,
- padlószőnyeg, dekorpanel rakása és fektet ése):

állványozás, állványok bérbeadása (gurul ós, homlokzati)

LÁTKÓCZKI LÁSZLÓ. Telefon: 06/70/381-4227
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá
járultak!

VÉHA ANTAL hu nyai származású
szeghalmi lakos, október 19-én 65 éves
korába n az Egi Hazába költözött. Temeté
se október 28-án volt Hunyán. Gyászolja
családja .

VÉHA OLGA, aki Endrődön élt, 81
éves kor ában, október 5-én hosszú beteg
ség után megtért Teremtőjéhez. Gyászolja
a családja.

Békesség haló poraikon,
fogadja be őket az Úr
az q,országába.
Az Orök Világossá g
ragyogjon felettü k!

Az endrőd i katolikus temetők takar i
tását, karbantartását támogathatják ado
mányok felaj ánlás ával.

Készpénzbefizetés az endrődi pléb áni
án hivatali időben (munkanapokon 8-12),
vagy az Endrődi Szent Imre Egyházközsé
gért Közhasznú Alapítvány számlájára be
fizetéssel vagy átutalással. Számlaszámunk:
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Ta
kar ékszövetkezet,

Az endrődi és a hunyai templomban,
a katolikus szertartás szerint elteme tett
halotta król 40 évre visszamenőleg , név
szerint m egemlékezün k halálozási évfor
du lójuk napján.

Szép és üdvös lenne, ha a gyászoló
család, egy éven belü l havon ta, egy éven
túl évente szentm isét ajánlana fel elhunyt
szeretteik ért.

~v·s hírek
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi

Óvoda októberi eseményei

Intézményünk 2013, jú nius 24-ével pályázato t nyúj
tott be Az óvodai tehet s ég seg ítő programok, erdei óvo-
dai prog ramok támogatására (A pályázat kódja: NTP-OTM-MPA-12).

A tehet ségg ond ozó prog ram címe:
"I<incske resö" - sokszínű óvod a tehetség-seg ítő program
A tehetséggondozó program rövid leírása:
Folytatni kívántuk a megkezdett tehetséggondozó prog ramot a Gyo

maendrőd - Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda tehetséggon dozási fel
tételrendszerének fej lesztésére, a gyermekek e ltérő szocíális hel yzetébő l

fakadó esélykülönbségek mérséklésére, a tehetséggondozási szolgálta
tásokhoz való egyen l ő esélyű hozzáférés biztosítására. A projekt kereté
ben kido lgozo' : komplex te he tséggondozó/tehetségfej lesztő program
által a tehetséges gyermekekkel való integrált foglalkozás valósul meg a
tehetséggondozas módszereivel.Törekszünk arra, hogy a kiválóan kreatív,
át lag feletti intellektuális és szociális képességekkel és az ehhez kapcsoló
dó nagyfokú mot ivációval rende l kező tehetségígéreteknek olyan tanul ási
helyzeteket teremt sünk, ami a tág érdek lődés i terület üket kielégítí, il letve
tovább bővíti. '

Jele n pá lyázat on elnyer t tám oga tás összege : 900 OOO Ft
Megvalósítás ideje: 2013. október 16-18.
Erdei óvo da, mely a Bónom-zugban került megre ndezésre.
A három nap programj a:
Október 16. szerda
déle lőtt: Ismerkedés - Csa patépítés, j átékos ismeretszerzés - vizuális,

ének-zene, természetismeret, matemati ka, mese - vers, anyanyelv, mozgás
képességfej lesztő j átékok szabadon , délután:Táncház

Okt óber 17. csütörtök
dé l e l őt t: Csapatjáték, délután: j átékos veté lkedők, Hajókirándulás a

Hárrn as-Körös folyón (1 óra i d őtart a mba n ) ,
Október 18. pé nt ek '
dé l e l őtt: " Ki ncs kereső" - teh etségek versenye, délután: Záró rendez

vény, eredm ényhird etés

'.
Szeptember 30-án ta rtot tuk az első hagyományteremtő pap írgyűj

té si a kció n ka t .
Mint egy nagy család, úgy szorgoskodt unk és gyűjtöttü k a papír és PET

palackokat, amelybő l összesen 5926 kg papír és 486,5 kg műa nyag gyű l t

összea nap végére.
Ezút on is köszönjük a kedves Szülők és magánszemélyek pé ldaér

tékű összefogását!
Mindannyiunk számára font os, hogy ti szta és szép környezetb en éljük

mind ennapjainkat, és a legkisebbek is védjék, óvják a természetet !
Kiemeit támogató ink voltak: .. Turul Cipő Kft. Hunya István, - Kónya

Zöldség-Gyümölcs bo it Kónya István, - Mamutec Hungary Kft., - Róza Pa
pírdoboz Kft. Róza Vendel

Október 4-én, az Állatok Világnapján a Beth len
Gábor Szakképző Iskola nagylaposi farmjára kirándultak
a kis .Százszorszépek" Saját környezetük ben figyelhet 
t ük meg az ott é l ő háziállatokat, a ki k j óízűen fogyasztot 
ták el a gyerekek által kínált eleséget.

*
Százszorszép ovisok sik erei

Ismét örömmel számolhatunk be kis ovisaink s i kere irő l. Nagyon büsz
kék vagyunk eredményeikre, hiszen az elmúlt tanévben minden benyúj
tott pályázaton nyertek óvodásaink.

A Generáli Biztosító álta l meghirdete tt Szimba ,lljünk egészségesen"
c.országos rajzpályázatra még a nyáron készítették el alkotásaikat. Az ered
ményhirdetésre és a díjátadóra most ő s sze l az óvoda Szüret i mu latságán
kerü lt sor. A díjakat a Generáli Biztosító ré szérő l Tímár Menyhért né adta át
a gyerekeknek. Mindegy 1000 rajzból 25 db-ot választottak ki, s büszkén
mondh atjuk, hogy a Százszorszép Óvodaból 5 gyermek rajzát ítélték a leg
job bnak. Két kisgyermek: Kakati Tamás (Süni csoport) és Medve Do rka
(Breki csoport) e l ső helyezett ek lettek. Nyereményük 50-50,000 Ft-os utal 
vány. Szalóki Lolita Vita (Maci csoport ), Kakati Lili (Maci csopor t), Tímár
Fanni Lilien (Brekí csoport) a legjobba k között szerepeitek.Az ő nyeremé
nyük: 25-25.000 Ft-o s utalvány,

Szintén a nyáron nyúj tottuk be az Európai mobilitás hét "Tiszta levego
- Mozdulj érte!" c. rajzpályázatát. Ez is országos sz intű pályázat volt, mely
nek eredményeként Csikós Ádám (Süni csoport), Szalóki Lolita Vita (Maci
csoport), Kakati Lili (Maci csoport) egy-egy rollerrel lettek gazdagabbak.

A fent említett gyermekek már iskolások, de szeretnénk nekik megkö
szönni, hogy eredményeikkel öreg bítették a Százszorszép Óvoda hírnevét.



Várom vásárlóimof! • FARKAS MÁTÉ

Gyom aendrőd, Fő út 15.
Telefon: 06-20-9527-032 és

06-66-386-274.
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= '" l'? Oszi ojánlotaim:

.f, ~! ' rrTr' ~ F .&.\ OZ " K~~9al~ó,k, szenesI<ályhák, kályhacsövek,
A~ ~ ~~ csollsztltok

.. Zománcosüstök, üstházak, tároló rekeszek,
savanyító edények

9 SZivattyúkkmüanyagtömlők, bilincsek,
csatlakozó

CI Fóliák, müanyaghálók,müanyagzsákok,p.p.zsáko
,--. -, G Kerítésd rótok, szegek, csavarok

" Barkácsgépek, kéziszerszámok, védőkesztyük
It Munkaruhák, munkavédelmi bakancsok
" Virógföldek, virágcserepek, őszi virághagymák
It Festé ke~(1 ecsetek, festőhengerek , csempe-

ragasztOK
" Izzók, elemek, vezetékek, kapcsolók, stb.
l/l Borászali kellékek, parafadugók, üvegek,

demizsonok
e Alu létrák, talicskák, betonkeverők, kőműve

szerszámok
• Szőnyegek -2x3-mas, és futószőnyegek
o Konyhai felszerelések, fürd6szobasz6nye

gek, viaszosvásznak

Az étterem nyitva
11-11 óráig.

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyolítását vállaI
juk a teljesen klimatizált Híd
fő étte remben 160 fő ig.

Egész évben várjuk ked
ves vendégeinket klimatizált,
termálvizes szobáinkban.

Vállalju k baráti, üzleti,
családi rendezvények lebo
nyol ítását kllmatlzált étte r
münkben 70 főig .

,
PCESZ~1(

Panz ió és Etterem
5500 Gyomaendrőd , Szabadság té r 6.

Telefon/Fax: 06-66/386-718 - fVlobil: 06-20/5599-240
E-maii : feszekpanzio@mail.globonet.hu

wwwJeszekpanzio.hu
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nemzet l gondolat hírnöke
XX. évfolyam 12. szám * Társadalmi, kulturál is , hagyományőrző folyóirat *

Ára: 195 Ft

2013. december

yt.~a ac
Karácsonyi álom

Magyar karácso ny fekete-fakója
És minde n, ami mostani , m úlj on,
Száz pici gyertya gyújtatlan gyúljon,
Csillagos álom pelyhes takarója.
Álom, álom karácsonyi álom! -

Sík Sándor:

Álom , álom ... Betlehemben
Kicsike Jézus megszületett .
Szép Sz ű z Mária , egek ékessége,
Mi b ű n ös lelkünk egy édessége
Csókkal hajol a jászolka tövébe,
Kicsi Jézuskára rájaneve t.
Édes kicsi Jézus, mindenl átó Jézus,
Ügyefogyot t nép re, ránk mosolyog
Csilló l evegő - égben, boldo g fényességben
Nekünk dal ainak angyali karole

cÁQdo~t ~QltáCgOVlyt ég boQdog

ú1 évet ~(\Já Vl mtVldetll ~edlJeg
"Dic sőség , dicsőség mennyben az Istennek,
Békesség, békesség földön az em bernek!" (0QVQgÓVlQ~

Álom, álom ... Kegyes kicsi Jézus,
Panaszkodju nk -e ten eked?
Okos kicsi Jézus, igazlátó Jézus,
Hiszen te jól tudsz mindeneket!
S te, fényes szép angyals ereg,
A békességet is ismered!
A békes ség - te jól tud od, - meleg cipő:

És édesanyja a bánsági búza.
A békesség a nagy hegyek nyugalma:
És homlokukat a Tátra koszor úzza.

Dicsőség , dic s őség a magass ágoknak,
Békesség a földön, békesség, békesség
Szegény magyaroknak.

A békesség egy csendes kicsi napsug ár talán,
Ame ly a mély komoly vizek tü krén remeg:
De máshol még nem látják szegény m agyar szemek,
Csak Pozsony ős Dunáján és Szent Anna taván,
A békesség a kassai harangszó,
S a székely falukon a pásztorok miséje
Kétszert e szent!.. .
Dicsöség a magasban ... Kicsi Jézus,
Tedd, hogy legyen békesség idelent!

A tarta omból:
Önkormányzati hí rek

IN MEMORIAM: Kálló Ferenc

Civil sarok - Dr. Palya József
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Hírek innen-onnan és h ázunk tájáról

Hajóval a ter mészetbe

Vád i András polgármester úr meghívására a Mozgáskor
látozottak és Ha dirokkantak Gyomaendrődi Egyesületének 53
tagja egy emlékezetes hajóút részese lehe tett szeptember 28-án
déle l őtt. .

Az e ndrőd i hajóállomástól a gyoma i szabad strandig és visz
sza tar to tt a közel egyórás kirándulás.

Útközben melengető napsütésbe n csodálha ttuk meg az őszi

természet pa zar színeit.
A Balatonboglárról származó Boglá r nev ű hajó tulajdonosa

FELHívÁS jótékony célú adakozásra

Az Élet Másokért Közhasznú Egyesület
XII. "SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ GYERME KEKEN!"

jótékony célú adakozását.

Terveink szerint az Élet Másokért Egyesület részéről 25
gyomaendrődi, tartósan beteg gyermeket nevelő családot szer étn énk
ebben az esztendőben is megajándékozni a nagylelk ű segítségek

nek k ö sz ö nhet ően .

Helye: Jézus Szíve Katolikus Templom
(Gyomaendrőd - gyomai városrész)

Ideje: 2013. december 20. (péntek) du. 14QQ.óra
Gyűjtünk: az elmúlt évekhez hasonlóan tartós élelmiszert, édessé
get, írószert, játékokat, könyveket, stb, ami egy gyermek számára

öröme t jelenthet.

A felajánlásokat a következő címre várjuk:
Vaszk óSándo rn é, Gyomaendrőd volt OTP mellett i könyvelőiro

da
A K T IlNTAGU AG S Z EliET NE S EG i TENI,.AZA KŐVETKEZŐflMEN.

IEHEILAIEG;
Számlaszámu nk: Elet Másokért Egyesület

K&H Bank: 10402245-50505148-49571008
Gyomaendrőd, 2013.november hó

Vaszkó Sándorné egyesületi elnök

Passz idc!

Bukva Csilla

A Rózsahegyi Iskola az Em beri Erőforrás Minisztérium által
kii r t, A Nemzeti tehe tség Prog ram NT P-SV-MPA-12-075 jelű

"A tehets égazono sít ó diák-sportversenyek támogatása c ím ű

pályázat kere tén belü l "Seregfo gyasztó" (tű zharc) labdajáték
csapatversenyt szervezett 2013 . novemb er 5-én a gyomaendrő di

Varga Lajos Városi Spor tcsarnokban .
A "Passz ide!" című pro jekt spor tver senyén a dévaványai

Ványai Ambrus Általános Iskola, a Gyomaendr őd i Kis Bálint
Alta!ános Iskola , a Rózsahegyi Kálmán Altalános Iskola és a
Rózsahegyi iskola csárdaszállási telephelyének labdaj átékb an
tehetséges tanulói vettek részt. Iskolánként két korcsopo rtban
(2-3. és 4-5. osztályos) versenyeztek a gyerekek. A verseny vé
geztével hangulatos és látványos kézilabda bemu tató részesei
lehettünk, majd a gyerekek aktívan részt is vehettek a játékos
felada tok ban, amit a Gyomaendrődi NKSE játékosai szer veztek
és vezett ek le Lakatos Tib or edző vezetésével.

A rendezvényen közel 100 tanuló vett részt , és töltött el egy
kellem es hangulatú napot, ame ly a mozgásr ól, a mozgás örö
méről szólt.

A pályázatot írták és m egvalósították Gyetva i Jánosné és Ta
kácsné Rojik Gizella, a Rózsahegyi Iskola pe dagógusai.

Kép lenn: Seregfogyasztók aSportcsarnokban

Székely János és Csik ász Lajos, kapitánya Laklót József.
Mint megtudtuk, a hajó üzemeltetése önerőből történik,

nem részesülnek sem miféle pá lyázati forr ásból.
Köszönjük a vezetőség és a tagság nevében Várfi András

polgármester úrnak ezt a szép dél előttöt, a hajó üzemeltetőinek

munkáj ához, céljaik megvalósításáh oz minden jót kívánunk.
(C éliaik kö zőrt szerepel, hog y jövőre már a szarvasi arbor étu
migés vissza is lehet hajózni !)

.-\ csodálatos élmé ny egyik részese:

,
GYOMAEl\'DRŐDÖN, Tamási Áron 13 sz. alat ti ház el--1 l

adó. Érdeklődni: 0630-705-1257 számon lehet. l I
Há z eladó Endr ő dön , Temető út 14. sz. Érdeklődn i lehet: Te- I I
mető Út 5. sz. alat t. I i

l
Gyomán , a Vásár téri lakótelepen földszintí, egyszobás lakásl

cserépkályhaval és g á z fűtéss el ELADO! Ar me gegyezés szerint!
Telefonszá m: 0620/3 76-4567
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hogy miről döntött a Képviselő-testület november hónapban

2013 novembe r 26-án közmeghallgatást tartott a Képvise lő-testü let a
Városházaüléstermében (Selyem út 124.szám) 17 órai kezdettel.

Napirendi pontok:
- Tájékoztató az önkormányzat 2073. évi gazdálkodásáról, kitekintés a

20/4. évre
Tájékoztató a településihulladékgazdálkodásiszabályokváltozásairól
Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése KEOP-/ .2.0/09
11-201 /-0055pályázat megvalósulásánakjelen állásáról

- Bejelentések
Igen szerény érdeklődés mellett ülésezett a Képviselő-testü let. A pol

gármesteri beszámolót követően a napirendi pontok elfogadás ra kerül tek.
Mivel hozzászólás,kérdés, vélemény nem hangzott el, így szűk egy óra alatt
ért véget a közmeg hallgatás.

2013. november 28-án 28 napirendi pont megtárgya lására tett j avasla
tot a polgármester a soron következő testületi ülésen.

A gyermekek részére nYújtható .pé.nzb~li és természetbe~! ellá
tásokról és a személyes gondoskoda srol szoló 10/2009. (111.5) onkor
mányzati rendelet felülvizsgálata II. forduló (1)

Törvényi változás miatt vizsgálta felü l a Képviselő-testü l et az önkor
mányzati segélyezés rendszerét. Az átalakítással az Országgyű lés a családo
kat szeretné majd támoga tn i, így az első alkalommal folyósított óvodázta 
tási támogatást a Gyvt.-ben kapott felhatalmazással t~rmészetben .kívánja
nyújtani a családoknak hivata lunk, ille tve ré~zletesen. kld? 19ozta a .~am?g.a
tás kilízetés i és ellenőrzési rendjét is. A term észetbeni ellatas formaja vasar
lási uta lvány lesz, mely ruházati cikkek megvásár lására nyúj t l ehetőséget.

Gyermekjó léti szolgáltatás: A családgondozó személyének bevonásával
e l lenőrzi az önkormányzati segély rendeltetésszerű felhasználását.

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosítja a bölcs őde l. óvo
dal, iskolai és kollégiumi tanu lók étkeztetését, valamin t a gyermekek átn:e 
neti gondozását önálló helyett es szülöalkalmazásával kívánja mego ldan i.

A képviselő-testü let jóvá hagyta az előterjesztést.

, Az egyes pénzbeli és term észetbeni szociálisellátások n~új~ásá~ak

módjáról és feltételei ről sz ól ó3/2009. (1 .30.) Kt, rendelet fel ülvlzsq éla
ta II . forduló (2)

A helyi szociális rende letek felülvizsgála ta szintén t örv ényi vált~zás

következménye. Kedvezőbben lett megá llapítva a magas gyogyszerarak
enyhítésé re szolgáló segélyezés. Méltányossági közgyógyellátásra jogosult
az a személy, akinek jövedelme nem éri el az öregség i nyugd íj mindenkori
legkisebb összegének 2300/0-át.

Természetbeni tűzifa támogatást, aköztemetés költségének 500/0-át el
engedheti, illetve szociális ellátásként az arra rászoruló személyeknek a szo
ciális földprogramban való részvételt biztosít az új rende let.Az aktív korúak
ellátására jogosult személy rendszeres szociális segélyre jogosult a kritér iu
mok nak való meg felelés esetén, amennyiben az együttműködés szabályait
betartja. Önkormá nyzat i segélyben részes íth ető az a személy, aki önmaga,
illetve családja átmeneti létfenntartásáról alkalmanként jelentkező többlet
kiadás miatt más módon nem tud gondoskod ni. (Elismert többletk iadás pl.
tanévkezdési kiadás, 5 napot meghaladó kórházi kezelés esetén felmerü lő

költségek, tanu ló, nyugdíjas kedvezményes bérletek megvásárlása, eseti
magas gyógyszerköltség, elemi kár esetén felmerült költségek, temetési
költségek, stb.)

Önkényuralmi rendszerekhez köthető megnevezést hordo zó köz-
területnevek módosítása , ..

A Képvise lő-testület 19/2013. (I. 31.) Gye. Kt. H atá rozatáv~1 az U~lYren~i

Bizottságot bízta meg az önkényuralmi rends~erh~z. k?t heto .~z~m~ lye.kro l

és fogalmakról elnevezett közterületneve~ mod?sl tasanak e.lo~~sz lte.~evel.
A mun ka szakmai segítése érdekébe n a bizottsáq egy szakerto l te stületet
hozott lét re, amely összeállította azt a közterület i névsort, amelyben szerep
lő személyek valószínűleg köthetők valamely önkényuralmi rendszerhez. E
névsor továbbítva lett a Magyar Tudomá nyos Akadémiához javaslatte vés

végett. . . ... . . ..
A MTA Bölcsésztudom ányi Kara megku ldte véleményét, amely alapján

a szakértői testület javaslatot tett a Képviselő-testület felé az aggá~Yos. ut
canevek esetében. Az albizottság az alábbi prioritások figyelembevetelevel
tette meg javaslatát : . .

Törvényi megfelelés (2011. évi CLXXXIX. tv. 14. § (2) b;kezdese ~:e~l~t

XX. századi önkényuralmi pol itika i rendszer megalapozasd ban, kleplte
sében és fenntartásába n vett r észt.l A törvénynek való meg felelés je lenti ,
hogy nem maradhat olyan utcanév, amely a törvény ti lalmába ütkö~ik és ez
a törvény rendelkezéseiből az MTA állásfoglalásaira figyelemmel kozvet le-
nül vagy közvetve l evezet hető. .

Az új utcanevek esetében a helyi kötődésse l bíró elismer t s~e~e!yek ~e

veit és olyan megnevezéseket hordozzanak, amelyek a telepules földrajzi,

történelmi, kulturá lis, vallási stb . identi tást fejezik ki.
Változtatásra javasolt utcanevek:

BMo lnár Imre utca Gézafejedelem
Dobi István utca Csernus Mihály
Fürst Sándor utca Dr. Pikó Béla
Hámán Kató utca Papp Zsigmond
Kiss Lajos üdü lő-telep Dr. Szilágyi Ferenc
Korvin Ottó utca Varjasi utca
Kulich Gyula utca Szent István
Martos Flóra utca Ujházi Miklós
Micsurin utca Dr.Tóth Elék

. Polányi Máté utca Szent Imre
Rózsa Ferenc utca Határ Győző utca
Ságvári Endre utca Kállai Ferenc
Sallai Imre utca Luth er Márton
SebesGyörgy utca Kovács Imre
Tanács utca Kálmán Farkas
Tokai Ferenc utca Egei utca
Zalka Máté utca Dávidházi Sámuel

A képviselő testü let részben fogadta el az utcanevek megvál toztatását,
igy várhatóan a decemberi testület i ülésen újra fogja tárgyalni az alábbi köz
terüle tek elnevezését.

Dobi István utca, Hámán Kató utca, Martos Flóra utca, Micsur in utca, Po
lányi Máté utca, Rózsa Ferenc utca, Tokai Ferenc utca

7. sZá~ú felnőtt háziorvosi körzet m üködtet ése, a körzet működte
tése, a körzet átvételével kapcsolatos költségek viselése

2013. szeptember 26-iki ülésen a Képviselő-testü let megbízta a Városi
Egészségügyi Intézményt, hogy működtessea 7. számú háziorvosi körzetet,
mivel Dr. Bánki Gyula 2014. január l -tő l be kívánja fejezni háziorvosi tevé
kenységét. Dr.Torma Éva - a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főo r

vosa - az alábbi tájékoz tatást adta az elvégzett feladat ról:
Dr. Petr ikó Attila a Fő út 3 szám alatti rendelőben , vállalkozás je l legű

megbízási sze rz ődés keretében fogja ellátni a he lyet.te.~ ítést 6 ~ónapon ~t.

Rendelési idő : hétfőtő l-péntek ig 8-9 óráig és 13-4 orarq. ASSZISztens: KISS
Edit.

A rendelő felszereltségének felmérése megtörtént, a tárgyi eszközök
átvéte le és költségei annak függvényében kerültek meg határozásra, hogy
a képviselő-testület döntött a praxisösszevonás l eh etőségéről is. Ennek ér
te lmében elegendő lehet az end rődi városrészen két rendelő minimumfel
téte leit biztosítani, illetve a két fiatal háziorvos látná el a későbbiekben a
feladatot .

A Liget Fürdő Kft kéreime, a fürdő területének bővítése

A fü rdő igazgatója november 13-án kelt levelében kérelemmel fordu lt a
Képviselő-testülethez, melyben jelezte, hogy önkormányzati támogatáson
felü l (20.663 EFt) további 10 mi llió Ft összegű kiegészítő támogatásra lenne
szükségeannak érdekében, hogya Kft.-nek 2013. december 31-én ne legye
nek likviditási prob lémái.

A 2012. évben a műkődési kiadások finanszírozása 34.353 7.000.000 Ft
összegben valósult meg, közvet len szolgáltatás vásárlása pedig 7.000.000
Ft-ba került. A Fürdő helyett törlesztett hite l összege 10. OOO. OOO Ft vo lt.

2013. november 14. napjáig a biztosíto tt támogatás 20.663.000 Ft, a
szolgáltatás vásárlás pedig 12.700.000 Ft összegben valósult meg. A fürdő

helyett tö rlesztett hitel az idei évben 15.000.000 Ft.
Megvizsgálva az adatokat, megá llapítható, hoqymíq 2012. évben a :ür

dő feladatellátásához 51.353.000 Ft-ot biztosított az Onkormányza t, addig a
2013. évben ez az összeg 58.363.000 Ft-ot tesz ki.

Az Önkorm ányzat javaslata alapján a Képvi se lő-testü let 10.000.000 Ft
összegű keretet hagyo tt jóvá azzal a feltétellel, hogy té nyleges lehíváskor
a Fü rdőnek megfelelő bizonylatok benyú jtásával kell igazolni a támogatási
összeg szükségességét. A támogatásra biztosíto tt forrás a többlet adóbevé
te l ter hére lett kije lölve.

Egy másik, a fürdő működéséhez kapcsolatos előterjesztésben uta lva
a szeptemberi határozat ra, melynek értelmében a fürdő vezetése feladatul
kapta annak megv izsgálását, hogy milyen l ehetőség adott a fü rdő terüle
tének bővítéséhez a holtág felé, ahol p i henő, csónakázó hely kerü lhetne
kialakításra.

A Hantoskert felé történő pi henő és csónakázó kialakftására lehetőség

van, a Gyomai Kner Nyomda Zrt. tu lajdonában l évő KisLajosUdülőtelep 1-4.
szám alatti üdü lő és a szabadság térre vezető gyalogátjáró közötti Erzsébet
ligethez tart ozó zöldterü leten .

Képv isel ő-testület többségében megszavazta a kiegészítő támogatást,
illetve felkérte a társaságot, hogy a következő testület i ülésre do lgozza ki
a tervezett csónakázó és pihenő hely megvalósításának részleteit a bruttó
bekerülési költségekkel együtt.

Helyi járat üzemeltetési közszolgáltatási szerződés módosítása
A Mob ilbusz Kft . írásban kereste fel az önkormá nyzatot és kérte, hogy

hagyja jóvá a helyi járat menetre ndjének változását 2013: decemb~ r l-től.

Ennek oka,a RózsahegyiKálmán Általános Iskola kérése,rnlvel megva ltozo tt
a vonat indulása Békéscsaba felé.

A képvise lő-testü let a kérésnek helyt adott. (Az új menetrend megta lál-
ható a Mobilbusz Kft. honlapjá n.) LehóczkinéTímárIrénképviselő



Ember az embertelenségben

Kálló Fere C
volt endrődi káplán, tábori esperes emlékezetére

(1894-1944)

2013. decemberK
gy étöl, és tábori lelkész lett a Magyar Királyi Honvédségbt;~.

Családjának a következőképp indokolta ~tlépését: "A sZ,:?~la

lis igazságtevés eszméit a honv édele lelkebe plántálva sz éjjel
küldhetem az egész országba. " Katonai pályafutása során el
sősorban katonai kórházak lelkészeként szolg ált Budapesten.
Szombathelyen, Szolnokon. A kárpátaljai bevonuláskor. 1939
ben a gyorshadtest 2. lovasdandárjának beosztott lelkésze volt.
1940-tól haláláig a 11. helyőrségi kórház lelk észeként. 1942.
szeptember l-jétől már tábori espereské~tszolgált. .

Katona hívei rajongásig szerétték. Ak~,akár csak egyszer IS

találkozott vele, az sohasem felejtette el Ot, az igazságtalansá
gok kíméletlen ostorozóját~ a minden bá~atra ;,igaszt !1y~jtani,
és az elbukásokb ól gyengeden felemelni tudo, megerto em 
bert. Természetes, hogy egy ilyen lelkületű és felfogású em
ber semmitől sem irtózik jobban, mint a háború borzalmaitól. A
kezdetektől ellenezte a háborút, a hadba lépést Németország
mellett, és minden alkalmat megragadott arra, hogy a háborút
szembeállítsa a béke áldásaival. Szónoklataí hírére a környék
polgári lakosai is eljártak miséire, és végül a 11. helyőrs~gi kór
ház kis kápolnája olyan szüknek bizonyult, hogy azt kl kellett
bővíteni.

Ezt a korm ányzen é közbenjárásával - akinek két évig a
gyóntatója volt - sikerült elérnie. Egyi!< mls éjét , amely sor~n

nyíltan kiállt a szabadság mellett és a haború ellen, 1944. mar
cius lS-én ebből a kápolnából a rádió is sugározta. Az adást fik
tív légiveszély miatt megszakítottak, de addigra a beszéd egy
része már adásba ment.

Négy nappal később a németek megszállták Magyaror
szágot... Kapcsolatban állt antifasiszta érzelmű p'ol~~i1~.usokk~I,

katonai vezetökkel. A kórházban nagyon sok uldozott talalt
mened éket, akiket hamis okmányokkal láttak el , a legnagyobb
veszélyben lev öket pedig a fertőző osztályon rejtették el. A
megmentettek között volt Básti Lajos , Látabár Kálmán és Egri
István szín észek, Ortutay Gyula n éprajzkutat ó és még sokan
m ások , munkaszolgálatosok, hadifoglyok, katonaszökev ények ,
zsidók és keresztények.. .

Mindeközben áldozatos szeretettel végezte lelkipásztori
szolgálatát. Sebesült és beteg katonák p~pj~ volt, ak! n,~m saJ
nálta a fáradságot és áldozato t, ha katonal~rol volt s~o. Ejsza!<a
kat virrasztott súlyos betegek mellett, pedig maga IS álland óan
beteg volt. A ny ilas hatalomátvételt követően barátai kérték,
hogy ne tegye ki magát a veszélynek, és rejtőzzön el. Erre azt
a választ adta, hogy míg testvérei a harct éren életüket kény
telenek kockáztatni minden percben, addig O a szósz éket is
harctérnek tekinti , ahol nem szégyen elesni.

Elfogását követően a Gestapo svábhegyi székházába vitték,
ahol kegyetlenül megkínoztál<, órákon átvallatták. Ennek elle
nére az embermentő tevékenységében Ot segtt ök közül sen
kire sem tett terhelő vallomást, tőle nem tudtak meg neveket
hóhérai. Temetésekor légiriadó volt Budapesten. Bombák rob
banása és a légvédelmi üteg ele~ömbölése volt gy~szzenéje. ~
koporsóját borító virágerdőaz O szavait égette mmden utoIso
útiára kísérőnek emlékezetébe: "Végül mégis a szeretetnek kell
diadalmaskodnia a gyúlölet felett" .

Dacára annak, hogy embersegítő tevékenységét még a kom
munista vészko rszakban is elismerték és reverendáját - milyen
ellentmondásos - még a Munkásrnozga!mi Múzeumban is kiál
lítot t ák, tes tvéreit, akik k özül kettő is katonatisztként szolgált a
ll. világh áborúban, meghurcoltak, kisemmizt ék. kltelepített ék.

Halálának évfordulóján , 1946. október 29-én a Honvédel
mi Minisztérium post mortem lelkész ezredessé nevezte ki.
A jeruzsálemi Yad Vasern intézettől 2005. november 28-á.n
kapta meg a Világ Igaza kitüntetést, amelyben a~or: ,ne~ ~I

dó emberek részesülhetnek, akik a vészkorszak Idejen eletuk
kock áztat ásával, mlnden ellenszolgáltatás nélkül mentették az
üld özötteket . Reverendája a Hadtörténeti Múzeumban van ki
állítva, vértanúi ernl éket róla elnevezett utca őrzi Budapesten.
Budakeszin és Monoron.

"Nagyobb szeretete senkinek sincs annál , mi ntha valaki él::
tét adja barátaiért" - áll ományi Kálló Ferenc sírján a Farkasr éti
temetőben , amelyet a Honvédelmi Minisztérium 2013 öszé n
helyreállított, hogy méltóképpen őrizze meg egy igaz ember
ernléket. Sírját október 29 -én katonai tiszteletadással szentel
ték újra Magyarország hon védelmi minisztere jelenlétében.
Ományi Kálló Ferenc , a pap , katona, embermentő em léket
megőrizzük... ww w.honvedelem.hu

új kenyér Íze, l epe rgő könny sója,
öröm-kacagás, lelki K ába-kő ...
lsten áldionl Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebbJövől

Tlmér Máté

"Minden alkalmat megragadok
arra, hogy mind a szosz éken, mind
magánbeszélgetésekben a béke áldq
sait szembeállítsam a háborúval... En
pap vagyok, nekem ez a kötelességem,
nekem nincsen családom, nincs gyer
mekem. Ha engem ezért megölnek,
akkor kapok egy gyorsvonati jegyet a
mennyországba - átszállás nélkül." Ez
volt ományi Kálló Ferenc tábori esperes
hitvallása.

Szülőföld : Bölcső, majd koporsó!
Silrkcsillag a négy égtáj felőli

Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

3u
•

~mtmuntlU

. 1944. október 28-án egy sö
tét színű személygépkocsi állt
meg a Márvány utca 23 . szám
előtt, amelyből börkab átos fér
fi szállt ki , és bement a házba.
Néhány perc múlva egy beteg,
elesett kis embert kísért a kocsi
hoz, amelybe beszáll tak . majd
elhajtottak. Másnap hajnalban
megcsörrent a telefon az Alko
tás utcai 11. szám alatt múködö

helyőrségi kórház ügyelet én. "Ha hiányzik a papjuk, menjenek
ki Budakeszlre, ott megtal álják" - kiabálta valaki a telefonba,
majd lecsapta a kagylót. " , .

Kálló Ferenc megkínzott, goly ókkal atszaggatott testet ZSidó
munkaszolgálatosok találták meg egy árokban, kezében rózsa
füzérjének leszakadt feszületével. .. Vajon miért volt olyan fon
tos a nyilasok számára, hogy hatalomátvételük után egy héttel
elrendelték elhallgattat ását, kivégzését pedig rá egy héttel ké
sőbb már végre is hajtották? Vajon miért féltek ennyire egy egy
szerű tábori esperestől? Ki is volt ez a törékeny, madárcsontú
kis ember, aki hat fi útestv ér közül a legidősebb , mégis a legki
sebb volt, ezért a családban a "Kicsi" becenevet kapta?

Kálló Ferenc 1894. december 8-án született Szegeden , de
csecsemő korától fogva .Szarvason, nevelkedett, ahol é~e~~J?ja

40 évig volt népi tanító. Öt fiútestvere volt. J;. család el~oszulo,tt
fiaként, 1913-ban érettségizett jeles eredm énnyel , majd teol?
g iai tanulmányokat kezdett Nagyvárado,n. 1917-b~n sz~nteltek

pappá. A Vlharsarokban , Békés megyeben szegeny 1~I.s ,tel: 
püléseken , Bék ésen . ~ndr~dön, ~ékéss:enta~?ráson, Uj~<Jgyo

son , Csorváson szolgalt kápl ánként. M~ndenu~t a szeg<:n~e~<,

a nincstelenek és a gyámolításra szorul ók papja vo~t. Prédik á
cióira még a más vallásúak is eljártak, mert azokbo~ s<;>hasen;
hiányzott a krisztusi szeretet és az élet ellentmond ásaira valo
utalás . Szociális érz éke nys éget mind állami, mind egyházi rész
ről bizalmatlanság fogadta, emiatt többször felfüggesztették,
de igaza végül mindig bebizonyosodott. ,

1927-ben azonban végül kerte elbocsátását az egyhazme-
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Állok a Kondorosi út és az Endrődi út keresztez ődésében.
pár m éterre attól a háztól, ahol születtem, illetve ahol születé
semtől fogva jó pár évet éltem.

A régmúlt és a jelenkor képei keverednek. Az egyik sar
kon a volt Nagyszövetkezet és a Mel ódía épülete, arrébb Né
met Dezső bácsi háza... még a Liziczai bácsi trafikja is ott ár
válkodik, csak az artézi kút és fényképész Lacika bácsi üzlete
hiányzik.

Ezekkel a gondolatokkal araszolok úticélom felé. A pár
méterre levő épület kapujához érve, rnielőtt rátenném a ke
zem a cseng őre, nyílik a ház ajtaja, s Palya doktor úr lép ki
rajta a megbeszélt időpontban, s tessékel beljebb. Ez az épület
is sok éve itt áll a helyén, mint ahogya doktor úr is a település
szolgálatában. Negyvenöt év megszakítás nélkül munkában
töltött idő után kezdte meg megérdemelt nyugdíjas életét.

A volt orvosi rendelőbenbeszélgetünk a kezdetekről.

Iászals ószentgyörgyön született, a Zagyva mellett nőtt fel,
a Iászs ágban. A jászapáti iskolaévek után Debrecen követke
zett, ahol 1964-ben végzett a DOTE-n, a Debreceni Orvostu
dományi Egyetemen.

Itt ismerkedett meg feleségével is, aki követte a végzett or
vost a hosszú úton, s ma is egyik legfőbb támasza.

,
Debrecen után kórházi gyakorlat a mezőtúri kórház se

bészeti osztályán, majd Telekgerendás következett. Itt éri a
pályázati lehetőség az endrődi körzeti orvosi állásra, melyet
elnyert, s 1967. november 8-án kezdte meg szolgálatát.

- Nehéz volt a kezdet? - kérdezem.

Szűkös körülmények között a védőnői lakásban lakva,
bútorai az egészségház egyik helyiségében beraktározva, de
optimistán indult neki az új kihívásnak.

ez'nem volt egyedi.
.~e~ ,cs~da, hogy népsz~rű volt, ezt nem lehet másképp

csin álni évtizedeken keresztul, csak nagyfokú szakmai alázat
tal s a másikon való segítés veleszületett term észetess égével. .

Hogyan jutott mindenre idő, hisz munka mellett társadal-
mi aktivitása is jelentős volt? - jegyzem meg. .

"A háziorvosi munka team munka, csapat munka" 
mondja... . Kölcsönösen segítették egymást a kollegákkal.
Amíg az egyik társadalmi munkán dolgozott a másik kise
gítette a beteg rendelésnél és fordítva, így együtt tehát sokkal
hatékonyabban tudtak dolgozni, mert így mindenre több idő

jutott.

A Vöröskeresztes munkája mellett - amiért kitüntetést is
kapott anno - a későbbiekben az egyházközség vezetőségének

is tagja volt két cikluson keresztül 2007 -ig.
2006-10 között pedig Gyomaendrődváros Képviselő-tes

tületének volt megbecsült tagja, aminek végén átadta a stafé
tát a fiatalabbaknak.

Mi tudta felfrissíteni ennyi munka közben? - keresem a
titkot.

"A szakma - válaszolja. - Jó érzés volt tudni, hogy tudok
.segíteni:'

Jelenleg - nyugdíjba vonulását követően - a horgászat, a
templomzugi fák, színházlátogatás tölti ki egyebek mellett
mindennapjait. No és a két felnőtt korú gyermek Lilla és At
tila, akikre méltán büszkék feleségével együtt. Külön öröm,
hogy Lilla az orvosi szakmát viszi tovább a családban.

Mit jelent Gyomaendrőd a doktor úrnak ennyi év után?

"Sikerült beilleszkedni ide. Megtaláltuk azt a k özvetlens é
get, ami irányunkban tartósan megnyilvánul. ez jóleső érzés
sel tölt el minden nap" - mondja búcsúzóul.

_ "A Körös a Zagyvát idézte, s mindjárt otthon éreztem Dr. Palya József közel félévszázados, a településért végzett
magam" _ mondja. odaadó munkájának elismeréseként .Gyomaendr ödért em

lékplakett" kitüntetésben részesült 2013. október 23-án.

A körzeti orvosi teendőkmellé a bölcsődei orvosi felada
tokat is megkapta, így volt munkája bőven.Szerette a gyereke
ket, tudott velük kommunikálni, s amikor felnőttek, továbbra
is mentek hozzá bizalommal, előre köszöntek az utcán.

Ez munkájának egyik fokmérője volt, úgy érezte.
Hamarosan a Kossuth utcába költözhettek, a mostani la

kás .közvetlen szomszédságába.
Később az orvosi rendelője is itt működött.

Mi a jó háziorvos titka? - kérdezem.

,,- A nagy szakmai rutin, s mindig odafigyelni a betegekre.
A betegnek mindíg igaza van, tehát a bánásmód emberséges,
közvetlen kell, hogy legyen:'

Visszaemlékszem, hogy szüleimnek is ő volt a háziorvosa,
s nem volt olyan napszak, amikor ne lehetett volna zavarni
félfogad ási időn kívül is, ha kellett.

Ugyanolyan kedvesen, udvariasan fogadta a pacienst,
vagy segített sürgősség i esetekben késő este, mint máskor, s

Kitüntetéséhez ezúton is szívből gratulálunk, és további
nyugodt békés, boldog éveket kívánunk.

Dr. Varju László
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DECEMBERI ÜNNEPEK

Czank Gábor
plébános

Ezzel kívánok minden ked ves Olvasónknak áldott adventi
k észületet. és meghitt, bensős éges, békés Karácsonyi ünne 
peket!

való elsza kíthatatlan ragaszkodásra. Tanítja a mai szül őket,

hogy ne eltávolítsák gyermekeiket a hit megismerés ét ől. ha
nem in kább segítsék őket, hogy jó keresztények legye nek,
hiszen ma már senki sem tiltj a a hitgyakorlást, és magyar
kultúránk is erre épül.

December 6-án Szent Miklós püspökre emlékezünk,
aki egy szegény em ber ablakába csempészett ajándékával
mentette meg annak három lányát attól, hogy eladják őket

rabszolgána k. Ennek em lékezetére kapnak ajándékot a gyer
mekeink, - és ez tanítson bennünket is, hogy lássuk meg ma
gunk körül a rászoruló embereket, és az ünnepek közeledté
vel lehet ős égeinkhez képest segítsün k másoknak is, hogya
szegénység terhét legalább a szen t ünnepek alatt ére zhessék
kevésbé.

December S-án SzűzMária SzeplőtelenFogantatásának
főünnepén az egészen bűntelen Szűzanyátünnepeljük. Emlé
keztessen ez a szép Mária-ünnepünk arra, hogy ebben a mai
egyre l élektelenn é. b űn ösebb é vá ló világban is tudjunk mind
büntelenebb életet élni, és ha elesü nk, a bűnbánat szents é
gében megtisztulva újra az Isten útjaira lépni. Ezért figyel
mezteti Egyházunk a híveket, hogy Advent során ne felejt
kezzenek el a szentgyónásulc elvégzéséről, hogyaSzentestén
valóban m egtisztult lélekkel terjeszthessük a Gyermek Jézus
elé kéréseinket.

Az adventi ko szorú sorra meggyújtott négy gyertyája
em lékeztess en tehát, Testvéreim, hogy az ünnep előtti nagy
sürgés-forgás, bevásárlás, ajándékcsomagol ás. nagytakarítás,
sütés-főzés k özepetic se feledkezzünk a legfontosabbr ól. a
tiszta lélekről.

Adja Isten mindny áj unknak, hogy az advent áldott napjai
ban sikerüljön rn élt óképpen felké szülni, a lelkünket m egtisz
t ítani, hogy a Szentestén , am ikor a Kisjézus leszáll köz énk,
és az angyalkák egy résnyire nyitva hagyj ák a Mennyország
kapuját, a tiszta lelkünkből Isten elé szálló kéréseink, fohá
szaink meghallgatásra nyerjenek.

Endrőd

Vasárnap és ünnepnap: 9 és 17 óra,
advent hétköznapjain csütörtök kivételével reggel 6-kor Rorate

Gyoma
Kedden és pénteken 16 órakor a templomban,

vasárnap és ünnepnap II óra

Hunya
I Advent hétköznapjain csütörtök kivételével reggel 6-kor RorateI hajnali mise, szombat 17 óra, vasárnap és ünnepnap laóra

ECE M E IG ND LATOK
Az év utols ó hónapjához érkeztünk. A keresztény világ

az Advent beköszöntével az egyik legnagyobb ünnepünkre,
a Karácson yra készül. A sorr a gyúló négy gyertya az adventi
koszorúkon arra késztet bennünket, ho gy lelkünket készítsük
fel a Messiás szül etésének gyönyörű ünnepére.

Kisgyermekkoromban élt nálunk egy nagyon idős apáca,
Ida néni, aki besegített a sekrestyési teendőkben, és a templo
mot díszítette. Ö öltöztetett minket, ministránsokat, és sok
szor mondott olyan do lgokat, lelki tanácsokat, amelyeket egy
életre megőriztem. Áldja m eg az Isten még a föld et is körü
lötte, amelyben nyugszik.

Egyszer - úgy8~lO éves lehettem - a negyedik adventi va 
sárnap on az ünnepi miséhez öltöz tün k ministrálni, és Ida nő

vér, amint m egigazgatta rajtunk a zörgősre keményített csip 
kés míni str ánsínget, és nyakunkba kanyar ította a lila gallért,
a tőle megszokott apácás szigo rral akkur átusan megjegyezte:
"Gyerekek! Holnapután karácsony. És karácsony éjszakáján a
Mennyorsz ág kapuja kis időre nyitva marad: ezen keresztül
száll le a k is Jézus. Ilyenkor a jó Istenhez hamarabb följutnak
a kéréseink. Ne felejtsétek: ha tiszta a lelketek, akkor kará
csony éjszakáján az Úri sten meghallgatja a kéréseinket!"

Én nem tudom, ezt Ida nővér honnan tudhatta, azt se
tudom, vajon tényleg így van-e... De az biztos, hogy azóta
negyedszázad eltelt, az egykori ministránsgyerekből dere
sedő hajú pl ébános lett, a keményített ministránsingeket rég
elnyűtték az utódok, Ida nővér is rég elporladt a temet önk
akácfá i alatt. De nincs Karácsonyeste, hogy eszembe ne jut
n a: Ma este nyitva az ég kapuja... Ha tiszta lélekkel kérem az
Istent, m a este biztosan meghallgat.

Szerete tt Testvéreim, a december hónap szép ünnepei is
tan ítanak és segítenek bennünket, hogy keresztény erények
kel gazdagodva, a Szentestén m élt óképpen, tiszta lélekkel
térdelhessünk az Istengyermek jászola elé kéréseinkkel, és
hih essük azt, hogy a résnyire nyitva maradt menny kapuján
keresztül az Isten trónusa elé viszik asz angyalok a kérésein
ket.

D ecember 4-én Sze n t Borbála vértanút ünnepeljünk.
Borbála római őskeresztény vértanú volt. Apja pogány főúr,

- am ikor értesül arról , hogylánya keresztény lett, próbálja le
b eszélni róla, és a pogán yságra visszat ériteni. de látva Borbá
la Krisztushoz ragas zkodó állhatatosságát, kéri a "kegyelmet':
hogy lányát saját kezűleg fejezhesse le a város főterén . Tanít
bennünket a szent vértanú példája a kereszténységünkhöz

L vasárnap:
3. kedd :
4. szerda:
6. péntek:
7. szombat:
8. vasárnap:
9 . hétfő:

ll . szerda :
12. csütörtök:
13. pént ek:
14. szombat:
15. vasárnap:
22. vasárnap:
25. szerda:
26. csütörtök:
27. pé ntek:
28. szombat:
29. vasárnap:
31. kedd

Advent L vasárnapja
Xavér i Szent Ferenc áld ozópap
Da maszkuszi Szent János
Szent Mikl ós pü spök
Szent Ambrus püspök, egyház tan ító
Advent 2. vasárnapja
Szűz Mária Szepl ő telen Fogantatása
Szent L Damazusz pápa
A Guadalupe i Boldogságos Szű z Mária
Szent Lúcia szűz, vértanú
Keresz tes Szen t János áldozópap
Advent 3. va sárnapja
Advent 4 . v ásárnapja
Karácsony, Urunk születése
Szent István első vértanú
Szent János apos tol, evangélista
Aprószentek
Szent Család: Jézus, Mária és József
Szent L Szilveszter pápa
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A takarékosság jegyében

A takarékossági világnap alkalmából az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet rajzpályázatot hirdetett. Az alsó tagozatban
"Takarékosság és környezetvédelem otthon'; a felső tagozato
soknak "így kellene takarékoskodnunk Földünk természeti ér
tékeinek megőrzése érdekében" címmel. Iskolánk tanulói szép
számmal készítettek rajzokat. Az alsó tagozatban két tanulónk
külön jutalomban részesült: Szerető Alma 2. osztályos és Szilágyi
Beatrix 4. osztályos tanuló. A felső tagozatból Kurilla Virág 7. osz
tályos tanu ló ért el első helyezést.

Bibliatörténeti vetélkedö

2013. november 25-én iskolánkban bibliatörténeti játékos
vetélkedőt rendeztünk. Vendégeink voltak a gyulai Karácsonyi
János Katolikus Általános Iskola és a mezőtúri Szent István Ál
talános Iskola alsós gyermekei. A diákok előzetes feladatként
"Legkedvesebb bibliai történetem" címmel rajzokat is készítet
tek, melyek külön díjazásban részesültek, A különböző feladat
megoldások során játékosa n adtak számot bibliaismeretükről, a
tornateremben pedig ügyességüket mérték összesorversenyek
formájában. Eredményhirdetés előtt zöldségekből készült öt
letes szendvicseket készíthettek iskolánk ebédlőjében, amit jó
étvággyal fogyasztottak el. A délután remek hangulatban telt,
a legizgalmasabb az eredményhirdetés volt, melyet izgatottan
vártak . A díjakat Várfi András polgármester IJradta át.

Mészárosné KissKatalin

2013. novemb er 20-án - szerdán - rendeztük meg iskolánk
ban a Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenyét
4-S. osztályig, összesen 29-en mérték össze tudásukat. 4-6. osz
tályig a versenyzőknek 20 kérdésbő l álló feladatlapot kellett 60
perc alatt megoldani, a 7-8. osztályosoknak 25 kérdést 90 perc
alatt kellett helyesen megválaszolniuk. Minden versenyző gon
dolkodást serkentő csokoládét és üdítőitalt kapott, amit a ver
seny alatt el is fogy asztottak. A feladatlapokat továbbítottuk a
megrendező iskolának, ők fogják a legjobbakat a következő for
dulóba behívni.

A gyermekekkel ezek után a januárban megrendezendő Zrí
nyi Ilona Matematika Versenyre készülünk, valamint a 7. osztá
Iyosok megmérettetnek aVargaTamásMatematika Versenyen is.

Sikeresfelkészülést kívánok mindenkinek!
Szabóné Farkas Borbála

matematika tanár

A Szen t Imre-napi búcsú

Az endrődi katolikus templom
'IS04-ben épült késő barokk stílus
ban. Védőszentje Szent Imre her
ceg, aki egyben az endrődi címer
főala kja is volt. Megáldása 1S04.
november 5-én volt, felszentelé
se 1824. május 9-én. A szinte csak
katolikusok lakta településen élők

több mint 200 éve ünneplik a Szent
Imre-napot, s a hagyományos bú
csút minden év novemberében
szekt ák tartani. Az idén november
9-én 10 órakor kezdődött. Nagyon
sok hívő jelent meg az ünneps é
gen, tele volt a templom nem csak
helybellekkel. de Erdélyből érkezett

zarándokokkai is. Gábor atyán kívül más plébános atyák is el
jöttek. A kedvező időj á rás lehetövé tette, hogyakörmenetet az
idén is meqtarthattuk. Az ünnepség végén a templomkertben
megvendégelték, finom kaláccsal, teával, süteményekkel kínál
ták a zarándokokat, megjelenteket.

Örülök, hogy én is ott iehettem a ministránsok között.
Harnos Tímea 7. osztályos tanuló
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apos tol és evangélista (ünnepe: d ecember 27 .)

Ő volt a "szeretett
tanítv ány", a negyedik
evangélium és a J ele
né sek könyvének szer
zője.

Tes tvérével, .Iakab 
bal első követői voltak
Jézu snak Péterrel
Jánost küldt e előre

J ézus , h ogy az u tolsó
vacsorát elkészítsék
János volt az, aki a va 
csora alatt Jézus m el
lett volt az asztalnál.
Neki m ondta meg J é
zus, Iti az, aki el árulja
majd. Ott állt a kereszt
alatt, az . ő gondjai
ra bízta Máriát, akit
gyám anyjául rendelt. A

EIGreco (1541-1614): Szent Já nosapostol sírh oz is elsőnek s za-
lad t az asszonyok hfradás ára.

A Galileai-tó m ellet t elsőnek ismerte fel Jézust, őrá

Kedves Olvasóink, Előfizetőink, Támogatóink!

Ismét elmúlt egy év, újságunk velünk idősödött, és 2013 fo
lyam án már a 20. évfolyam ot ír tuk.

Őszintén reméljük, hog y olvasóink velünk együtt örülnek
an nak, hogy sikerült az elmú lt 20 évben megőrizni az alapító
és egyben főszerkesztő által kialakíto tt és meghatározott irányt,
am it továbbra is követünk, és megmarad lapunk a keresztény
nemzeti gondo lat hírn ökének.

Miriden évben meg írjuk , így tesszük mo st is, hogy várjuk
olvasóink véleményét, kérését, jobbító szándékú kriti k áj át, am it
előre is köszönünk és igyekszün k megszívlelni.

Kedves Olvasók! 2014-ben újságunk a 21. évfolyamba lép!
Ennek örömére gondoltunk egy merészet és nagyot , hogy vala
milyen formában minőségileg megújulun k. Lehet, hogy részben,
lehet, hogy teljesen színes lesz, lehet, hogy az old alszám emelke
dik. Lehet, hogy feke te fehér marad, csak jobb mín ő s é g ű nyom
tatásban. Ne m ígérjük, hogy mindjárt január tól lesz változás , de
do lgozunk rajta. Mégcsak most körvonalazódnak a lehetőségek.

Természetesen a megújuláshoz anyagiak is kellene k. Csa k ak
kor tudunk több et adni az Olvasóknak, ha anyagilag is több lesz
a bevételün k. Ezér t kérünk mindenkit, hogy ne hanyagoljuk el
az újság előfizetésé t. Akik eddig valam ilyen okból nem fizettek,
vagy van elmaradásuk, kérjük ezt pótoln i.

Ha valaki lapunkat lemodaná (amit nagyon sajn áln ák), ak
kor kér jük, még decemberben tegye meg!

Elkészült lapunk j övő évi költ ségvetése. Hála Olvasóink ér
deklőd ésének és tám ogatásainak, a j övő évben a megúju lás re
ményében lapunk ára csak kicsit fog eme lkedn i.

Egyes számok eladási ára január tól 220 Ft lesz.

Akik egyben , egy évre kifizetik, kedvezményben részesül
nek:

2013. december

mondta az Úr: "Akarom, hogy ő így maradjon" . J eru
zsálemben tartózkodott a kb. 50-ben m egtartott apos
toli zsinatig, Szent Pál úgy keresí fel, mint az Egyház
egyik oszlopát. Ezután Kis-Azsiában teljesztette a hi
tet, Efezusban élt .

Patmoszb a száműzték, öregkorában már préd ikálni
sem tudott, csak azt h ajtogatta: "Fiacskáim., csak sze
ressétek egymást", ugyanis ezt tanulta az Urt öl, és ez
önmagában is elégséges - magyarázta. Efezusban csen
d esen halt m eg, liöriUbelü1 100 táján. O az egyetlen
apost ol , ak i nem lett vértanú.

A 4 . századtól Kelet en is, Nyugaton is ünneplik

(Iványi László: 200 éves az
Endrődi Szent Imre templom)

Az utolsó vacsora képe az endrődi templom mennyezet én

- a helyi és hunyai olvasók részére a 2014. évi előfizetés díja:
csak 2.500 Ft/év,

- a postán küldött lapu nk előfizetési díja : csak 4.800 Ft/ év,
mely összeget kérjük amellékelt esekken szíveskedjenek
befizetni. (A vidék iek postaköltségét az elmú lt évben kissé
aláterveztük, ezért eme lkedett kissé jobban a vidéld el őfi -

zetés.) .

Kérjük továbbá, ha valakinél címváltozás áll be, azt ha
ladéktalanul jelentsük, mert többen reklamáltak, hogy nem
kapták meg lapunkat. Előfordul, hogy visszajön a "címzett is
meretlen, a címzés elégtelen" címkével, de nem mindig. Ellen
őrizzük a címkén, hogy valóban elégséges-e a címzés!

Akinek anyagi helyzete megengedi, hogy az előfizetési össze
gen túl támo gassák lapunkat, minden ö sszeg ű anyagi támog atást
köszönettel és szeretettel fogadunk, és előre is köszö nünk.

Köszönjük kedves olvasóinknak, el őfizető inknek, hogya ne
héz gazdaság i helyzetben is hűséges ek maradtak lapu nkhoz.

Kérjük olvasóin kat, lapunkat mutassák me g további i smerő 

seiknek, családtagjaiknak, főleg azoknak, akiknek endrődi , gyo
mai, hunyai kötődésük van.

Közeleg a Karácso ny. Lepjük meg családtagjainkat, barát ain
kat egy-egy Városu nk újság előfizetéssel!

Minden kedves Olvasónknak jó egészséget, békés nyug odt
éveket kívánunk!

Gyomaendrőd, 2013. dece m ber hava

Városunk Szcrkesztösége
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HATÁRGYŐZÖ EMLÉKNAPOK

VÁR S(JtiK

Az Endrődiek Baráti Köre híreiből

Gyomaendrőd város Önkormányzata, az írók Alapítványa és
a Magyar Versmondók Egyesülete közös rendezésében került
sor a HATAR GYŐZŐ EMLÉKNAPOKmegrendezésére. Az idén ün
nepeljük Határ Győző születésének 99. évfordulóját. A világhírű,

gyomai születésű író, költő, filozófus tiszteletére meghirdetésre
került a Kárpát-medencei szavalóverseny, melynek első fordu
lója Budapesten volt. 2014. november lS-én 10 órától Gyoma
endrődön került sor a döntőre. 12 versenyző mondott el egy-egy
szabadon választott Határ Győző és egy-egy XX. századi magyar
költőtől származó verset.

A zsűri tagjai: Mezey Katalin az írók Alapítványa képviselője,

Tóth Zsóka Radnóti-díjas előadóművész, Kiss László a Magyar
Versmondók Egyesülete elnöke, Weigmann Alfréd alelnök, ren
dező és Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár ve
zetője voltak.

A polgármesteri hivatal dísztermében megtartott szavalóver
seny résztvevőit Mezey Katalin köszöntötte, majd a versenyzők :

Hetényi Réka, Balázs Tímea, 5ipos Fanni, Ster Erika, Gyulai Zsu
zsanna, Hodosán Dóra, Brudás Virág, Hunya Réka,Tóth Benedek,
Somorjai Réka, Szabó Kinga Frenyó Julia - akik az ország min
den pontjáról érkezetek - a húzott sorszámoknak megfelelően

mondták el verseiket.
Az országos döntőbe bejutott két gyomaendrődi fiatal is,

akik a mezőny legfiatalabbjai voltak. Hunya Réka és Sipos Fanni
mindketten a Kner Gimnázium tanulói.

Az eredményhirdetésre ebéd után került sor:
helyezés: Tóth Benedek Ernő (Pécel)
Gyulai Zsuzsanna (Budapest)
Somorjai Réka (Kecskemét)
Hodosán Dóra (Hajdúszoboszló)
Dicséretben részesültek: Hunya Réka (Gyomaendrőd)

Szabó Kinga (Szeghalom)
Ster Erika (Budapest)

Az I. - III. helyezettek mindegyike pénzjutalomban részesült.
Oklevelet, az írók Alapítványa könyvcsomagját, gyomaendrődi
ajándékcsomagot a résztvevők mindegyike kapott.

Kis pihenő után 16 órakor kezdődötta Határ Győző emlékére
rendezett gálaműsor,amelyet a városi könyvtár szervezett.

A gála műsora:

A gálaestet megnyitotta Mezey Katalin, a budapesti írók Ala
pítványa képviselője.

Fekécs László a KLlK Gyomaendrődi Tankerületének igazga
tója Erdős Norbert, a Békés megyei Kormányhivatal kormány
megbízottja képviseletében mondott köszöntő szavakat, emlé
kezett meg Határ Győzőről.

A gála műsora:

Határ Győző: Váram és istápom (Előadta: Turnár Marianna)
A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusának műsorában el

hangzott:
Bartók Béla: Levél az otthoniakhoz
Bartók Béla: Bolyongás
Kodály Zoltán: Horatii Carmen
Certon: Piaci pletyka
Határ Győző: A Föld (Előadta: Polányi Éva)
Hommage (Előadta:Vozár M. Krisztián zongora művész)
Határ Győző: Zsoltár két nyelven (Előadta: Hodosán Dóra)
Határ-Gy őz ő: Nyunyi és Nyinyu részlet

(Előadta: Gyulai Zsuzsanna)
Határ Győző: Borulat (Előadta:Tóth Benedek)
Improvizációk ( E l őa dta : Vozár M. Krisztián zongoraművész)

Az őszi rendezvények közül kiemelkedik a szeptember
végén Pázmándon tartott szüret, szüreti rendezvény. Buckó
Imre bácsi vendégs zeretetében a mintegy 50 fős résztvevő jól
érezte magát, s öröm volt látni, hogy az endrődi buszos részt
vevők mellett Tatabányáról, Esztergomból, Budapestről stb.
érkeztek tagok, jelezve az összetartozás fontosságát.

Október végén pedig Endr ödön került megrendezésre a
hagyományos diszn óv ágás, szintén nagy sikerrel. Az eddigi
éveket tekintve rekord részvétellel. Hálás köszönet a rende
z őknek,

Határ Győző: Hamutartó (Elmondja: Cserenyecz Éva)
Határ Győző: A gyomai gyom,
Határ Győző:Visszakapaszkodás (Előadta:

Tege Antal, a Békéscsabai Jókai Színház színművésze)

A gálaest Várfi András polgármester zárta le.
A gálaműsor után a Határ Győző Városi Könyvtárban baráti

beszélgetésre került sor, ahol nem csak a helybeliek vettek részt,
hanem sok vendég is körünkbenmaradt.

A program november 16-án, szombaton 10 órakor folyta
tódott, a Hátár Győző költészete című konferenciával, melynek
fővédnökéül Bogyay Katalin UNESCO nagykövetet kérték fel a
szervezők.

A konferenciát Mezey Katalin nyitotta meg, majd felolvasta
Buda Attila (az ELTE könyvtárvezetője, bibliográfus, irodalomtör
ténész) Határ Győző, a reneszánsz ember című előadását.

Mohácsi János: Egy sok műfajú alkotó - A költészet helye Ha
tár Győző életében

Dobos Marianne (Szabó Lőrinc-díjas közlró): Emlékeim Határ

Győzőről

Dr. Kabdebó Lóránt (irodalomtörténész professzor):
Liturgikon - Határ Győző költői pályakezdése

Dr. G. Komoróczy Emőke (az irodalomtudomány kandidátu
sa, ai MTA köztestületének tagja): Határ Győző kései költészete

Szakolczay Lajos (irodalom és művészetkritikus): Hajszálhfd 
Határ Győző költészete című előadásaikatadták elő.

Az előadók mindannyian személyesen is ismerték Határ Győ
zőt. Előadásaikat éppen ezért tudta megszínesíteni a személyes
élmények sokasága . A konferenciát érdekes adalékokkal és ed
dig ismeretlen kézirattal lepte meg Fehér Zoltán irodalomkuta
tó, aki antikváriumban bukkant rá Határ Győző Anibel regényé
nek feltehetően első leiratára.
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Egy öreg ló felsóhajt magába,
Mért nem fognak minket most a hámba,
Itt a szántás, vetésn ek ideje,
Mégse fognak minket az ekébe.

Ott egy ember felült az ekére ,
Se ostor, se gyeplő nincs kezébe,
Egy kereket forgat erre, arra,
Utána meg hasad a barázda.

Ló barátim már régen hallottam,
Még akkor két éves csikó voltam,
Hogy valami traktort készítenek,
Ezután azzal szántják a földet.

Itt a traktor szánt már minden felé ,
A ló értéke halad lefelé ,
Soh se lesz már nekünk becsületünk,
Akár mennyi kukoric át eszünk.

Mert a gazdák már úgy gondolkoznak,
Had pihenjenek ezek a lovak,
Etessétek, hizlaljátok jól meg, .
Majd a virsli úgy fizet érte meg.

Ló barátim mi lesz akkor vélünk,
Ha ilyen sok kukoricát eszünk,
Disznó módra hizlalnak bennünket,
Azután eladnak a virslisnek. '

Bőrünket viszik majd a bőrgyárba ,

Had legyen a parasztnak csizmája,
A húsunkból virslit kész ítenek,
Amit Pesten az urak megesznek.

Csontunkat a cukorgyárba viszik,
Abból a finom cuk rot készít ik,
~ Hangyákba szerte-sz éjel ~?rdják,

Es a kisasszonyok szopoqati ák,

Farkunk meg a kefegyárba kerül,
Abból meszelő és kefe készül ,
A gyomrunkból hurkát kész ítenek,
Amit majd a proletárok esznek.

Ló barátim az-az egy vígasztal,
Útszéli ároknál szebb az asztal ,
Mert a virsli az aszta lra kerül,
A cukor meg a te ába merül.

De ezelőtt , ha egy ló megdöglött,
Azzal tovább senki sem törődött,

A tetemét lökték az árokba,
Juhászkutyáknak lett martaléka.

Gazdám mi lesz, ha elkopik csizmád,
Traktor bőrből nem csinálnak csizmát,
Mi lesz veled , üssön meg a guta,
Mezítláb jársz , mint a többi kutya.

A v i rs l i bő l te úgy sem ehetel,
Mert olyan helyre te nem mehetel,
Mert ahol a virsliket fogyasztják,
Parasztot onnan könnyen kidobják.

A cukor meg nem parasztnak való,
Néked az avas szalonna is jó,
Hisz te úgy sem szereted a cukrot,
Edd meg te a tehén hulladékot.

Szobád at sem tudod kimeszelni,
Mert meszel őt sehol nem fogsz kapni,
Hisz a traktornak csak addig lesz farka,
Még a sofőr oda fönn ül rajta.

Nem mondom a hurkából ehetel,
De azért te nagyon megfizetel ,
Ha nem fizetsz, nem eszel ló hurkát,
Edd meg hát a hibás disznó orrát.

Hozzád fordulok most kedves gazdám,
Örökségül fogadd a tarisznyám,
A traktoron használd a szemedre,
/!\. barázdát jobban látod vele.

Már engemet tovább nem kínozol ,
Mert ezután csak traktorral szántol ,
Szamarat vegyél majd a vásárba,
Mert szamárnak szamár a barátja.

Az autó elhaladt és Gyomán a Heller szálloda előtt danolták...

Megjöttünk Hunyafaluból,
Kiugráltunk az autóból.
Pezsgőt ide pincér azt a rézangyalát,
Rögtö n fizetjük a számlát. .

(Ez utóbbit ('lgy siket-néma lány hallotta s beszelte el.)

Jó borivók nótája (1938)

Csoda történt vasárnap délután,
Szövetkezetben vecsernye után ,
Összeült egy borivó társaság ,
Akik régen nem látták már egymást:

Habzda Vendel, Vaszkó István bács i,
Szujó György, Par óczai György bácsi,
Tímár Pál, Szurovecz Lukács báCSI,
Vaszkó Pál meg Tímár Imre bácsi,

Kezdték a gyönygyösi boti kóstolni ,
Kezdett is a fülük pirosodni,
Oly jól esett nékik a gyöngyösi ,
Sándor alig győzte kihordani.

Habzda Vendel megkezdte a nótát ,
Kakas bácsit rögtön odah ívták,
Húzd rá Kakas azt a rézangyalát,
Ismersz minket, megadjuk az árát.

Habzda Vendel poharat ürített ,
Amit rögtön kályhához röpített ,
A többiek, hogy eztet meglátták,
Habzda Vendeit ők is utánozták.

Röpültek az üvegek, poharak,
Az asztalon egy Oveg se maradt ,
Az üvegeket mind elpusztították,
Végre a bort fazekakból itták .

Kakas bácsi akkor megjárta,
A bort ő is fazekakból itta ,
I<ormos lett szeme, orra és szája,
Odahaza nem ismertek rája

Feleséaemikcir megi smerte,
Azt kérdezi , hát ez mi a fene ,
Mi lett veled egyen meg a manó,
Vénségedre lettél kéménykotró.
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A gyomai református vallású lakosság ki- és beházasodási szokásai 1780-1830 között - I. rész

A következő néprajzi-helytörténeti vo
natkozású sorozatunk témája a gyomai
ref. vallású törzslakosság párválasztási

' irányultsága a 18-19 . század fordulóján.
Azért választottam kutatásaim alapjául a
megjelölt szakaszt, mert a rendelkezésre
álló - sajnos hiányos - anyakönyvekböl
(kezdődnek 1741-től) megismert adatok
ból 1780 táján kezdenek el szaporodni
az exogám (kívülről) házasságkötések,
eladdig többnyire endogám (belülről, tele
pülésen belül) házasságok voltak. Termé
szetesen nem az összes adat feltünteté
sévei gondoltam dolgozatomat közreadni,
hanem csak extrém (küfönleqes) esete
ket - lelkészek, tanítók, nemes emberek
- valamint az özvegységre jutott mindkét
nemen valók házasságkötéseit, valamint
a korabeli cigányok (minden esetben va
lamilyen mesterséget űzők) párválasztási
irányát szeretném ismertetni. Egy-egy "jel
legzetesebb" évfolyamon belül teljes adat
bázist, tehát a helybeli földmives nép há
zasságkötési adatait is közreadom. Igen
tanulságosak ezek az adatok, ti. kitűnik

ezekből, hogy általánosan ősztől télvé
géig terjednek az esküvők s lakadalmak,
nyáron s más időpontokban szinte csak
"nadrágos emberek" s megözvegyült föld
mívesek kötnek házasságot. Ez utóbbiak
azon egyszerű okból, hogy az elkeserítőn

magas létszámban meghalt - gyermek
ágyi lázban, tüdőgyulladásban, szülési
nehézségekben, stb. - fiatalasszonyok
helyét minél elébb pótolni kell, egy földmí
ves gazdaságban "asszony kell a házhoz",
s nem utolsósorban az árván maradt gyer
mekeknek anya kell.

A vizsgált időszakban szigorúan kivétel
nélkül a szomszédos ref. vallású helysé
gekbői házasodtak. így pl.: Mezőtúr, Túr
keve , Dévaványa, Köröstarcsa, Körösla
dány, Mezőberény, de távolabbi bihari ,
hajdúsági, arad vármegyei, bánáti helysé-

gekből is hoznak asszonyokat. Csak meg
jegyzem, hogya helybeli gyomai evangé
likus németekkel s a szomszédos endrődi

római kath. lakosokkal a 19. sz. végén s a
20. sz. elején aztán egyre nagyobb szám
ban történnek "vegyes házasságok". Az
egyes helységekben .szolqál ó" cselédlá
nyok, béresek, egyéb alkalmazottak kö
zötti házasságokat is feltüntetem s zárójel
ben általában ehhez és egyéb esetekben
is "magyarázó" megjegyzéseket füzök,

1781 . május 2-án Tarcsai lakos Tóth
János 20 eszt. legény vette magának fele
ségül gyomai lakos Szabó István Berény
ben szolgálóskodó árva hajadon leányát
Katát, aki szinte 20 eszt.

1782 . jún. 6. Békési lakos Szűcs Fe
renc vette magának feleségül gyomai la
kos Nyilas György özvegyit Kincsem Sza
bó Ilonát.

1782. november 27-én Béres György
hozta magának feleségül Tarcsárúl Nagy
tiszteletű Prédikátor Paksi János özvegyit
Pápai Erzsébetet. (A Béres familia erős

telkes gazda nemzetség volt már ekkor is,
valószínű ezért mondott igent egy ref. pap
özvegye kérőjének).

1783 . jan . 22 . Túrról jött Bánhorváti
Mihály 28 eszt. vette magának feleségül
Velkenyei István özvegyit Szabó Sárát aki
37 eszt.

1783. aug. Tamásdi Prédikátor Tiszte
letes Kabai János vette feleségül helybeli
lakos Szilágyi István hajadon leányát Ju
ditot.

1783. nov. 5. Seprenyi Mihály 22 eszt.
helybeli legény vette feleségül Vatai János
házánál lakó K örözs-Taresai lakos Szik
szai Sámuel hajadon leányát Borbálát 18
eszt.

1784. febr. 16. Mészáros Mathébusz
Mihály vette Szarvason tartózkodó Beré
nyi lakos Rumcsek György (ez nagy való-

színűséggel evang . va'llású) hajadon leá
nyát Borbálát.

1784 . nov. 17. Kun Mihály 25 eszt
helybeli legény vette feleségül Szaniszlai
István házánál szolgáló Berényi lakos
Kincses János hajadon leányát Juditot 17
eszt.

1784 . nov. 24 . Király István 24 eszt.
helybeli legény vette feleségül Körözs
Ladányi lakos Karátsony Mihály őzvegyit

Kováts Sárát.
1785 . jan . 26. Öreg Ori István gyomai

lakos hozta magának Túrról feleségnek
Vásárhelyi István özvegyit Kováts Katát.

1785 . szept. 21 . Nótárius (azaz a falu
jegyzője) Szabó János hozta magának
feleségül csökmői Tiszteletes Prédikátor
Uram Sulyok István hajadon leányát Katát

1786. nov. 22. Szerető János 23 eszt.
gyomai legény vette magának feleségül
Néhai Ványai lakos nemes Papp Bálint
mcstan Bíró Péter mostoha attyánál tar
tózkodó árva hajadon leányát Sárát.

1786 . nov. 22 . Turkevi lakos Takáts
András vette feleségül Néhai Túri lakos
Horváth György özvegyit Kováts Péter le
ányát Katát.

1787. január 8. Szentesen lakos Lakos
István vette magának feleségül helybeli
lakos Néhai Dücső (Dicső) János özve 
gyit helybeli lakos Kováts Mihály leányát
Erzsébetet.

1787 . jan. 17. Karcagi lakos Juhász
Bernáth Mihály vette feleségül Sebők

Nagy János helybeli lakos özvegyit Toldi
Erzsébetet.

1787. január 29. Szántai Kollár János
Szarvas helységbeli lakos csizmadia le
gény vette helybéli lakos Pálinkás András
hajadon leányát Máriát.

1787. február 6. Helybéli lakos Vintze
András vette feleségül Túri lakos Muzsnai
András leányt Erzsébetet.

Cs. Szabó István

GYÖNGYSOROK
Híres emberek mondásai

"Neveld gyermekeidet szeretetből, szeretet által szeretetre.
Ki gyermeket nevel, nevelje magát is míntak éppé,"

"Ha az ifjak gondo zása és nevelése helyes úton halad, akkor
az állam hajója biztosan halad előre.

Ha ellenben baj van a nevelés körül, - arról jobb nem is be
szélni:'

"Az államok akkor pusztulnak el, amikor már nem képesek
a hitványakat a derekaktól megkülönböztetni:'

"A háború az emberek javát emészti fel s a férgesét kíméli
meg:'

Tisztelt Fogadóink!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogya

11f'·'I"óz '
új hely re költözött, Gyomaendrőd, Fő út 56/1 sz.alá.

Megújult környezetben, detovábbra issoknyerési lehető
séggel és eséllyel várjuk

ifátékoskedvű fogadóinkat!
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Labdarúgó hírek il Megyei I. osztályból
A November 16-iki hétvégén be

fejeződött a bajnokság őszi szezonja
a Megyei I. osztályban. Sajnos a záró
forduló kellemetlen meglepetést ho
zott, hiszen hazai pályán a biztos ve
zetés után súlyos vereségbe szaladt
bele a csapat.

A labdarúg ó szövetség az elmúlt
évek időjárási tapasztalata alapján,
a tavaszi szezonról két fordulót is

d előre hozott, amelyet még az őssze l
tt.·~ le kell játszani a csapatoknak . Az el-

múlt években, márciusban nagyon
sokszor rosszabb időjárás i körülmények uralkodtak a sportp á
lyákon, mint november végén, ezért döntötta szövetség a nov
emberi játéknapok mellett.

Az eddig leját szott mérkőzések eredményei:

2013. 11. 03. Méh keréki SE - Gyomaendrőd i FC 5: O
G.: --

mlndeqy alapon támadn i kezdtek és a gyomaend rőd i védelem
összeomlott.

Öt perc alatt két gólt szerezve kieqyenl ítettek a vendégek,
majd a két perccel később lőtt hazai góllal még sikerült vissza
venni a vezetést, de az utolsó tizenöt percben ismét a vendégek
szereztek még három gólt. Az utolsó huszonöt percben öt gólt
szerzett aTótkomlós a telj esen megzavarodott hazaiak ellen, így
a biztosnak ígérkező győzelem súlyos vereséggé vált.

2013. 11.23. Gyomaendrődi FC - Füzesgyarmati SK 1 : 3
G.: Boér Zs.
Ifi.: 4 : 2 G.: Demeter Cs., Putnoki T., Dávid 1.,

Csapó P.

A tavaszi szezonról előrehozott első forduló lejátszására ke
rült sor, kissé hűvös, de még nem kellemetlen őszi i dőjá rá s ba n.

Gyors gólváltással kezdődött a mérkőzés, a vendégek a nyolca
dik, a hazaiak a tizenharmadik percben találtak a kapuba. Ezt
követően megpihent ek a csapatok, a mezőnyben folyt inkább a
játék, a kapuk kevésbé forogtak veszélyben, így a félidő egyen l ő

állással zárult. A másodikban a vendégek enyhe mez őnyföl énye

volt a jellemző, a hazaiak a kontráikban bíztak. A félidő közepén
azonban egy ártatlannak tűnő helyzetből a vendégek ismét
megszerezték a vezetést. A hazaiak megpróbáltak az egyenlíté
sért támadni , de eközben nagyon kinyíltak és a m érköz és végén
a gyarmat egy büntetővel végleg eldöntötte a három pont sor
sát.

Fülöp Zoltán

Farkas Sándorné

Roma Polgárjogi Szővetsé g Játszóház
2013. október 27.

Az újság minden kedves olvasóján ak és asportbarátoknak
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a Gyomaendrődi

FC vezetősége ésvalamennyi sporto lója.

Szervezet ünk a Kner Imr e Gimnázium Knertészek csapatával
közöse n szervezett Játszóh ázat Közösségí Házunkban. Közel 70
80 gyermek vett részt. Délelő tt 10 órakor kezdődő Játszóh ázban
mind enki megtalálta a számára megfelelő játékokat (társasjáték,
activity, labdajátékok, rajzolás, színezés stb.). A nap folyamán a
gyermekeket megvendégeltük ü d ítővel és süteménnyel. A gyerme 
kek mellett a feln ő tt koroszt ály'számára is biztosítottuk szórakozás i
lehe tő séget. Közös beszélgetések és hangulatos élőzene hallgatás és
mulats ág volt. Továbbá szervezetünk ezen a napon két Rózsahegyis
Nyertes Tehetséggondozó pályázat záró programjainak ado tt he
lyet, ahol közel 80 gyermek és 40 felnőtt vett részt. Ugy gondol
juk, nagyon jól telt el ez a közös program , lehetőségeinkhez m érten
többször szeretnénk hasonló programot rend ezni.

lfi.: 2: 1 G.: Kiszely M.

Kissé tartalékosan utazott csapatunk a tavalyi bajnok ottho
nába, de bíztunk a csapat tartásában. A jobb játé ke r őr felvonul
tató bajnokcsapat azonban már az első percektől nyomás alá
helyezte a kapunkat, nem engedte játékosainkat kibontakozni. ;-- ..l.-_ _

Húsz percig bírta a nyomást a védelem, majd őt perc alatt két
gólt is kapott. Nem változott ajáték képe a másodikjátékrészben
sem. A hazaiak végig támadtak és még három góllal terhelték
meg a hálónkat. A védelem nem boldogult a hazai Bányai - 80n
dár kettösse l. akik 3 - i arányban osztoztek az öt lőtt gólon. A
mérkőzésre jellemző volt a Gyomaendrőd edzőj é nek önkrit ikus
nyilatkozata: "Jól állt raj t unk a mez, és további pozitívum, hogy
nem esett az eső:'

A bajnokság ősz i zárásaként a Tótkomlós látogatott Gyoma
end rőd re ésmindenki hazai győzelemre számított. A félidő köze
pén egy form ás hazai támadás meghozta az első gólt is,amelyre
a vendégek csak kapufával tudtak válaszolni, így előn nye l zárult
a félidő. A játék képe a második felvon ásban sem változott, a 60.
percben megszületett a megnyu gtató második gól is. Az utolsó
félóra azonban rémálommá vált. A biztos vezetés nem a haza
iakat nyugtatta meg, hanem a vendégeket tüzelte fel. Minden

2013. " ' . 09. Mezőberényi FC - Gyomaend rőd i FC 1 : 2
G.:Toldi B., MolnárT.
Ifi.: 7: 1 G.: Csapó P.

A gyomaendrődi csapat szerette voln a az előző fordulóban
elszenvedett vereséget feledtetni, így más felfog ásban, sokkal
harcosabban kezdte a mérkőzést. A hazaiak nem találták ennek a
játékstílusnak az ellenszer ét. csaka vendégvédelem hibáiból ke
rültek néhányszor helyzetbe. A félidő közepéri két szép támadást
is sikerült góllal befejezni, Toldi és Moln ár révén, így a félidőre

megnyugtatóvá vált az előny. A második játékrészben a hazai
ak is akt ívabbá váltak, több veszélyes támadást is vezette k már.
Küzdelmes mérkőzés alakult ki, ahol a hazaiak a félidő közepen
szépítettek. Többre azonban már nem futotta az e rej ü k bő l. Jó
e lső félidei és küzdelmes második félid ei játékkal sikerült értékes
három pontot szerezni idegenben.

2013.11. 16. Gyomaendrődi FC - Tótkomlósi TC 3: 5
G.: Moln árT.(2J, Erdő si Gy.
lfi .: 2: O G.: Dávid 1.(2)
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RÉ "G I-ÚJ KI SNA PTÁR
Hegedűs Zoltán

HAZAFELÉ
három versben

és

de

miközben

Úgy mentünk a rorátéra ,
Anya és legkisebb fia.

Hol tal álorn, hol keressem,
Kinek hitem köszönhetem ?

Egy árny ölel át hir telen:
Tavaszi szó és őszi szem !

Európa mostanság

a nagyok már régóta szépen beszélnek
hol szidnak - hol dicsérnek

fogy a határ - nincsen már vám
otthonra lel itt az iszlám

Újbudai kereszteződésben

álm okat sző
Koszovó

újabban megint fáj
a Dunatáj

Leroh adt kesztyűm, így divat itt ez,
Sálam a fejeme n, folt a szemem alatt.
Sátramat hoznám az út közepére,
De rám szólna akkor mindj árt a jard.

Fakó kabátom múltja egy szivárvány,
S a számban nincs sem mi mű anyag.
Mindennap jövök a jó levegőre

Dolgozni és tart ani verse nysúlyomat.

Veszélyes munka, én mégis vállalom
Annak tud atában, hogy szeret a Jani.
Titkomat nejlonszatyrok mélyén féltem .
Ember vagyok én is, s nem vagyok "akárki"!

A roh anó világban mint egy falat kenyér :
Arco m m élt ós ága, s mozgás om dallama.
Csak kérni tudok, és nem követelek,
Tisztell ek Autós, kö szőntve-b ólintva ,

A barázdákat nézd nemes arc élernen,
S ne kérdezd soha, hogy jutottam ide,
Mert poklok - sáskák - mér gek után is van
A személyemnek rend es jó hitele.

Megért ek mindent, ha adsz, ha nem,
És azt ne hidd, hogy irigyellek.
Légy boldog, légy gazdag, légy... mit tudom én
Csak nézz rám, és ne csóváld a fejed!

Szép vagyok mo st is, tekints hát rám,
S csillogó ablakon nyújt sd ki a zsugát.
Szürke hajam lebben a ködb en, vigyázz,
hogy el ne üsd az üdvöd zálogát!

Már egy hete..

Anyám szidott és rám nézett ,
S holta után megigézett.

Anyám dicsért és elfordult,
S szeméből a könny kicsordult.

Fújt a szél és vágott a hó,
Anyám háta mögött volt jó.

Biczó Tamás rajza , 1956

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának Megemlékezése

November l-j én 14 órakor immáron negyedik alkalommal
megeml ékezett Önkorm ányzatunk az elhunyt cigányzen é szekről. A
megemlékezé~ részeként Botos János ~ It a l "vezetet t helyi cigány~~

nekar muzsik ált, mely alatt a megem!ekezok elhelyeztek koszorúi-
kat, vir ágokat, gyertyákat az emlél<ln~ e}őtt. , ,

Egyútta l Onkormányzatu nk szokasa ho z h íven koszorut helye
zett el (cigányváros) előtti feszületnél.
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Pályaválasztás

Iskolánk 8. osztályos tanu lói október 10-én
részt vett ek a Békés Megyei Kormányh ivatal
Munkaügyi központja által szervezettLeqyen
általad több a vi lág" elnevezésű pályaválasz
tási vásáron a békéscsabai Városi sportc sar
nekb an. Külön öröm volt számunkra, hogy
a Munk aügyi Központ által hirdete tt alkotó i
pályázaton iskolánk tanulói közül a hetedikes
Wéber Dorina .Kutyakozmet ikus leszek" című
rajza külön díjat kapott.

A kiállításon megyénk középiskolái mellett
vállalkozók, kü lö nböző intézmények, egye
tem ek és fő is ko lá k is felállítottá k standjaikat,
igazán bőség es kínálatot adva a pályaválasz
táse lőtt álló tanu lókn ak. A gyerekek bepi llan
tást nyerhett ek szá mtalan szakma rejtelmeibe,
kipróbálhatt ak kü lö n böző gépeket, számító
gépes programokat, hegeszthettek, traktoroz
hatt ak. Megkóstolhatták a pékek és cukrászok
ínycsiklandó és sokszor szemet gyönyörködte
tő termékeit, fényképezkedhett ek, masszíroz
tathat tak. megcsodálhatt ák az ízléses ünnepi
terítést, s nem utolsó sorban é rde kJőd h ettek

tan ároktól. diákoktól egy-egy iskola hét köz
napjairó l, a felvételi feltétele iről, a különböző

szakmák t itka iról.

Tétika

Az idei Tátikán új ra megtelt a to rnate rem
n éz ökkel. Nem csoda, hiszen olyan sztárven
dégek látogattak el hozzánk, mint az AC/DC,
Scooter, Pink, a Pa-dö-d ö, Robbie Williams,
Khaled, David Getta, Michael Jackson, Selena
Gomez, Zalatnay Sarolt a és persze még sokan
mások is. A már több mint 20 éves hagyom á··
nyos programunkon ezútta l 17 produkciót
nézhetett végig a lelkes közönség. Kellemes
kikapcsolódás vo lt gyereknek, felnőttnek egy
aránt.

Nyertes pályázatok

Sikeres pályázatok segítségével öt tehet
ségprogramot valósíthat tunk meg az elmúlt
hetekben. A Nemzeti Tehetség Program ke
retében meghir detett iskolai pályázatokon
nyert 5,6 M Ft támogatás fő célja a tehetségek
felismerésének, gondozásának támogatása,
illetve újabb tehetségsegítő programok meg
valósítása volt.

nA tehetséges fiatalok művészet i tevé
kenységeinek támogatása"című pályázatának
keretében képzőművészeti tehetséggondozó
programban vettek részt a gyerekek, akik szí
vesen vállalkoztak külön leges mego ldásokra,
új technikákra. Élvezték a tapasztalatszerzés,
az alkot ói munka örömét. A fog lalkozásokon
l ehetőségük nyílt számos alapanyag és tech
nika meg ismerésére és kipróbá lására, újra
felhasznált anyagból alkotás létrehozására.
Gyomaend rőd képzőművészetekben aktív al
kotóinak kiállíto t t mun káit megnézték az Őszi

tárlaton .
"A roma fiatalok tehetségfejlesztésének,

a fejlesztést végző szakemberek képzésé
nek, valamin t a roma fiatalok tehetségsegí
tővé válásának támogatása" progra m célja a
lehetőségekhez mérten, megismerkedni a
magyarországi romák kultú rájával, hagyomá
ny ával. nyelvével, szokása ival. Legfontosabb
célja azonb an az volt , hogy a roma tanulok
merjék felvállalni önmagukat, közösségük ha-

gyományait. A csopor tnak l ehetősége volt egy
háromnapos pécsi kirándulásra is, melynek
során a város nevezetességeivel ismerkedtek,
voltak a Zsolnay, a Vasarely, a Csontváry és a
Bányászati Múzeumban is. Szállásuk a Gandhi
Gimnázium kollégiumában volt.

"A tehetségazonosító diák-sportversenyek
támogatása" programban a tesztfeladato k
teljesítésének eredm énye alapján azonosítot t
és beválogatott teh etségek részére.Sereqfo 
gyasztó" (tűzharc) néven ismert, a gyerekek

Fakanál készül a Roma tehetségprogramon

körében a testnevelés órák közkedvelt játé
kából versenyt rendeztek a gyomaendrődi

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ is
kolái között. A játék mozgáskultúrája hasonlít
a kézilabdáéhoz, így célunk tov ábbá a sportág
iránti é rd eklődés felkeltése is, valamint minél
tö bb l eh etőség et biztosítani a gyerekeknek a
rend szeres sporto lás iránti igény kialakítására,
ennek napirendjükbe beépül ésére.

"Idegen nyelvi táborok támogatása" című
páiyázat l ehető séget adott, hogy a 6. osz
t ályes tanu lóink kis csoportja egy öt napos
idegen nyelvi és képzőművészet i táborban ve
gyen részt. Az Utazz velünk! tábor célja az volt
hogya gyermeke k minél jobb an megi smerjék
és megér tsék a brit és roma kultúra hagyo
mányainak jelle gzetességeit, szokásait. Filmet
néztek Londonr ól. megformázták agyagbó l
a Ston ehenge-et és egy hagyományos roma
putri t készítettek . A tábor része volt egy bu
dapesti kirándul ás is, mely során megtekintet
ték a bri t Nagykövetség épületét ellátogattak
a Szépm űvészeti MLlzeumb a, a délutánt pedig
a Főváros i Állat- és Növénykertben tölt ött ék.

A Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány
szervezésében iskolánk e lsősei tehets éggon
dozó programban, táboro záson, kirándu láson
és családi napo n vehettek részt. A Nemzeti
Tehetségprogramhoz benyújt ott "A tehetség
gondozás fo lyamatosságát biztosító progra
mok támogatása" című pályázat kapcsán az
Emberi Erőforrá so k Min isztérium a 2,477 M Ft
támogatást nyújtott e program megvalósítá
sára.

A pályázatok írásában és megva lósítá
sában részt vett: Szentpéteriné Uhrin Ildi kó,
Dinya Zoltán né, Tóth Magdo lna, Szentpéter i
Boldizsár, Takácsné Rojik Gizella, Gyetvai Já
nosné, Kóny án é Jakab Ida, Takács Mátyás,
Hanyecz Ildikó, Kolohné Mi kó Magdolna, Pa
róczai Zoltán.

Az iskolai élet rő l sok információt és képet
ta lálnak az iskola hon lapján:

v.v~Lv.v.J.Q:S5gb.egYLi..:; ~Qli:lJ1.!J
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Vecsés 2009. január 6.

Nézem a szürke égboltot, s
elmerengek, hogyanalakulát a pára
hópelyhekké nekünk mára?
Megfejteni nem tudom,

örök titok marad , mondhatom.
Egyre fehérebb a kert ünk,
hógolyózhatunk, s nevetünk,
mikor h óembert építünk.. .

írta: Benke Mária

Télihóesésben . . .

A szürke égboltot látva,
a havazásra várva ,
szelíden gondo lok a ny árra,
mikor perzse l a nap ...

Elgondolom, hisz
minden évszak szép nagyon.
De a tél hó nélkü l sivár,
az ember havazást vár. ..

Megborzongok, kicsit fázorn,
összehúzom a kabátom.
Csak sétálgatok a kertben,
az arcomra hópehely rebben.

. Nagy pelyhekben hull a hó,
nevetni támad kedvem, juj de jó!
Január van, itt az ideje,
hogy havas legyen a táj teteje.

tiK

Vecsés, 2012. december 10.

Karácsonyi üzenet

Illatos fenyő a szob ában,
díszítésre vár magáb an.
Majd a Család körülveszi,
csillogó gömbökkel díszítge ti.
Boldog öröm ragyog az arcokon
szívem dobbanását hallgatom ...
Vidám karácsonyi ének szól,
érezzük magunk' nagyon jól.
~z angyal benéz az ablakon,
ürül, a Karácsony jó alkalom,
hog y lelassuljon a rohanó Élet!
Az emberek érezzék a szépet
lelkükben, s együtt ünnepeljék
a kis Jézus születésének eljövetelét.

Angyal suhant át az égen,
s egy üzenetet hozott:
"Ember tedd szebb é, 
s jobbá a holnapot!"
Az est-hajnal csillag
fényesen ragyogott,
Karácsony hajna lán
Nekünk utat mutatott.
A ragyogó csillagot

.csod áltam az égen,
s eszembe jutott milyen
volt egykoron régen
a Karácsony, a szeretet ünnepe,
melegséget hozott a szívekbe ...

to az egész táj at .
A Mikulás rénszarvas szánna l szóquldott. őt szólította,

ak i nagyon jó l viselkedett, innentő l kezdve soha nem mon
dott egyetlen csúnya szót sem, sok-sok ajándékot kapott
tőle, de nemcsak álmában, a va lóság ban is.

Másnap azovibon elmondta, mi történt ve le, s meg
ma gyarázta Tominak , hogy csak a rossz gyerekekn ek nem
viszi a Mikulás az ajándékot, ak ik jók, azokhoz elmegy-és
ajándékot ad, mert IGENISva n Mikulás, tegnap ná luk járt,
ő ta lálkozo tt is vele ... Tomi is megingott a korábbi kijelen
tésében, és motyogott valamit Petinek. Pet i azontúl soha
többé nem beszélt csúnyán, szót fogadott és minden té
len nagyon vá rta a Mikulást. "

Mesék, versek ...
----

Peti és a Mikulás...

2013. decem ber

-Peti egy igen talpraesett fiata lember, má r majdnem 5
éves, persze óvodás.

Mivel mindenre fogékony, hitelt adott az ovis baráta i
szóbeszédének, miszerint nincs isMikulás. A Tomi azt mond
ta , hogy az ajándékokat a szülők szokták a cipőkbe rejte
ni, mikor a gyermekek ela/szanak .

Gondolta , ennél b iztosabb forrás nincs, hisz Tomi látta
a mamáját, mikor odalopakodott akltisztított cipőhöz és
piros mikulás c sokikat dugdosott bele,

EI kell rnes élnern . hogy Peti sajnos nagyon csúnyán be
szél. amiért Edesanyja fo lyton korholja , sőt már időnként

apróbb b üntet éseketls kirótt a kis fickóra, de mindhiába .
A minap azt mondta Edesanyja Petinek , ha ilyen csúnyán
beszélsz, a Mikulás nem hoz neked semmit , csak virgácsot.

Erre ő határozottan azt vá laszolta, hogy nem is baj,
mert úgysincs Mikulás, én tudom.

- No , bumm! - gondolta anyu , most mit tegyek?
Hirtelen eszébe öt lött, hogy van egy kedves kollégá

ja , aki minden évben Mikulásnak öltözik, és hordja szét a
kis csemetéknek az ajándékokat, így há t megkérte, hogy
december ó-á n hozzájuk isjöjjön el, svirgáccsallepje meg
Petit. magyarázza el neki, hogy nem szabad csúnyán be
szélni.

Teltek a napok , s már anyu nagyon várta a Miklós-na
pot,

Délután elhozta az oviból gyermekét, beszélgetett
vele, aki e lmesélte , hogy jön a Mikulás, de a kertészbácsi
volt fe lö ltözve Mikulásnak, mondtam én, hogy igazából
nincs is.. . Anya nagyot sóhajtott.. ,

- Ejnye, kisfiam miért va gy ilyen? Hidd el, hogya jó gye
rekeknek a Mikulás viszi az ajándékokat, a rosszaknak pe
dig a virgácsot. No, csak várj, ma jd meglátod".

Esteledett. Peti játszott a szobában, s közben csönget
tek ,

Anya a vacsorát készítette, s megkérte kisfiát, hogy
nyisson ajtót,

Pet i az ajtóhoz szaladt, kinyitotta, és egy őszszakállú Mi
kulás állt na gy zsákjóval az ajtóban, kezében egy csokor
virgács ot tartott .

A kisfiú meglátta, kikerekedett a szeme, o szája e lé
kapta kis kezét s azt mondta :

- Hú, basszus, itt a Mikulás". Ezt nem hiszern el ! -
A Mikulás a fejét cs óvólto. hogy lehet, hogy egy kis

fiú ilyen csúnyán beszél. beiépett oz e l őszobóbo. de Peti
úgy megijedt, hogy berohant a nappaliba, s e lbújt a fotel
möqé: A Mikulás kerte . hogy jöjjön elő , hiszak i ilyen csúnya
szavakat ha sznál. és még hitetlen is, az vállalja a következ
ményeket .

Most nem kap escklt. csak virgácsot. sőt a büntetést is
kita lálja Anyuval, hogy mi legyen, ha nem szokik le a csú-
nya beszédről.

Pet i hanyatt-homlok rohant a la kásban, még jobb bú
vóhelyet kere sni, majd hirtelen meggondolta magát, és
így szólt :

- Anyuuuci! Megígérem , hogy soha többet nem beszé
lek csúnyán, csak küldd el ezt az izét, ezt a Mikulást , va gy
mitl -

Megbeszélték.
Peti bocsánatot kért, szégyellte nagyon magát, min

dent megígért, csak menjen el már ez a nagyszakállú bá
csi, ugyan nem rnerte beval lani. de fé lt t öle ..;

Már nem kételkedett a Mikulás létezésében ...
Este lefeküdt, s á lmában nagy hó volt. me ly beborítot-
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Rendhagyó iskolai énekóra mollban

Ágostonné Farkas Mária igazgatónő meghívására a Kis
Bálint Általános Iskolába látogatott az ismert és népszerű

Muzsikás együttes. A nemzetközi hírű Kossuth - díjas és Liszt
Ferenc - díjas magyar együttes hangulatos, vidám koncertet
adott elő. Bepillantást kaptak az érdeklődő gyerekek a csodála
tos "csak tiszta forr ásb ól " született népi dallamok világába. Sőt

még a népi hangszereket is bemutatták a zenészek. A koncert
az együtt énekléssel fejeződött be, a gyerekek nagy örömére,
megérdemelten szólt a vastaps. Köszönjük a csodálatos zenei
élményt, reméljük, lesz még alkalmunk az együttessel közösen
eiénekeini a lakodalmi csujogatót.

A Muzsikás együttes

Bolyai Matematika Csapatverseny

A Bolyai Matematika Csapatverseny a ~013/2014.

tanévben is megrendezésre került. A KisBálint Altalános is
kolából harmadik évfolyamtól nyolcadik évfolyamig négy
fős csapatok tették mérlegre tudásukat. A Békés megyei
iskolák között 40 csapatból a következő eredmények szü
lettek:

Almási Lili
6. osztály

Eszesek
Felkészítő nevelő: Gál Bence

8.hely Vaszkó Lajosné Jónás Péter
Tóth Ákos

Felkészítő nevelő: lqn ácz Kata
7. osztály

Okoskodók
Fekécs Éva Molnár Ákos

14. hely PalicskánéSzegedi Szántó Milán
Katalin Variú Dániel

Felkészítő nevelő:
Bödör Balázs

8. osztály Szárn íj)
Palicskáné Szegedi

Miklavicz Ákos
S. hely hősök Katalin

Tótka Attila
Vincze Viktor

A legeredményesebben a 8. osztályosok szerepeltek,
akik bejutottak az első hat díjazott közé, Gyulán vehették
át az okleveleket és ajándékaikat.

Kiállításon a Kis Bálint Iskola tanári kara

Zöldülj! Fordulj!

A Kis Bálint Általános Iskola tanárai 2013. november 11
én tartották a 2013/2ü14-es tanév első nevelőtestületi értekez
letét. Témája: Zöldülj! Fordulj! címmel egy érdekes bemutatót
takart, kiállítással egybekötve. A Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület szemléletformáló, környezetvédelmi vándorkiállítása
már több helyszínen is nagy sikerrel mutatkozott be, így most
Gyomaendrődön a művelődési központban látható, és látogat-

. ható november 22-ig. Ez a praktikus kiállítás a h étköznapok.zöl
dlt és éhez" zöld fordulatának elindításához ad ötleteket és taná
csokat. A mindennapi környezetvédelem fontos témáit mutatja
be sok-sok fotó és rajz segítségéve!. A kiállítás főbb témá i: - a
környezetbarát háztartá s, - a tudatos vásárlás,- az egészséges
életrnód - a komposztálás, - a hulladék megelőzése és csökken
tése. Az értekezleten a környezetvédelem, az egészséges élet
mód - és szemlélet került középpontba, sőt még a reklámok ká
ros hatásairól is hallgattak előadásta nevelők PésóIrma tanárnő

tolmácsolásában.

A Kis Bálint Á ltalános Iskolában a német nemzetiségi nyelvárát
Balla Károlyn é tartotta
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Kr ísztus születése
- részlet-

A Posztónyírók és Szabók céhének 16. századi betlehemes
játéka a Coventry-i ciklusból

Az angyalok kara

"Ciloria in excelsis Deo"

17

. 1 . pásztor:
Hallga, hallga, pásztor komák!
A magosból muzsikálnak!

3 . pásztor:
Soha ilyen fülbemászót!

2. pásztor:
Soha bizony!

1. pásztor:
S íly vidámat!

2. pásztor: .
Vgy alitom. e nagy zengés
öröm hírnek hirdetése:
egy angyal szól. közel az Vr
Jézus elkövetkezése!

Angyal:
Dicsőség a Magasságban! .. .

1. pásztor:
Ott száll1 Ott száll!

3. pásztor:
Amott lebeg!

Angyal:
S jámbor földieknek béke! ...

2. pásztor:
Fusson, ki merre lát, embereid

Angyal:
Három pásztor, cseppet se félj!
Indulj üstökös nyomában
tísztelkedni Jézuskának
Betlehemes Jászolában.

Mert az Ige testtéválik
s mostan lészen születendő

kit SzentSzűztől ígért nékünk
az Mindeneket Teremtő.

Az angyal elszáll.

(.. .)
Jézus imádása

1. pásztor:
Üdvöz légy, malaszttal teljes!
Kódís, rongyos istállóba '
úgy talállak Szent Fiaddal
mint az Angyal megjósolta.

Jézuskádnak vaj mit adjak
nevezétesajándékul! .
Fogjad pásztor-tíl ínkómat.
magam nyestern. bodza-héjbull

No -ügyesk énl Billegessed!
Szól az, mint a parancsolat!
Ráhibázol nótájára
s ez elhajtja bánatodat.

2. pásztor:
Üdvöz légy, te Tisztaságos!
Megesmérlek, Szent Fiaddall
Szelídséged, mosolygásod
ígyen jelenté az Angyal.
Van is mivel kedveskedjek
s másnak ugyan nem is adnám:
Jézuskádnak - bársony-süveg!
Hadd prób álom. hogy fest, hadd lám!

Magos búbja is, begyűrős!
Fülre-húzós karimája!
Eső , szél ki nem fog rajta

- ítélet-időt is állja!

3. pásztor:
Üdvöz légy Nagyboldogasszony!
Koronásan tündökötve
szakasztott olyannaklátlak, .
mint az Angyal.jövendölte..
Hogy Jézuskád meg ne fagyjon .
én is hoztam s nem is ócskát: .
kis kezére selymes-prémes
vadonatúj karinantyúcskát!

Hóttig ugyan el nem nyűvi!

S akármerre barangolna
zord időbe ', zimankóba'
- meleg, mintha kürtő volna!

Mária:
Jó pásztori népek!
Köszönöml Köszönöml
Máskor is jönnétek: ~

Szentöröm! Nagy öröm!
Minden esztendőnek

meglegyen Csillaga!
Mennyből szól az ének
száll az Vr Angyala.

Közbejárok Nála
s kérem bő áldását
pásztorokra, nyájra
- Jézus országlását!

Az öröm hírével
elpihen, elbocsát
épp most aluvék el
Kis Jézus, SzentCsalád.

(Összegyűjtötte és angolból magyarra
átköltötte. Határ Ciyőző)
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December
Rácburgonya

Apróra vágott szalonnát pirítunk ropogósra . Beleteszünk kockára vágott burgo
nyát,paprikát, paradicsomót (vagy megfelelő mennyiségű lecsót) és puhára pá
roljuk. Ha kell, sózzuk. Rövid lére forraljuk és tejföllel eresztjük fel. HI.JS vagy virsli
mellé igen finom,

Seidl Ambrus

.FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

. KA~,UFA ~T. ', GyorPa'~ridrőd,·Ii':-:ke~. 46i ;"::c . -- ~
, . 06/70·513,;95:-1'4 ', '~. , '~ " ': ' :,,<'

" . , .A konctoros(útoni a vásártéililiiárÍ : .."~ " , ''-'~
- ' ~ " < , ..". < .

Házhoz jön a fodrász!
Szeretettel várom minden kedves régi és ú]

vendégemet teljes körű női-, férfi és
gyermek-fodrászatomban.

Igényszerintházhoz ismegyek!Hétvégeken is!

LátkóczkinéErdős Magdolna
GYOMAENDRÖD, KULlCH GY. U.61.

Telefon: 06170/312-5037

Ingyenes ti
Várható még további ingyenes tanfolyam: angol újrabezdő,

angol bözéphaladó (Bl). német bözéphaladó(IU).
Aprojektíroda minden hónap veC/en tölti fel a tanfolyamokat.

A rés:uétcl teltétele: Regbztráln! bell a www.tud... od<!jcuod.hu honlapon.

Ha nem tud. regisztrálni, híujon é. segítünb!
Továbhi info,mááób a honlapunhon: www.ínternyelvstudio.hu

Őszi nyelvtanfolyamok: angol, német, olasz nyelVből

500Ft/órától
5kype oktatás: angol és német nyelvből

F~'='7"';1il'f.~~:rtIBt'ámij~rK\5ri:atilfiljm H-P: 15-18 órái!l,.. ~, ,,,,J!fg,l, , ,,, , , ,, ,,,, . ,~,m.,,~...,~='..m""",".,,,=""'"' ' ' '''''''''''''" ....,m. , ' '' ' ' g

Telefon: 20/947-1603, 20/229- 7022
e-maiI: !~@int~...veI\lstud1!?-J!..!

METÁLSTüP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

, Tornádó elektromos kerékpárok,
- gázkészülékek, kazánok, radiátorok,

csövek, szerelvények.
hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek,
háztartási kísgépek,szórakoztató elektronika,
szegek, csavarok, zárak, lakatok,
fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
Júliustól kedvezőáron ZÁRTSZELVENYEK,
TÉRHÁLÓK, ESÖCSATORNÁK is kaphatók!

GYOMAENDRŐD,Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386,909
Hitellehetőség!Minden kerékpárhoz értékes ajándékot adunk!

Minden felületen
otthon vagyunk!
Vállaljuk lakásának teljes körű

felújítását, elképzelései szerint!

Munkáink garanciálisak,
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető

legjobb minőség elérése a legmegfizethetőbb áron!

A felmérésünk, ami az írásos árajánlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

- festés, mázolás, tapétázás
- homlokzatszigetelés, hőszigetelő rendszerek
- gipszkarton falak, álmennyezetek, előtétfalak, boltívek
- rejtett vílágítások, gipszkarton díszítések, dobozolások
- laminált parketta lerakása, parkettacsiszolás
- fürdők, konyhák burkolása, kőm űves munkák
- tetőterek beépítése, szigetelése
, nyílászárók, ajtók, ablakok cseréje
- bontás, sitt elszállítás
- vizes falak szigetelése
- házak k üls ő homlokzatának szigetelése, színezése
- hidegburkolás (csempe, j árólap. márvány, gránit lerakása ,
- ill. tégla lerakása)
- melegburkolás (PVC, linóleum, szalagparketta, laminált

parketta,
- padlószőnyeg, dekorpancl rakása és fcktetése)
- állványozás, állványok bérbeadása (gurulós, homlokzati)

LÁTKÓCZKI LÁSZLÓ. Telefon: 06/70/381-4227
'-- -J
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t
Békesség haló poraikon,
fogadja be őket az Úr
az é? országába.
Az Orök Világosság
ragyogjon felettük!

Az endrődi katolikus temetők takari
tását, karbantartását támogathatják ado
mányok felajánlásával:

Készpénzbefizetés az endrődi plébáni
án hivatali időben (munkanapokon 8-12),
vagy az Endrődi Szent Imre Egyházközsé
gért Közhasznú Alapítványszámlájára be
fizetésselvagy átutalással. Számlaszámunk:
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet.

Az endrődi és a hunyai templomban,
a katolikus szertartás szerint eltemetett
halott akról 40 évre visszamenőleg, név
szerint megeml ékezün k halálozási évfor
dulójuk napján .

Szép és üdvös lenne , ha a gyászoló
család, egy éven belül havonta , egy éven
túl évente szentmisét ajánlana fel elhunyt
szeretteikért.

"Elfelejteni Téged soha nem lehet
Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt és a meleget.
Csak egy sugarat hagytál, örök emlékedet
Drága jó lelked nyugodjon békében :'

Szomorú szívvel emlékezünk Rád
Feleséged és gyerm ekeid

BUZA MIHÁ LY hunyai lakos, novem
ber S-án 59 éves korában befejezte földi
életútját. Gyászolja családja.

özv.SZUJÓ IGNÁCNÉ UHRIN ANNA
IDA budaőrsi volt hunyai lakos, 91 éves
korában, november IS-én visszaadta lelkét
Teremtő Istenének. Földi maradványai a
hunyai temetőben nyugszanak. Gyászolja
családja.

Gellai Imre halálának S. évfordulója

Híradásunkban csak azokról emlékezünk
meg, akikn ek közléséhez a hozzátartozók hozzá 
já ru ltak!

KARÁCSONYI MISEREND GYOMÁN, ENDRŐDÖN és HUNYÁN
ENDRŐD - Szent Imre templom GYOMA - Jézus Szíve templom

December 24. kedd, Szenteste:
00.00: Éjféli Mise

December 24. kedd, Szenteste:
22.00: Szentesti (Éjféli) Mise

December 25. Szerda, Kará csony I. napja:
9.00: Ünnepi nagymise
17.00: Esti mise

December 25. Szerda, Karácsony I. napja:
11.00: Ünnep i nagymise

December 29. vasárnap, Szent Család vasárnapja
11.00: Ünn epi nagymise - Házaspárok megáldása
(az egyházi házasságban élő házasokat áldásban részesítjük)

December 31. kedd, Szilveszter:
16: Év végi hálaadás, Szentségi áldással

Január 1. szerda, Újév:
11.00: Ünnepi nagymise

December 26. csütörtök, Karácsony II. napja, Szt. István vértanú:
11.00: Ünnepi nagymise

December 27. péntek, Szt. János napja
16: Szentm ise, János-napi borszenteléssel
(a hívek által hozott bort megszenteljük)

December 26. csütörtök, Karácsony II . napja , Szt, István vértanú:
9.00: Ünnepi nagym ise
17.00: Esti mise

December 27. péntek, Szt. János napja
17: Szentmise, János-napi borszenteléssel
(a hívek által hozott bort megszenteljük)

December 29. vasárnap, Szent Család vasárnapja
9.00: Ünnepi nagymise - Házaspárok megáldása
(az egyházi házasságban élő házasokat áldásban részesítjük)
17.00: Esti mise

December 31. kedd, Szilveszter:
17: Év végi hálaadás, Szentségi áldással

Január 1. szerda, Újév:
9.00: Ünnepi nagymise
17: Esti mise

r GYÖN GYSOROK - Híres emberek m ondásai

"A demokr áci ák legnagyobb ostobasága, hogy vallás nélkül akar
nak egyént neveln i és Isten nélkül társadalmat építeni:'

"Szeretet: a lét hajtóereje:'

"Gyű l ö lettel , gyilkolással és bosszúvággya l még soha sehol sem épí
tett ek népet szolgáló boldog államot :'

Hunya

december 24. kedd:
december 25. szerda:
december 26. csütörtök:

december 31. kedd:
2013. január 1. szerda:

SZENTESTE: - Éjfélkor éjféli mise
KARÁCSONY - 10 óra
SZENTISTVÁN ELSÖ VÉRTANú- 10óra

ÉV VÉGI HÁLAADÁS - 11 óra
ÚJÉV - 10 óra
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Egész évben várjuk ked
ves ven dég einket kli rnati zált,
terrnálvi zes szobáinkb an.

Vállalju k baráti , üzleti .
család i rendezvények lebe
nyo lítását klirnatizált érter
mü nkben 70 főig .

Az étterem nyitva
11-21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyol ítását vállal

~~~~~:.1:!~~22:_..:d j uk a telj esen klimatizált Híd
fő étt erernben 160 főig.

f

PCESZq;,1(
Panz ió és CEtterem

5500 Gyomaendr őd , Szabadság té r 6.
Telefon/ Fax: 06-66/386-718 - Mobi l: 06-20/5599-240

E-maii: feszekpanzio@mail.giobonet. hu
www.feszekpanz io .hu

4GBO
.I? --= ..= -J Decemberi ajánlafaim:

A~DHÁZ--' ~ "'!J --- --'.~ 0 Acivenii gyerfyók
e Kanda llók, szeneskú lyhúk, kólyhacsövek,

Gyomaendrőd , Fő út 15. csötisztítók
Telefon: 06-20-952 7-032 és G Zom. üstö k, üst hű zo k, tárol órakeszek. műo .

06-66 -386-274. rekeszek, műo . edények
o SziVCI!lyúk,műo. löm!óK, csóbilincsek,csarlnkozók

_ _ _ _ _____ --, o Féliék, műn . zsúkck, p.p.zsékok, szemetes

r
I zsókok

..... • Kerítésdrótok,szegek, csnvarok, reiser csavarok
~ Borkócsgépek, kéziszerszámok, védökeszfyűk
cl Munkaruhák, munkavéde!mi bukonrsok,

gumicsizmók .
It Virógföldek, n űo. cerepek, ősz i viróghagym6k
• Festékek, ecsetek, rsemperoqnsztók,

purhabo k, silkenek
ci izzók, eiemek{ vezetékek, kapcsolók, ouga liak
$ A!u. Iétrák, t o l icsk ők , kőműves szerszómok

Szőnyegek, konyhaieszközök! viaszos vósznak
. e Biobrikettek, begyu jlókorkó ,(, karomtele-

nítók .
Vórom vóslÍrlóimaf! ..

FARKASMÁTÉ

VRROSUNK Gvom ucn d rőd * Megjelen ik havonta ' Kiadja az End rődi Szent Imre Egyházközségért K ő zhaszn ú Alapítvány 5502 Gyomaendrőd , Fő
út I. Tel., Fax: (66) 28.1, ')-10 * Fele l ős : Szabó Zoltán né ' Főszerkesztő: Iványi László' Szerkesztöség címe: 5555 Hunya, Kossuth u. l . Tel.. Fax: (66) 294

3:i2. (20) 9457-843 \.tr, 'sLlIlk@gmail.com * Alapítók: Vaszk óAndrás, tCs ászár Ferenc, Iványi László ' Szerkesztök: Cs, Szabó István, Czank Gábor,
Cellai József, Fülöp / oitán, Hcgt'düs Bence, Hunya Jolán, Lehóczkiné Tímár Irén, Polányi ha, Sóczó Géza, Seidl Ambrus, Dr. Szonda István,

Dr. Varju László ' l .apz árta nunden h ónap 20. napján' Megjelenik minden hónap els ő hétvégéjén, Interne ten minden hóna p elsején'
- .\ I ŰVELÓDÉSI ES KÖZükT.\TÁSI j\,[[:\ IS7..TF:RIUM Nytsz.: B/PHF/ 1495/ BÉ/ 1995. • HU ISSN 1586·36 39 • készült: (70) 566-39-88 *

http.z/ww w.szent geller t.h u • E-maii: varosunk@gmail.com
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* Tórsodolml. kulturális, hagyományőrző folyóirat *
Karácsonyi m(llléklet

20 13. .Karácso y

Kereszt a csudabalai erdő szélén - Vaszkó András és Vaszkó Irén

tn a csudabalai puszt án nőttem fel, s a ka
rácsonyok - mo st hogy már megö regedtem 
a legszebb emlékek maradt ak. Nem csak a mi
karácsonyun k - mi heten voltunk testvérek - ,
hanem a pusztai embereké, ahol több testvér
volt, sokan voltak gyere kek. .

A karácsonya pusztában talán szebb volt,
mint a falvakban, városokban, mert nekünk
nem volt templomunk, hogy elmenjünk az
éjféli misére. De már az adventtel megkezdő

dött az a szép vall ásos szokás, hogy advent i
énekeket énekeltünk, szerdán és pénteken
böjtöltünk, s a nap i j ócselekedete ket tettünk.
A szülőkkel együ tt imádkoztunk, és minden
napra jutott egy szép mond ás, azt a szép mon 
dást leírtu k, s az iskolá ba elvi ttü k. A tanító bá
csi nagyon örü lt, és akié a legszebb vo lt, azt
mindig felolvasta. Az iskolában is készültün k,
mert a puszt ai gyerekek a karácsony e l őtti na
pokban összecsoportosultak, és azt a régi bet
lehemet adták elő, ami Endrődön vo lt szokás.

Csudabalának egy része, Zichybala t isz
ta en d rőd ieké volt, endrőd iek lakták, bizony
száz-kétszáz tanya volt ott. Az endrődiek szép
dallamokkal és szép mondásokkal várták az
adventot. a pásztorok jártak tanyáról tan yára,
bekö sz őntek, hoqy.adnak-e a Kisded Jézuská
nak szállást?"Akkor olyan áhítatt al a ház asszo
nya kiszólt, hoqy .adunk!" volt olyan hely, aho l
tréfáltak, hogy "annak adunk, de nektek nem !".
Ez már mindjárt hangulatot is hozott. Ahol
adtak szállást, t isztességesen beköszönte k,
.Dícslrtesséka Jézus Krisztust !" és akkor mind
járt énekelté k azt az éneket, hog y . Menj ünk,
mi is Betlehembe, részt venni a nagy örömbe,
melyet mennyei szép Atyánk, árasztott az ég
ből reánk '; és ekkor már a család, a sarokban
l évő lócán ült a gyerekekkel együtt, kalaplevé
ve a gazda. Csodálatos volt a paraszte mberek
t isztelettudása, vallásossága. Áhítatt aI ültek a
kisebb gyerekek a pad kán, mert hála Istennek,
Csudabalán minden házban négynél keve
sebb gyere k nem volt, úgyhogy az iskolában
nyo lcvanan vol tunk. De Klebelsberg Kuno
gondoskodot t arró l, hogy legyen Póhalmon is
iskola, az is tanyai iskola volt, nem messze a mi
iskol ánkhoz. azután vo lt Sártóban is. Ez azért
fontos, mert Sártó és Kétsziget ősi telepek
voltak, valaha ott pálosok voltak a Berettyó
kanyarban, és érdekes, hogy oda is e ndrőd iek

települtek. És az endrődiek az ő szokásaikat
ott is megtartották, abb an az iskolában is vo lt

betlehemes csoport,
és az a betlehemes
ésopo rt sártói gazdák
hoz, emberekhez ment
el. Majd közelgett a
karácsonyestéje, már
Borbála - napkor, az
negyedikén van dec-
emberben, minden
asszony cserépb e
vetett búzát, és ha
szépen kikeit , akkor
odatették a kis jászol
hoz. Minden család
ban készítettek egy kis
j ászolt, bele egy babát
tettek, és odatették a
búzát, hogy majd jö
vőre jó legyen a búza
term és. Egy héttel ka
rá csonye l őtt mindenki
kitakarított. az állato
kat is rendbe tették,
mert azon az esté n,
minden j ószág hama
rabb aIszik el. Karácso
nyi csillag nem csak az
égen volt. A pásztorok
magu kkal hoztak egy
olyan szerkezetet, amit
szitá nak a rostjából ké
szítettek, tet tek bele
csillagot, amit kereszt
be tett lécekkel tudtak
mozgatni. Ezzel a csil
laggal jártak, utalva a
Bibliára, mert hiszen a
Bibliában is a pászto
rokat a csillag vezette a
Kisjézus jászolához. Az
iskolában a tanító bá
csi már arra figyelmez
tetett bennünket, hogy
ezt az éneket elénekeljétek: .Kisjézusunk,
jók leszünk, jók leszünk, karácsonyfát hozz
nekünk, hozz nekünk, karácsonyfát nagyon
szépet, gyönyörű kis ékességet, szállj, szállj,
rn ennyb ől lesz áll]!" Aztán vo ltak más énekek
is, talán abbó l mondok, ami t a pásztorok, a
betlehemezők énekeltek. Azokat, akik ilyen
"Betlehem-já rást" csinálnak, bet l ehemező k

nek nevezzük. Összeáll ításukban szöveg, egy

kis t réfa és énekek volta k. A betl ehemező ket

nagy t isztelettel fogad ták. Almát, diót kaptak,
Ezeket csak betették a l óbőrből készült ta
risznyáj ukba, és a betl ehemezés után to vább
mentek. Nagyon szép volt az egyik ének, amit
egy angya l énekeltel Jézus j ászclánál.skep ül]
szell ő lágyan, lágyan, ringasd, ringasd lábam,
lábam. Aludjál, aludjá l, álmodj ál. álmodjál.
Édes kincsem, kis •
angyalom, aludjál:' Jolyt atas a 2. oldalon
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2013. Karácsony

Ne m egyszer gondo lhatunk arra , ha nézzü k jelen tö rténeImét
az emberiség nek , vagy a töb b mint 2000 éves m últj át , am ióta Jé
zusba n az Isten emberré lett , akkor arra gondolhatunk, nem lenne
"kedve" még egy szer emberré lenni. Az ember öngyilk os hatal om
m al veszélyezteti az őt körülvevő természet et. Minden életet veszé
lyeztető fegyvereket gyár t. Világh áborúkat játszott, sátáni táborok
ban puszt ított (pusztít?) embereket . .. Vajon nem Shakespe are 57.
szone tt je valósul m eg?

"A z Érdem itt koldusnak született
És hitvány Semmiségrepompa vár
És árulás sújt minden szent hitet
És Becsületet rút gyanú aláz
És szűz Erényt a gaz tiporni kész
És Tökéletest korcs utód gyaláz
ÉsÉrc-erőt ront béna vezetés
És Hatalom elő tt néma a Szó
És Észreláncot doktor Balga vet
És az Egyszerű kap Együgyűl1 cvet

És Rossz-kapitány rabja lett cl Jó."

H a átgondoljuk mindez eket , nyo-
matéko san tör elő a kérdés: Isten Fia megszü letne újra? A keresz
tén y h it vá lasza , ame lyet mé lyen gondolkodó e mberi ész is elfo
gadhat: IG EN!

Elsősorban azért, m ert Isten önszeretetének tette a m egtestesü
lés. Ha a teremtés végső oka és célja Isten ha talmas szerete te, m ég
inkább megtört énne, hogy emberré legyen a második isteni sze
mély, a Fiú . Ha Isten a teremtés ut án azt látj a: "hogy minden, am it
alko to tt, igen jó" (Ter 1,31), akkor nem csak azt látja, am it előbb

felsoroltunk, han em a m egtestesülés gy ümölcseit is. A világmin 
dens ég és benne az em ber a m egtestesül és által teljessé bont akozik
ki. Gyön yörködik a szeretetben, és ma is mondja:

"EZ AZ ÉN SZERET ETT FIAM, AKIBEN KEDVEM TE LUe:'
(Mt3,17)

Isten Fia újr a megszületne, hogy me gism ert esse az Atyát, az
egyetlen Isten t, m egismertesse az egész világgal, hogy oly szere tet
tel szer éti az em bert; ahog yan csak Isten tud szeretni.

Senki nem tag adja az árnyat, bű nt és gonoszságot. Ám a látó
előtt mindezeket túl ragyogja a fén y, vértan úk, hitvallók, minden 
napi emberek egymás iránti szeretete, szerelme, az ártat lanság, a
szentség, amelyek oly let agadhatatlan ok, m in t az ér th etetlen .rossz,
fájd alom, halál. -Ne feledjü k: "Isten sohasem engedné m eg sem 
milyen rossznak a l ét ét, h a ne m volna olyan hatalm as és jó , hogy
még a rosszat is kép es jóra ford ítani. Jobbnak tart otta, hogy a rossz
ból hozza ki a jó t, mi nt azt, hogy egyáltalán ne engedje m eg a ros z-

szat" (En ch .XI.3 .) Mindezt azé rt bátor tanítani az Egyhá z, mert Pál
apostol leírta az ist en i kinyilatkoztatás t: "Am ikor azonban elhatal
m asodott a b ű n, túl áradt a keg yelem, hogy amint a ha lált hozón a
bűn uralkodott, úg y ur alkodj ék az örök életre szóló m egigazul ás
révén a kegyel em is a mi Urunk Jézus Kr isztus által:' (Róm 5,21)

Igen , m egszületne újra és ezé rt születése évfordulós ünnepén
m éltó és igazságo s, hogy énekelje szívünk:

KÖSZÖNTELEK JÉZUS KRISZTUS

születés ed ünnep én , 2012 karácsonyán ,
kö szöntelek,
mint jászolban fekvő Kisdedet.
mint a 12 éves Ifjút a templomban ,
m in t a Jord ánban 30 évese n

Megkeresztelkedőt,

mint a 3 éven át Tanító Meste r t,
mint Halottat a kereszten
és mint a harmadnapra Feltá mad ottat.
Imádlak Ur am ,
mint a megtestesült Isten Fiát ,
örökkévaló Fiát az örök Istennek!

Nem oly em lékezéssel ünnepelünk,
ho gy síro dra virágot viszünk,
(sírod üres),
nem úgy ünnepe lü nk, mint elhunyt nagyjainkat,
akik nek tudását , bölcsességét
kön yvek koporsója őrzi -
m i az Élőt ünnep eljük,
aki t idő és tér nem tar t rabságban,
ünnepelünk. aki Megszületett
és ma és rnindig az ELJÖVENDŐ !

A szer étet eleven melegébe n szere tünk,
s aki "cs ak" keres, ut án ad kutatva érzi,
hogy eleven nyomaid at találja m eg,
aki pedig tagad vag y nem ismer fel,
Te keresed,
m int Jó Pásztor az eltévedt bárán yt.

ALLELUJA illet születésed ünnepén ,
nekü n k ajándékozott Szívednek
szívünk karácsonyi öröm ét ajándékozzuk.

1999 -20 12
Mácz István

folytatásaz 1. oldalról Ez Máriának sz ólt,
és a legszebb han

gú kis angyalnak öltözö tt leány é nekelte ezt
e l. Minden családban otthon elénekelték.
Aztán jött a Szenteste, a nagyo bb testvérek
a kiseb beket kiküldték a jégre, ahol most
szabad volt csúszkáini. Lehetett hógolyózni,
mert volt hó. Most nem kellett lec két csiná lni,
nagyon örült ünk. Minke t is kiküldött a három
nagyobb te stvé r. A többi ta nya gyere kei is
jött ek ilyenk o r, a meste reknek, juhászoknak a
gyere kei.Később hazamentünk, lehúztuk a kis
csizm ánkat. Mi vel karácsonyeste volt, nagyon
szé pe n megtörölgettü k, fe l is akasztott uka ka
bátunkat a szögre. Azt mondták ot th on, jön a
Kisjézus és megnézi, hogy hogyan rakjátok le
a kabátotokat. Azutá n bem entünk a sze b ába.
Édesap ám azt mondt a, énekeljetek valamit.
,,- Mit énekeljünk, édesapám? - Énekeljétek, a
.Mennyb ő l az an gyalt:' És elkezdtük éne kelni,
mire a végére ért ünk, hallottuk, hog y odakinn
esengenek. Felugrottunk az aszta ltó l.,,- Édes
apám - kiabáltuk - itt vanl Édesanyám, mit

csináljunk?" - Menjet ek, nyissáto k ki az ajtót,
az angyal már ezóta odatehette a karácsony
fát. De me njetek ki a pitarba, vagyis a gang ra,
és meg látjátok, hogy ott van-e a karácson yfa:'
Hát akkor kimentünk, és megláttuk, hogy ott
volt a karácsonyfa.Volt rajta csillogó is, és meg
voltak gyújtva rajta a gye rtyák is. Azon tanács
koztunk, hogy vajon mivel gyújthatt ák meg? A
kisöcsém, aki akkor volt olyan öt-hat éves, azt
rnondta, hog y hát mlvel, a csillagok kal! És ak
kor mindn yájan elhittü k, hogy a csillagokkal.
Akkor aztá n édesapám felemelte a karácso ny
fát, közép re tette az asztalra, és azt mon dta,
jöjjö n ide a család. Máshol egy-egy zöld ágat
akasztott ak a gerendára, mert hely nem volt.
Akkor bejöttek a n én érnék is, körbeálltuk az
aszta lt, és édesapám mon dott egy nagy on
szép verset a karácsonyról, után a imádkoz
tun k, megk öszöntük a napot. Kezet csókol
tu nk a jó szüle inknek. Meg kérdeztü k, hogy
jó l vise lkedtünk-e, mert azt mond ták nekünk,
hogy viselkedj link jól, hiszen a karácsony előt

ti hete kbe n az angyalok és a Jézus ka fi gyelnek

bennünket, Édesapám azt mondta, nézzük
meg , hogy milyen az ég. Ezután kime ntü nk.
Általában csillagos volt. és szá lli ngózott a hó.
Bejöttünk és éne kelt ünk még. Két nővérem,

a bát yám eléne kelték a Stille Nacht-ot, amit
mi is tudtuk már, igy együtt énekeltük velük.
Ezután megnéztük az ajándé kokat. Egy rongy
ba ba, korpababa, fiúknak édesapám készített
kiskocsit. ökrös sze keret, a legkisebbnek vala
milyen kislovacskát. Ezután megköszöntü k az
ajándékokat, még a fa körü l játszhatt unk ve
lük. Ezek nagy on egyszerű ajándékok voltak,
de úgy örültünk, olyan tiszta szívvel, ahogyan
csak a puszta i,a parasztgyerekek tu dtak.

Ezekben a kemencés parasztháza kban
csupa me leg ség volt a várakozás, a karácso
nyi Krisztus·várás. A tanya i emberek, gyerekek
mélyen áté lték a betlehemi jászol csodáját , a
Karácsony fenségét.

(Vaszkó Irénke néntvisszaeml éker ését
. lejegyeztePólónyi Évá)



Megtanultam tisztelni az ünnepet.
Az ünnep Isten ajándéka, mint a többi
nap, s arra való, hogy hétköznapi mi
voltunkból kivetkőzve tiszteljük önma
gunkban az embert. Sajnálom azokat,
akik nem tu dnak ünnepelni. Az ünnep
önmagunk fölemelése. Tiszta ünnepi
ruhában és tiszta ünnepi gondolatokkal
lehet csak ünnepelni, fölemelkedve a
hétköznapokon s apró küzdelmeinken.
Csak az ünneplőbe öltözött ünneplő

emb er tudja megérteni annak a kijelen
tésnek a nagyságát, hogy Isten az em
bert a saját képére teremtette.

Az erdélyi nagy gyász éveiben ná
lunk otthon elfelejtették az ünnepet.
Nem volt kar ácsony, és nem volt újév,
nem volt húsvét és pünkösd, mint
ahogy vasárnapok sem voltak. Viselő

ruháinkat s nehéz gondj ain kat szaka
datlanul ho rdtuk bármit mutatott a
naptár. Keserűség tanyázott otthon, s
én hiába küzdöttem az ünnepekért, ün 
nepi öltözetet és ünnepi arco t éveken át
nem látott a házunk.

Egyszer fellázadtam . Karácsony
volt. De nagyon emlékszem még arra
a karácsonyra! Tizenöt, vagy tizenhat
éves lehettem. Karácsonyi szabadságra
küldött haza a város, és Sánd or bácsi
ünnepes háza után olyan volt a mi énk,
mintha halottat őriztek volna benne.

Apámék egy-egy könyvbe temet
kezve naphosszat hallgattak söt éten , és
nem volt szabad előttük kar ácsonyról
szólni. Évek óta nem járt nálunk az an
gyal. Súlyos gond nyomta a szárnyait, és
nem tudott elrepülni hozzánk. Akkor
öregedtek m eg apámék. Nem akartak
az űnnepre gondolni, mert eszükbe ju
tottak a régi és gondtalan ünneplések, s
a j övő ködös volt , nem láttak előre. Pe
dig ha tudtak volna ünnepelni, a kará
csonyfa gyertyái mellett az ünnepi gon
dolatok magasságábó l meglátták volna
az utat, mely már akkor is egyenesen
vezetett a reménység felé. De gyászba
s ünneptelen hallg atásba rejtőzködtek

az idő elől, pedig az idő azért múlott,
éppen úgy.

Karácsony szombatja volt. Kint
nagy puha há, a kert i fákat belepte
egészen. Olyan csöndes volt kereken a

. világ; mifltha .a. békesség készült volna
me gszüldtni,·akköt'. '.'

semmi unnep. Az öregek olvasnak a
lámpa alatt, olvasnak zord, szótlan arc
cal, mintha olyan nap lenne ez is, mint
a többi. Úgy szorította a torkomat, hogy
könnyeket préselt ki a szemem. Hát
csak a románok?

S ekkor valami bátor, nagy dolog
jutott eszemb e hirtelen , hogy szinte
beleszédültem. Nem csak a rom áno k!
Miért csak ők? Karácsonyt csiná lok én,
magamnak! Karácsonyt, titokban, hogy
senki se lássa!

Volt a fenyves szélén néhány kicsi
fenyő. Csak akkor ák, hogya derekam ig
sem ért ek. Akerti színből kiloptam egy
ásót, meg egy ládát. S kiástam egyet , egy
szépet a fenyőcskék közül. Sok földdel
vettem ki, betettem a ládába, elrendez
tem a gyökereit is, hogy baja ne essék, s
megindultam vele a ház felé.

Vert a szívem az izgalomtól. Hátha
meglátnak? Háth a baj lesz ebből? De
sötét volt, nem látott meg senki. Egye
dül laktam, a ház végiben . Úgy osontam
be cl szo b ába, mint a tolvaj. Meggyújtot
tam a lámpát, a ládát a fával az asztal ra
tett em s hozzáfogtam a feld íszítéséhez.
Izgalm as, nagyszerű munka volt. Színes
pirosból láncokat fabr ikáltam , néhány
szál ara nyozott zsinó rt is leltem hozzá s
öt dara b ma radék gyer tyavéget. A gyer
tyavégeket drótra köt öttem rá a fenyő

re, idétlenül álltak rajta, az igaz. A szí
nes papírlánc sem sikerült úgy, ahogy

,...__racs
" ItVÁR

rz e

Egyedül lézengtem a kertben . A
szürkület már meglepte a fenyvest, s
kereken a dom bok is belevesztek a le
hulló est ébe. Lent a faluban egy-egy
lámpa kigyúlt. Fájt, hogy kar ácson y
estéje van . Másho l izgalommal lesik az
angyalt, ünneplő ruha van és kar ácso
nyi szag és boldog rejtelmesség a leve
gőben . Hallottam a csilingelést, s láttam
gyertyafényben úszó szép kar ácsonyfá
kat , pedig ahogy ott kószáltam a beha
vazott fák kő zt, végtelen egyedülléttel a
szívemben, tudtam , hogy mindez csak
álmodozás, mert nálunk sötétek a szo
b ák, s régi gy ű r ö tt ruháinkban éppen
olyan magányosan töltjük el ezt az estét
is, akár a többit.

Esteledett nagyon . Lent a falub an
egyre több lámpa égett, s a papnál meg
kezdték a kántálást is. Megálltam a fe
nyők alatt, és hallgattam a felszűrődő

éneket. Románok kántáltak. Az egy
hangú dallam ot búsan itta föl a szétte 
rülő este, s én arr a gondoltam, ho gy a
rom ánok k ántáltak. Rom ánok ünne
peltek. Mindig csak rom ánok.

Sokáig álldo gáltam ott, közben sötét
lett egészen. Fázni is kezdtem, hűvös

szél támadt a fák közül, éreztem, hogy
haza kell már menni. De ugyanakko r
valami fájdalmasan a torkomba ma r
kolt. A tudat, hogy karácsony este van ,
s én ott ülök majd egyedül, és nem lesz
ott senki, akivel beszéljek, és nem lesz

ert:lWa s
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akartam . Csúnya lett
nagyon a karácsony
fám . De karácsonyfa
volt!

Mikor , elkészültem
a díszítéssel, hallgatóz
tam . Csend volt a ház
ban, nem mozdult sen
ki. Előszedtem gyorsan
az ünneplő ruhámat, s
fölöltöztem úgy, ahogy
illik. Aztán meggyújtot
tam a gyertyacsonko
kat. Elfújtam a lámpát.
Sötét lett egyszeribe,
csak az öt kis sárga láng
did eregte be félénken
a szobát. Kinyitottam
a- kályhaajtót, hogy vi
lágítson a tűz is. Aztán
felkuporodtam az ágyra
és ünnepeltem.

Táncolt a tűz lángja
a falakon, rebbentek a
kis gyertyák, fenyőszag

volt és nagy csöndes
ség ker eken. Valami szomorúan sz é
pet éreztem akkor. Fájdalmasat, mert
akkor egyedül voltam, s mert nem volt
ajándék az asztalon. De komoly és da
cos érzést is, mert magam teremtettem
ünnepet magamnak s mo st már nem
csak a románok ünnepeltek 'a faluban.

Úgy éreztem, mintha az én kicsi ka -
.rácsonyfámt ól egyszerib e megenyhült
volna az élet szigor ú arca, s a remény
ség meg a jövendő beléptek ünnepelni
ho zzám a szobába. S talán , azt hiszem,
úgy is volt.

Ültem ünneplő ruhában az ágyon,
s néztem a szegényes kis karácsonyfát,
és gondoltam mindenfélét össze-vissza,
szépet és szom orút, ahogy ilyen szép és
magányos, de kül ön ösen nagy ünnepe
ken szok ás, amíg lassan leégtek a gyer
tyavégek. Leégtek és elaludtak egyen
ként, csöndesen. Még éppen csak egy
lángocska őrizte hűségesen az ünnepet
a lega lsó ágon, aztán elaludt az is.

Még ültem az ágyon egy keveset,
s néztem az elsötétülő szobát, mert a

VÁiilOSO K

kályhában is roskadt már a tűz és alig
világított. A sö tétséggel együtt éreztem
lassan a hétközriapot is visszatérni, s
emlékszem jól, ez csúnya és keserű ér
zés volt.

Azt án meggyújtottam újra a lámpát,
levettem az ünnepi ruhát, s felvettem a
régit. Leszedt em a fenyőről a ráaggatott
holmit, s visszadugtam mindent a fiók
ba . Aztán kabátba bújtam. és visszavit
tem a fenyőfát oda, ahonnan kiástam. '

Úgy emlékszem, mintha tegnap tör
tént volna. Borzasztó sötét volt a feny
ves, és szél suhogott az ágak k özött.
Kint a tisztásokon dereng ve világított
a hó. Féltem. Kísérteties volt a hószínű

sötétség és a suhogó fenyves.
Sietve helyére tettem a fát. Gyöke

re kö rülledöngöltem a földet, s havat
is kap art am köréje. A csöndesség felől

veszekedés ha llatszott. Románul ve
szekedtek. A hangok felverték a falut ,
aztán befagytak újra a csendbe. Kán 
tálás már nem hallatszott sehol. Hideg,
ném a téli este volt.

2013. Karácsony

As ót, ládát visszacipeltem a kerti
házba, aztán hazamentem. Ideje volt,
h ívtak vacsor ázn i.

Mikor bementem, az asztalnál ültele
Fáradtan és rosszkedvűen kérdezte meg
apá m.

- Mit csináltál?
_. Semmit - feleltem.
Apám szája megrándult, de nem

kérde zett többet. Ö maga is a semmivel
foglalko zott abban az időben.

Szótlanul ettünk. De valami furc sát ,
büs zkét és szomorút éreztem akkor:
hogy nekem karác sonyom volt mégis.

Véletlenül jutott az eszembe minap
ez a régi történet. Karácsonyfát néztem
a fiaim számára, s megtaláltam közben
azt a fenyőt is, amit akkor este kilop
tam a kertből. Megsínylette az ünnep
lést. Évekig csenevész maradt, volt idő,

hogy azt hittem kipusztul. De aztán
mégis erőre kapott. S ma má r sudáran
és magasan szökik az ég felé, erősen túl 
nőtt engem s m indnyájunkat, kik akkor
éltünk.

VÁROSC.lttK,Gyomaendrőd ' Megjelenik havonta • Kiadj a az Endrődi Szerit Imre Egyhá zközségér t Közhaszn úAlap ítvá ny 5502 Gyomaendr ő d , Fő
út 1. Tel., Fax: (66) 283-940 • Felelős : Szabó Zoltá n né • Fő szerkesztő : Iványi László * Szerkesztőség címe : 5555 Hu nya, Kossu th u. 1. Tel., Fax: (66) 294 

352, (20) 9457-843 varos unk@gma il.com • Alapítók: Vaszkó András, t Csás zár Ferenc , Iványi László * Szerkeszt ő k: Cs. SzaboIstv án, Cza nk Gábor,
Gellai József, Fülöp Zoltá n , Heged ús Ben ce, Hunya Jolán, Lehóczkiné Tímár Irén , Polányi Éva, Sóczó Géza, Seidl Ambrus, Dr. Szo nda István ,

Dr. Varju László * Lapzár ta rninden hón ap 20. napján ' Megjelen ik mi nden hónap első hétvégéjén, Interneten minden hón ap
* MÜVELÖDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI M IN ISZTÉRIUM: Nyts z.: B/PHF/l495/BÉ/l 995. • H U ISSN 1586-3 689 • kész ült: (70) 566- 39-88 *

hup:/ lwww. szentgellert.hu ' E-maii: varosunk@gmail.com


