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2. szá mú ün ne pi mel lék let – nem csak elõ fi ze tõk nek

HÕSÖK NAPI ÜNNEPÜNK
Ju hász Gyu la: 

Az ismeretlen ka to na

Én nem ün nep lem õt, én gyá szo lom,
Fe ke te posz tós dob nél kül, ma gam ban,
De mil li ók ne vé ben, akik él nek,
És föl tá mad nak majd egy szép na pon
A sír ból, mit ma or szág nak ne vez nek.

Én nem ün nep lem õt, én át ko zom
Ve zé re it, kik vér me zõ re vit ték
Fi a tal tes tét, ifjú ál ma it,
Sza bad jö võ jét, bol dog büsz ke sé gét,
Ide gen cé lért, ide gen po kol ba.

Én nem ün nep lem õt, én si ra tom
A vér ta nút, ki má sok vak hi té ért
Az An ti krisz tus lo va sát kö vet ve,
Az em ber te len, gyil kos kö te les ség
Pa rancs sza vá ra az árok ba for dult.

Én nem ün nep lem õt, én jól tu dom,
Hogy mily bar lang ban fõz ték azt a má konyt,
Mely tõl bó dul tan tán tor gott a nép, 
És in nen és túl vér a vér re tá madt, 
És in nen és túl a ha lál ta nyá zott.

Én nem ün nep lem õt, Johann Ko vács,
Schmidt, Smith, Forgeron és Forgiarini
S a töb bi mind, el né mult aj ka ik kal
Az égbe és szí vünk ben azt ki ált ják:
Elég le gyen a med dõ pusz tu lás ból
És vessze nek a rom bo lás ra buj tók!

Én nem ün nep lem õt, a sí ro kon,
Me lyek a föl det dú sab ban bo rít ják,
Mint a ve tés, nem ta po sok ga zul,
Ha lá lu kért hir det ve új ha lált,
De val lom és hi szem, hogy szent az élet,
Szent, szent, száz szor szent. Ámen.
              Úgy le gyen!
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Az endrõdi szü lõ föld  ke gye let tel em lé ke zett az I. Vi lág há bo rú,
a II. Vi lág há bo rú és az 1956-os For ra da lom hõsi ál do za ta i ra.

Vá ro sunk ön kor mány za ta és az Endrõdiek Ba rá ti Köre má jus
25-én meg em lé ke zett azok ról az ál do za tok ról, akik éle tü ket ad ták a 
ma gyar ha zá ért, a XX. szá zad há bo rú i ban és for ra dal má ban. Az
idei év volt a har ma dik, ami kor má jus utol só va sár nap ján „hi va ta lo -
san” is em lé kez he ttünk hõ se ink re. Az ün nep ség szó no ka Dr.
Turi-Kovács Béla or szág gyû lé si kép vi se lõ volt. Meg tisz tel te je len -
lé té vel ün nep sé gün ket: Dr. Lat or cai Já nos, Do mo kos Lász ló,
Földesi Zol tán, Ba bák Mi hály or szág gyû lé si kép vi se lõ, Csepregi

Pé ter a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Bé kés Me gyei Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok sá gá nak ez re de se, va la mint a 64. Veszp ré mi Ve ze té si
22. Ra dar szá zad õr na gya Gu lyás Lász ló, a vá ros pol gár mes te re Dr. 
Dá vid Imre, jegy zõ je Dr. Csor ba Csa ba. Szép szám mal haza jöt tek
az el szár ma zott, tá vol élõ endrõdiek, el jöt tek a hunyai ba rá tok, és
vé gül de nem utol só sor ban az itt hon élõk is so kan vol tak. Az ál do -
za tok lel ki üd vé ért en gesz te lõ szent mi sét mon dott Iványi Lász ló
plé bá nos, aki szent be szé dé ben meg idéz te a há bo rúk bor zal ma it,
amit bib li ai idé ze tek kel, jós la tok kal is át szõtt. A mise kö nyör gé se is 
az el eset te kért szólt.

2003-ban is mét meg em lé ke zünk hõ -
se ink rõl. Nem so ká ra a vi lág há bo rúk em -
lék mû vei elõtt áll va lé lek ben kö ze lebb
ke rü lünk az ese mé nyek hez és tör té né -
sek hez, fel idéz zük a szen ve dés, az iszo -
nyat és bor za lom em lé két. Ugyan ak kor
egy re ke ve seb ben él nek köz tünk a ta -
núk, akik az át élés ele ven tü zé vel be -
szél het né nek em lé ke ik rõl. Egy re in kább
sa já tunk ká vá lik azaz il lú zió: sem mi eh -
hez ha son ló nem tör tén het ve lünk, ma a 
vi lág nem ilyen, a béke szi lárd, és vi lá -
gunk biz ton sá gos. „Ahogy Noé nap ja i -
ban tör tént, úgy lesz az Em ber fi á nak
nap ja i ban is. Et tek, it tak, há za sod tak s
férj hez men tek ad dig a na pig, ame lyen
Noé be ment a bár ká ba. Az tán jött a víz -
özön, és min den kit el pusz tí tott. És
ugyan úgy, ahogy Lót nap ja i ban tör tént:
Et tek, it tak, ad tak, vet tek, ül tet tek, épí -
tet tek. Azon a na pon pe dig, ami kor Lót
ki ment Szo do má ból, tûz és kén kõ esett
az ég bõl és el pusz tí tott min den kit. Így
lesz azon a na pon is, ame lyen az Em ber -
fia meg je le nik.” (Lk 17,25-31) Az Írás
üze ne te – bár mennyi re is sze ret nénk
üze net vol tát sem mis sé ten ni – idõ sze -
rû. Hi szen egy-egy pil la nat ra meg ren dül 
de rû lá tó kép zel gé sünk: az el múlt évek -
ben is há bo rú dúlt szom szé da ink nál,
vagy gon dol junk 2001. szep tem ber
11-én, a TORONY össze om lá sá ra.

„Azt hi szi tek, hogy ezek a ga li le a i ak
bû nö seb bek vol tak a töb bi ga li le a i nál,
mi vel mind ezt el szen ved ték? Mon dom
nek tek Nem! Vagy az a ti zen nyolc, aki re
Si ló é ban rá dõlt a to rony, és meg öl te
õket? Azt hi szi tek vét ke seb bek vol tak
min den más em ber nél? Mon dom nek -
tek: Nem!”(Lk 13,2-5)

Min den eset re, ha el gon dol ko dunk az 
ese mé nyen – Jé zus sza vá nak össze füg -
gé sé ben is – ki szol gál ta tott nak érez zük
ma gun kat. A vi lág úgy mond leg ha tal -
ma sabb, leg gaz da gabb ál la ma is ennyi -
re se bez he tõ; mit re mél he tünk ak kor,
hol van biz ton sá gunk biz to sí té ka, hol
bé kénk ga ran ci á ja? Ér tel met ke re sõ el -
ménk és a ma gunk vé del mét iga zo ló
ma gya rá za ta ink ha mar meg nyug tat nak, 
de mind ez együtt sem elég ah hoz, hogy
ha mis biz ton sá gunk szö ve tén ha tal mas
rés ne tá tong jon. Mit te he tünk te hát? Mi 
védi meg iga zán az em bert, a tör té ne -
lem, a vi lág, az élet is mét lõ dõ, ki szá mít -
ha tat lan, vá rat lan ese mé nye i tõl,
ame lyek gyak ran ma gunk, vagy hoz zá -
tar to zó ink éle té be ke rül nek. 

A vi lág, amely ben élünk, amely kö -
rül vesz ben nün ket, min den lát vá nyos
ún. fej lõ dé se el le né re sem mit sem vál -
to zott Noé és Lót óta. A zsi dó-ke resz -
tény ki nyi lat koz ta tás sze rint a vi lág nem
ké pes ön ma ga meg vál tá sá ra, fej lõ dé se
min dig két ar cú, a jó és a rossz kö zöt ti
vá lasz tás ra kény sze rít. A vi lág alap tör -
vé nye az Éden-kert be li, Is ten tõl való tu -
da tos el sza ka dás kö vet kez mé nye ként a
bûn és a ha lál ural ma. Ezért nem fe led -
kez he tünk bele e vi lág dol ga i ba – evés,
ivás, adás, vé tel, ül te tés, épí tés, stb. –
mind ezt per sze ten ni kell, de min dig an -
nak a szi lárd is me ret nek a bir to ká ban,
hogy az em ber éle te nem csu pán ez.
„Írva van: Nem csak ke nyér rel él az em -
ber.” (Lk 4,3-4)

„Ébe rek le gye tek és vi gyáz za tok,
mert el len sé ge tek, a sá tán, mint or dí tó
orosz lán jár kö rül, ke res ve, kit nyel jen
el. Erõs hit tel áll ja tok neki el len, tud já -
tok ugyan is, hogy szer te a vi lá gon
ugyan ez a szen ve dés éri test vé re te ket
is.” (1Pt 5,8-9) Sze ku la ri zált vi lá gunk
ép pen ezt az éber sé get tom pít ja el ben -
nünk, azt a lát sza tot táp lál va, hogy vi lá -
gunk min den vi lá gok leg tö ké le te sebb je,
hogy min den a le he tõ leg na gyobb rend -
ben van, hogy nincs más ra szük sé günk
csak fo gyasz tás ra, és hogy az em ber ez -
zel ma ra dék ta la nul meg elé ged het és
be ér he ti.

A mai Hõ sök nap ja, és a park ban
lévõ em lék mû vek, ame lyek re köz sé -
günk pol gá ra i nak ne vei vé set tek, kell
hogy fi gyel mez tes sen, hogy em lé kez -
tes sen – egye ne sen kö te lez – arra, hogy 
soha el ne fe led jük azok ne vét, akik éle -
tü ket ál doz ták, akik éb ren õriz ték a Ha -
zát, vagy épp tá vo li front ra men tek,
nem ön szán tuk ból. Õriz zük em lé kü ket,
aki ket éve kig, év ti ze de kig ha za várt gyá -
szo ló öz ve gyük, síró gyer me kük,
könnye zõ édes any juk, édes ap juk.. de
mind hi á ba.

A Ma gyar Hon vé de lem nap ján ne fe -
led kez zünk meg azok ról sem, akik ma is
a köz biz ton sá got, a ha zát vé dik. Bár
most béke van, ak kor sem ve szély te len
a ka to nák éle te. Be csül jük meg, sze res -
sük, tisz tel jük õket is.

Adj Uram, örök nyu go dal mat az el -
hunyt hõ sök nek, és a bol dog fel tá ma dás 
ke gyel mét, csa lád juk nak meg nyug vást.
Amen.”

Hõ sök nap ja 2003

Tóth Mi hály kán tor éne ke fáj dal mas de gyö nyö rû kö nyör gés volt: 

„Ha ég bõl föld re néz sze med, Anyánk, ha bajt és bút ke res, 
Ha né zed itt a föld po rán ki jár itt vé res Gol go tán. 
Ma gya rok ra nézz, sor suk mily ne héz, 
Hát szánd meg õket és védd meg õket, 
Vi har ban annyit szen ve dõ ket. 

Óh szûz anyánk, te jól tu dod, ne künk csak szen ve dés ju tott. 
Vesd áldó két sze med re ánk, és fel ra gyog ég Gol go tán! 
Ma gya rok ra nézz, sor suk mily ne héz, 
Hát szánd meg õket és védd meg õket, 
Vi har ban annyit szen ve dõ ket!.”

A temp lom ban, a mise vé gén el éne kel tük az õsi ma gyar Him nuszt,
„Bol dog asszony anyánk, régi nagy pat ró nánk…"

A Hõ sök te rén foly tat tuk ün ne pün ket. Kö zö sen el éne kel tük (nem hall -
gat tuk!) a Him nuszt, és utá na B. Mol nár Al bert a Ró zsa he gyi Kál mán Ált.
Is ko la ta ná ra el sza val ta Ju hász Gyu la: Az is me ret len ka to na c. ver sét:

Kép: B Mol nár Al bert és Dusa Ka ta lin
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A lé leg zet el ál lí tó szép ver set kö ve tõ csön det Dusa Ka ta lin mint
nar rá tor sza kí tot ta meg. Fel kér te a Gyomaendrõdi Ze ne ba rát ok Kó -
ru sát, ün ne pi da la ik éne ké re. Szí vet gyö nyör köd te tõ en szólt éne -
kük.

Az éne ket kö -
ve tõ en ke rült sor
Turi-Kovács Béla
or szág gyû lé si kép -
vi se lõ (ké pünk)
ün ne pi szó nok la tá -
ra, amely ben hang -
sú lyoz ta, „min den
nem zet nek szük sé -
ge van arra, hogy
az ön be csü lés ének
meg õr zé se ér de ké -
ben a nem zet si ke -
re i rõl is meg kell
em lé kez nie. Hõ se -
in ket sok szor el si -
rat tuk,
meg gyá szol tuk,
em lé ke ze tünk ben
így is meg õriz tük a
ne vü ket. Meg kell
azon ban ar ról is
em lé kez ni, hogy
ál do za tuk kal a ha -
zá ju kat szol gál ták,
és nagy sze rû tet te -
ket haj tot tak vég re. 
Az I. Vi lág há bo rú
küz del me i ben a
ma gyar hon véd a
ha zá ját véd te és
min den ere jé vel
ele get is tett kö te le -
zett sé gé nek. Atyá -
ink, az endrõdi

em be rek hõ si e sen küz döt tek és gyõz tes csa tá kat vív tak a ha tal mas
orosz túl erõ vel szem ben, di a dal mas kod tak Limanovánál, a Kár pá -
tok tö vé ben, Gorlicénél és a Piavénál. A nem zet nek büsz kén kell
val la nia, ezek a hõs tet tek az egész vi lág elõtt bi zo nyí tot ták, hogy a
ma gyar nem zet min den kor kész a ha zá ját megvédeni.

Ugyan ak kor ta nul ság kell, hogy le gyen, hogy vér ál do za tot, a
ma gyar if jú ság éle té nek koc káz ta tá sát csak igaz ügyért vál lal ha -
tunk.

Ma gyar or szág nak soha nem volt gyar mat bi ro dal ma, nem is tö -
re ke dett ilyen meg szer zé sé re, igaz ság ta lan há bo rúk ban soha nem
ve he tünk részt!

Te le ki Pál ha lá la elõtt 1941. már ci us 3-án mint egy vég ren de let -
ként le ve let írt Lon don ba és Wa shing ton ba az ot ta ni ma gyar kö vet -
nek: ”a há bo rú után Eu ró pá nak eb ben a ke le ti ré szé ben ka o ti kus
ál la po tok áll nak be, ame lyek leg na gyobb ve széllyel azon ál la mok ra 
fog nak jár ni, ame lyek véd te le nek, ame lyek anya gi esz kö ze i ket és
had se re gü ket a konf lik tus be fe je zé se elõtt fel ál doz ták. Az or szá got, 
if jú sá gun kat, had se re gün ket, csak is sa ját ma gunk ér de ké ben te het -
jük koc ká ra, má sért nem.”

Te le ki Pál vég ren de le te ma is ér vé nyes: Sem mi lyen ál do za tot
vagy koc ká za tot nem vál lal ha tunk ide gen ér de ke kért!”

A nagy taps sal el is mert ün ne pi szó nok lat után Polányi Éva a
Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la ta nár nõ je (jobb ol da li kép) 
„Pa lack ba zárt gon do la tok” cím mel ol vas ta fel az endrõdi em be rek
há bo rús vissza em lé ke zé se it:

Va la mi kor a ha di fog lyok a va gon ból uta zás köz ben ka vics ra
köt ve ki dob tak egy-egy üze ne tet, gon do la tot, hogy aki meg ta lál ja,
leg alább hírt ad jon ró luk. Ilyen ka vi csok ra kö tött gon do la to kat
adunk most köz re endrõdi ka to nák ról. Õk szó lal nak meg most, az
ál do za tok a ka to na tár sa ik em lé ke i bõl és a ha di fog lyok.

***
Az elsõ vi lág há bo rú ba el vit tek 4000 endrõdi em -

bert. 394-en soha nem jöt tek vissza. De ren ge teg volt a
se be sült is – nagy bá nat volt ez is, de õk leg alább vissza ke rül -

tek. Na gyon so kan ke rül tek ha di fog ság ba is, ne kik a gyõz tes
or szá gok ban kel lett éve kig dol goz ni uk. Olyan is volt, aki nek a
neve sem a ha lot tak kö zött nem volt, sem ha di fo goly nem
volt. Õk örök re el tûn tek.

A há bo rú ból egy re-más ra ér kez tek a hí rek az el -
esett endrõdi ka to nák ról. Emi att az egész falu két ség -
beesett, min den ki na gyon fél tet te a hoz zá tar to zó ját.
Tu dunk ar ról, hogy Öreg szõ lõ ben min den asszony fe -
ke té be öl tö zött az egész há bo rú ide jé re. 1914. no -
vem ber 3-án gyász mi sét tar tot tak az endrõdi
temp lom ban az el esett ál do za to kért. A mi sé re több
ezer em ber el jött, a mise a temp lom fa la in kí vül is
folyt, több pap pré di kált. 

Nem volt csa lád Endrõdön, ahol ne gyá szol tak vol na. Ne -
kem há rom nagy bá tyám halt meg az elsõ há bo rú ban. Volt
egy Elek nevû, az 21-ben halt meg, egy má sik az olasz fon -
ton, egy pe dig még nem is volt 18 éves, csak az év szám sze -
rint, az is Olasz or szág ban halt meg.

Édes apám nak volt egy zseb órá ja, ma gá val vit te a há bo rú -
ba. Volt vele egy endrõdi em ber, an nak édes apám oda ad ta a
zseb órát, mi kor harc ba in dult. Ak kor édes apám meg halt.
Szeg ín Ger gely bá csi majd ha za hoz ta a zseb órát, édes anyám
fel akasz tot ta a fal ra a szent ké pek alá, ott volt, min dig lát tuk. 

***
A má so dik vi lág há bo rú alatt is több ezer endrõdi

ka to nát ve zé nyel tek ki a front ra. En nek a há bo rú nak
368 ál do za ta volt szü lõ he lyünk rõl.

Bevagonéroztak ben nün ket. 18 na pig vol tunk a va gon -
ban, egy va gon ban 95 em bert ol vas tak be, úgy fe küd tünk,
mint a desz kák, azon az ol da lon csu pa fe ke te lett a tes tünk.
Meg ka var tuk a ku ko ri ca da rát, azt et tük. 

A lá ger ba desz ka priccsek vol tak, se te rí tõ, se ta ka ró. Hoz -
ták a burislevest,
volt aki le se bír ta
nyel ni. Én me get -
tem, mert aki
nem ette meg, az
mind le gyen gült
és el pusz tult. A
ma gyar pa raszt -
em be rek bír ták a
leg job ban a lá -
gert, min ket
meg edzett az élet 
az elõtt is.

Volt egy
öcsém, meg nõ -
sült Gyomáról,
ak kor el vit ték az
oro szok. Meg szü -
le tett a kis lá nyuk, 
nem is lát hat ta
meg se, haza se
en ged ték. Éhen
halt ott. Nem ad -
tak ne kik enni,
éhen halt. Nán -
do ri Ven del, az
uram nak a test -
vé re, az adta neki 
a ká sát a ke rí té -
sen ke resz tül.
Ven del majd ha -
za jött hét évre
rá…

Szi bé ri á ban, a 
fog ság ban olyan
hi de gek vol tak,
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hogy min den 100 mé te ren volt egy dob kály ha, arra ha sáb fát
tet tek, úgy me le ged tek. Fej szé vel vág ták szét a ha lat, olyan
ke mény volt, kés sel nem le he tett szét vág ni. 

Egy szer jött a hír, me he tünk haza! A bá nyá ban dol goz -
tunk, gyor san fel men tünk a nagy hosszú lét rán, más nap reg -
gel in dul tunk haza. Mi kor Ba ku ba ért a sze rel vény,
sé tál gat tam az ál lo má son, jön ve lem szem ben va la ki: - Né, itt 
van Kal már Imre! Hát Hunya Sa nyi volt. Volt nagy öröm. Egy
má sik ka to na is meg hal lot ta a ne vet, ki szólt: „Ma gát Kal már -
nak hív ják? Van test vé re? Mi lyen nevû, hogy né zett ki?" Mon -
dom: Kal már Fe renc. Hát ez a ka to na te met te el, aki
meg szó lí tott. – Ak kor nem kell el vin nem Endrõdre a ka ri ka -
gyû rû jét. Elõ vett a hát mál há já ból egy ku la csot, ki ön töt te be -
lõ le Fe ri nek az arany gyû rû jét. Én ha za hoz tam, át ad tam a
fe le sé gé nek, Etel ká nak. Ennyi ke rült haza az öcsém bõl. 

Az uram túl él te a há bo rút, ha za jött. So kat fáz hat tak szeg -
ínyek, mert az elsõ sza va az volt, mi kor be lé pett a kert aj tón: 

- A bun da meg van? - So kat gon dol ha tott rá a há bo rú ban. 

Az én nagy apám nak nagy ma ma mán a menny asszonya
volt a há bo rú elõtt. Na gyon szép lány volt nagy ma ma. De
nem tud tak meg es küd ni, mert el vit ték nagyapámot a front ra. 
Ott meg se be sült, ki lõt ték az egyik sze mét. Mi kor ha za jött,
nem mert el men ni nagy ma má hoz. Ak kor nagy ma mám el -
üzent neki: - „Két szem mel is sze ret te lek, egy szem mel is sze -
ret lek.” Össze is há za sod tak, szép éle tük volt. 

Édes apám 1914 ja nu ár já ban esett fog ság ba, én nem sok -
kal azu tán szü let tem meg. Mi kor én szü let tem, édes anyám
meg halt, úgy hogy Terus né ném ne velt fel. Min den este meg -
imád koz ta tott ben nün ket édesanyámér, édesapámér. Édes -
apám csak öt év után, 1919-ben  ke rült haza. Egy szer éj sza ka 
be ko po gott va la ki. Én va gyok, Terus, Imre. Im rénk, Im rénk!! 
Mi kor va la mennyi re ma gá hoz tért azt kér dez te: - Hát hun van 
az én ki csi jányom? Be vitt neki Terus né ném, meg csó kolt, én
fel éb red tem, és azt kér dez tem: - Te vagy az én édes apám? -
ak kor lát tam édesapámot elõ ször. 

 
So kan el hoz ták az em lé ke zés vi rá ga it és ko szo rú it. Ke gye let tel, 

és az élõ hoz zá tar to zók könnyes szem mel em lé kez tünk az endrõdi
hõ sök re, akik a ha zá ért ál doz ták a leg drá gáb bat, az éle tü ket. Is ten
ad jon ne kik örök nyu go dal mat, nyu god ja nak bé ké ben akár ha zai,
akár ide gen föld ben.

Az ün nep ség záró ak kord ja ként Dr. Lat or cai Já nos or szág gyû -
lé si kép vi se lõ, a Ba rá ti Kör el nö ke, Gyomaendrõd dísz pol gá ra
mond ta el a meg je len tek nek kö szö ne tét, az ün nep sé gen való meg -

je le né sért, a ke gye let tel
tör té nõ meg em lé ke zé sért.
Az el szár ma zot tak szí vé -
nek haza húzó ér zel me i rõl, 
a szü lõ föld soha nem
múló, von zá sá ról meg ha tó
lí rai han gon be szélt. A ha -
zai ha rang szó, a gyer mek
és if jú ko ri em lé kek, a ta -
va szi il la tok, a szü lõi és ta -
ní tói in tel mek soha nem
hal vá nyod nak el. Egy-egy
haza jö ve tel jó arra is,
hogy is mét fel töl tõd jön az
em ber és meg újult erõ vel
foly tat has sa mun ká ját,
bár hol is él. 

A Szó zat kö zös éne ké -
vel vé get ért az ün nep ség
azok nak, akik nem jöt tek
el a Bowling ét te rem be.
Kel le mes klí má val és na -
gyon fi nom ebéd del vet te
kez de tét, a ba rá ti ta lál ko -
zó. A pol gár mes ter úr üd -
vö zöl te a meg je len te ket,
ke gye let tel em lé ke zett a
te le pü lé sünk gyo mai ál do -
za ta i ra. Meg kö szön te a je -
len lé võk nek, hogy el jöt tek 
és ha za jöt tek  ün ne pel ni.
Vé gül kö szö ne tet mon dott
Dr. Szilágyiné Né met Esz -
ter nek és Csá szár né
Gyuricza Évá nak, akik az ün nep sé get meg szer vez ték, meg kö szön te 
a köz re mû kö dõk nek és se gí tõk nek a mai szép ün nep lést. Min den
je len lé võ nek kel le mes be szél ge tést, ta lál ko zást és jó ét vá gyat
kívánt.

Ebéd után Iványi atya az ér dek lõ dõk nek meg mu tat ta a Szent
Gel lért Ka to li kus Iskolát.

Így ért vé get az idei ün ne pünk, amely nek kró ni ká já hoz hoz zá -
tar to zik, hogy so kan vol tunk, de a fi a tal nem ze dék és a gyer me kek
kö zül csak ke ve sen. Ta lán a gye rek nap, ta lán va la mi más mi att…
õk nagyon hiányoztak.


