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A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

júniusi melléklet

HŐSÖK NAPJA

„A hazáért elesett hősök emléke minden 
év május utolsó vasárnapján megünnepe-
lendő” - írja egy múlt századbeli törvény, az 
1920-as évek elején. 

1946-tól elmaradtak a hivatalos megem-
lékezések, sőt a későbbi években már bünte-
téstől is lehetett tartani azoknak, akik egy szál 
virágot akartak elhelyezni szüleik, férjeik, 
gyermekeik emlékművénél.

Ugyancsak törvény rendelkezett arról, 
(1917-ben) hogy „minden község (város) 
anyagi erejének megfelelő, méltó emléken 
örökítse meg mindazoknak nevét, akik lakói 
közül… a hazáért életüket áldozták.

Az első világháborúban odaveszett 397, a 
második világháborúban 368 endrődi ember. 
Kopjafa emlékeztet az 1956-os forradalom 
áldozataira.

Hosszú évek kényszerű szünete után, 
1990. május 27-én tartották az első állami 
szintű megemlékezést Hősök napján. 

Emberekre, áldozatokra, az árván maradt 
családtagokra emlékezünk ezen a napon.

Városunkban már hagyomány, hogy az 
áldozatokért engesztelő szent misét mond 
plébánosunk, ezután a Hősök terén folytat-
juk a megemlékezést. Hagyomány az is, hogy 
az ünnepi szónok Túri Kovács Béla ország-
gyűlési képviselő. Idei beszédében a két vi-
lágháború áldozatain túl név szerint is meg-
emlékezett az 1956-os Corvin- közben folyó 
hősies harcok legendás vezéréről, Pongrátz 
Gergelyről. A név szerinti megemlékezésnek 
az adott szomorú aktualitást, hogy Budapes-
ten, a Corvin-közben éppen a mai napon 

vettek tőle örök búcsút. Pongrátz Gergelyt 73 
éves korában érte a váratlan halál.

Nemcsak azok kedvéért, akik nem tud-
tak együtt ünnepelni velünk, hanem azért is, 
hogy bármikor felidézhessük ünnepségünk 
perceit az ott elhangzott műsort teljes szö-
vegében ismertetjük.

Somogyvári Gyula:
Hazajáró magyarok

(részlet)
Elmondta: 
Trendl András, a Bethlen Gábor 
Szakképző Iskola növendéke

Vizek partjáról hazajárnak
éjjel a halott magyarok
ha elszunnyad a lámpafény
s az utcák csöndesek, vakok.

A Bug, a Styr, futó Isonzó,
Drina, Dnyeszter és Ikvapart
esténként hazaengedik
a sok magyart, halott magyart…

Halottat ringató bús vizek
ideküldik a rabokat
s kopottan szürkén, könnyesen
jönnek az ablakok alatt.

…

Vizek partjáról hazajárnak
-s mint akit hite elhagyott – 
kocognak búsan, keserűn
tarisznyás néma, magyarok.

Gele Viktóra a Rózsahegyi Kálmán Álta-
lános iskola tanulója három endrődi gyűjtésű 
dalt énekelt, gyönyörű hanggal.

Vaszkó Ildikó - aki a narrátor szerepét is 
ellátta -, elmondott egy részletet 

Vass Albert: Százéves dal az ismeretlen 
bujdosóról című verséből:

Dörögnek az ágyúk. Puskák ropognak. 
Halál szele füttyen. Itt-ott ledől valaki: „Jaj 
meghalok testvér”
Előre!
„…mondd meg anyámnak…”
Előre!
… „…szeretőmnek…”
Előre!
„… vidd el a gyűrűt…”
Előre!
„…a harangot testvér, húzassátok meg és 
gondoljatok rám majd egy este…”
Előre! Előre!
„… itt kell hagyjalak, pajtás.. az a parancs, 
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hogy előre.. béke veled…”
Küzdelem, küzdelem, küzdelem. Éhségtől el-
csigázva, fáradtan, alélva.
Piszokban és vérben.
Küzdelem, küzdelem, küzdelem.
Előre! Előre! Előre!
S valahol messze aratnak már a mezőkön…
Koszorút fonnak a lányok…
Kolompol a nyáj: gling-glang… gling-glang..
Koszorút fonnak a lányok.

Végezetül Polányi Éva tanárnő olvasott 
fel részletet a „NAGY LEVÉL”-ből…

A levél ismertetése előtt, szó szerint idéz-
zük az 1. sz. Endrődi füzetben a nagy levél 
bevezető sorait.

„Ezt a levelet Pintér Antal írta, akit Hu-
nyáról vittek be katonának az első világhábo-
rúba. Tífuszt kapott és meghalt. Fiatal özve-
gyet és négy árvát hagyott maga után. Pintér 
Antal tudta, hogy meg fog halni; halála előtt 
végrendeletet, vagyis egy nagyon hosszú leve-
let írt családjának – tehát a számára egyetlen 
lehetséges módon közli fiaival atyai jótaná-
csait, erkölcsi intelmeit. Ezt a levelet a család 
ma is a „nagy levél” –nek nevezi, mert tartal-
ma az élő ember erejével hat mindmáig.

Úgy gondoljuk, hogy a levél önálló re-
mekmű, sem elvenni nem lehet belőle, sem 
átdolgozni. Kérjük, kedves Olvasó ne lepőd-
jön meg azon, hogy egy három elemit végzett 
ember milyen értelmes. Mi, akik a régi falu 
és a tanyavilág lakóit próbáljuk megismerni, 
tudjuk, hogy a legtöbb parasztember ilyen 
volt. Türelemmel, csendesen olvassák.”

„Kedves jó feleségem és kedves jó gyer-
mekeim!

Kívánom a jó Istentől, hogy soraim friss 
jó egészségben találjon benneteket. Az egész 
életetekben ne legyen bú és nyomorúság. És, 
kedves Édesapám, magának is kívánok min-
den jókat. Bocsássa meg, amit még mint fia-
tal, könnyű ésszel, ellene többször vétettem.

Tudatom, nem vagyok többet az élők 
közt, de ne sirass, kedves jó feleségem mert az 
úgysem használ. Erősítsd meg lelkedet és tö-
rődj bele a változtathatatlanba. Oda mentem, 
ahova te is és mindenki el fog menni. Köte-
lességem teljesítettem akkor, amikor a halál-
lal kellett találkoznom, tehát ne sirass. Élj, 
míg élned rendeltetett, élj a gyermekeidért és 
neveld őket az Isten félelmében. Először az 
Isten és úgy a többi. Szemed fénye legyen az 
ő fiatalságuk, hogy meg tudd őket őrizni az 
elbukástól, a szégyentől, és a bűntől. Minden 
igyekezeted az legyen, hogy öreg napjaidat 
meg ne keserítsék a rossz nevelés miatt, ha 
a jóisten meg hagyja élned azt az időt, hogy 
nősülendők és férjhezmenendők lesznek. Ne 
becsüld előbbre a vagyont a tisztességnél. Az 
a fő, hogy tisztességes munkások, egészsége-
sek, és becsületesek legyenek, a többi megjön 
magától. De ha mégis a négy közül lesz olyan 
is, aki megveti a lábát, hogy neki úgy tetszik, 
akkor ne rontsd el, mert ez úgysem érne 
semmit, hanem mondd neki, hogy a követ-
kezményeket magának tulajdonítsa. De azért 
anyai szeretetedből egyet se vess ki soha, an-
nyi az egyik, mint a másik. Ha még ennél is 
rosszabb lesz, büntesd meg úgy, mint anya, 
vonjál meg minden segedelmet és mondd 
neki, hogy te mint anya nem segítheted, hogy 
a rossz úton még jobban elmerüljön. De az 
anyai szeretetet ne vond meg soha, mert az 
képes lesz őtet a legrosszabb útról is visszaté-
ríteni. Attól se félj, hogy megszakad a gyerek 

a rendes, neki való dologban. Sosem szakad 
meg. Ami meg nem neki való, azt ne engedd, 
míg bírsz velük. Mikor meg nem bírsz, akkor 
szólj szép szóval, hogy kímélje meg az erejét, 
mert lesz még rá szüksége. A henyélést, azt 
ne tűrd soha, mert a henyélés az ördög pár-
nája. Mihent olyan lesz akármelyik, hogy le-
het valami hasznát venni, rögtön keress neki 
valami foglalkozást. Szorítsd a dologra, mert 
ha kicsi korában a dolgot meg nem szokja, 
akkor nagyobb korban is mindég azon töri 
a fejét, hogy lehetne dolog nélkül megélni és 
képes a legnagyobb gonoszságra, csakhogy 
dolgozni ne kelljen. Ennélfogva nem kell azt 
nézni, hogy milyen hasznos az a dolog amit 
csinálnak, az a fő, hogy dolgoznak, és szok-
nak a dologhoz. Nem lesz avval sem szebb, 
sem erősebb, ha hever. Az idő ellen ruházd 
őket úgy, ahogy tőlem láttad. Sohase csinál-
tass nekik kicsit semmiféle ruhából, de kü-
lönösen a lábbeli mindig jó nagy és nyugo-
dalmas legyen. A szépért ne adj pénzt, csak 
a jóért. A szépet a jószágból kedveltesd meg 
velük. Úgy oszd be, ha a helyzet megengedi, 
hogy szalonnát ne kelljen nekik kéztül adni, 
mert úgy lesz belőlük valami. Ne kapasd őket 
úri kosztra, de az a rendes zsírozó mindég 
legyen. Ne tanulják meg a koplalást, ettől az 
Isten mentsen benneteket.

Ha István bátyámat a jó Isten haza segíti, 
az ő tanácsával élhetsz és őrá hallgass. Meg-
ígértük egymásnak, mikor eljöttünk, hogy 
amelyikőnk hazamegyen, az árvák és özve-
gyek gondjára lesz és hidd meg, hogy kevés 
ember van már olyan becsületes, mint ő. Úgy 
ösmerem, mint magamat. Nem csal meg 
soha készakarva. Gondolom, Eteltől majd 
kapsz goromba szavakat. Viseld megadással, 
mert István bátyád mindamellett is jóakaród 
lesz mindég és majd a gyerekekből ő csinál 
embert az ő mintájára.

De azért, kedves feleségem, amit itten le-
írtam, az csak abban az esetben érvényes, ha 
férjhez nem mégy. Amire nagyon kérlek. Ha 
legalább még ezeket a gyerekeket valamire fel 
nem neveled, ne menj férjhez, de csak kérlek, 
mert már jogom egyébhez nincs. És neked 
meg jogod van éppúgy, mint bármely más 
halandónak az életet úgy kihasználni, ahogy 
jónak látja. Még fiatal is vagy, tehát ahogy jó-
nak látod. De ha férjhez mégy, akkor, amikor 
már Borcsa is lesz 7 vagy 8 éves. Akkor a két 
gyereket meg Borcsát hagyd István bátyád-
nál. Semmi esetre se vidd idegen embernek 
nyakára. Mondd meg István bátyádnak, hogy 
ez az utolsó kívánságom, és hogyha én ma-
radtam volna meg, én is úgy tettem volna az 
ő gyerekeivel. Igaz, hogy majd ángyótoktól 
szenvednek, de azér majd pótolja István bá-
tyád sokkal jobban, mint egy idegen ember. 
A vagyonból pedig vedd ki, ami a tied, többet 

ne, mert aki az árvát megcsalja, azt az Isten 
megbünteti. Az összes vagyon menjen az Ist-
ván bátyád kezére, ő majd kezeli a gyerme-
keim javára. A két fertály föld mindenesetre 
a két fiamé és az összes ingóság – ha addig 
birtok valamit szerezni -, az is a fiúké, de ha el 
kell adni belőle, akkor is csak a lányokét adjá-
tok el, amit nem gondolnám, hogy muszáj le-
gyen, mert annyiból megélhettek. Ha férjhez 
mégy és a lányok is megérik azt az időt, hogy 
ők is férjhez mennek, akkor a gyomai földet 
mindjárt oda kell nekik adni.

De ha férjhez nem mégy, akkor legyen 
belátásod szerint.

Ha pedig István bátyádat az Isten haza se-
gíti, add neki oda ezt a levelet és mondd meg 
neki, hogy én is így tettem volna az ő család-
jával, ha én haza mentem vona, ő meg nem. 
A földet szántsa felébe. Egyik lovat a Hollót 
hagyd meg, kell az nektek, legalább jó úton 
tudtok menni egy lóval és azt ő tartozik fe-
deztetni. De ha neki kell bármilyen dologra, 
úgy használhatja, mint a magáét, de akkor ő 
kosztolja. A búza feles lesz, a kukorica pedig, 
akit ti el birtok végezni, mind a tietek, a töb-
bi feles. Ami trágya abból a takarmányból 
gyűlik, amit innen elvisz, azt vissza kell vinni 
a mi földünkre. A földnek a mezejét ti úgy 
használhassátok, mint a magatokét. Eszerint 
tarts disznót, -2 vagy három kocát -, ha lesz 
hozzá szerencséd. Tik pedig aratáskor végig 
ott legyetek, nem csak amikor a tieteket arat-
ja, úgyszintén cséplésbe is. Andrást add neki 
oda, úgy használja, mint a magáét, mindég, 
még szántani meg nem tanul. Mikor egyszer 
megtanul szántani, akkor neki való jószágot 
beállítani, majd ahogy a pénzetek engedi, és 
róla apailag gondoskodni, ez tőled az utolsó 
kívánságom, kedves jó testvérem. 

De azért kedves jó felesége és bátyám, az 
egészből, amit nem láttok jónak, azt csináljá-
tok úgy, ahogy jobb lesz. Mert mostan a világ 
fordul egyet, s azt majd az tudja jobban, aki 
benne lesz. Hogy mi lesz a jobb. A Hollót, 
azt azért jó lesz meghagyni, hogy a gyerekek 
szokjanak hozzá és ha megéri azt az időt, jó 
lesz egy öreg ló a háznál. Amit megeszik, 
azért ellik majd minden esztendőben.

Ha pedig kedves feleségem, István bátyád 
se mehet haza, akkor terád bízom az egészet. 
Felesbe vagy árendába add a földet, de ha 
lehet jó embert kapni béresnek, még ha felit 
oda kell is adni, csak bérest fogadj, mert ak-
kor a gyerekek tanulnak és nem kell nekik 
más kezére menni. Hát csak meg birtok élni 
addig, még ők meg hanem nőnek, úgyis jó 
lesz. Majd ha megnőnek, majd akkor ők sze-
reznek maguknak, ha bennük lesz a jóakarat, 
bár még mikor ezt írtam, azon kértem a jó Is-
tent, hogy mindezeket én tehetném meg. De 
ha ő szent felsége így végezte, legyen áldott az 
ő szent neve.

Mégegyszer megkérlek, ne sirass, az úgy 
sem ér semmit. Bocsáss meg mindazokért, 
amit ellened vétettem, ezt a levelet pedig tedd 
el, és amikor a gyerekek megnőnek, vagy 
ha rosszak lesznek, olvasd el nekik. Vagy ha 
majd ők maguk is tudnak olvasni, add nekik 
oda, hogy olvassák. Isten nélkül rettenetes 
az élet és borzasztó a halál. Csak az Istenbe 
helyezett bizalom adhat az embereknek erőt 
arra, hogy a földnek és virágnak göröngyeibe 
el ne essen. Tehát kedves fiaim! Nagyon kér-
lek benneteket, hogy a jó Isten legyen mindég 
az első, és azután jön a többi. Mert ha a jó 
Isten velünk van, akkor ki ellenünk? Gon-
doljatok arra naponta többször, hogy meg 
kell halni és van egy igaz bíró, aki mindenért 
megszámoltat mindnyájunkat, azt el nem ke-
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Hősök napja
Hőseinkre emlékezünk: a két világháború, és az 56-os forra-

dalom és szabadságharc hőseire. Nemcsak emlékezünk, hanem 
pédaképül állítjuk őket, imádkozunk értük.

Mely a hazáért élt, a hű kebel, 
Földjét termékenyítve hamvad el; 
És szelleme a sír körül marad, 
Tettekre intvén az utódokat.
Eötvös József: Mohács

A tettek, amelyre az utódok képesek, olykor valamiféle pót-
cselekvésnek tűnnek. Talán valóban az volt, hogy az országgyű-
lés – ha már nem tudta visszaadni az elhunytakat családjaiknak, 
- 1917-ben létrehozta ezt az ünnepet. Bizonyára sok olyan május 
végi vasárnap volt ezután, amikor az elhunyt katonákról szaval-
tak a kegyes emlékezők. Ám amikor a II. világháború után az ün-
nepet megszüntették, kiderült, hogy valami lényegeset elvettek 
a nehéz terheket hordozó családoktól. Majd minden család gyá-
szolt, s nem volt mód arra, hogy ebben a gyászban osztozzon 
velük az egész közösség. Ahogy a szabadság ismét ránk virradt, 
az ünnep - búvópatakként - ismét élni kezdett. Új emlékművek 
emelkedtek országszerte, nálunk is. Rájuk írták az áldozatok fél 
évszázad alatt sem elfelejtett névsorát. Amikor az országgyűlés 
ismét ünneppé nyilvánította május utolsó vasárnapját, egy már 
meglévő gyakorlatot szentesített. Az indokok között szerepelt, 
hogy a hősi példát ismerje meg, és tekintse példának a mai fia-
talság is. 

A két világháború, de különösen a második, akkora trauma 
volt, és az ma is, hogy 60 év után sem lehet feledni. Ha idősebb 
emberek találkoznak, biztos, hogy rövid időn belül beszédtéma 
lesz a világháború. Az 56-os forradalmat viszont még ma is bé-
nult csend övezi… még most is félünk? 

A 20. század Isten nélküli világot akart. Isten törvényeit, üze-
neteit hatályon kívül akarta helyezni. A történelem számtalan-
szor megmutatta már, hogy nem lehet büntetlenül!!

A 20. század az emberiség történelmének a legsötétebb 
korszaka, a legszégyenteljesebb százada. Két kegyetlen ideoló-
gia söpört végig pusztítva: a fasizmus, majd a kommunizmus, 
mindkettő nyomán óriási pusztítás és pusztulás, romok és halál. 
Európa romokban hever. Emberek milliói: a nácizmusnak hu-
szonmillió, a kommunizmusnak 100 millió áldozata volt, van. E 
két félelmetes, Isten nélküli ideológia még ma is él, főleg a má-
sodik.

Nincs ebben valami ellentmondás? Most állítunk katonákat 
példaképül, amikor hazánkat aligha támadhatja meg idegen se-
reg? Amikor a NATO tagságunkból fakadó kötelezettségeinket 
nem sorkatonasággal, hanem fizetett önkéntesekkel látjuk el? 

Mikor lesz módjuk követni a példát? 
Látszólag soha. De csak akkor mondjuk ezt, ha nem nézünk a 

dolgok mélyére. Nem csak akkor lesz hőssé az ember, ha elpusz-
tul a háborúban. Mindannyiunknak és minden háborúskodás 
nélkül is van módunk hőssé lennünk. Sőt, ez nemcsak lehetőség, 
ez kötelezettség. 

Amikor ma megemlékezünk a régmúlt áldozatokról, és hő-
sökről, meg kell emlékeznünk azokról is, akik ma védenek ben-
nünket, hogy soha többé elő ne forduljon háború hazánkban, 
hogy az emberek békében és nyugodtan élhessenek. Legyenek 
áldottak katonáink, rendőreink!

Jézus mondta: Jn 15.13: „Senki sem szeret jobban, mint az, 
aki életét adja barátaiért.”

Hőseink, akikre ma büszkén emlékezünk, életüket áldozták. 
Meggyászoltuk őket, évtizedekkel ezelőtt. Ma pedig diadalma-
san megünnepeljük őket.

Arról a hősiességről van szó, amely a szentek sajátja. A szen-
teknek, akik hősies fokban gyakorolják az erényeket. Ebben az 
értelemben a szentté levés nem kevesek kiváltsága, hanem 
mindenkinek kötelezettsége. Hadd legyünk mi is tiszták, hősök, 
szentek…

Iványi László
plébános

rüli senki. Bár tik még sokat fogtok látni és meghallani, aki azt nem 
hiszi és mást fog nektek mondani, jobb ha olyat meg se hallgattok. Ma-
radjatok ti csak az Isten parancsainál, és azt tartsátok meg. Ne csavarja 
el a rossz világ az eszeteket, hogy egy-két rongyos forintért eladjátok 
a lelketeket. Igazán élni nehéz, de hasznos és jó. Egy hamis krajczár 
meg elvisz száz igazat. Inkább harapjátok el a nyelveteket, minthogy 
egy káromkodást kimondjatok. Mert könnyebb lesz ezen a világon né-
mának lenni, mint pedig a más világon örökké soha el nem múló tűz-
ben égni. Vagy hazudni, vagy valakit megcsalni, valakitől lopni, Isten 
őrizzen benneteket. Tehát kedves gyermekeim, már mostan egyebet 
nem tehetek értetek, minthogy kérem az égben a jó Istent, hogy áldjon 
meg benneteket jó ésszel, jámborsággal. Még éltem, megtettem érte-
tek mindent, amit tehettem. Érted is kedves feleségem. De már mos-
tan egyebet nem tehetek, minthogy kérem az árvák Istenét, hogy ne 
hagyjon el benneteket. Ne sírj. Gondolj arra, hogy nektek csak lesz mit 
enni, de hány ezer árva vesztette el apjával együtt a betevő falatját is, 
akiknek ha az Isten olyan helyzetbe hoz, hogy tudsz segíteni, segíts. 

 Imádkozzatok érettem, szeretett kedveseim.
 Isten veletek.

A kegyelet és emlékezés virágait helyezték el az egyház, az önkor-
mányzat, az intézmények a hozzátartozók és civilszervezetek képvise-
lői, mind a három emlékműnél.

Az ünnepség a Himnusz közös éneklésével kezdődött, és a Szózat-
tal ért véget.

Szervezők voltak: Császárné Gyuricza Éva, Dr. Szilágyiné Németh 
Eszter. Közreműködtek: Bula Katalin, Fülöp Imréné

Ünnepségünkön a Pintér család ma élő tagjai is ott voltak: A levélíró Pintér Antal két 
unokája: Antal és Gizella, Antal felesége és a két fia. Képünkön a két fiú: Ferenc, aki a 
Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán szerzett informatikusi végzettséget, és Gábor, aki 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem főiskolai szakán agrármenedzserként szerzett 
diplomát. Milyen büszke lenne rájuk a dédapa…
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VÁROSUNK júniusi melléklet�

Iskolánk idén kilencedik alkalommal 
rendezte meg a Rózsahegyi napokat.

A névadó színész-pedagógusra, Rózsa-
hegyi Kálmánra emlékezve tanulóink rövid 
műsora után Domokos László országgyű-
lési képviselő nyitotta meg a rendezvényt. 
Az eseményen jelen volt Dr Dávid Imre 
polgármester, valamint a meghívott ven-
dégek.

Névadónk szobrának megkoszorúzá-
sa után az alsó tagozatos tanulók játékos 
ügyességi vetélkedőn vettek részt, a felső 
tagozatosok pedig Rózsahegyi Kálmán 
életéről szóló vetélkedőn mérték össze tu-
dásukat. 

A program rendhagyó órákkal folytató-
dott. 

Hunya Zoltán numizmatikus a lovag-
rendekről,

Giricz László utazó II. János Pál pápá-
val kapcsolatos emlékeiről,

Szabóné Koleszár 
Edina siklóernyő ok-
tató Gyomaendrőd 
látképe a levegőből, 

Blaskó János és 
Szujó Zoltán a mo-
dellezésről,

Szonda István a 
Tájház és Múzeum 
igazgatója a nemez-
készítésről,

Dr. Giricz Katalin 
az Országos Madár-
tani Intézet örökös 
tagja a madarakról,

Horváth Csaba, a 
Slágerrádió és a TV2 
munkatársa a médiá-
ról tartott előadást.

A délelőtti prog-
ram zárásaként Far-
kas Zoltánné igaz-
gatónő megköszönte 
az előadóknak, hogy 
elfogadták a meg-
hívást, majd a díjak 
kiosztása és a ver-
senyek, pályázatok 
eredményhirdetése 
következett.

Az iskola öt év-
vel ezelőtt alapította 
a Rózsahegyi-díjat, 
amelyet minden év-
ben két dolgozónak 
ítél oda az alkalma-
zotti közösség, il-
letve a mindenkori 
igazgató.

Az idei Rózsahe-
gyi - díjasok: Uhrin-
né Darvas Erzsébet 
igazgatóhelyettes, 
matematika-fizika 
szakos tanár és Kó-
nyáné Jakab Ida taní-
tó, drámapedagógus.

Az öregdiákok 
által alapított Szent 
Imre - díjat ötödik 
alkalommal ítélte 
oda a nevelőtestü-
let. Ebben az évben 
Mészáros Dávid 7. 
b osztályos tanuló 
kapta a szép érmet és 
a pénzjutalmat.

A Rózsahegyi 
- díjas Tóth Pálné 
szakácsnéni három 

nagy tortát sütött, amit 

a délelőtti versenyek győztesei kaptak:
Az alsó tagozatosok közül a Villámlo-

vagok csapat bizonyult a legügyesebbnek,
az 5-6. osztályosok közül a 6. a osz-

tály,
a 7-8. osztályosok közül a 8. a osztály 

ismerte legjobban névedónk életútját.
Ezután a rajzpályázat eredményhirde-

tése következett, amelyre ebben az évben 
a kedvenc filmhősök ábrázolásával lehetett 
pályázni. Az eredményhirdetést az iskola-
újságban közzétett versenyek jutalmazása 
zárta.

A délutánt a Zabhegyezők együttes elő-
adása tette emlékezetessé, ahol József At-
tila megzenésített verseit hallgatta a lelkes 
közönség. 

A pénteki program faültetéssel kezdő-
dött a ridegvárosi játszótéren. A város fá-

sítási programjában ez a terület is szerepel, 
ahová ősszel 42 fa kerül kiültetésre. Ehhez 
csatlakozva iskolánk Rózsahegyi-díjasai 
három fa elültetésével hozzákezdtek egy 
hársfasor kialakításához. Ezután nagy tá-
bortüzet raktunk, amely körül jót játszottak 
a gyerekek. 

A szombat délelőtti események a liget-
ben és a focipályán zajlottak. Kosárlabdá-
zás és játékos sportvetélkedő közül válasz-
tottak a sportolni vágyó szülők, gyerekek 
és pedagógusok.

Délután az iskolagálán szereplő tanu-
lók műsora szórakoztatta a meghívott ven-
dégeket, szülőket, érdeklődőket. 

A rendezvényt Földesi Zoltán ország-
gyűlési képviselő zárta a vendégekhez és 
az iskola dolgozóihoz intézett szavaival.

Ezúton is köszönjük a szülők támogatá-
sát és a szervezésben nyújtott segítségét.

Az iskola nevelőtestülete

RÓZSAHEGYI NAPOK

Uhrinné Darvas Erzsébet átveszi a Rózsahegyi díjat

A sportverseny résztvevői örülnek a karton éremnek

A győztes 6. osztály örül a tornának


