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Hősök napja 2007
,,Nemzetünk hősi halottainak kegyelemteljes tiszteletét meg-

felelő módon kifejezésre kell juttatni, és az utókor számára meg 
kell örökíteni” - mondták ki 1917-ben, majd a hősök emlékének 
ünnepét kiterjesztették az 1938 után elesettekre is. 

A rendszerváltás után a történelmi igazságtevés részeként a 
budapesti Ludovika Akadémia épülete előtt újból felállították a 
hősök emlékművét, és ismét fejet hajtanak a világháborúk hősi 
halottainak, katonai és polgári áldozatainak emléke előtt május 
utolsó vasárnapján, a hősök napján. 

Idén ez a nap kétszeresen ünnep számunkra, mert egybe-
esik pünkösdvasárnapjával, amikor is egyházunk tanítása szerint 
Krisztus feltámadását követő ötvenedik napon az apostolok ösz-
szegyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a szentlélek 
lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra. ,,Mindannyiukat 
eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, 
úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.”. (ApCsel 2,4)

Gyóni Géza: Sírvers

Hazai domb lesz vagy idegen árok,
Bús sírom füve amelyen kihajt,
Kopott fejfámon elmosódó írás
Bolyongó vándornak ezt hirdesse majd:

„Boldog, ki itt jársz, teéretted is
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt;
Véres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt.”

Dr. Turi-Kovács Béla

Tóth Péter 
határőrmérnök 
alezredes és Gulyás 
László őrnagy, fürjesi 
parancsnok
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hogy miről döntött a Képviselő-testület májusban

Ismét több alkalommal is ülésezett a testület május hónapban, 
melyek időrendi sorrendben a következők voltak.

2007. május 16.
Belvízrendezés II. ütem ÖTM támogatási igény bejelentése

Gyomaendrőd Város Önkormányzata belvízrendezési támogatás-
ra adja be a pályázatát,

mivel az érvényben lévő kormányrendelet alapján a hátrányos 
kistérségek közé tartozunk, illetve városunk tengerszint feletti átlag-
magassága 85 méternél nem több. 

A projekt tartalma:
- Pásztor János u. és környéke
- Polányi Máté u. környéke
- Ságvári-B Molnár úti csapadékcsatorna rekonstrukció
- Szénáskerti csatorna
- Görbekút-Vidólaposi csatorna-karbantartása a gyomai temető-

ig
- Hantoskerti-holtág szivattyútelep építés
- Rév-zugi szivattyútelepre szivattyú beszerzése
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére

2007. május 29.
Kihelyezett, összevont Testületi ülés a Rózsahegyi Kálmán Kistér-

ségi Általános Iskolában, melynek témája:

Kistérségi társulás egyeztetése Csárdaszállás,-Hunya-
Gyomaendrőd Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola ok-
tatásának vonatkozásában.

A térségi társulás változása miatt kellett újragondolni a három is-
kola helyzetét, s a következő döntés született az összevont ülésen:

- Hunya vonatkozásában: A pedagógus létszám 9 fővel fog csök-
kenni. A törvényi korlátok végett továbbra is társulási formában a Ró-
zsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolával közösen, de a telep-
helyén lévő oktatási épületeit használatba adja a katolikus egyháznak. 
Így az óvoda és az általános iskola alsó tagozata egyházi fenntartású 
lesz, míg az 5-8 osztályos tanulók szülei választhatnak, hogy gyerme-
küket a Szent Gellért vagy a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolába 
kívánják-e behozni, esetleg más közeli település iskolájába.

Csárdaszállás: A pedagógus létszám 4 fővel fog csökkenni. 
Az óvodai oktatás kiszervezésre kerül az alacsony gyermeklét-

szám miatt. (14) fő.
Az 1-4 évfolyam telephelyi oktatás keretében, az 5-8 évfolyam, 

pedig a Rózsahegyi Kálmán általános iskola felvételi kötelezettségével 
kerül megszervezésre.

A bejáró tanulók utaztatása önkormányzati feladat, ezért megkez-
dődtek a tárgyalások a buszjárat megszervezésének ügyében.

2007. május 31. 
A teljesség igénye nélkül a következő napirendi pontokban ho-

zott döntést a testület

Óvodai feladatellátás helyzetének áttekintése

- A Képviselő-testület határozata szerint a következő tanévtől az 
önkormányzat saját fenntartásában a Kiss Bálint Iskola intézmény-
egységeként működteti a Gyomaendrődi Százszorszép Óvodát a 
2007/2008-as tanévtől.

Kiss Bálint Általános iskola létszámleépítés

Gyomaendrőd Város Képviselő–testülete a 2007. évi költségvetési 
rendeletben határozott hogy a Kiss Bálint Általános Iskola vonatko-
zásában 7 fő pedagógus álláshely, az alapfokú oktatás, nevelés szakfel-
adatában végleges jelleggel megszűnik.

Az intézmény eddig jóváhagyott pedagógus létszámkerete az 52 
főről 2007. december 31-re, 45 főre csökken.

A Képviselő-testület elfogadta az iskola vezetése által javasolt le-
építés ütemezését.

Gyomaendrőd Város Jó Tanuló, Jó Sportoló díj alapítása

A város Képviselő-testülete „Gyomaendrőd Város JÓ TANULÓ, 
JÓ SPORTOLÓ” díjat alapít az alábbi feltételekkel:

1.-A díj az általános iskola valamint a középiskolás korosztályban 
kerül kiosztásra az alábbi korcsoportos bontásban:

korcsoport alsó tagozat-6-10 évesek
korcsoport felső tagozat-5-6 osztálya-11-12 évesek
korcsoport felső tagozat7-8 osztálya-13-14 évesek
korcsoport középiskola-9-10 osztálya-15-16 évesek
korcsoport középiskola-11-12 osztálya-17-18 évesek
2. Jelölt lehet az:
-akinek tanulmányi eredménye általános iskolában kitűnő 

vagy jeles, középiskolában 4,5 tanulmányi átlagot eléri
-továbbá egy vagy több sportágban képviseli iskolája megyei Or-

szágos Diákolimpia-i és a vele közösen szervezett szakszövetségi fel-
jutásos versenyeken.

-tanévenként, korcsoportonként 3-3 tanulót lehet felterjeszteni a 
díjra az adott év május 15-ig, az érettségiző tanulók esetében a felter-
jesztési határidő ápr. 15.

-a jelölt tanulókat a Képviselő-testület által választott bizottság 
választja ki. Alkalmas jelölt hiányában a díj nem kerül kiosztásra.

-a díjak átadására az iskolák tanévzáró ünnepségén-végzős diá-
kok esetén, a ballagáson kerül sor.

-a díj kupa, vagy emlékplakett, melyre a díjazott neve is fel van 
gravírozva.

Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt 
árverésen történt értékesítés eredményéről

Gyomaendrőd Város Képviselő –testülete a 2007. márciusi ülésén 
döntött a megfelelő funkció nélküli belterületi ingatlanok nyílt árve-
résen történő hasznosításáról.

Az ingatlanok több helyen is meg voltak hirdetve.
Az újabb árverés időpontja: 2007. június 29-én de. 10. 00 óra. A 

licitálandó ingatlanra –legkésőbb 2007. június 27-én de. 9. 00-ig-a 
kikiáltási ár 10%-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget /
bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az in-
gatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Mű-
szaki és Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni.

Helyi menetrend szerinti autóbuszos közlekedés biztosítása

A Városi Önkormányzat 2007. március 30.-án kötött szerződést a 
Dómuszbusz Kft.-vel a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés 
végzésére, amit egy hónappal később közös megegyezéssel felbon-
tottak. Ennek oka: hogy a Kft. képviselői jelezték, a közszolgáltatási 
tevékenységet a jelenlegi formában végezni nem tudják, mert az ér-
tékesített utazási okmányok száma több mint ¼-ével csökkent, így 
a tevékenység folytatása gazdaságtalan. Annak érdekében, hogy az 
önkormányzat a helyi közlekedést biztosítani tudja egy időszaki meg-
bízást kellett kötnie, a Mobilbusz Kft.-vel melyet törvény szabályoz. 
Ez az időszaki megbízás addig tartható fenn, míg egy újabb pályázat 
kiírásra nem kerül, illetve az új szolgáltatóval a közszolgáltatási szer-
ződés aláírásra nem kerül.

Közmunkaprogram irányításnak átszervezése

A város Önkormányzata már évek óta foglalkoztat közmunká-
sokat, átlagosan évente 40-60 főt. amely személyek munkáját gyako-
ri kritika és támadás éri. Ezért merült fel annak lehetősége, hogy a 
közmunkások irányítását át kell szervezni és a Gyomaközszolg Kft. 
vezetése alatt működtetni. E megoldást indokolta az a tény is, hogy a 
jelenlegi munka irányítója nyugdíjba vonul augusztusban. 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta, és támogat-
ta annak kihelyezését a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-hez.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 640.000 Ft. összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít. A 24 órás ügyeleti szolgálat kialakításá-
hoz, ezen belül is közhasznú tartós munkanélküli foglalkoztatáshoz.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézke-
dés megtételére.

Lehóczkiné Timár Irén 
Képviselő
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VI. májusi tárlat - 2007. május 26-án szombaton megnyílt a VI. má-
jusi tárlat kiállítás az Endrődi Közösségi Házban. Megnyitó beszédet 
Molnár Lajos, az Endrődi Közösségi Ház vezetője mondott. A kiállí-
tás alkotói Diószegi Bíró (i)Lona, Eichler Éva, Farkas Gabriella, Fekécs 
Imréné, Józsikné Gyuricza Margit, Kovásznai Klára, Kovásznai Nóra, 
Nagyné Veress Róza, Rávainé Farkas Éva, Szakáll Sándor és Uhrin Pál 
voltak.

Az Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapít-
ványhoz  2006-ban 210.082,- Ft érkezett az APEH-tól az SZJA 1 % 
felajánlásokból.

Az összeget a 2006. évi temetői karbantartási munkákra fordítot-
tuk, illetve a fennmaradó 20.000 forintot a 2007. évi temetői költségek-
re tartalékoltuk.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik úgy rendelkeztek, hogy 
támogatják céljainkat. Kérjük és várjuk a jövőben is felajánlásaikat, hi-
szen a temetők karbantartása mellett  gyűjtünk a toronyóra javítására 
és szükséges lenne templomunk belső felújítása is. Erre a célra is várjuk 
adományaikat és személyi jövedelemadójukból a felajánlható 1 %-át.

Szabó Zoltánné   Iványi László
kuratóriumi elnök  plébános, tb. kanonok

Katona József Művelődési Központ
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

Tel.: 66/283-524

2007. június

2007. június 9-ig még megtekinthető 
a Városi Zene- és Művészeti Iskola 

Képzőművész Tanszakának vizsgakiállítása
A kiállítás megtekinthető: hétköznap 8–17-ig, szombaton 9-12-ig

2007. június 7. 17 óra 
A Városi Zene- és Művészeti Iskola Tanévzáró Ünnepsége

Június 17. (vasárnap) 17 óra 
A RUMBA TÁNCSPORT EGYESÜLET évzáró bemutatója. 

2007. június 29-július 4-ig XIV. Országos Diákszínjátszó Tábor

Endrődi Közösségi Ház programja
2007. június

Civil csoportok foglalkozásai

Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 
az előre egyeztetett időpontban

Barátság Klub: minden szerdán 17 órától
Endrődi Gazdakör: minden második csütörtökön 19 órától

Jóga: hétfőn 19-21 óráig
Egész-ség Kör: általában minden hónap első hétfőjén, most június 

4-én 16 órakor
KDNP helyi szervezete: minden hónap elő keddjén 17 órától

A Nyugdíjas Klub félévi vacsorája
június 25. (hétfő) 18 óra 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskolával közös nyakkendő 
kiállítás Kalmár László és Lukács László gyűjteményéből, megnyitó

június 29. (péntek) 16 óra

A Barátság Klub ebédje
június 30. (szombat) 13 óra

Társkereső klub

Manapság egyre több a válás, sok nő és férfi él egyedül, számukra 
kevés az ismerkedési lehetőség, így nehezen találnak új kapcsolatot. 

Igényként merült fel, hogy az Endrődi Közösségi Ház szervezze meg a 
társkeresők klubját. Aki szívesen venne részt egy ilyen klub életében, 

az kérjük munkaidőben jelezze a 386-917-es telefonszámon.

A siker mindig a diáké…  de a munka közös a tanárával. S ez a 
közös munka a tanári munka értelme, jutalma!

Így történt ez Gyomaendrődön, a Kis Bálint Általános Iskolában, 
ahol 33 nyolcadikos diák vett részt nyelvvizsga előkészítő foglalkozá-
son, és közülük 26-an vállalták a nyelvvizsgán történő megmérettetést. 
22 tanuló sikeres A - típusú angol szóbeli nyelvvizsgát tett.

Az írásbeli feladatok eredménye még várat magára. Felkészítő taná-
rok: Mészárosné Stef Ilona és Orbán Orsolya.

 Kis Bálint Általános Iskola 
Nevelőtestülete

Május 21-én a Honvédelem 
Napja alkalmából Békéscsabán, a 
Magyar Honvédség 54. Veszprém 
Légtérellenőrző ezred 22. Radar 
Század kihelyezett alegységénél 
bensőséges ünnepséget tartottak. 
Emlékparkot avattak. 

Az elhunytak áldott emlékét 
megörökítő kopjafát három fele-
kezet három tábori lelkésze szen-
telte, ill. áldotta meg. Jó érzés volt 
látni ott a gyomaendrődi zászlót 
is. 

Gyomaendrőd városát öten 
képviselték: Várfi András pol-
gármester, Dr. Dávid Imre volt 
polgármester, Icsa Endre ny. al-
ezredes, Dr. Csorba Csaba jegyző 
és Iványi László plébános, tb. ka-
nonok.

Hírek innen-onnan és házunk tájáról



Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felől!
Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-kő...
Isten áldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő!

Tímár Máté
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TÓTH MIHÁLY 
endrődi kántor
(1941 – 2007)

Férjem, Tóth Mi-
hály 1941 szilvesz-
terén született egy 
viharsarki kis falu-
ban, Dombiratoson, 
ahol apai nagyapja 
és négy fia (a leg-
idősebb, Sándor, 
férjem édesapja), 
népi zenekarban 
játszottak. Nem ci-
gányzenekar volt, 
a faluban egyetlen 
cigány sem lakott, 
most sem lakik. 
Édesanyja Valkó 
Viktória is igen jó 
hangú, ének- és 
zeneszerető vallá-
sos, jó képességű 
asszony volt. Csak 
zeneszeretetükkel 
tűntek ki a faluban, 

ugyanolyan szegény parasztok voltak, mint az átlag falubeliek. 
Férjem apja és három nagybátyja mind katona volt a II. világhá-
borúban, sokáig voltak hadifogságban. 

Zenei fejlődését, igényességét apai nagyanyjának köszönhe-
ti! Ez a rendkívüli hallású, zenei tehetségű parasztasszony volt 
az első mestere. Már négyéves korában cimbalmozni tanította, a 
házban lévő hangszerek megszólaltatására ösztönözte. Szülőfa-
lujában csak római katolikus templom lévén, mindenki katolikus 
és vallását gyakorló volt. A nagymama és édesanyja is rendsze-
resen jártak templomba, sokat imádkoztak a négy katona fiukért, 
vitték az unokákat is. Férjem már kisiskolás korában kívülről fújta 
az összes akkor használatos éneket. Biztosan intonált, akkor még 
szoprán, szép erős hangon, együtt énekelt a hívekkel. Hittanos 
korában sokat játszottak, rendetlenkedtek a kóruson, orgonafújta-
tás címén kapcsolatba kerültek a hangszerekkel is. Az akkori plé-
bános, Gönczi Károly ültette először orgonához, és néhány egy-
szerű dallammal kipróbálta, felmérte képességeit. A csanádapácai 
kerületi „öspörös” úrból dombiratosi káplánná lefokozott, zene-
szerzői képességekkel is megáldott, igen művelt, zárkózott, már 
nem fiatal lelkész vette a bátorságot, és zenére, liturgiára tanítot-
ta. Az ötvenes évek elején uralkodó egyház-politikai viszonyokat 
ismerve, legfeljebb kártyázni merték tanítani a gyerekeket, egy-
házi zenére nem. A békepapságot elutasító, a falubeliek ellátására 
szoruló „öspörös” úr vállalta az ódiumot, segített harmóniumot 
bérelni az özvegy, szegény sorban élő, mezei munkás édesanyjá-
nak. Fél évi kotta-, szolfézs-, énektanulás után 13 évesen, 1954. 
advent első vasárnapján ült először orgonához a nyilvánosság 
előtt. Az iskolában igen nagy feltűnést keltett, sokan támadták. 
A tantestület tagjait erősen megosztotta a „tálentum felfedezés” 

kérdése, annak támogatása, főleg egyházzenei téren főbenjáró 
bűn volt. Férjem gyermekként elkövette azt az égbekiáltó hibát, 
hogy kijavította az énektanár-iskolaigazgató kottaolvasási hibáját 
és megvádolta, hogy március 15-én is rosszul kezdte a Himnuszt. 
Phű! Ezzel elszabadult a pokol. Honnan tudja, hol tanulta, ki taní-
totta rá? Megindult a vádaskodás Gönczi esperes ellen, Misit ki 
akarták csapni az iskolából, végül Tóth nagyapa szőlőkaróval való 
fenyegetőzésére megúszta egy ének-kettessel. (Micsoda dolog 
az, hogy egy általános iskolás gyerek vasárnaponként orgonál a 
templomban és rendre utasítja az igazgatót!) Még hogy tovább 
akar tanulni? Az összes közép- és inasiskolát értesíteni fogják, ne-
hogy felvegyék, nyalja csak a papok fenekét! (Bocsánat!) Menjen 
kapálni! Különben is, az lehetetlen, hogy két kezével orgonál két 
lábával pedálozik, énekel, és meglátja, melyik lány megy be a 
templomba. Magyarnótát is játszik, operettet is. Abszurdum!

Ilyen epizódok közben mentora felkészítette és jelentkezésre 
ösztönözte a Zeneművészeti Főiskola égisze alatt működő nyári 
kántorképző tanfolyamra. (A nagytudású és jó pedagógiai érzékű 
Gönczi esperes a kezdő tanulási időszakra átdolgozta a „Szent 
vagy Uram” c. ma is használatos kottagyűjteményt egyszerűbb 
formában, hogy miséken kisebb zenei tudással is énekelhesse az 
egyébként nehéz, biztos kottaolvasást, orgonatudást igénylő mű-
veket, a felvételi vizsgára eredeti formájában tanította be. A két-
száz jelentkezőből húszat vettek fel, és igen feszített tempóban 
oktatták a hallgatókat. Ekkor már betiltották a nappali tagozaton 
végezhető kántorképzőt, de a Zeneművészeti Főiskola tanárai – 
rendszerint idős orgonaművész tanárok – aggódva az egyházze-
nei művészet sorsa iránt – nyári szünetben oktatták a hallgatókat. 
Minden év végén kiadták a következő évre elvégzendő penzu-
mot, és minden évben felvételi vizsgával kellett bizonyítani, hogy 
nem henyéltek a hallgatók. Misi is elkedvetlenedett néhányszor, 
ekkor mama beígérte, hogy „hazajöhetsz fiam, vár a kapa, és 
leverem rajtad, hogy kistafíroztalak, koszt-kvártélyt fizettem, és 
szégyent hoztál a fejemre. Ne kerülj az „öspörös” úr szeme elé! 
A második évfolyam kezdetével még látta az ’56-os forradalom 
alatti harcok nyomait, az Üllői úti ágyúval „leborotvált” fasort, a 
szétlőtt Kilián-laktanyát, az elhurcolt, kiégett harckocsik roncsait 
az elhagyott parkokban. A politikához sosem vonzódott, de ebből 
az időszakból megjegyzett néhány rosszmájú politikus-megjegy-
zést a kántorképző és a kántori hivatás ellen. Elszomorodva vette 
tudomásul, hogy az egyházzenei művészetet elnyomják, lenézik, 
nem becsülik meg. Ennek dacára nem távolodott el az orgonától, 
énekléstől és 1958-ban oklevelet kapott. 

Néhány hónapig kőműves segédmunkás volt, hogy munka-
könyvet kaphasson, mert csak munkakönyvvel vehették fel főál-
lású kántornak. Gönczi esperes továbbra is támogatta – akkorra 
már több tanítványa is volt – az ő segédletével pályázta meg a 
ceglédberceli kántori állást, amit 12 évig töltött be. Itt kötötte 
első házasságát, Éva leányát alig nevelte megromlott házasságuk 
miatt. Csalódásáról, kudarcairól sosem beszélt. Életének erről a 
szakaszáról szinte semmit sem tudok. Válása terheit, sérelmeit 
senkivel sem közölte, mama (édesanyja) is keveset beszélt róla. 

1973-ban hívta meg Battonyára Szeles Sándor, volt szegedi 
püspöki irodaigazgató, későbbi battonyai plébános. Az ő halála 
után Dusik Péter lett a főnöke (őt már én is ismertem), zeneér-
tő, zeneszerető plébános lévén, segítette és támogatta pályáján. 
Ekkor járt Szegedre, Pál Tamás színházi zeneigazgatóhoz, az ope-
ra-társulat (akkor még volt olyan Szegeden is!) pár kisebb szere-
pet ígért is, de nem merte elvállalni a nehéz körülmények miatt. 
Megszerezte az opera- és hangverseny-énekesi oklevelet, de so-
hasem hagyta el a kántori hivatást. Még fiatal, ceglédberceli évei 
alatt elvégzett Pesten egy magyarnóta- és népdalénekesi mes-
terkurzust, szeretett is nótát, népdalt énekelni. Néhányszor fel is 
lépett, ORI-engedélye is volt. 

Mi 1981-ben találkoztunk és esküdtünk. 1982-ben kereste fel 
férjemet Tímár Mihály, akkori endrődi plébános, és hívta el jobb 
lehetőségeket felajánlva Endrődre. Dusik esperes úr nagyon saj-
nálta, hogy 10 év után elhagytuk. Dusik atya hatalmas termetű, 
erős, érces hangú, indulatos, melegszívű ember volt. Szerette a 
művészeteket, mindig szeretettel emlékeztünk rá. 

Pár hónap híján 25 évig volt endrődi kántor. Vidékre is gyak-
ran járt.

Elvira leányunk és apja között mindig igazi szülő-gyermek 
kapcsolat volt. Engem is mindig megbecsült, 26 évig éltünk 
együtt. A történet többi részét az endrődiek ismerik….

Tóthné Slabéczi Julianna
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Nyolcvanhét éve, hogy Párizs mel-
lett Trianonban az I. világháború után 
aláírták a békeszerződést. A trianoni 
békeparancs hazánk kétharmadát adta 
szomszédainknak. 

Sikertelenül emelte fel a nemzet 
tiltakozó szavát a földrajzilag, erkölcsi-
leg és gazdaságilag tarthatatlan béke-
parancs ellen. A mi meghallgatásunk 
nélkül, a velünk ellenséges szomszéd 
népek megbízottainak hazugságai és 
történelmi hamisításai alapján hozták 
az ítéletet. 

A nagyhatalmak delegációit fél-
revezették és elhitették velük, hogy a 
háború kitöréséért Magyarország a 
felelős. Tisza István gróf magyar mi-
niszterelnök volt az, aki ellenezte Eu-
rópában a háborút. Szomszédaink azt 
hazudták, hogy a honfoglaláskor ők 
voltak az őslakók és mi ezer évvel ez-
előtt tőlük foglaltuk el. Ezzel szemben az igazság az, hogy mi sem a ro-
mánoktól, sem a szerbektől, sem a szlovákoktól egy talpalatnyi földet 
sem vettünk el, mert nem is laktak a Kárpát-medencében. Ezer éven 
át mi védelmeztük és tartottuk meg ezt a földet. Ezen föld minden 
rögéhez magyar véráldozat tapad és sok fájdalom fűződik, ezért kizá-
rólag csak nekünk, magyaroknak van történelmi jogunk e földhöz. A 
magyar nép, a népek hordáit megállította és ezzel a nyugat kultúráját 
megvédte és ugyanakkor gazdagodtak, jólétre tettek szert. 

A hálátlan Európa kiszolgáltatott bennünket a szomszédos ellen-
séges népeknek. Amit a magyar nép ezer éven át szorgalmas, odaadó 
munkával alkotott, épített, idegen kézbe került. Vonatkozik ez anya-
gi javainkra, szellemi értékeinkre egyaránt. Nekünk, magyaroknak 
semmilyen bűnünk nem volt. A világháború során a magyar katona 
elszántan, vitézül harcolt az igazságért. A valóság az, hogy az áruló-
kat, hűtleneket jutalmazták a békeszerződésben. A csehek nem elle-
nünk, hanem ellenségeink ellen harcoltak és ugyanakkor az Északi-
Felvidéket ők kapták meg. Hasonlóképpen nagy igazságtalanság volt 
az, hogy a szövetséges osztrákok is kaptak Nyugat-Dunántúlból, ha-
zánk földjéből területet. (E sorok írásakor a Rába még mindig habzik, 
pedig a köztársasági elnökünk is közbenjárt már. A szemétégetőt a 
határhoz közel akarják megépíteni, a nyugati szél felénk hozhatja! Így 
gondolkodnak ők, tiltakozásunk mit sem ér. A préselt bálás szemetet 
is idehozzák.) 

A magyar nép lelkében élő hit és az igazság erejében való bizalom 
ad erőt a világ gyűlöletének, hazugságainak legyőzésére. Törhetetlen 
akaratunk az igazság diadalában bízó erős hitünk vezéreljen bennün-
ket. 

Az anyaországtól elszakadt magyarok megőrizték identitásukat, 
az őshazához való ragaszkodást, az ősi kultúrát, melyet ápolnak és to-
vábbadják az új nemzedékeknek.

A nyolcvanas évek elején a járás területén dolgozó pedagógusok 
egy csoportja erdélyi körúton vett részt tanulmányi kirándulás kere-
tében. Én is tagja voltam ennek a csoportnak, és megismerkedtünk 

Erdély gyöngyszemeivel (Nagyvárad, 
Kolozsvár, Marosvásárhely, Székely-
föld, stb.). 

Visszafelé Déván jöttünk keresztül, 
de egyben itt ebédeltünk. Ebéd után jó 
hangulat alakult ki és Kovács Matyi 
bácsi (akinek jó hangja volt) irányítása 
mellett régi hazafias dalokat énekel-
tünk, mely dalok az anyaországtól el-
szakadt magyarokban a lelkük mélyéig 
örömet, fájdalmat, vágyat ébresztettek. 
Arra lettünk közben figyelmesek, hogy 
a felszolgáló sok italt tett az asztalunk-
ra. Mondtuk neki, hogy mi nem kértük, 
melyre szemével igyekezett megértetni 
velünk, hogy egy másik asztalnál ülő 
helybeliek rendelték. Később az egyik 
kollégánk a mellékhelyiségből vissza-
jövet újságolta, hogy az erdélyi ma-
gyarok rendelték. Ezután kettesével 
mentünk ki és boldog, síró emberekkel 

találkoztunk. Elmondták, hogy nem mertek odajönni hozzánk, mert 
az étteremben románok is vannak és félnek tőlük, mert nem szeretik, 
ha magyarokkal találkoznak. Boldogan mesélték, hogy ilyen dalokat 
már régen hallottak, nekik ezeket nem szabad énekelni. Az egyik dal a 
következő volt: Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország.

1. versszak: 
Hol szőke szellő, gyenge szellő játszik a Tiszán,
Ott él egy nép, legendák népe, ott az én hazám.
Az ősi Kárpát, őrzi álmát hű Csaba vezér,
Ki csillagoknak égi útján, vissza-visszatér.

Refrén:

Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország,
Gyönyörű, mint a nagy világ.
Ha zeng a zeneszó, látom ragyogó szép orcád, 
Táltos paripákon tovaszállunk, haza hív fű, fa, lomb, virág,
Úgy hív a hegedű, vár egy gyönyörű szép ország.

2. versszak:
Ott dallos ajkú mind a lány, mert dal terem a fán,
És délibábos tündérkastély leng a vén Tiszán.
A rónaságon, hét határon száll, repül a szél,
Huszárok kedve éri csak be, hogyha szárnyra kél.

Refrén:...

Sokszor visszaemlékszem és örökre élmény maradt számomra a 
romániai magyarokkal való találkozás.

Mélységes gyászunkban, szomorúságunkban az isteni hitnek, igaz-
ságnak legyünk lelkes apostolai.

Hunya Alajos

Tisztelt Támogatónk!

Előre is elnézését kérve azért, hogy e sorok 
olvasásával pár perce feltartom, szeretném erköl-
csi és anyagi támogatását kérni az alábbiakhoz:

A gyomaendrődiek életében az idei 2007-es 
év, az évfordulók éve. Az idén 25 éves a települé-
sünk Gyomaendrőd, 125 éves a Kner Nyomda, 50 
éve alakult az Endrőd és Vidéke Takarékszövetke-
zet, és végül - de nem utolsó sorban - 1947-ben 
alakult meg az a két cipész szövetkezet, amelyek 
egyesüléséből létrejött az Endrődi Cipész Kisipa-
ri Termelőszövetkezet, az ENCI, amely Endrőd, 
majd Gyomaendrőd máig is legnagyobb 1.200 
főt is meghaladó munkavállalót foglalkoztató 
munkahelye lett.

Ez a nagy múltú üzem mára már a múlté, 
hajdani dolgozói jórészt nyugdíjasok, akik meg-
szépült nosztalgiával emlékeznek a fénykorában 
mintegy hat-hétszáz családnak tisztes és biztos 

megélhetést nyújtó Cipész KTSZ-re.
A rendszerváltást követően, hasonlóan a 

többi szocialista típusú üzemekhez, az ENCI is a 
felszámolás és a megszűnés sorsára jutott. Tíz év-
vel ezelőtt, 1997-ben az akkori körülmények kö-
zött így senki sem volt, aki valamilyen formában 
tehetett volna valamit az ENCI 50 éves története 
érdekében.

Egyesületünk, a Gyomaendrőd Város Fejlő-
déséért Egyesület a 2007. év január 19-én  meg-
tartott közgyűlésén döntést hozott arról, hogy 
a megalakulás 60 éves évfordulója alkalmából 
- pártsemleges rendezvény keretén belül - egy 
ünnepi megemlékezés szervezésével kíván tisz-
telegni az ENCI és egykori dolgozói előtt.

A rendezvény megszervezéséhez 
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kinyil-
vánította erkölcsi támogatását, és mellé nyolc-
vanezer forintot biztosított.

A terveinkben szerepelő emléktábla felava-
tása, a még fellelhető tárgyi emlékek felkutatása 
és bemutatása, valamint a 2007.július hó 28-án 
13.00 órakor kezdődő rendezvény minél színvo-
nalasabb megrendezése érdekében tisztelettel 
kérem az ENCI 60 éves emlékének ápolásához 
és a rendezvényhez nagylelkű támogatását, 
az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél 
vezetett 53200125-11074812 számú szám-
lánkra.

Kelt, Gyomaendrőd, 2007. május hó 14.

Erkölcsi és anyagi segítségét előre is megkö-
szönve üdvözlöm:

Dr. Busai György 
egyesületi elnök

Az ENCI 60. születésnapjára készülünk...

Emlékezés Trianonra
(1920. június 4.)
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Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

JÚNIUSI ÜNNEPEK
  1. péntek:  Szent Jusztinusz vértanú
  2. szombat:  Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk
  3. vasárnap:  Szentháromság vasárnapja
  5. kedd:  Szent Bonifác püspök és vértanú
  6. szerda:  Szent Norbert püspök
  8. péntek:  Prágai Szent Ágnes szűz
  9. szombat:  Szent Efrém diakónus és egyháztanító
10. vasárnap:  Úrnap
11. hétfő:  Szent Barnabás apostol
13. szerda:  Páduai Szent Antal áldozópap és vértanú
15. péntek:  Jézus Szentséges szíve
16. szombat:  A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve
17. vasárnap:  Évközi 11. vasárnap
19. kedd:  Szent Romuald apát
21. csütörtök:  Gonzága Szent Alajos szerzetes
22. péntek:  Nolai Szent Paulinusz, Fisher Szent János püspök, 

Morus Szent Tamás vértanú
24. vasárnap:  Keresztelő Szent János születése
26. kedd:  Alexandriai Szent Cirill püspök, egyháztanító
27. szerda:  Szent László király
28. csütörtök:  Szent Iréneusz püspök és vértanú
29. péntek:  Szent Péter és Pál apostolok
30. szombat:  A római Egyház első szent vértanúi

JÚNIUSI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 19 órakor. Hétköznapokon reggel fél 8-kor.
Június 10-én Úrnapkor és 17-én bérmáláskor: 10 és 19 óra.

Szent Gellért Iskola kápolnájában
A vakáció miatt szeptemberig szünetel.

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. 

Kedden, csütörtökön, elsőpénteken és szombaton este 6-kor. 
A szombat esti előesti mise vasárnapi mise. 

Június 10-én Úrnapkor és 17-én az endrődi bérmáláskor reggel 8 óra.

Gyoma
Vasárnap 10-kor, hétköznap 19 órakor, 

szombaton 19 órakor vasárnapi előesti mise. 

Tóth Mihály kántor búcsúztatása
Gyomaendrőd, 2007. május 19.

Kedves Kántor Úr! Kedves Misi!

Nagyon nehéz megállni itt a koporsód 
mellett. Nagyon nehéz megszólalni. Távozá-
sod nemcsak a családodnak, de az endrődi 
és hunyai templomnak is nagy veszteség.

A régi mondás szerint: aki szépen éne-
kel, az kétszeresen imádkozik. Ezek szerint 
elmondhatjuk, hogy te négyszeresen imád-
koztál… messze földön híres voltál szép és 
képzett hangodról, és művészi orgonajáté-
kaidról. Neked a kántorság nem állás, fog-
lalkozás volt, hanem életmód és élethivatás. 
Szeretted a templomot, az Egyházat. Míg 
súlyos betegséged meg nem gátolt, minden 
nap jöttél hűségesen, a szabadnap sem tu-
dott otthon tartani.

Megcsodáltunk, ahogy égi Anyánkat, a 
Boldogságos Szűz Máriát dicsérte éneked, 
vagy ahogy az Urat magasztaltad naponta. 
A megszámlálhatatlan szentmisék Isten di-
csérete… a temetési együtt érző gyászéne-
kek és búcsúztatók, melyek a gyászban is 
mind a hitről, az örök életről tettek bizony-
ságot. Tovább folytattad Ujházy Miklós 
nagyhírű endrődi kántor műfajt teremtő 
búcsúztatóit, hisz mint tudjuk, Ujházy kán-
tornak Búcsúztatós könyve több országos 
kiadást is megért. A csodálatos és magasz-
tos esküvők ünnepélyessége, mely sok-sok 
fiatal pár ünnepét tette még szebbé - nagy 
űrt hagy maga után.

Tevékeny tagja voltál mindkét egyház-
községi képviselőtestületnek is. Értékes, és 
gyakorlatias meglátásaid, javaslataid hiá-
nyozni fognak Hunyán is, és Endrődön is.

Bár még nem voltál idős, mégis szép 
hosszú életpálya van mögötted. Nem volt 
könnyű a gyerekkorod, hisz édesapád hadi-
fogságban halt meg, édesanyád egyedül ne-
velt. Gyerekként, 53 évvel ezelőtt kezdted az 

orgonálást szülőfaludban, Dombiratoson, 
az akkori plébános, Gönczy esperes bizta-
tására és segítségével. 49 éve kaptál kántori 
oklevelet. 1959 novemberétől Ceglédbercel 
főállású kántora voltál. 1973-tól Battonyán 
kántorkodtál, majd 1982 augusztusától 
Endrődön. 2001. december 31-től nyugdí-
jas lettél, de tovább dolgoztál, míg erőd és 
egészséged engedte. Nagybetegen is helyt 
álltál, hősiesen. Húsvétvasárnap a délelőtti 
szentmisén még itt voltál, énekeltél, orgo-
náltál - utoljára. Jelképesen mintha csak azt 
mondtad volna ezzel: „Hiszem a feltáma-
dást”.

Hívő módon készültél a nagy útra, az Is-
tennel való találkozásra. A Betegek szentsé-
gének felvételével is erősítetted a lelked. A 
szentáldozásban Jézus tért hozzád, és töröl-
te le a szenvedéstől megfáradt homlokod.

Kedves Misi! Itt a búcsúzás perceiben 
megköszönöm most neked családod nevé-
ben az apai gondoskodást, a hitvesi szere-
tetet. Isten áldjon 
érte!

Me g k ö s z ö -
nöm az Egyház 
nevében 53 éves 
s z o l g á l a t o d . 
Megköszönöm a 
hunyai hívek ne-
vében a 11 éves, 
és az endrődiek 
nevében a 25 
éves munkád. És 
a saját magam 
nevében köszö-
nöm a 18 éves 
közös munkán-
kat. Te voltál az 
a munkatárs, 
akivel eddig leg-
tovább együtt 
dolgoztam, és a 
te számodra is én 

voltam az, akivel legtovább együtt dolgoz-
tál. Mindig egyetértés, béke, szeretet volt 
közöttünk. Külön is említésre méltó sze-
rénységed mellett a derűd és humorod.

Ezután, amikor belépünk ide a temp-
lomba, a te hangod, a te kezed játékát ke-
ressük. Ezután nem lesz itt, hiányozni fog. 
De nem feledünk. Szentmiséinkben, imá-
inkban megemlékezünk rólad, és tudjuk, itt 
vagy, itt leszel közöttünk ezután is.

Jézus nem egyszer hangsúlyozta, hogy a 
testi halál nem szünteti meg az életet, csak 
megváltoztatja azt, ezért a halált csak alvás-
nak nevezte. „Mostantól fogva boldogok a 
holtak, akik az Úrban halnak meg. Így van, 
mondja a Lélek: pihenjék ki fáradalmaikat, 
mert tetteik elkísérik őket.”

Szent Ágostonnal valljuk: Hitünk a fel-
támadás, reményünk a viszontlátás, szere-
tetünk pedig a kegyes megemlékezés.

Iványi László
plébános, tb. kanonok

Búcsúk
Június 9-én szombaton 10 órakor Gyomán
Június 23-án szombaton 10 órakor Hunyán
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Bérmálás Endrődön
Június 17-én vasárnap délelőtt 10 órakor Endrődön bérmálás lesz. 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
eredményei a 2006/2007-es tanévben

Bendegúz Levelező Matematika Tanulmányi Verseny:
5. oszt.: Czinczár Nikolett, Bela Gréta, Rákosfalvi Dóra, 
6. oszt.: Kurilla Zsolt, Giricz Petrik arany oklevél
Dugonics András Katolikus Iskolák Matematika Versenye: is-

kolai fordulóban részt vett: 37 fő
Területi fordulóban: 7 fő
Országos versenyen: Lehóczki Norbert 8. oszt. tanuló a hetedik 

helyen végzett. Felkészítője: Cseh Jánosné
Részt vettünk a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen; a Varga 

Tamás Országos Tehetségkutató Matematika Verseny me-
gyei fordulóján, ahol Tímár Erika 8. osztályos tanuló képvi-
selte iskolánkat.

Országos Levelező Tanulmányi Versenyen matematika 2. hely 
Sztankó Nanett 4. oszt.

Titok Német Levelező Verseny országos középdöntőjében ered-
ményesen szerepelt: Nagy Anna, Nagy Tibor, Kereki Fanni, 
Varga Zoltán 5. oszt. tanulók.

A Tesztkódex Országos Levelező Versenyen tanulóink több tan-
tárgyból is eredményesen szerepeltek: magyar nyelv, termé-
szetismeret, sport, informatika, földrajz.

A Békéscsabán megrendezett Bendegúz Anyanyelvi Ver-
seny Területi döntőjén az alábbi tanulók szerepeltek 
eredményesen:Varga Zsanett, Tótka Attila, Gellai Bernadett, 
Iványi Dóra, Tímár Ádám, Szilágyi Melinda, Giricz Petrik,  
Gellai Andrea, Dinya Milán, Sóczó Daniella .

Bendegúz Levelezős Anyanyelvi Tanulmányi Versenyen: Tari 
Zsolt 5. oszt. tanuló arany fokozatot ért el. 

A Városi Mesemondóverseny eredményei:
1. oszt. 2. helyezett:Nándori Nikoletta
2. oszt. 1.                Dajkó Adrienn
             2.                Oláh Evelin
3. oszt. 2.                Ronyecz Nikoletta
             3.                Farkasinszki Tünde
4. oszt. 3.                Erdei Eszter
                                Pfeifer Anna
5. oszt. 1.                Bela Gréta
                                Tari Zsolt ( különdíjat is kapott)
             2.                Farkas Anna
7. oszt. 2.                Dinya Milán

A városi Versmondó verseny helyezettjei:
5-6.osztályos korcsoportban: Bela Gréta és Tari Zsolt a legjob-

bak.
7-8. osztályosok közül: Dinya Milán

2007. május 23-án a 8. osztályból öt tanuló tett sikeres alapfokú 
szóbeli nyelvvizsgát. Gellai Noémi német, Narancsik Fati-
me, Benga Noémi, Varga Beáta, Hornok Kitti angol nyelv-
ből. Írásbelit május 19-én írta meg egy németes, három ango-
los tanuló. Eredmény a ballagás körül várható. Felkészítőjük: 
Kondorné Tímár Erzsébet, Farkasné Lovas Ágnes.

Körzeti Többpróba Atlétika Verseny
3-4. osztály: Vajda Viktor, Gellai Viktor, Bótos Atilla, Szerető Nor-

bert, Varga Gergő III. helyezett
5-6. osztály: Bacsa Ildikó, Fazekas Györgyi, Bela Gréta, Debreczeni 

Mirella, Rákosfalvi Dóra III. helyezett
5-6. osztály: Kurilla Viktor, Rau Krisztián, Kurilla Zsolt, 

Beinschróth Richárd, Fazekas János, Nándori Nándor II. he-
lyezett

Elsőáldozás Hunyán
2007. május 20-án

Felső kép: elsőáldozók csoportja 
két alsó: agapé a plébánián



zentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN
Június 15.

* 1235. v. 1239. † Gniezno, 1298. június 11. 
 

Á r p á d h á z i 
Boldog Jolán 
királyi és szent 
család sarja. 
Apja IV. Béla, 
anyja a konstan-
tinápolyi csá-
szári családból 
való Laszkarisz 
Mária. Nagynén-
je Árpádházi 
Szent Erzsébet 
és Prágai Bol-
dog µgnes, nŐvÙ-
re Szent Kinga, 
húga Szent Mar-
git, unokatestvé-
re Boldog Gert-
rúd és Boldog 
Szalóme. 

A szëlŐi hÑz-
ban mindössze 
öt évet tölthetett, 
amely öt évbe be-
leesik a tatárjá-

rÑs is. Szëlei ekkor Krakkâba vittÙk, Ùs nŐvÙre, Kinga, 
Boleszláv lengyel király felesége gondjaira bízták. Szent 
ÙletŒ nŐvÙrÙben JolÑn megtalÑlta pÙldakÙpÙt Ùs a keresz-
tÙny nŐ eszmÙnyÙt. 

1256-ban felesége lett a kaliszi és gnieznói hercegnek, 
Boleszlávnak, akit a nép a Jámbor névvel illetett. A krak-
kâi szÙkesegyhÑzban tartott eskëvŐi szertartÑs utÑn a fia-
tal pár a férj hazájába, Nyugat-Lengyelországba költözött. 

Jolán 23 évet élt példás keresztény házasságban. 
Nemcsak származása, hanem erényei szerint is királyi lé-
lek volt, ezért nem esett nehezére, hogy úgy engedelmes-
kedjék férjének, akárcsak az Úrnak, tudván, hogy ,,a férfi 
éppúgy feje az asszonynak, mint Krisztus az Egyháznak” 
(Ef 5,22). VÙlemÙnyÙt, akaratÑt soha nem akarta rÑerŐ-
szakolni urára. Nem vitatkozott és nem védekezett akkor 

sem, amikor a rossz tanácsadók férjét ellene és az Egyház 
ellen hangoltÑk. ImÑdkozott, tŒrt Ùs vÑrt. Isten pedig - 
aki csak azÙrt engedte meg egy idŐre fÙrje elhidegëlÙsÙt, 
hogy próbára tegye és megtisztítsa szeretetét - amikor a 
hamis tanácsadók gonoszságára fény derült, kétszeresen 
visszaadott neki mindent: ura szeretetét, tiszteletét, elis-
merését. 

Jolán napjai a három gyermek (Hedvig, Anna, Erzsé-
bet) nevelése mellett állandó imádságban, vezeklésben 
és jó cselekedetekben teltek. Segített a templomokban, 
kârhÑzakban, sajÑt kezŒleg gondozta a betegeket, ÑrvÑ-
kat, szegényeket nagynénje, Árpádházi Szent Erzsébet 
példája szerint.

Abban a nyughatatlan korban a lengyel fejedelem sok-
szor volt kénytelen harcba indulni hol a németek, hol a 
litvánok ellen. Jolán ilyenkor megsokszorozta imádsága-
it; férje-ura testi és lelki épségéért egyaránt könyörgött. 
Nemcsak azt kÙrte IstentŐl, hogy hozza haza hitvesÙt Ùs 
gyermekei atyjÑt, hanem azt is, hogy a csatÑban is Őrizze 
meg férje szívét a kegyetlenkedés és a bosszú indulatá-
tól, hogy csak hazája java vezesse. S amikor Boleszláv az 
egyik csatából halálos sebbel tért vissza, Jolán - éjjel és 
nappal el nem távozva a betegágytól - egyszerre tartotta 
önmagában is, és férjében is a reményt, s készítette hit-
vesÙt az elkåltåzÙsre, arra ,,a kis idŐreþ amÝg nem lÑtjÑk 
egymást (Jn 16,16). 

1279-ben halt meg Boleszláv. Jolán ekkor fölosztot-
ta vagyonát az Egyház és a rokonai között, s visszatért 
a krakkói udvarba, Kingához. Hamarosan azonban Kinga 
is åzvegy lett, s ekkor a kÙt nŐvÙr az âszandeci klarissza 
kolostorba vonult, ahol 12 évet töltöttek egészen Isten-
nek szentelt életben. Kinga halála után, 1292-ben Jolán 
átment a gnieznói kolostorba, melyet férje alapított. Apát-
nŐvÙ vÑlasztottÑk, de égy Ùlt, mint mindenki szolgÑlâja. 
Alázata, rejtetten viselt szenvedései tökéletesen egyesí-
tették a megfeszített Krisztussal, aki gyakran megjelent 
neki és kinyilatkoztatásokban részesítette. Így halála 
napjÑt is elŐre megmondta. 1298. jénius 11-Ùn halt meg. 

Árpádházi Boldog Jolánt a gnieznói klarissza kolostor 
kápolnájában temették el. Tisztelete a halála után azonnal 
megindult, sírját zarándokok látogatták, és sokan nyer-
tek rendkívüli kegyelmeket. Boldoggá avatását 1631-ben 
indították el. XII. Leó 1827. szeptember 22-én engedé-
lyezte ünnepét a konventuális minoriták és a klarisszák 
számára. XIII. Leó kiterjesztette egész Lengyelországra.

A Kis Bálint Általános Iskolában szép hagyo-
mány, hogy április 12-én, Tibor napon, megrendez-
zük a Darvas Tiborról elnevezett iskolai szavalóver-
senyt. Nem véletlen, hogy ezen a napon, hiszen sok 
nevelőnek példaképe Tibor bácsi, aki nagyszerű 
tanár volt!

Kónya Márta tanárnő bevezetőjében rá emlé-
kezett, valamint a Költészet napjára is, hiszen április 
11-e József Attila születése napja.

Nagy örömünkre minden évfolyamból sok di-
ákunk jelentkezett versmondó versenyre. A legjob-
bak könyvjutalomban részesültek. Alsó osztályosok 
közül:Hunya Réka, Kriszt Márton, Szonda Lili, Kriszt 
Georgina, Sipos Fanni, Gyuricza Beáta

Felsőbb évfolyamon: Gyebnár Bianka,Tóth Ág-
nes, Tóth Vanda, Gyuricza Tamás, Sabján Nóra, Dajkó 
Nóra, Kónya Dániel, Arnótszky Judit, Orsós Adrienn, 
Ujhelyi Brigitta, Pál Tamara

A Városi Könyvtár minden évben megrendezi 

a Költészet napja alkalmából szokásos szavalóver-
senyét szabadon választott témakörben.A verset 
kedvelők és versmondók olyan nagy létszámban 
gyűltek össze, hogy kicsinek bizonyult a Könyvtár 
épülete. Több, mint 60 szavalót hallgatott meg a 
3 tagú zsűri. Iskolánkból 5-6. korosztályban Hunya 
Gréta 2. helyezett lett, 7-8. osztályosok közül pedig 
kiemelkedő teljesítményével 1. helyre került Molnár 
Anna. Felkészítő tanáruk: Hunya Jolán

Igazán elégedetten távozhatott minden ver-
senyző, hiszen Hajdú László, a Könyvtár Igazgatója, 
szép ajándékokkal kedveskedett a diákoknak: Mind-
annyian  könyveket kaptak és Határ Győző verseit 
tartalmazó CD lemezeket,amelyeket Dinnyés József 
zenésített meg.

 Vésztőn, a Szabó Pál Általános Iskola rendezte 
meg a XIV. területi Sinka István versmondó versenyt 
általános iskolás tanulók részére. 8 településről 
több mint 160 diák érkezett a vésztői művelődési 

központba, ahol az ünnepélyes megnyitó és zenés, 
irodalmi műsor után megkezdődött a nemes ver-
sengés!

Iskolánkat 9 diákunk képviselte. A nagyon erős 
és színvonalas mezőnyben  a következő eredmények 
születtek: Csordás Aliz 2.o.tanuló 3. helyezett, felk. 
tanítója: Tóth Andrásné, Hunya Réka 3. o. tanuló 2. 
helyezett, felk. tanítója: Kovácsné Szabó Mária, Mol-
nár Anna 8. o. tanuló 3. helyezett, felk. tanára: Hunya 
Jolán. Gratulálunk a diákoknak és nevelőiknek!

Mezőberényben április 20-án szintén területi 
szavalóversenyt rendeztek a Városi Könyvtárban. 
Iskolánkat több tanuló képviselte. Legjobb eredmé-
nye Gyuricza Tamás 6. d o. tanulónak lett, aki a zsűri 
pontszámai alapján 3. helyen végzett.

Felkészítője: Hunya Jolán tanárnő.
Kis Bálint Általános Iskola Nevelőtestüle

„Szállj költemény, szólj költemény..”
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A Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti épületében tartottuk 
Gyoma és Endrőd egyesülésének 25. évfordulója tiszteletére rende-
zett VÁROSTÖRTÉNETI MEGEMLÉKEZÉSÜNKET ÉS VETÉLKE-
DŐNKET.

Az intézmény igazgatónője, Fülöp Istvánné bevezetőjében hangsú-
lyozta, hogy sokfélék vagyunk, sokfelé sodródhatunk életünk folyamán, 
de fontos a múltunk, gyökereink ismerete, értékeink megőrzése:

„… A végtelenhez mérve semmi sem tökéletes, az ember nyughatatla-
nul mégis mindig keres. Az örökös vándorút véget soha sem ér, ha nincsen 
gyökered, elvisz a szél! ...” … „A múltra alapozva, a múlt értékeiből me-
rítve építjük a jövőt. Tesszük mindezt a felnövekvő nemzedékért, iskolán-
kért, városunkért, egy jobb világért!”

Ezt a gondolatmenetet folytatta ünnepi nyitóbeszédében és később 
pohárköszöntőjében Várfi András polgármester úr is. Elődeinkre, a 
régmúlt eseményeire emlékezünk, felelevenítjük, honnan jöttünk, hová 
tartunk. Gyomaendrőd ereje, dinamizmusa fiatalságából fakad, hiszen 
a város 25 éves. Nem Gyoma és Endrőd, hanem együtt Gyomaendrőd!

Kiemelte a folytonos és folyamatos tanulás szükségességét, különös 
tekintettel az idegen nyelv tanulására hívta fel a megjelentek figyelmét.

Ezután iskolánk felsős irodalmi színpada és énekkara lírai hangu-
latú, szülőföldhöz kötődő versekkel, dalokkal köszöntötte az ünneplő 
közönséget. Az igényes és tartalmas műsor után Hunya Elekné nyug-
díjas pedagógus Hornok Ernő fotókiállítását nyitotta meg, akinek a 
Gyomaendrődről készített tetszetős képeit a Hősök úti aulában nézhe-
tik meg az érdeklődők. 

A várostörténeti vetélkedő megálmodója Fülöp Istvánné igazgatónő 
és Kónya Márta tanárnő volt. Óriási szervezés, hatalmas munka előzte 
meg a versenyt. Felhívásunkra,  a várostörténeti vetélkedőre benevezett 
a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Szent Gellért Ka-
tolikus Általános Iskola, a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium valamint iskolánk. 

A vetélkedő kétfordulós volt. Az első forduló keretében előzetes fel-
adatokkal kellett készülniük a nevezett csapatoknak, így: album- és pla-
kátkészítés Gyomaendrőd nevezetességeiről, valamint interjú készítése 
egy neves gyomaendrődi személlyel. 

A második forduló a rendezvény keretében lett megrendezve, ahol 
az írásbeli feladatok megoldására minden csoport egy-egy tanterembe 
vonult felügyelő tanárával együtt. A kérdések sokszínűek, változatosak: 
totó kitöltése, recept- és játékleírás, valamint hírességek felismerése és 
villámkérdések voltak. A részt vevő csapatoknak nemcsak az írásbeli 
feladatokon kellett a fejüket törniük, hanem szóbeli feladatokat is meg 
kellett oldaniuk. Így elhangzott helyi gyűjtésű népdal éneklése, idegen-
vezetés és dr. Szilágyi Ferenc „Honvágy” c. kötetében megjelent  versé-
nek tolmácsolása is.

A zsűri tagjai: dr. Szilágyi Ferencné Német Eszter, Imre Mária, Ve-
res Antalné, Hunya Elekné, Megyeriné Csapó Ildikó - a zsűri elnöke, 
Kovács Gábor és R. Nagy János, akiknek valóban nehéz dolguk volt az 
eredmények összesítésekor.

A versenyző csapatok nagy izgalommal, lázasan készültek a meg-
mérettetésre. Díjazáskor mindenki kapott jutalmat. Iskolánk által ala-
pított „Vándorserleget” a korcsoportonként legtöbb pontot elért csapat 
kaphatta meg. A legeredményesebbek a következők voltak:

3 - 4. évf. korcsoportból: I. helyezett a Kis Bálint Általános Iskola -
5 - 6. évf. korcsoportból: I. helyezett a Kis Bálint Általános Iskola -
7 - 8. évf. korcsoportból: I. helyezett a Rózsahegyi Kálmán Kistér- -
ségi Általános Iskola
9 - 10. évf. korcsoportból: I. helyezett a Kner Imre Gimnázium,  -

Szakközépiskola és Kollégium 9. évfolyamos csapata
Gratulálunk! Köszönet a versenyző gyermekeknek és felkészítő ne-

velőiknek. Bízunk abban, hogy a  tartalmasan és kellemesen eltöltött 
nap mellett sok, hasznos ismerettel lettek gazdagabbak.

A meghívott vendégeknek és diákoknak nem mindennapi ese-
ményben volt részük, hiszen Gyomaendrőd elmúlt 25 évének városve-
zetőivel: Jenei Bálinttal, dr. Frankó Károllyal, és dr. Dávid Imrével, vala-
mint a jelenlegi polgármesterrel: Várfi András urakkal Megyeri László 
aljegyző folytatott pódiumbeszélgetést. Szerteágazó és sokféle kérdésre 
válaszoltak a város első számú vezetői. Érdekes, izgalmas véleményeket 
hallottunk, amelyekből a vezetők személyisége mellett kibontakozott a 
magánember egyénisége is. Felelevenítették a múlt kiemelkedő esemé-
nyeit városunk életében. Nevükhöz, személyükhöz kapcsolódik többek 
között: 

-Jenei Bálint vezetése alatt jött létre a két település egyesülése. 
-Dr. Frankó Károly polgármestersége idejére esett a rendszerváltás, 

Ő Gyomaendrőd első polgármestere. 
-Dr. Dávid Imre városvezetése alatt csatlakoztunk az Európai Uni-

óhoz. 
-Várfi András polgármester úrnak pedig a XXI. századnak megfele-

lően a jelen kihívásainak, feladatainak kell megfelelnie. 
A városvezetők örömmel és bizakodva szóltak Gyomaendrőd lehe-

tőségeiről, jövőjéről. Arra a kérdésre, hogy „Mit üzennek a ma diák-
jainak?” – mindannyian egyöntetű, határozott választ adtak: „Tanulni, 
tanulni és tanulni!”

A jó hangulatú, humorral fűszerezett beszélgetés még folytatódott 
iskolánk ebédlőjében.

Mindannyiunk számára a nap legemlékezetesebb pillanatai voltak, 
amikor díszvendégeinkkel: Frankó Tünde operaénekesnővel, aki Liszt 
Ferenc-díjas, Érdemes művész és Szabóné Juhász Katalin dr. néprajzku-
tató, népdalénekessel két kolléganőnk beszélgetett.

Mindkét művésznek fontosak a gyökerek, sokféle szállal kötődnek 
Gyomaendrődhöz, a Köröshöz, kedves iskolájukhoz.

Frankó Tünde operaénekesnő csodálatos hangjában gyönyörköd-
hettünk CD felvételről: Puccini: Pillangókisasszony című operájából 
egy részletet hallgattunk meg.

Szabóné Juhász Katalin dr. saját könyvét és CD lemezét ajándékoz-
ta iskolánknak. Jó hangulatban, vidáman teltek az utolsó percek, mert 
iskolánk volt diákja az egész közönséget megénekeltette. Kati erőteljes, 
szép hangja kimagaslott, messzire szállt.

„…Mert nemcsak gyökereket, hanem szárnyakat is kell adni a jövő 
nemzedékének!” 

Iskolánk, a Kis Bálint Általános Iskola valamennyi pedagógusa és 
dolgozója ezért munkálkodik.

Köszönetünket fejezzük ki mindazon személyeknek, akik tevéke-
nyen közreműködtek rendezvényünkön, s ezáltal nagyban hozzájárul-
tak annak sikeréhez, valamint azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték 
iskolánkat.

Kis Bálint Általános Iskola
Nevelőtestülete

VÁROSTÖRTÉNETI ÜNNEPSÉG ÉS VETÉLKEDŐ 



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Tisztelt Olvasó!

Ez év június 2-án jelentős esemény lesz településünkön. Az 
Öregszőlő városrészen példaértékű összefogás eredményeként 
ünnepi megemlékezés lesz a Szent Imre Iskola (ma idősek otthona) 
udvarán. Az ünnepségen felavatjuk a tanyai iskolák emlékművét, 
illetve az iskolaépületben emlékkiállítás nyílik a külterületi iskolák 
relikviáiból. 

Az 1920-as években, a megcsonkított és a háborúban meg-
rokkant Magyarország felemelkedését, az akkori, józan szemlé-
letű vezetés az oktatás magas színvonalra emelésében látta. Ha-
zánk korabeli vallás- és közoktatásügyi minisztere (1922-31.), gróf 
Klebelsberg Kunó, ma már szállóigévé vált híres mondása „mos-
tantól én vagyok Magyarország hadügyminisztere” – is arról tanús-
kodik, hogy egy nemzet jövőjét a felnövekvő nemzedék műveltségi 
szintje határozza meg. Nagyszabású iskolaépítési programot indí-
tott el az egész ország területén. Endrőd kül- és belterületén ebben 
az időszakban épített iskolák sokasága is erről a kezdeményezés-
ről tanúskodik. Az iskolaügyet, a tehetséges endrődi apátplébános 
Csernus Mihály szorgalmazta, melynek eredménye a több mint tíz 
külterületi iskola megépítése és működtetése volt. De nemcsak az 
épületek készültek kiváló minőségben, hanem az oktatás magas 
színvonalát is megkövetelte a falu vezetése. Legendás tanítók ke-
rültek a tanyai iskolák katedráira; magas műveltségük és tevékeny 
jellemük tanítványaik ezreinek nyújtottak követendő példát egész 
életükre. 

Décspaskumon, majd a Kápolnás iskolában tanított 1930-40. 
évek között a Diénes házaspár: Diénes Izra és Hajdú Emma. A 
Székelyföldről kerültek Endrődre. Diénes Izra nemcsak a tanítói hi-
vatását művelte magas szinten, hanem jelentős közösségi munkák-
ban tevékenykedett, hiszen nevéhez köthető az Endrőd-öregkerti 
tejszövetkezet megalakítása is.

Az alábbiakban közölt újságcikkek, a Gyomai Újság 1932-es 
és 1937-es számában találhatók. Köszönettel tartozom, hogy ren-
delkezésemre bocsátotta ezeket, a forrásokat Dr. Molnár Lajosné 
Diénes Saroltának.

„Gyomai Újság 1932. február 6. 5. oldal.
Tanyai műkedvelők
Dienes Izra tanító és felesége rendezésében műkedvelő elő-

adás volt a décsi-paskumi iskola tantermében.
Az általános szimpátiának örvendő tanító fáradhatatlan mun-

kásságát és agilitását hálával fogadta a közönség.
Kiemelkedő szám volt az „Öreg csontok vigassága” háborús 

jelenség és a „Cigány a bíró előtt” humoreszk; Liziczai Sándor, 
Czikkely Máté, Kulik István és Hanyecz Mariskával a főszerepek-
ben. Valamennyien tipikus műkedvelőkre vallottak, ám Hanyecz 
Mariska kellemes szoprán hangja külön megemlítést érdemel.

Következő szám a „Földiekkel játszó égi tünemény” és a 
„Száldogál a fecske” című kardalok, melyek előadása Dienes Izráné 
tanítónő karmesteri tehetségét dicsérik. Nagyon szépen daloltak 
ezek a magyarruhás leánykák, akik szorgalommal és kitartással 
heteken át 4-5 kilométeres utakat tettek meg szerepük betanulása 
érdekében.

A befejezést a Dienes pár művésziesen összeállított cigány-ka-
raván övezte duett tánc groteszkje zárta le, melyen feltűnt Hunya 
Ilonka és Tímár József.

Almási Ákos, Farkas Matild, Poharelecz Ilonka, Dávid Margit, 
Lapatinczki Teréz, Hunya Mariska és Kiszely Margit, különösen 
szépen illeszkedtek szerepeikbe, amit a briliáns műkedvelő zene-
kar tagjai: Almási Miklós, D.Tímár Mátyás, Giricz Béla és Sóczó 
Elek betetőztek.

A décsi-paskum közönsége kellemesen végig tapsolta az egész 
műsort.

(Örmény)

„Gyomai Újság 1937. május 8. 3. oldal
Egy falusi interju
Hogyan alakította meg az Endrőd-öregkerti 
tejszövetkezetet Dienes Izra tanító?

Dienes Izra egyszerű tanító Endrődön és mégis több mint pe-
dagógus. Szívós, akaraterős, céltudatos ember. Igazi egyéni énjét 
akkor kezdetem megismerni, amikor keresztül bukfencezve minden 
akadályt, néhány kisgazdával megalapította az Endrőd-öregkerti 
tejszövetkezetet.

Elhatároztam, hogy meginterjuvolom. A tejszövetkezet irodájá-

ban fogadott és itt hozakodtam elő az első kérdéssel:
- Hogyan támadt tanító úrnak az a gondolata, hogy szövetkezeti 

tejcsarnokot létesítsen, s hozzá az öregkertben?
Kicsit mosolyog, cigarettával kínál s válaszát úgy adja meg, 

ahogy kevés magyar ember tud ma gondolkozni. –Bennünk, igaz 
magyarokban, bent kell, hogy égjen a szövetkezet gondolata! Nem 
magunkat, nem egyéneket, de a közt kell segíteni vele. Csak az a 
hiba, hogy magyar ember jóakaróival a legbizalmatlanabb.

- Az indulás nehézségeiről néhány szót.
- Az volt a legsúlyosabb…
Már a tanítói kötöttségemnél fogva is. Megvallom, fájt az a bizal-

matlanság, melyet egyes kisgazdáknál tapasztaltam, néha majd-
nem kedvetlenné tett, mindazonáltal gyúrtam őket tovább. Délelőtt 
tanórák, délután futás Szarvasra, ahol dr. Tóth Pál országgyűlési 
lépviselőt zaklattam folyton 1000 pengő államsegélyért, amit meg 
is kaptunk,- és este gyűlés a tagjelöltekkel. Sokszor alig aludtam 
valamit. Egyszer már össze is hoztam száz tagjelöltet. Mikor azon-
ban megtudták, hogy az évi tagdíj 7 pengő, úgy szétugrottak, hogy 
heten maradtunk csupán. Mi heten meg is maradtunk dacos ma-
gyarakarattal, mint régen a történelmi tiszaszeri hetek.

Szelíd alkony bontogatja odakint a bíbor haját. Az ablakon 
aranybolyhosan liheg a haldokló napsütés, arra gondolok, hogy 
milyen nagy igazság van abban, hogy a szövetkezés mindig a köz 
létjogosultságát segíti előre. Ahogy én parasztjainkat ismerem: kicsi 
irigységgel néznek minden havi fixes emberre. Hát most itt van! 
Milyen sok irányban biztosítja létalapját sok embernek egy ilyen 
szövetkezet. Segít a gazdasszonyokon, akiknek gyűlölt robot volt 
a piacozás; a gazdán, akit egy jó tejelő tehén (saját szükséglet fe-
dezése mellett) 60-70 pengő havi fixhez juttat és a fogyasztókon, 
akik nincsenek kitéve annak, hogy a piacon 3 hetes pangott vajat 
vegyenek.

S nagyon szép az, hogy az itteni ügyvezetőség célul tűzte ki, 
hogy 10 fillérnél alacsonyabb árban tejet nem vesznek. A jobb foko-
zatszerinti tejért meg tudják adni a 13, sőt 14 fillért is. Ez, mit tagad-
juk meg is hajszolta kissé a gazdákat. Jó tejelő teheneket állítottak 
be s sok vita folyik köztük a takarmányozásról.

-A segélyként kapott 1000 pengőt befektették a berendezések-
be?- próbálok új kérdést átcélozni a cigarettafüstön.

- Dehogy! Az utolsó garasig az építkezésre ment. A berende-
zést részletre vettük, 3635 pengőért, amit 12 havi egyenlő részlet-
ben vagyunk kötelezve fizetni.

- Azokra a vádakra, melyeket Gróf Károly, egyik elbocsátott al-
kalmazott dobott szerte, mi a válasza?

- Kellemetlenül érintett, de meg is nyugodtam, mert tudom, 
hogy hazudozás az egész. Vizsgálatot kértem ebben az ügyben. 
Talán már holnap ki fog jönni a központból a kért bizottság. Én a 
kifogásolt fokhiányt a vajmester hanyagságának és nemtudásának 
tulajdonítom, mert a márciusi tejforgalom 17595 literrel, majdnem 
501-el több, mint a februári, az O.M.T.K. mégis 8352 zsírkilogram-
mal fizetett kevesebbet, mint a múlt hónapban. Éppen ezért küldtük 
el a vajmestert s állítunk helyébe egy fiatalembert, egy olyat aki érti 
a dolgát.

- Lassan bontogatja meg a jövő terveit. Újabb segélyért zaklatja 
dr. Tóth Pált, azért, hogy új szeparátort tudnának felállítani a belte-
rületen, ahol a faluból kikerülő és a kőrösöntúli tejeket dolgozzák 
fel. Ez már finomabb üzemelosztás alatt történne meg. Vajat is dol-
goznának ki az itteni fogyasztók részére. Mert szeretnék behálózni 
szerte a tanyákat is. Május elsejével újabb két kocsi indult meg a 
póhalmi tanyák s az ugari tanyák közé.

- Az alkalmazottakat, hogy fizetik?
- Ahogy az adósságba nyeszlett zsebünk megengedi. Egyik fu-

varos havi fizetése 75 pengő, másiké 60, a vajmester átlagosan 
havi 100 pengőt kap. Van még két alkalmazott, ezeknek 25-25 
pengő fizetésük van. Elsején egy könyvelőt állítunk be, fizetése 15 
pengő lesz.

Az este barna ujja babrálgat az ablakon. Kint csönd van, nyu-
galom van.

- Még egy kérdést… Kik azok az új, morcos akaratú tiszaszeri 
hetek, akik igazán magyarul vágtak neki a szövetkezeti alkotásnak. 
Igazgatósági elosztásukat is kérném.

- Magamat is bemondjam?
- Ez csak természetes.
- Írja tehát. Ügyvezető igazgató: Dienes Izra, igazgatósági el-

nök: Tímár Imre, pénztáros: Tóth Mihály, felügyelőbizottsági elnök: 
Mészáros János, felügyelő bizottsági tagok: Dinya Máté, Katona 
Imre és Bula Vince.

Ezzel lezártuk az interjut.”



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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Adatok a gyomai olvasókörök történetéhez II.

A „Kisréti Olvasókör” adatainak 
folytatásával számtalan olyan adat 
kerül nyilvánosságra, mely adatokkal, 
azok elemzésével közelebb juthatunk 
egy olvasókör mindennapi életének 
rekonstruálásához. Megismerhetjük, 
hogy milyen jellegű, politikai beállított-
ságú újságokat, könyveket olvastak ott 
az emberek. Nagy népszerűségnek 
örvendhetett a biliárd és a teke (kugli) 
játék. Volt némi, korlátozott italméré-
si lehetőség meghatározott napokon. 
Rendezvények, vacsorák közül kiemel-
kedett a minden esztendei március 15-i 
ünnepi összejövetel és vacsora. Éppen 
ezért fenntartottak konyhai felszerelé-
seket, eszközöket (üstház, üst, bog-
rács, evőeszköz, tányér, teríték, stb.)

1915. évi további kiadások: február 
2. Kincstári adókba 6 Kor. 50 fill., Köz-
ségi adókba 14 Kor., febr. 21. Óraja-
vításért Fischernek 2 Kor., márc. 16. 
Domokos Gábornak 1913. évi fuvar-
tartozás 4 Kor., Vöröskereszt javára 
10 Kor., 1915. évi április meszelésre 2 
Kor. 48 fill., ápr. 8. Biliárdhoz dákó és 
kréta 6 fill. Ápr. 20. Wágner Mártonnak 
faanyagért 5 Kor. 26 fill., máj. 16. 100 
db cserépért 2 Kor. 20 fill., drótszegért 
26 fill., jún. 14. Illeték adóba 2 Kor. 30 
fill., aug. 16. A Kis vagyis Friss Újsá-
gért 70 fill., 5 db dákó végire való bűrír 
60 fill. „Záradék: Lezáratott 1915. évi 
szept. hó 18-án megtartott vizsgálat al-
kalmával. Bevétel: 714 Korona 08 fillér. 
Kiadás: 457 Korona 26 fillér. Marad-
vány: 256 Korona 82 fillér, mely napló-
szerű maradvány hiánytalanul előtalál-
tatott „Vincze Andor járási Számvevő” 
(piros tintával íródott a záradék) P.H. 
Gumi körbélyegző: „Békés vármegye 
Gyomai Járás Számvevője” középen: 
a vármegye címere. További kiadá-
sok: szept. 18. Fazekas Zsigmondtól 
(aki az azidőszerinti református kántor 
volt) felvett 3.800 Korona kölcsön után 
1914. évi II. félévi kamata fejiben 114 
Kor., 1915. évi I. félévi kamata fejiben 
100 Korona. Okt. 3. Hungáriának Tűz-
biztonsági Díj 1915-ben 5 Kor. 64. fill. 
(HUNGÁRIA Biztosító Társaság Rt.), 
nov. 5. Wolf Miklós kőmívesnek 12 Kor. 
40 fill., nov. 21. Gábor Lászlónak 10 
méter mázsa szén elhordásáért 4 Kor., 
dec. 15. Fischer órásnak egy új óráért 
18 Kor., Berkovics Adolfnak (kereskedő 
cég) egy új seprűér 50 fill., az Olvasó-
kör részére Kőszénért kiadott összeg 
50 Kor., dec. 29. A tagdíjat mulasztók-
nak az idézésre, mint bélyeg ára 7 Kor. 
80 fill., 1916. júl. tűzifáért 134 Kor. 80 
fill., szept. 17. B.szabó Lajosnak favá-
gásért 16 Kor., dec. Nagy Lászlónak 

homok kihányásáért 2 Kor., dákóbő-
rért Babinszki Jánosnak Békéscsabán 
(híres faesztergályos mester műhelye, 
Békéscsaba, Luther utca), Herman 
bótosnak egy lámpaüvegért 16 fill., fél 
kila krétáért 30 fill., 1 db”zsúroló zsá-
kért” 1 Kor. 40 fill., - 8-12. sz. lapok ki-
tépve, vajh’ milyen adatokat tartalmaz-
tak? Miért kellett kitépni? - 1917. évi 
kiadások: 6 db villanykörte Schröder 
Jánostól (kereskedő) 16 Kor. Ebből az 
adatból tudhatjuk, hogy a villanyszol-
gáltatás ekkor Gyomán már megvolt 
a Tiszavidéki malom villanytelepéről. 
Febr. 14. Gábor Ödönnek két vaskály-
ha seprésért (a Gábor-család évtize-
deken át több nemzedéken keresztül 
volt Gyomán kéményseprő iparos), 
febr. 18. a villany felszerelésért kiada-
tott 31 Kor. 92 fill., márc. 10 ív papírért 
Knernek 30 fill., 1917. ápr. mészért és 
festékért Fried Sámuelnek (kereskedő) 
10 Kor. 80 fill., nov. 4. villanyszámlá-
ra 10 Kor. 15 fill. 1918. évi kiadások: 
2 csomag kénes gyufa 2 Kor. 40 fill., 
egy db vizes palack, 2 db pohár, 1 db 
tálca 13 Kor. 80 fill. Wágner Mártontól 
a kugli (teke) pálya javításához 98 Kor. 
1919. évi kiadások: jan. 27. Domokos 
Imrének (villanyszerelő mester a Má-
tyás király utcában) villanyjavításhoz 
anyag és munkabér 50 Kor., jan. 30. 
Hadirokkantak, özvegyeknek árvák 
Segítő Egyesülete 218 Kor. 10 fill., 
jan. 26-án megtartott bál engedélye 4 
Kor., báli kiadás össz. 852 Kor. 20 fill., 
Népszava újság jan-februárra 12 Kor. 
A 18. hadosztály hadbiztonsága vil-
lanyvilágításáért fizetett 23 Kor. 88 fil-
lért (ez adatból kitűnik, hogy katonaság 
is igénybe vette az olvasóköri épüle-
tet, nyilván beszállásolásra (kvártély), 
Körös-Tisza-Maros ármentesítő adó-
ba 3 Kor. 14 fill., 1920. évi kiadások: 
ápr. 24. Szózat és Új Barázda újságok 
fél havi előfizetésére 15 Kor., jún. 6. 
Kolezet (klozet, azaz árnyákszék) ki-
tisztításáért Kóka cigánynak 20 Kor., 
júl. 20. Takarítónénak meszelésért 100 
Kor., Tari Albert kovácsmesternek 8 kg 
bekötő vasért 160 Kor. (erről a kovács-
mesterről nevezték a Vörösmarty utcát 
Tari kovács utcájának, mert a háza ma 
is ott áll a Bajcsy-Zsilinszky-Vörösmarty 
utca sarkon bedeszkázott ablakokkal), 
30 kg Portland cementért 30 Kor., 10 
kg oltott mészért 30 Kor., Domokos Al-
bertnek (villanyszerelő mester, Domo-
kos Imre fia) villanyjavításért 80 Kor., 
márc. 1. Amerikai Vöröskereszt anya- 
és csecsemőakciójára 11 Kor., márc. 
27. a póstásnak új-esztendei ajándék 
címén 10 Kor., március 15-én meg-
tartott ünnepi vacsorából bevétel 192 

Kor., 1923. évi kiadások: (ez az év már 
erősen inflációs esztendő volt) jan. 13. 
Gyoma-Endrőd-Vidéke újságért 480 
Kor., 1 db jáczma kártyapakli 485 Kor., 
3 db csont biliárdgolyó 250.000 Kor. 
- 71-72. oldalak kitépve – 1925. évi 
kiadások: festőnek pingálásért és me-
szelésért 1.400.000 Kor. (azaz Egymil-
lió-négyszázezer Korona!), forgalmi adó 
a március 15-i vacsora és illeték után, 
vacsora engedélyezése 102.000 Kor., 
illeték 260.000 Kor., Hangya Szövet-
kezet Boltjában firhangért (függönyért) 
100.000 Kor., Ailer Márton téglagyárá-
ba 400 db tégláért 260.000 Kor. 1927. 
évi kiadások: Gyomai Újság 1 évre elő-
fizetve 75.000 Kor., Számológép a bili-
árdhoz 101.000 Kor., Nyolc órai Újság 
egy negyedévre előfiz. 90.000 Kor., az 
Olvasókör részére 50 db tányér, 60 db 
villa, 80 db pohár 1.070.000 Kor. (azaz 
Egymillió-hetvenezer Korona!), Bíró 
Benedek úrnak (asztalosmester a Rá-
kóczi út-Arany János úti csücsökben a 
berényi út felől) egy asztalért 1.000.000 
Kor. (Egymillió!), a Magyar Detektív c. 
olvasmányra fél évre 12 Pengő (tehát 
bejött a stabil pengő!), Pesti Napló nap-
tár 1 Pengő 16 fill., aug. havi villany-
számla 1 P. 37 fill., a Hősök Emlékére 
egy koszorúért 40 P. (ekkor avatták a 
ref. templom előtti Hősök szobrát), a 
Hadba bevonult Katonákért ebéd 46 
P. 50 fill., 1929. évi kiadások: Gyoma-
Endrőd-Kondoros Újság negyedévre 2 
P., Kisbirtokosok Biztosító Intézete 9 
P. 45 fill., Alapszabály módosítás en-
gedélye illetékbélyeg 4 P. 80 fill., dec. 
21. báli cédulák kinyomtatása 14 P., 
Kucsmik Józsefnek (üveges-és képke-
retező mester) üvegezésért 6 P. 60 fill., 
dec. 31. zenészeknek a bálba 62 P., 
petró és pántlika a bálba 212 P., 1930. 
évben: Végh Sándor zenésznek febr. 
24. 59 P., Fülöp István zenésznek 62 
P. 1931. febr. 18. bálba táncmulatsági 
engedély címén 27 

P. 20 fill., bruttó bevétel a bálból 
ennek 5 %-a, 31 P., illetékbe befizetni, 
főszolgabíróságnak 19 P. 60 fill., a Ze-
neműkiadó Szövetségnek (az eljátszott 
nóták szerzői díjába) 10 P., tűzoltóknak 
8 P., zenészeknek 40 P., március 15-i 
vacsora kiadása összesen: 307 P. 44 
fill., szegény gyermekek felruházására 
10 P. adomány. 1932. Herdi Ferinek (ki-
váló lakatos- és kályhás, iparos család) 
kályhajavításért 27 P.  1934-ben Rá-
kóczi szobára adakozás 5 P., ország-
zászlóra 2 P., vitéz nagybányai Horthy 
Miklósné kormányzóné főméltóságú 
asszony gyűjtésére adomány 2 P.

Közre adta: Cs. Szabó István
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Az Enrődiek Baráti Köre az újjáalakuló közgyűlésen résztvevő magyar ál-
lampolgárok önkéntes elhatározásából, az alkotmányosság elveinek tiszte-
letben tartása mellett létrejött és önállóan működő társasdalmi szervezet 
(egyesület).

I.

Az egyesület neve: Endrődiek Baráti Köre.

II.

Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21. sz.
Levelezési címe: 5502 Gyomaendrőd, Endrődi utca 21. sz.

III.

Célkitűzései, tevékenysége:

1./ A szülőföld szellemének ápolása.
2./ A szülőföldről elszármazottak és az otthonmaradottak közötti kapcso-
lat ápolása.
3./ Szoros, tevékeny kapcsolat az Endrődi Honismereti Körrel, annak 
programjával, tevékenységével.
4./ Mindebből következően a népi és helyi kultúra ápolása, hagyományai-
nak megőrzése, terjesztése.
5./ Kezdeményezése minden olyan eseménynek, amelynek célja a fent vá-
zoltak kibontakozása, valamint a szülőföld felvirágoztatása.
6./ Mindezek a célkitűzések megvalósítása érdekében lapkiadási tevé-
kenységet folytathat, lapot alapíthat.

IV.

Tagsági viszony:

Az Endrődiek Baráti Köre egyesületnek tagja lehet minden, cselekvő ké-
pességében jogilag nem korlátozott nagykorú állampolgár, aki endrődi 
születésű, vagy az endrődi hagyományokat tisztelő személy, amennyiben 
elfogadja az egyesület célkitűzéseit és aláírja a belépési nyilatkozatot. Az 
egyesület tagjai tagdíjat kötelesek fizetni, amelynek mértékét minden év-
ben a közgyűlés állapítja meg.
A fizetendő tagdíj összegétől szociális helyzet alapján el lehet térni.
Az egyesület tagjai, továbbá más személyek és szervek önkéntes adomá-
nyukkal támogathatják az egyesület működését.

V.

Szervezeti felépítés:

1. Közgyűlés

A közgyűlés az Endrődiek Baráti Köre valamennyi tagjának ösz-
szességét magában foglaló legfelsőbb szerv.
Kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- Alapszabály magállapítás, módosítás.
- Tisztségviselők megválasztása, visszahívása.
- Az egyesület felosztásában való döntés.
- Az ügyvívő testület éves beszámolójának elfogadása.
- Éves költségvetés jóváhagyása.

A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Amennyiben a köz-
gyűlés a meg-hirdetett időpontban nem határozatképes, akkor a meghir-
detett időpontot követő egy óra múlva a jelenlévő létszám már elegendő a 
határozatképességhez.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az elfoga-
dott határozatokat. A jegyzőkönyvet két tag hitelesíti. A jegyzőkönyvet 
minden tag megismerheti.

Az Alapszabály megállapítása, módosítása, valamint az egyesület feloszla-
tása tárgyában 2/3-os többségi szavazás szükséges. A közgyűlés hatáskö-
rébe utalt más kérdésekben egyszerű szótöbbség is elegendő. A közgyűlés 
határozatait minden esetben nyílt szavazással hozza.

2. Ügyvívő testület

A testület a közgyűlés által választott tisztségviselőkből áll. Az ügyvívő 
testület kilenc tagú. Döntést előkészítő, operatív döntést hozó ügyintéző 
szervezet.
Tagjai egymás közül elnököt, titkárt, pénztárost választanak.
Feladata:  - az egyesület célkitűzéseinek megfelelő tervek készítése,

az ahhoz szükséges költségvetés készítése és a közgyűlés elé ter-
jesztése,
- a működéshez szükséges operatív ügyintézés,

- az egyesület képviselete harmadik személy felé.
Az Ügyvívő Testület két közgyűlés közötti időszakban az egyesület mű-
ködését, gazdálkodását, tevékenységét érintő kérdésben minden ügyben 
határoz, ha az ügyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
A testület szükség szerint ülésezik. A testület ülésein bármelyik egyesületi 
tag tanácskozási joggal részt vehet.

A vezetőség az alábbi:
Dr Latorcai János örökös tiszteletbeli elnök (Budapest)
  Elnök: Tímár Imre (Budapest)
  Titkár: Ladányi Gáborné (Gyomaendrőd)
  Fülöp Imréné pénztáros (Gyomaendrőd)
  Szilágyiné Németh Eszter (Gyomaendrőd)
  Iványi László újságfőszerkesztő (Gyomaendrőd)
  Várfi András polgármester (Gyomaendrőd)
  Varga Istvánné (Gyomaendrőd)
  Buczkó Imre (Pázmánd)
  Szabó Béla (Budapest)

A testület tagjainak megbízása 5 évre szól.
Az egyesület képviseletére az elnök egyszemélyben, a titkár és a pénztá-
ros együttesen jogosultak.

VI.

Az egyesület gazdálkodása

Az Endrődiek Baráti Köre vagyona a befizetett tagdíjakból és más szemé-
lyek, vagy intézmények adományaiból képződik.
Pártoktól független, azoktól támogatást nem kap. Országgyűlési kép-
viselőket nem állít és nem fog a jövőben sem, Alapszabályában ezt to-
vábbra is kizárja.

A kezelt vagyon céljára folyószámlát, vagy bankszámlát nyithat. A számla 
kezelésére a titkár és pénztáros együtt jogosultak.
Az elnök, vagy a titkár jogosultak az egyesület nevében más szervezetekkel 
kötendő szerződésekben jogokat, kötelezettségeket vállalni, szerződéseket 
az egyesület javára és terhére kötni.
Hatóságok, külső szervezetek, magánszemélyek előtt folytatandó tárgyalá-
sokon az Ügyvivő Testületet az V. fejezetben meghatározott személyek Tí-
már Imre elnök egyszemélyben, Ladányi Gáborné titkár és Fülöp Imréné 
pénztáros együttesen képviselhetik.
A pénztáros köteles a kiadásokról és bevételekről hitelesített, sorszámmal 
ellátott pénztárkönyvet vezetni és a bizonylatokat 5 évig megőrizni. El-
számolásait az ellenőrző szerveknek, ill. az Ügyvívő Testületnek bármikor  
kérésre bemutatni.

A tisztségviselők tevékenységüket társadalmi munkában látják el.

VII.

Ellenőrző bizottság

  Őrködik az Alapszabályszerű működés felett.
  3 tagú, tagjai: Szabó Zoltánné (Gyomaendrőd)
  Sarkadiné Selyem Orsolya (Budapest)
  Somlói Józsefné (Budapest)

Az Ellenőrző Bizottság tagja maguk közül elnököt választanak. A Bizott-
ság megbízása 5 évre szól.
Feladata:
  - Ellenőrizni az alapszabályszerű működést.
  - Ellenőrizni a pénztár és más anyagi elszámolást.
Kötelessége a közgyűlésnek beszámolni a végzett munkájáról.
Joga feltárni minden szabálytalanságot, amely a működését akadályozza, 
vagy jogsértő magatartásra utal.
Az Ellenőrző Bizottság a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

VIII.

Az Endrődiek Baráti Köre a jelen Alapszabály, valamint a közgyűlésről 
felvett jegyzőkönyv alapján kéri jogi bejegyeztetését a Pest Megyei Bíró-
ságnál.

Ezt az Alapszabály módosítást az Endrődiek Baráti Köre közgyűlése 
megtárgyalta és elfogadta 2007. március 11-én kelt közgyűlési jegyző-
könyvben foglalt határozatával. 

Budapest, 2007. március 31.
    Tímár Imre
        elnök 

ENDRŐDIEK BARÁTI KÖRE ALAPSZABÁLYZATA



HÍREK A KÁRPÁT-MEDENCÉBŐL

„... megmarad egy diadal-
mas erdélyi igazság: ez a föld 
egymás mellett... megtartja 
örökös tarka virágzásban a 
népeket, akik rajta és érette 
munkálkodnak.“

Kós Károly, 1925.
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A Hunyad megyei magyarság közel fele a Zsil völgyében lakik. Sajnos az 
ottani állami iskolák mára már végveszélyben vannak. Petrozsényben, ahol 
1997-ben még érettségiző magyar osztály volt, mára már csak egyetlen tanító 
maradt, aki az összevont I-IV osztály 14 gyerekét oktatja. Nagyon fontos fel-
adat ebben a térségben létrehozni felekezeti óvodákat, I-IV osztályos iskolá-
kat és Petrozsényben egy komoly bentlakással megerősített I-VIII. osztályos 
iskolát. Az új alkotmány szerint lehetőség van a felekezeti oktatás kiépítésére. 
Nagyon fontos, hogy minél hamarább, minden szórvány településen, ahol 
erre lehetőség van, beindítsuk a magyar óvodákat, I-IV osztályos iskolákat. 
Ennek érdekében kezdtük el és avattuk fel Petrozsényben egy újabb gyer-
mekvédelmi központot.

„A petrozsényi házat a ferences nővérek építették 111 évvel ezelőtt Is-
ten dicsőségére, a Zsil-völgyi magyar gyermekek, fiatalok oktatása, neve-
lése céljából. Az épületben kápolna is állt, hirdette az Egyház, s e vidéken 
élő emberek szeretetét a gyermekek iránt. Sajnos 1948-ban ezt az iskolát is 
államosították, s azokban a termekben melyeket az Isten iránti szeretetből 
építettek, Istent gyalázó,ateista órákat tartottak a gyermekek, fiataloknak, a 
kápolnában profán, hitetlen bulikat rendeztek. Az épület nem csak erköl-
csileg, hanem fizikai mivoltában is tönkrement. Az ateista kommunizmus 
egyetlen szeget nem vert az épületbe, csak lelakta, kiélte, tönkretette, meg-
ölte azt. Ez a halott épület is most feltámadt, újra él. 118 gyermek imádko-
zik, tanul, él, kacag és játszik a falai között”.

forrás: www.devaigyerekek.hu

Pepi-kert
„… Tette is, nem csak gondolta a jót,
S becsülte ezért mind a népség…”
(Gajdos Attila, Szarvas és Vidéke, 1997. 8.sz.)

A közelmúltban egy szentélyben jártam, gróf 
Bolza Pál alkotta lenyűgöző szentélyében. 

A szarvasi „Pepi-kertben” tett látogatás va-
lóban egy időutazás volt, rohanó mindennapja-
inkból egy békés nyugalomszigetre tértem be. 
A gróf egy olyan remekművet hagyott ránk, ami 
Szarvas várost napjainkra már Európaszerte is-
mertté tette.

Gróf Bolza Pál (1861-1947) Tiszakürtön szüle-
tett, majd szülei halála után érett ifjúként került 
Szarvasra. Megörökölte a szarvasi birtokot a kas-
téllyal együtt nőtlen nagybátyjától, Pepi bácsitól 
(gr. Bolza József ). Gróf Bolza József ( 1780-1862) 
érdeme az Anna-ligeti park létrehozása. A mi 
vidékünkön nem honos, ritka fákat , mint a Páf-
rányfenyő, Mamutfenyő ő kezdte idetelepíteni.

Gróf Bolza Pál nem volt túl vagyonos ember. 
1935-ben 281 kh földje volt Szarvas határában. 
Akkortájt ilyen középbirtokost Szarvason tizen-
hat főt tartottak nyilván. Géza bátyjának és örö-
köseinek 781 kh vegyes hasznosítású földje volt.

Az arborétum kitalálója jogot végzett, de 
leginkább a botanika, a kertészet és a növényho-
nosítás érdekelte. E tudományok megismerése, 
gyakorlata egyre inkább hatalmába kerítette. 
Született egy merész gondolata, egy arborétum 
stílusú tájképi angolpark létesítése. Terve szerint 
létre akart hozni a Körös-partján egy olyan par-
kot, ahol az öt világrész mindegyike képviselteti 
magát valamilyen fás szárú növényfajjal.

A 20. század elejére terve valóra vált, meg-
született a szinte páratlan szépségű arborétum, 
amit hallatlan erőfeszítéssel és kitartással hoztak 
létre. A terület határait védőfásítással óvták meg 
a szelektől, s ezáltal egy párás mikroklíma kiala-
kulását is elősegítették. Bolza gróf nagybátyjá-
nak, Pepi bácsinak tiszteletére a növénykertet 
„Pepi-kert” néven keresztelte el, s jövedelmének 
igen nagy hányadát fordította a fejlesztésére. Fe-
lesége, Vigyázó Jozefa (a vácrátóti botanikus ker-
tet kialakító Vigyázó családból) korai halála mély 

nyomot hagyott az életében, hiszen nemcsak 
házastársát, hanem közeli munkatársát is elveszí-
tette. Sokat segített férjének az arborétum csino-
sításában, ápolásában. Nagy segítője volt Misák 
Jenő főkertész is, akivel naponta megjelentek a 
kertben metszőollóval és egy Tyerjanszki nevű 
munkással, aki a „gallyalásokat” végezte. A gróf 
egész nap foglalatoskodott a növények között, 
még az ebédet is kinn fogyasztotta el. 

A 40 hektárnyi látogatható kertben közel 
1400 féle fás és lágy szárú növény található ma is. 
Bolza Pál időskorában a Pepi-kertet felajánlotta 
az államnak azzal, hogy amíg él a kert fejlesztését 
és gondozását ő irányítja. Az arborétum az első 
és a második világháborút, s az 50-es éveket is 
átvészelte.

A remekmű mai is annyi szépséget tár az ide-
látogató elé, ahogy azt Bolza gróf megálmodta. 

Most a nyári meleg napokkal tarkított ta-
vaszban szinte minden fás és lágy szárú növény 
virágba borult, ami virágozni szokott ilyenkor. A 
különböző színben pompázó tulipánfák, liliom-
fák, kúszóborókák, japánakácok mellet itt illatoz-
nak a fehér és lila orgonák is. Itt olyan erős illatú 
orgonákat lehet találni, ami már kevés háznál 
lelhető fel. A hatalmas fenyők az égbe nyújtóz-
kodnak, körbe öleli őket a gyertyános-bükkös, az 
ezüsthársak, kicsit odébb az idős platánok óvják 
hatalmas ágkarjaikkal a kisebb növényeket. Távo-
labb egy öreg kocsányos tölgy méltóságteljesen, 
büszkén uralja a tájat. Csodálatos harmóniában 
és békében élnek itt együtt kicsik és nagyok, 
fiatal facsemeték és öreg veteránok. A fiatal fa-
csemeték arról tanúskodnak, hogy a kertet ma is 
ápolják, s karbantartják. 

Akadnak kiöregedett, kiszáradt példányok is, 
amik hirdetik az idő múlását, de ez így teszi hi-
telesebbé a kert változásait. Lombhullató facso-
portok váltakoznak az örökzöldekkel, vadgesz-
tenyék csoportja között itt-ott szelídgesztenyék 
tarkállnak. Az aljnövényzetben egy kisebb te-
rületen elszaporodott gyöngyvirágszőnyeg illa-
tozik. Kedvenceim, a Tiszafák büszkén mutatják 
magukat a látogatóknak, ők már valóban itthon 
érzik magukat.

S a madarak? Játsszák csodaszépen megkom-
ponált dalaikat. Az énekesek örömódát zengnek, 
a többiek játsszák a kíséretet. 

S mi emberek? Tisztelgünk. Áhítattal cso-
dáljuk, hogy mire képes a természet. Bámuljuk, 
hogy milyen békében megférnek itt egymás 
mellett a különböző fajok, törzsek tekintet nélkül 
arra, honnan származnak. Igen, azt hiszem van is 
mit csodálnunk rajtuk, mert erre mi emberek már 
nem nagyon vagyunk képesek. A természet újra-
teremtő és alkalmazkodó képessége felülmúlja a 
mi képességeinket. S ez valóban utánozhatatlan 
és csodálatra méltó.

Jó volt itt járni, ha röpke pár órára is. Jó volt 
azt is látni, hogy itt az emberek kicsit megváltoz-
nak, mintha valóban egy szentélybe lépnének 
be. Tisztelettel adóznak ennek a sok-sok fáradtsá-
gos emberi munkát igénylő műnek. Azt hiszem 
a legnagyobb érték az, ahogyan a tiszteletet pa-
rancsoló szaktudás ezeket a szép fajokat egymás 
mellé helyezte, majd a természet tovább formál-
ta, megteremtve azt a páratlan forma-, szín-, és 
térharmóniát, amiben ma is gyönyörködhetünk. 
Jó tudni azt, hogy a kert mai ápolói is óvják, vi-
gyázzák ezt a csodát. 

Ez egy olyan nyugalomsziget, ahol kikapcso-
lódhatunk egy kicsit a természet nyújtotta szép-
ségeket már-már lassan észrevenni sem képes 
világunkból.

Az itt eltöltött idő elgondolkodtat , hogy 
megéri-e az a mindennapos rohanás, ami sajnos 
ma jellemzi életünket, ha lassan az ilyen életterek 
a káros környezeti hatásokra lassan elpusztulnak, 
s akkor már nem lesz hová menekülni ebből a za-
jos, elidegenített világból…

Szulimán Ákosné, Szurovecz Eleonóra

Békéscsaba, 2007. május 02.

Felhasznált irodalom:
Dr Szilvássy László: Gróf Bolza Pál és

 kastélya, Öntözési Kutató Intézet, 
Szarvas, 1999.

A Jézus Szíve Ház kívül még nincsen renoválva...
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2007. május11-12-én, immár 11. alkalommal rendeztük meg az 
iskolanapokat. A kétnapos rendezvénysorozat mindenki számára 
egyértelművé teszi az iskola által közvetített és fontosnak tartott 
értékeket; a hagyományőrzést, a múlt értékeinek átörökítését, 
melyből a ma ifjúsága táplálkozhat. 

1996 óta sikerült olyan hagyományt teremteni, amely napjaink-
ban is megállja a helyét. 

A meghívott és érdeklődő gyomaendrődiek és azok az elszár-
mazottak, akik szívesen jönnek el évről évre ezekre a programokra, 
most is elismerő szavakkal gratuláltak. 

A programsorozat péntek reggel vetélkedővel kezdődött, mely-
nek témája Rózsahegyi Kálmán élete és munkássága volt.

Ezt a megnyitó követte, ahol ismét körünkben köszöntöttük 
Rózsahegyi Kálmán unokáját, Rózsahegyi Marikát. 

Ünnepségünket megtisztelték jelenlétükkel Domokos László, 
Földesi Zoltán, Latorcai János országgyűlési képviselők, Várfi And-
rás, városunk polgármestere, valamint meghívott vendégeink.

Domokos László köszöntő szavai, és tanulóink emlékműsora 
után két nyolcadikos diák megkoszorúzta névadónk mellszobrát. 

A rendhagyó órák keretében a gyerekek és az érdeklődő ven-
dégek ismét változatos előadások közül választhattak. 

Gál Ferenc, visszatérő előadónk Budapest titkairól mesélt.
Tizenegyedik alkalommal köszönthettük körünkben Giricz 

Lászlót, aki most is szívünkhöz közel álló témában tartott órát az 

érdeklődőknek, Endrőd fénnyel írt múltját vetítette az érdeklődők 
elé.

Kiszely Zoltán, a Szegedi Nemzeti Színház színésze irodalom-
órát tartott. Az egykori diák előadása, és személyes varázsa elkáp-
ráztatta a közönséget.

Névadónk unokája, Rózsahegyi Marika előadásában a látszólag 
értékes, csillogó világ mellé állította az igazi, emberibb valóságot, 
mely az iskolánk által képviselt értékekkel cseng össze.

Szabó Béla, kutató villamosmérnök arról a sugárzásmérő be-
rendezésről tartott színes bemutatót, amelyet Charles Simonyi űr-
utazásán használtak, s amelynek a fejlesztésében ő is részt vett. 

Iskolánk egykori tanítványa, Szujó Zsolt a Kárpát-medence né-
peinek zenéjét szólaltatta meg zenésztársával, Bohák Endrével.

Tímár Imre villamosmérnök, a BVSC Sakk Szakosztályának egy-
kori elnöke a sakkozás rejtelmeibe avatta be az érdeklődőket, majd 
szimultánt játszott a vállalkozó kedvű tanulókkal.

Azoknak az előadóknak, akik először vállaltak előadást, Rózsa-
hegyi Emlékplakettel, visszatérő vendégeinknek pedig könyvvel 
köszöntük meg a fáradságát.

Az órákkal párhuzamosan az alsó tagozatosok a Városi Zene- 
és Művészeti Iskola színjátszó tanszakának színvonalas előadását 
nézték meg, amelyet Hajdú László tanár tanított be.

A délelőtt hátralévő részében a kicsik változatos programokban 
vehettek részt: közös éneklés, hímzés, gólyalábazás, pörgettyűké-
szítés, zenés torna, gyöngyfűzés, drámajáték és hullahoppozás. 

Mindezek után az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás 
következett.

Az öregdiákok által alapított Szent Imre-emlékérmet az idén 
Vaszkó András 7. a osztályos tanuló érdemelte ki kiemelkedő ta-
nulmányi munkájával és szorgalmával.

A Rózsahegyi-díjat Dr. Valach Béláné és Molnárné Pésó Irma ta-
nárnők kapták pedagógiai munkájuk elismeréseként.

Az ünnepi ebéd elfogyasztása után az Endrődiek Baráti Köre ve-
zetősége megbeszélést tartott iskolánk színháztermében.

Az estét a Tűzmenedék együttes színvonalas produkciója in-
dította, majd a Rózsahegyi-díjasok emlékfát ültettek a ridegvárosi 
játszótéren. Ezt követően tábortüzet gyújtottunk, s éjszakába nyú-
lóan játszottunk, beszélgettünk.

A program szombat délelőtt sportolással folytatódott. Szülők, 
diákok, tanárok vegyes csapatban versengtek egymással. A dél-
előtt igazi jutalma a jó hangulat, a vidámság volt. 

A rendezvénysorozat befejezéseként iskolánk tanulói látványos, 
szívet melengető gálaműsort adtak, majd a dolgozói kollektíva és a 
vendégek kötetlen beszélgetése zárta a napot.

Ezúton is köszönjük Hunya és Csárdaszállás pedagógusainak és 
tanulóinak, hogy együtt töltötték velünk a péntek délelőttöt, va-
lamint köszönjük mindenkinek, akik hozzájárultak rendezvényünk 
sikeréhez.

R ó z s a h e g y i  n a p o k

Kiszely Zoltán rendhagyó irodalmi órán

Szabó Béla rendhagyó órán

Dr. Valach Béláné tanítványai között
 "



VÁROSUNK2007. június 115

Grétike, a hiú galamb

- Nyakláncot hordott a nya-
kán,
Fényeset és ékeset, 
Grétike biz így búgta el 
A szép galambéneket.

Énekében lefitymálta 
A többi galambocskát, 
Magában meg birtokolta
Az égen a napocskát.

Senki nem szerette ezért, 
Messzire elkerülték, 
A nagy báli vacsorákat 
Grétike nélkül ülték.

Ó bizony nem búslakodott,
Tükörben nézte magát, 
Nyaklánccal felékesített, 
Vékony és karcsú nyakát.

Közben táncikált magában, 
Illegette a farát, 
Es énekelte fennhangon 
Fura, fitymáló dalát.

Nincsen másnak ily gyönyörű
És szépséges nyaklánca, 
Nincsen karcsú nyakacskának
Kerek világon párja.

Látta ezt a galambkirály, 
Ki titokban szerette, 
De a hiúsága miatt 
Picit meg is vetette.

Nem volt több dal, tánc se soha,
Szomorú lett Grétike, 
A szépséget nyaklánc nélkül 
Galambok közt mérik-e?

De nem tarthatott sokáig 
Ez a szomorú élet, 
Hiszen jött a Galambkirály, 
A szerelmes kis lélek.

- Nyaklánc nélkül is szeretlek, 
Legyél a feleségem, 
Szerelemem már szívemben van, 
Ezer éve, túl régen. -

Lakodalmat ültek gyorsan, 
Hisz elmúlt a hiúság, 
És az esküvő miatt meg 
A határtalan búság.

vers: Fürj Katalin
rajz: Csemniczky Dávid

Egy éjszaka kitalálta, 
Ellopja a nyakláncot, 
Kíváncsi volt arra nagyon, 
Járja-e így a táncot.

Belopózott óvatosan, 
A nyakláncot lecsente, 
Gyerekek, most maradjatok 
Ti is picit nagy csendbe.

Ne ébredjen fel Grétike 
Galambkirály cselére, 
Terüljön inkább mély álom 
Hiú galamb szemére.

Fel sem kelt és meg sem rezzent 
Ez a büszke galamblány, 
Csak álmában érezhette, 
Van egy kicsi baj talán.

Szemét mikor kinyitotta, 
És a tükörhöz billegett, 
Úgy érezte magát rögvest, 
Mint aki szárnyaszegett.

Alsó kép: Vaszkó András átveszi a Szent Imre-emlékérmet
Jobb oldali kép: Dr. Valah Béláné emlékfát ültet
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Bárhová jutok, valahonnan
Szívem Endrődre visszadobban…

A gyermekkori álmok köddé foszlanak, egy íz, egy szín, egy 
arc, egy érzés vagy hangulat azonban örökre bennünk marad, amit 
mindenütt, mindenben keresünk. Az életünk azonban tovább la-
poz, s „szétszór a sors, mint szél a port”. A szülőföldtől, az ismerős 
dűlőutaktól legtöbbször távol kerülünk, de a vágy, hogy újrafénye-
sítsük emlékképeinket, kiirthatatlan.

Ennek érdekében hirdette meg az Endrődiek Baráti Köre talál-
kozóját 2007. május 26-27-én. A találkozó a Rózsahegyi Könyvtár-
ból indult, ahol friss kalács, üdítő és szívélyes fogadtatás várta az 
érkezőket. Innen autóbusszal Hunyára indultunk. Megtekintettük 
az  újjáépült hunyai templomot, és erőt merítettünk az építők és 
építtetők lelki erejéből, eltökéltségéből, az összefogás erejéből. Él-
ményt jelentett Szabó Béla gazdag magángyűjteménye, megérintett 
a házaspár ember- és vendégszeretete, múltat tisztelő életszemlélete, 
nyugodt derűje. Hunyáról Kondorosra vezetett utunk. A Kondorosi 
Csárdában megnéztük Kunkovács László pásztoréletet bemutató 
állandó kiállítását, valamint a Rózsa Sándor emlékmúzeumot. A fe-
lejthető ebéd után az Endrődi Tájházban Szonda István mutatta be 
a gyönyörű szőtteseket, a helytörténeti gyűjteményt, a Tímár Máté 
emlékszobát. Kunkovács László képeit nézve  lélegzetünket vissza-
fojtva hallgattuk a tájházvezető beavatott tájékoztatóját. Ezt köve-
tően a Közösségi Házban megtekintettük a gyomaendrődi amatőr 
művészek kiállítását, büszkén ámulva tehetségükön. A tartalmas, 
nagyon meleg, és így egy kicsit fárasztó nap után kellemes, oldott 
hangulatban mentünk a Neubort Lovastanyára, ahol finom birka-
pörkölttel várt a tulajdonos. Sokat beszélgettünk, felelevenítettük a 
közös emlékeket, de volt szó Endrőd jelenéről és jövőjéről is. Várfi 

András polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket, Iványi atya pe-
dig megáldotta a lovastanyát.

Vasárnap délelőtt közösen vettünk részt a Hősök Napja ünnep-
ségen, a szentmisén és a megemlékező ünnepi műsoron. A hősök-
re emlékezve és előttük tisztelegve mi is elhelyeztük koszorúnkat. 
A Birkacsárdában elfogyasztott finom ebéd után a rózsakertészet 
megtekintésével zárult a program. A színpompás látvány megkoro-
názta az együtt töltött két napot.

A baráti kör találkozóján 52 fő vett részt, elszármazottak és 
helyben lakók. Feltöltődve, élményekben gazdagodva váltunk el, 
azzal a kifejezett szándékkal, hogy: „Jövőre, ugyanitt…” 

LG.

Pihenő az új hunyai plébánia teraszán, 
Petényi Szilárdné polgármester asszony köszönti a vendégeket

*
Birkapörkölt vacsora a Neubort lovastanyán

Ebéd a Kondorosi csárdában

Neubort László üstjében megfőtt a finom birkapörkölt vacsora

Várfi András polgármester úr 
köszönti a vendégeket

- Egészségetekre!!
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összekapcsolódik. Weöres Sándor költői megfogalmazásában: „alat-
tad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

Miért is kell ezeket az őstörvényeket megismernünk? Mert a 
jelenkor embere eltávolodott valódi természetétől, „minden egész 
eltörött” benne és körülötte, Isten sem létezik számára, nem isme-
ri a természeti törvényeket, így megtartó erő, erők nélkül törékeny 
léte, még törékenyebbé vált. A mai ember számára (aki mindentől 
fél, hiszen elvesztette egykori tudását, összekapcsolódottságát bel-
ső és külső világával) legfőbb cél lehet a világegész helyreállítása. 
Ha megérti az archaikus világ üzenetét, és alkalmazni kezdi, a féle-

lem helyébe a megnyugvás lép, megbékél a 
múlttal, és leszámol a jövő illúzióival, tudja 
élni jelenét, képes a „hiánytalan jelenlétre.” 
Hogyan keletkezett a világ? Önszerveződés-
sel vagy egy magasabb intelligencia, Isten 
által? Prof. Tóth Tibor válaszában arról be-
szél, hogy tudományosan ezt nem lehet be-
bizonyítani, a világ teremtésére csak hitbéli 
választ lehet adni. Mint informatikus szak-
ember úgy véli, hogy az energia, az anyag 
( ami egymásba átalakítható) mellett bele 
van kódolva a világegyetembe az abszolút 
információ, a szellemi természetű minőség, 
s a világ olyasfajta rendezettséget mutat, ami 
tervezettségre emlékeztet.

„Tér és idő koordinátái között élünk.” 
Tér, idő, tudat: a dimenziók hálója. Neves 
szakemberek közül az író, Müller Péter vall-
ja, hogy az éber szellemek saját középpont-
jukkal tartják a kapcsolatot, s tudják hol is 
tart a világ. A lélekjelenlét az, hogy „lelkileg 
jelen vagyok valamiben”. Minél perifériku-

sabban , minél inkább kifelé élünk, annál gyorsabban telik az idő, a 
befelé élő ember számára, aki megéli a nyugalmat, békét, önmagát, 
annál az idő megszűnik. A dolgok belsejében és szívünk belsejében 
nincs idő, s aki szíve közepéből tudja látni és nézni a mulandóságot, 
az azt is látja, hogy puszta fizikai létünknél jóval többek vagyunk. 
Maradandóbbak, mozdulatlanabbak, és innen tudjuk valóban látni 
az Egészet, rálátni az Egészre.

Miért élek? Mi által? És mi végre? Ezekre a kérdésekre keresi 
a választ a céllal, céltalanul rész. Az érző és tudatos élet a hogyan 
tovább kérdését feszegeti. Tudunk-e változtatni gondolkodásmódun-
kon? A test- lélek- szellem hármasában, a törvényszerűségek isme-
retében vajon a sodródás helyett a valódi, felismert célok alakítják 
sorsunkat?

S milyen hajtóerőt jelent célunk tudatosításában a vágy, kíván-
ság, óhaj? Ismerjük-e és meg tudjuk-e nevezni vágyaink többségét? 
Értjük-e működésüket? Hogyan függenek össze és hogyan tükröződ-
nek a vágyak az emberiség kincsestárában, a mítoszokban? Meg 
tudjuk-e különböztetni a vágy és a sóvárgás közötti különbséget? „Le-
hetünk-e egyszerre otthon az égben és a földön?”- sorjáznak Bagdy 
Emőke pszichológus, Tarr Bence kultúrantropológus, Domján László 
agykontrolloktató és Dúl Antal teológus kérdései és válaszai.

Az elménk birodalmában tett utazás során tudat, módosult tudat, 
majd ihlet és alkotás, sorsunk kódjai: szabadság és determináció, az 
„Ég akarata” témákat érintik még a megkérdezettek.

„Olyan gondolkodásbeli, világszemléleti alternatívák felvázolá-
sát végzi el, (a sorozat) melyek alapjaiban ősi kultúrkörök tudáskin-
cséből táplálkoznak, de amelyek a tudomány kísérletező, nyughatat-
lan szellemének olykor merész hipotéziseivel egészülnek ki”- halljuk 
a műsorvezetőt.

Teljes terjedelmében már levetítette egyszer az MTV2-es csa-
tornája e gondolatébresztő „filmesszét”, de a legújabb információ 
szerint június12-től újra sugározza ugyanez a csatorna. A Tavaszi 
Szintézis Fesztiválon Spirituális perspektívák a ráció világában cím-
mel kiváló előadókat, értékes előadásokat hallhattunk Budapesten 
(május 12-13-án) Földünk és az Emberiség jövőjéről, melynek kere-
tében a Világokon át könyv- és DVD- változatát is megvásárolhat-
ták az érdeklődők.

„A közös gondolkodás reményében”- írta Lőrincz Gabriella 
könyvébe ajánlásul. E közös gondolkodás reményében ajánlom én 
is kedves olvasóink figyelmébe ezt a képeiben, nyelvezetében művé-
szien megfogalmazott-összeállított, izgalmas alkotást.

Polányi Éva

VILÁGOKON ÁT
Univerzum… távoli galaxisok, milliárd 

csillag fénylő pontjai… szemmel-ésszel, ér-
zékszervvel-tudattal be nem fogható végte-
lenség… kitágított pillanat…

A látvány mélysége s vele a hömpöly-
gő, emlékezetből előkúszó, régről ismert 
sorok: „Borostyánkőbe fagyott bogár: töké-
letes kezdet a jégkorszaki pillanatban. Az 
ősfenyő mézsárga gyantája jó lesz glóriá-
nak, mozarti fény a halottak fölött. Aztán 
megjelölés: átvérző pont, csöndfeszület. Ki 
lehet itt bűntelen? Az univerzum közepén 
szárnymozdulat: sötét vers ragyog.”

Mert költészet a beláthatatlan világ-
egyetem rendezettsége éppúgy, ahogyan a 
csobogó víz, lehullott falevél, morajló ten-
ger, villámok cikázta fekete égbolt, fehérlő 
bodzabokor, sivatagok és hegyvonulatok 
alakzatai, a legnagyobb és legparányibb 
életformák jelenléte bolygónkon. De költészet egy szempár, kedve-
sünk keze, egy formavesztett alvó gyermekarc, s a fény felé tartó 
ember súlytalansága, hangtalansága… világokon át. Majd néhány 
felvillanó képben: lüktető tömeg, zaklatott nagyvárosok, ledőlt tor-
nyok, házfalak torzói, a természet és az ember sorsszerű csapásai 
civilizációnkra, az életre…

Világokon át a címe Lőrincz Gabriella televíziós- műsorvezető 
költőien szép filmkompozíciójának, melyben neves gondolkodóink 
keresik a választ életünk, az emberiség örök kérdéseire.

„Az összefüggések tudományáról van szó, amely meglátja a vi-
lág jelenségeiben az analógiás megfeleléseket, a materiális tényezők 
mellett a szellemi valóságok létezését, s az Ember- Föld- Univerzum 
hármas látóhatárának összefüggő kapcsolatát”- halljuk a bevezető-
ben.

A tizenkét részes sorozat érdekes témákat ígér, s ezeket más- más 
szempontból vizsgálják a felkért szakemberek.

 Így az anyag fogalmának értelmezését, újraértelmezését követ-
hetjük nyomon az elsőben.

Mi az anyag? Miből állunk mi? „Az anyag rejtély.” Az anyag 
energia, rejtett energia. A legújabb ismeretek, a kvantumfizika bir-
tokában állítja ezt László Ervin filozófus éppúgy, mint dr. Héjjas 
István kutatómérnök, feltaláló. Dúl Antal teológus újabb kérdéseket 
tesz fel: „Független tőlem a világ? Mi a helyem benne? Ki az, aki az 
anyagot kutatja?” A XX. századi atomhasítással kicsúszott a meg-
fogható, biztosnak hitt világ az ember „kezéből”. A régiek még tud-
ták, hogy anyag-lélek- szellem egységet alkot, de a jelenkori nagy 
felfedezések után az érdeklődés ismét a régen élt ember egységtudata 
felé fordult. Hamvas Béla szerint: „ A létnek határtalanul nagyobb 
része anyagtalan és láthatatlan.” Az anyag káprázat vagy valóság? 
Energia vagy fény? Filozófia- fizika- bölcselet- parapszichológia- mű-
vészet… mind sajátságos módon próbálja a választ megadni.

„A jelenségek világában nincs semmi, aminek ne lenne ellenpó-
lusa.” Létünket átszövi a kettősség, vagyis a polaritás: a kétarcú való-
ság. Ez már a következő témakör, melyet a jelképszakértő, Jankovics 
Marcell, Prof. Tóth Tibor informatikus, Daubner Béla pszichiáter, 
Szepes Mária író és Dúl Antal teológus próbál felfejteni.

És a témák folytatódnak: a mindenség pilléreit, az őselemek össz-
játékát, a teremtés- lebontás, létrehozás-pusztítás törvényszerűségeit 
kutatva. Minden mindennel összefügg, amit az archaikus ember 
tudott, hiszen a világot egységben látta. A hagyomány szerint a lét 
vertikális tengelyén a test (lent- föld), lélek (közép- ember); szellem( 
fent- ég); horizontális tengelyén a négy őselem föld- víz- levegő- tűz 
áll. A lent és a fent világa között pedig ott az ember, akiben minden 
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BOWLING TREFF ÉTTEREM SÖRÖZŐ
Fő út 81/1. a volt ENCI udvarában

Magas szintű szolgáltatással, kellemes 
környezetben várja vendégeit.
Bankettek, bálok, vacsorák, lakodal-
mak, díszebéddel összekötött értekez-
letek, konferenciák, találkozók rende-
zése mérsékelt árakon lehetséges 160 
fő befogadásáig. Az étterem speciális 
kívánság szerinti menü elkészítését is 
vállalja. 
Délután öt órától a bowling pálya bé-
relhető óránként 1.800-forintért.

Telefon: (66) 282-048, (20) 9520-243

5500 Gyomaendrőd, 
          Ipartelep út 3. 
(T/F: 66/386-614,  386-226

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk
Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése – tervezése•	
Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás, szerelés•	
Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, Inters-•	
pan bútorok)
Építőipari anyagkereskedés•	
Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acélzsa-•	
lu, keretes állvány, útpanel…)

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz

Tornádó elektromos kerékpárok
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 
Csövek, szerelvények

Hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, 
Háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika
Szegek, csavarok, zárak, lakatok
Fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. 
Tel.: (66) 386-909

Hitellehetőség! Minden kerékpárhoz 
értékes ajándékot adunk!

Június

Túrósropogós

15 dkg túrót burgonyatörőn átnyomunk, belekeverünk 3 tojást, 1 evőkanál lisztet, 
5 dkg olvasztott margarint és kevés sót (aki szereti a kaprot, azt is tehet bele). A 
masszát jól összedolgozzuk. Pogácsa alakúra formázzuk, majd bepanírozzuk és 
mindkét oldalát pirosra sütjük. Sósan is, édesen is fogyasztható.

Seidl Ambrus

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Cipőtalpbélés gyártás

Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1

T/Fax: o6-66 386-037

Mobil: 06 20 451 1944

HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN!

Műanyag ajtók, 
ablakok, 
téli kertek

Németh Nyílászárógyártó 
és Forgalmazó Kft.

5502 Gyomaendrőd,
Fő út 81/1
Tel/Fax: 66/386-328

Ízes Ízek
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá-
járultak!

GALAMBOS SÁNDORNÉ KATONA 
ILONA, aki Endrődön élt, 2007. április 30-
án, 94 évesen rövid betegség után visszaadta 

lelkét teremtőjének. Gyászolják: gyermekei és 
unokái, dédunokái és ükunokája.

IVÁNYI LÁSZLÓ volt hunyai lakos, aki 
Gödöllőn élt, 83 éves korában az Örökkéva-
lóság honába költözött. Gyászolják: leánya, 
veje, unokái és rokonai

NÉMETH VINCÉNÉ TÍMÁR JUSZ-
TINA, aki Hunyán Vörösmarty utcában élt, 
hosszú szenvedés után 97 éves korában meg-
tért Teremtőjéhez. Gyászolják: leánya, uno-
kája, dédunokája és a rokonság

PINTÉR IMRÉNÉ MAJOROS IRÉN, aki 
Endrődön élt, 2007. május 16-án 57 évesen 
1 hónapi súlyos betegség után elhunyt. Gyá-
szolják: volt férje szüleivel, fia, leendő menye, 
édesanyja, leendő nászasszonya, munkatár-
sai, barátok, rokonság, szomszédok.

SZMOLA MIKLÓSNÉ IVÁNYI MÓNI-
KA, aki Szarvason élt (volt endrődi lakos) 
május 6-án rövid betegség után 90 éves ko-
rában elhunyt. Gyászolják: gyermekei és a 
rokonság

TÍMÁR LAJOS, aki Hunyán a József A. u. 
15. szám alatt élt 77 éves korában visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Gyászolják: gyermekei, 
unokái és a rokonság

TÓTH MIHÁLY kántor, aki 1982 óta élt 
és dolgozott Endrődön, 2007. május 15-én 
65 évesen súlyos betegség után elhunyt. Gyá-
szolják: családja és az Endrődi Egyházközség

UHRIN BENEDEK, aki Hunya Óvoda u. 
13. sz. alatt élt 84 évesen elköltözött az élők 
sorából. Gyászolják: fia és a rokonság

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik

Tóth Mihály endrődi kántor
gyászszertartásán részt vettek, ravatalá-

hoz koszorút, virágot helyeztek, fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Az endrődi Katolikus Központi Temető-
ben kriptasírhelyeket lehet vásárolni. További 
információ a plébánián hivatalos időben sze-
mélyesen, vagy a 66/283-940-es telefonszá-
mon.

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek;
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csendesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.“

(Juhász Gyula)

Az endrődi katolikus temetők takarítását, 
karbantartását támogathatjuk adományok 
felajánlásával:

Készpénzbefizetés az endrődi plébánián 
hivatali időben (munkanapokon 8-12), vagy 
az Endrődi Szent Imre Egyházközségért Köz-
hasznú Alapítvány számlájára befizetéssel 
vagy átutalással. Számlaszámunk: 53200015-
10003231 Endrőd és Vidéke Takarékszövet-
kezet.

Az endrődi templomban, a katolikus 
szertartás 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.

Május végén hőseinkre, katonáinkra em-
lékeztünk. A Fényképalbum is ezt teszi. 

Két felső kép: katonák imakönyve
két alsó: régi katonák

Fényképalbum

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK



VÁROSUNK, Gyomaendrőd * Megjelenik havonta * Kiadja az Endrődiek Baráti Köre Egyesület * 
Főszerkesztő: Iványi László * Szerkesztőség címe: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 1. Tel., Fax: (66) 283-940 (06-20) 9457-843 varosunk@gmail.com * 

Szerkesztők:  Cs. Szabó István, Márton Gábor, Polányi Éva, Sóczó Géza, Szonda István, Várfi András, Várfi Péter * 
Felelős kiadó: Vaszkó András * Megjelenik minden hónap első hétvégéjén, Interneten minden hónap elsején *

MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM: Nytsz.: B/PHF/1495/BÉ/1995. * HU ISSN 1586-3689  * készült: (70) 566-39-88 
Interneten: http://www.szentgellert.hu * E-mail: varosunk@gmail.com

VÁROSUNK 2007. június120

A 2007-es gazdasági évben a területalapú támogatás beadási határ-
ideje május 15-e volt. A beadványokat május 31-ig szankciómentesen 
lehet módosítani a K0074-es formanyomtatványon. Aki május 15-e 
után nyújtja be a támogatási igényét, az napi 1 %-kal kevesebb támoga-
tásra jogosult. Ez a lehetőség június 20-ig áll fenn. Ezután a kérelmek 
elutasításra kerülnek. A támogatást igénylő nyomtatványokat a gazdák 
95 százaléka visszahozta a falugazdászhoz, amelyeket átnézve, kijavít-
va eljuttattuk a megyei MVH kirendeltségre. A hibák kiszűrésével na-
gyobb eséllyel jutnak a gazdák földjük után támogatáshoz.

Az anyajuh tartás támogatási határideje május 23. A kérelmet, 
amelyet a tenyésztő szervezet leigazol, a termelő elpostázza az MVH 
hivatalnak. 25 napig még beadható az igénylés, napi 1 % csökkenéssel. 

A gépbeszerzésre 25 %-os állami támogatás igényelhető. Az üzleti 
terv és a pályázat számítógépre vitele Békésen, a körzetközpontban tör-
ténik. A beadási határidő június 15.

Részletesebb információt, nyomtatványokat, a falugazdásznál ügy-
félfogadási időben kaphatnak az érdeklődő gazdák.

Vincze Tamás
falugazdász 

Gazdahírek

Kedves vásárlóim!
Júniusi ajánlataim:

szivattyúk, öntözők, tömlők• 
szórófejek• 
bográcsok, faszén• 
növényvédő szerek, műtrágyák• 
virágföldek, virágládák, cserepek• 
fűnyírók (elektromos, benzines)• 
bozótvágók, sövényvágók, ágvágók• 
fűrészek, fejszék, kalapácsok• 
kerti szerszámok• 
külső-belső falfestékek• 
olaj- zománc festékek• 
hígítók, glett anyagok, csemperagasztók, • 
ecsetek, csiszolók
barkács szerszámok• 
esőruhák, csizmák, védőkesztyűk• 
szőnyegek, lábtörlők, stb.• 

Várom vásárlóimat! 
FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

Gyomaendrőd, Fő út 15.
Telefon: 06-20-9527-032 és

06-66-386-274.

Az utóbbi időben a csapat teljesítménye 
hanyatlott. Ha nem javul az edzések látoga-
tottsága, fennáll a kiesés veszélye. 

Eredmények:
Ápr. 01: Gyomaendrődi VSE – Tarhos: 

3:4. Gyengélkedtek a hazaiak. Egyre lejjebb 
csúszunk a táblázaton. 

Ápr. 08: Csanádapáca – Gyomaendrőd: 
0:1

Ápr. 15: Endrőd – Kaszaper: 0:5
Az Ifjúsági csapatunk tucatnyi gólt rú-

gott az ellenfélnek. 
Ápr. 21: Nagyszénás – Endrőd VSE : 7:2. Kiábrándító eredmény.
Ápr. 28: Endrőd – Újkígyós: 1:2. Csak egy 11-est tudtunk gólnak 

értékesíteni. 
Táblázatunk: 12-ik hely Gyomaendrőd VSE: 7, 5, 12, 34-43, 26 
pont.
Gyoma eredményei: 
Mezőhegyes – Gyoma FC: 2:3
Ápr. 08. Gyomaendrőd FC – Jamina: 0:0
Ápr. 15. Dévaványa – Gyomaendrőd FC: 0:2
Ápr. 28: Sarkadkeresztúr – Gyoma FC: 2:2
Tabella állása: 3. Gyoma FC. 13, 7, 4, 50-30, 46 pont.

Sport 2007. tavaszán

Endrőd gyenge, Gyoma jó eredményt ért el. 
Ápr. 23. Nagyszénás – Gyomaendrőd VSE: 7:2
Szégyenteljes vereség. Helyezés: 13. 7, 5, 11, 33-41, 26 pont
Ápr. 30. Endrőd – Újkígyós: 1:2
Tabella: 7, 5, 12, 34-43, 26 pont
Május 14. Mezőkovácsháza – Endrőd: 2:2
Helyezés: 12. 7, 6, 12, 36-45, 27 pont
Május 20. Endrőd – Sarkad: 1:3
12. hely Endrőd, 7, 6 ,13, 37:48

Gyoma eredményei:
Ápr. 23. Gyoma – Mezőberény: 1:0
Ápr. 30. Sarkadkeresztúr – Gyoma FC: 2:2
Helyezés: 3. hely, 13, 7, 4, 50-30, 46 pont
Május 5. Gyoma FC – Füzesgyarmat: 7:0
3. Gyoma, 14, 7, 4, 57:30, 49 pont
Május 20. Battonya – Gyoma FC: 3:3
Helyezés: 3. Gyoma, 14, 8, 4, 60-33, 50 pont

Az aszály hatása a búzatáblán

Információ gazdálkodóknak

GAZDAKALENDÁRIUM


