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Az 1956-os 
forrAdAlom

Az 1956-os 
forradalom Ma-

gyarország népének a diktatúra elleni 
forradalma és a szovjet megszállás ellen 
folytatott szabadságharca, amely a 20. 
századi magyar történelem egyik leg-
meghatározóbb eseménye volt. A buda-
pesti diákok békés tüntetésével kezdő-
dött 1956. október 23-án, és a fegyveres 
felkelők ellenállásának felmorzsolásával 
fejeződött be november 10-én.

Az október 23-i budapesti tömegtün-
tetés a kommunista pártvezetés ellensé-
ges reakciója és a fegyvertelen tömegre 
leadott véres sortűz következtében még 
aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a 
kormány bukásához, a szovjet csapatok 
visszavonulásához, majd a többpárt-
rendszer visszaállításához és az ország 
demokratikus átalakulásához vezetett. 
November első napjaiban az új kormány 
megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetuni-
óval a szovjet csapatok teljes kivonásá-
ról, a Varsói Szerződésből való kilépésről 
és az ország semlegességéről. A szovjet 
politikai vezetés azonban a kezdeti haj-
landóság után meggondolta magát, és 
miután a nyugati nagyhatalmak biztosí-
tották arról, hogy nem nyújtanak a ma-

gyar kormánynak segítséget, november 
4-én a szovjet csapatok hadüzenet nél-
küli háborút indítottak Magyarország 
ellen. Az aránytalan túlerővel szemben 
egyedül maradt ország több napon át 
folytatott szabadságharca így végül el-
bukott.

A harcokban a titkosítás alól 1993-
ban feloldott statisztikai adatok szerint 
2.652 magyar és 669 szovjet állampolgár 
esett el. A sebesültek száma magyar ol-
dalon 19.226, míg szovjet oldalon 1540 
fő volt. A forradalom következménye-
ként kb. negyedmillió magyar hagyta el 
az országot, nyugatra menekülve.

1957. januártól a forradalom részt-
vevőit tömegesen börtönözték be, majd 
sokukat kivégezték. A brutális megtorlást 
és a magyar nép elnyomását az ENSZ és 
a világ közvéleménye egyaránt elítélte. A 
forradalom leverését követő évtizedek-
ben Magyarországon tilos volt erről az 
időszakról beszélni, ellenforradalomnak 
bélyegezték. 

1989 óta a forradalom kitörésének 
napja, október 23. nemzeti ünnep Ma-
gyarországon.

Wikipédia

A tartalomból:

Rock Fesztigyál a 194. oldalon 
(a képen Fenyő Miklós)

Beszélgetés Várfi And-
rás polgármesterrel - 

189. oldal

Egészségnap Endrődön - 196. oldal

Gubucz József igazgató 
úr sajtónyilatkozata - 

185. oldal
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hogy miről döntött a Képviselő-testület szeptember hónapban

Szeptember nem csak a tanévkezdés ideje, hanem egy hónapos nyári szü-
net után ismét megkezdte munkáját a Képviselő-testület is. Tennivaló akadt bő-
ven, hiszen a soron következő ülésen kívül két rendkívülit is össze kellett hívni a 
feladatok megfelelő időben történő megkezdése végett. 

A következő napirendi pontok kerültek megvitatásra:

A 7/2003.(III. 31.) KT rendelet és a 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása

A rendelet a felnőtt korú, illetve a gyermekek pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátásait szabályozzák. Az egyik leggyakrabban kért támogatás oka a 
magas gyógyszerárak megfizetésének akadályai a családoknál. A tapasztalat az, 
hogy ilyen esetben az azonnali segítség nehézkes, mert az elbírálás és a pénz-
tár nyitva tartása nem mindenkor esik egybe. Hogy megfelelő időben lehessen 
hozzájutni a szükséges gyógyszerekhez, módosítani kellett a juttatás formáját. 
A gyógyszerutalvánnyal való ellátás ezt lehetővé teszi. Az utalvány kibocsátását 
a Fő úti Pharma-Csaba Gyógyszerkereskedelmi Kft. Vállalta.

„Gyomaendrőd Díszpolgára” cím, valamint a „Gyomaendrődért” ki-
tüntető emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló rendelet fe-
lülvizsgálata

Gyomaendrőd város ez évben ünnepeli fennállásának 25. évfordulóját. Erre 
tekintettel felmerült az igénye annak, hogy a helyi kitüntetések a rendeletben 
foglalt korlátnál nagyobb számban kerülhessenek adományozásra minden ke-
rek évforduló alkalmával.(25, 50, 75 év, stb.)

„Gyomaendrőd Díszpolgára” címet évente egy, míg a „Gyomaendrődért” 
emlékplakettet háromban limitálta. 

A Képviselő-testület megszavazta, hogy a fenti korlátok a kerek évfordulók 
alkalmával a következőképpen módosuljanak: Új, elismerő formaként kitün-
tető oklevelek legyenek az élet különböző területén kimagaslóan tényke-
dőknek, míg az eddig is, adományozott kitüntetések az adható minimum 
kétszeresét is elérhetik.

Szociális szakember képzésére a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és 
a Térségi Humánsegítő Szolgálat által benyújtott pályázat előfinanszíro-
zása

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, mint főpályázó és a Térségi Humán-
segítő Szolgálat, mint konzorciumi partner részvételével pályázat került be-
nyújtásra ez év februárjában. A projekt célcsoportja a szociális intézmények, a 
munkaügyi központ, a CKÖ és olyan szervezetek munkatársai, akik romákkal, 
hátrányos helyzetű emberekkel foglalkoznak. 

A pályázat sikeres lebonyolítása érdekében a Képviselő-testület megsza-
vazta az előfinanszírozásban való közreműködést

Százszorszép óvoda épületének belső felújítási munkái

Gyomaendrőd Város Önkormányzata egy előző döntés értelmében a Száz-
szorszép óvodát 2007 aug.01-től kezdődően a Kiss Bálint Általános Iskola tagin-
tézményeként működteti.

Az óvoda racionális működését irányozta elő az-az önkormányzati döntés 
is, miszerint 5 csoport helyett 4 csoportban folyhat a gyermekek óvodai nevelé-
se. A csoportszobák alapterületének növelése átalakítási munkálatok elvégzé-
sét tette szükségessé. A munkálatok aug. 31.-én fejeződtek be, s 448. 682 Ft.-ba 
kerültek

Térségi Szociális Gondozási Központ 50 emeltszintű férőhelyének 
visszaminősítése

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási Köz-
pont Rózsakert Idősek Otthona (Blacha L. 2-6) 32 és az Őszikék Idősek Ott-
hona (Mirhóháti u. 1-5) 18 emeltszintű férőhelyének normál férőhelyre való 
visszaminősítését hagyta jóvá. Erre azért került sor, mert a Magyar Köztársaság 
2007. évi költségvetéséről szóló törvény módosította a szociális ellátást nyújtó 
intézmények finanszírozásának szabályait.

Minden érintett lakó szóbeli és írásbeli tájékoztatót kapott a férőhely átmi-
nősítésére vonatkozóan.

A „Gyomaendrőd Város történései” c pályázattal kapcsolatos, 
124/2007.(IV. 26.) Gye. Kt. Határozat módosítása

Mint ismeretes, a Képviselő-testület egy korábbi határozatában döntött 
arról, hogy pályázatot ír ki felsőfokú tanulmányokat folytató nappali tagozatos 
hallgatók részére egy helytörténeti írásos tanulmány benyújtására. A kiírás elő-
készítése során felmerült, hogy a 2007/2008-as tanévben felsőfokú tanulmá-
nyaikat megkezdő fiatalokat ne zárjuk ki a pályázók köréből, ezért a pályázati 
kiírás csak 2007 októberében legyen közzé téve, valamint a beadási határidőt 
2008 január 31-ig határozta meg. Az előterjesztést a testület megszavazta.

Geotermikus fűtési rendszer kiépítése Gyomaendrődön

A projekt megvalósítása során alternatív energia hasznosításával új fűtési 
rendszer kerülne kiépítésre a Liget Fürdőben, valamint a környezetében elhe-
lyezkedő önkormányzati intézményekben. (Liget Fürdő, Polgármesteri Hivatal, 
Városi Sportcsarnok) 

A geometrikus fűtés várható eredményei: Csökkenne a földgáz felhasználá-
sának mértéke, hasznosításra kerülnének a rendelkezésünkre álló természeti 
erőforrások. Ezen kívül fontos tényező a költségmegtakarítás, és nem utolsó 
sorban a környezet védelme is. 

Gyoma-Csárda-Berény Kerékpárút Társulás létrehozása és a kerékpár-
út tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása

Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Mezőberény önkormányzata együttműkö-
dési megállapodást kötött a 46-os számú főúttal párhuzamos, a településeket 
összekötő kerékpárút megtervezésére. A cél megvalósítása érdekében pályáza-
tot nyújtottak be, s ennek eredményeként a települések 7. 608. 000Ft-ot nyer-
tek vissza nem térítendő támogatásként a tervezési feladatok megvalósításá-
hoz. A kerékpárút tervezésénél közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a tervező 
kiválasztására. Ezért a testület jóváhagyta a Társulás létrehozását, s megnevezte 
a közbeszerzési bizottság tagjait is. 

46-os főút és a vasúti fővonal kereszteződése

Gyomaendrőd területén halad át a120-as számú vasúti fővonal, mely köré 
épült Gyoma és Endrőd. Ez azonban nem kevés bosszússágot okoz a nagy-
mértékben megnövekedett közúti forgalom számára. Az áthaladó mérték-
adó forgalom 8000 jármű/nap. A MÁV Rt. EU programjában szerepel a Szajol-
Békéscsaba vasútvonal fejlesztése. Felújításra kerülnének az állomások, illetve a 
vonal 160Km/h sebességre történő fejlesztése is. Ennek ellenére Gyomaendrőd 
ebből kimaradna, mert a MÁV nem kívánta elvégezni a költséges átalakításokat, 
így a kétszintű keresztezés kialakítását sem. Ezért az Önkormányzat 2007. szept. 
19.-én helyszíni egyeztetést hívott össze. Itt megállapodtak a felek abban, hogy 
a kereszteződés problémájának megoldása érdekében a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő írt. aluljáró építését kezdeményezi. A tervező cég a helyszín felmé-
rését és az egyeztetéseket megkezdte. Egyúttal felmerült annak a lehetősége 
is, hogy az aluljáró megépítése a 2008. év elején kezdődő Mezőtúr-Gyoma sza-
kasz építése során kerülne megvalósításra. A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy ennek fényében kéri az előrehozott megvalósítást a NIF-nél.

Önkormányzati utak kereszteződéseinek forgalmi rend szabályozása

Szükségessé vált egyes önkormányzati utak kereszteződéseiben a forgalmi 
rend felülvizsgálata. A változásokat indokolja a bekövetkezett balesetek számá-
nak növekedése, valamint az úthálózatban történt változások, az utak szilárd 
burkolatúvá tétele. 

Selyem út - Apponyi út kereszteződése, Selyem út - Blaha út kereszteződése, 
Szabadság út - Sugár út kereszteződése, Szabadság út - Sugár út kereszteződése.

A forgalmi rend változás életbelépésével egyidejűleg új kressztáblák, illet-
ve az aszfalt felfestése is felhívja a közlekedők figyelmét. Fontos, hogy a helyi la-
kosok se rutinból vezessenek, hanem figyeljék a változást, s ennek megfelelően 
tartsák be a közlekedés szabályait.

Közvilágítási lámpatest és közvilágítási hálózat bővítésére beérkezett 
kérelmek

Az elmúlt időszakban az alábbi közvilágítást bővítő kérelmek érkeztek a 
Polgármesteri Hivatalba:

A Toronyi utca 2 szám alatti oszlopra 1db lámpatest kerüljön, mert az utca e 
szakasza megvilágítatlan. A Képviselő-testület támogatja a kérelmet.

A Dodó utca 35-45 szám közötti közvilágítás bővítésével 4 lámpatest ke-
rülne felszerelésre. A testület a hálózat bővítését nem támogatja 2007 évben, 
költségvetési fedezet hiánya miatt.

A Magtárlaposi út 3-9. sz. alatti ingatlan kezelésbe adása a Térségi 
Szociális Gondozási Központnak

Az Önkormányzat tulajdonába került a Magtárlaposi u. 3-9. szám alatti 
ingatlan az „Érted vagyunk” alapítványtól. Az épületet azzal a feltétellel kapta 
meg, hogy a fogyatékos gyermekek gondozása, ellátása érdekében az átadást 
követően a beruházást, az építést befejezi, majd saját költségén üzemelteti. 

Helyi járatú autóbusz menetrend

A város önkormányzata a helyi járatú menetrend szerinti autóbuszos köz-
úti személyszállítás végzésére szerződést kötött a Mobilbusz Kft.-vel. A cég a 
pályázat lezárásáig, de legkésőbb 2008. ápr. 30.-ig látja el a tevékenységet. A 
menetrend alapján 12 járatpár közlekedik a városban, melyeket 2007. szept. 1.-
től az őszi menetrend szerint tudunk igénybe venni.

Tájékoztató az állattartási rendelet végrehajtásáról.

Általános szabály: hogy a város közigazgatási területén állatokat, -köz-
egészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, valamint építésügyi és környe-
zetvédelmi szabályok betartása mellett is csak a rendeletben foglalt szabályok 
szerint lehet tartani.

A város belterületén négy állattartási övezetet különböztetünk meg.(nagy-
városi, kisvárosi, kertvárosi, falusias lakóterület) Az első kettő területen a ha-
szonállatok tartása tilos, míg a többi helyen korlátozva és megfelelő körülmé-
nyek között. Fontos szabály, hogy a besorolástól függetlenül nevelési-, oktatási, 
-vendéglátóegység területén, s annak 50 méteres körzetén belül haszonállatok 
tartása tilos. 

A szabályozás betartása mindenki érdeke, ezért akár ellenőrzések is vár-
hatók.

Lehóczkiné Tímár Irén
képviselő
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Köszöntő  
Rácz Ferencné Trubó Ilona, gyomaendrődi lakos szeptem-

ber 10-én ünnepelte 101. születésnapját. A jeles alkalomból 
Várfi András polgármester és Gellai Józsefné képviselőasszony 
pezsgővel és születésnapi tortával köszöntötte az ünnepeltet. Jó 
egészséget kívánunk!

Gyomaendrődiek a BNV-n
 - Az idei Budapesti Nemzetközi Vásáron két gyomaendrődi 

vállalkozás képviselte városunkat: a Hőterm Hőtechnikai és Gé-
pipari Kft, valamint a Németh Nyílászáró Kft., Várfi András pol-
gármester, eleget téve a vállalkozók meghívásának, ellátogatott a 
kiállításra, képviselve Gyomaendrőd Város Önkormányzatát. 

Köszönet

Ezúton szeretném Talán Matyi bácsinak megköszönni, hogy szá-
momra visszaszolgáltatta a napokban elvesztett személyes irataimat. 
A mai világban ez igen ritkaság számban megy, így úgy gondolom, ez 
példaértékű és követendő a jövő nemzedéke számára. Tisztelettel kö-
szönöm: Pelyva Zoltán

FELHÍVÁS

A Magyar Közút Kht. Gyomaendrődi Üzemmérnöksége az 
országos akcióhoz kapcsolódva szemétgyűjtést szervez 2007. 
október 20-án szombaton, 8.00-14.00 óra között.

Ezen a munkanapon elsősorban az utak, parkolók, út menti 
területek megtisztításával foglalkoznak a Kht. munkatársai az 
intézmények és civil szervezetek önkéntes segítőivel együtt.

Várják mindazok jelentkezését, akik számára fontosak út-
jaink, lakókörnyezetünk tisztasága, és a tisztább környezetért 
tenni is kívánnak.

Az Magyar Közút Kht. Igazgatósága minden jelentkező szá-
mára biztosítja a védőkesztyűt, láthatósági mellényt, illetve a 
szükséges szemétgyűjtő zsákokat.

Az egyéni vagy csoportos csatlakozási szándékot kérjük a 
Magyar Közút Kht. Gyomaendrődi Üzemmérnökségén jelezzék 
az alábbi elérhetőségeken:

5500 Gyomaendrőd, Bánomkert u. 1. Tel: 20 / 399-2470. Az 
akcióval kapcsolatban szintén a fenti telefonszámon kérhetnek 
bővebb tájékoztatást.

Magyar Gárda Fórum Gyomaendrődön

Szeptember 15-én Gyomaendrődön Tóth Zoltán a Magyar 
Gárda Békés megyei szervezője tartott élménybeszámolót, 
mintegy tizenhat fő hallgatóságnak. Beszédében hangsúlyozta 
a Gárda nem valami ellen, hanem valamiért jött létre. A ma-
gyarságért, a hazájukért és a nemzetükért tenni akaró embereket 
kívánja a Magyar Gárda összegyűjteni. E célkitűzésen kívül még 
beszélt az avatáson történt élményekről, valamint arról, hogy az 
eskütétel sok mindenre kötelezi a Gárda tagokat. A szerkesztőség 
értesülése szerint az október 21-i avatáson lesz gyomaendrődi 
Gárda tag is.

Éltető hagyomány

Kunkovács László fotóművész, néprajzkutató kiállítását tekinthet-
ték meg 2007. szeptember 5–30 között az érdeklődők a Magyar Nem-
zeti Galéria „A” épületének földszintjén.

Kunkovács László egybekötni igyekszik a művész érzékenységét, a 
tudomány szigorát és a riporter mozgékonyságát. Ifjú éveiben a Ma-
gyar Távirati Iroda fotóriportere, majd a szerkesztője volt, de már régtől 
önálló alkotó. Évtizedek óta gyarapodó fényképgyűjteményéből sok or-
szágban bemutatott, néprajzi-kultúrtörténeti témájú kiállítások szület-
tek. Számos kitüntetés birtokosa, tiszteletbeli művészeti doktor

Könyvei: Ősépítmények /2000, 2001/, Kece, milling, marázsa – Ha-
gyományos halászat természetes vizeinken /2001/, Kőemberek /2002/, 
Táltoserő /2006/

www.gyomaendrod.hu

Knapcsek Kitti és Nyíri Dóra 
Opoléban (Lengyelország) a 
Mazsorett Európa Bajnokságon 
senior korcsoportban botos páros 
kategóriában a 6. helyen végzett. 
A két tehetséges lány szambát tán-
colt.

ENDRŐDIEK figyelem! Kérjük azon pedagógusok és volt 
diákok jelentkezését, akik a Décsipáskomi iskolában tanítot-
tak, diákként tanultak, emlékhely állítás céljából egy baráti ta-
lálkozóra jelentkezzenek a 66/386-005, 66/386-924-es telefon-
számon.

A gyomaendrődi Kertbarát Kör kiállítást rendezett a Katona József 
Művelődési Központban. A Kertbarát Körök terméseiből valamint az 
óvodás és kisiskolás közösségek őszi kompozícióját tekinthették meg 
a látogatók szeptember 20-22-ig. A kiállítást megnyitotta Várfi András 
polgármester.

Szeptember 4-én a Katona József Művelődési Központban 
Nagyné Veres Róza alkotó kiállítását nyitotta meg Mészáros 
Zsuzsa, a Munkácsy Emlékház művészeti vezetője. A kiállítást 
rendezte Hevesi-Nagy Anikó festőművész.

Október végén az OMART könyvesbolt vendége lesz Gergely Ág-
nes Kossuth-díjas endrődi születésű író. Mindenkit szeretettel várnak a 
szervezők. Az időpont felől később érdeklődjenek a könyvesboltban.

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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CS. SZABÓ ANNAMÁRIA 
(1940 – 2007)

Gyomán született 1940. au-
gusztus 9-én, édesapja néhai Dr. 
Cs. Szabó Albert állatorvos, édes-
anyja néhai Braun Magdolna. 
Hatan voltak testvérek. Az elemi 
és általános iskoláit Köröstarcsán, 
Gyomán végezte kitűnő ered-
ménnyel. A gimnáziumi érettségit 
Gyomán tette le a Gyomai Állami 
Általános Gimnáziumban 1958-ban 
kitűnő eredménnyel. Tanulmányait 
Szegeden a József Attila Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán folytatta, ahol 1963. jú-
lius 15-én „jeles” minősítéssel 
magyar-történelem szakos tanári 
oklevelet kapott. 1963. augusztus 
1-jén kezdte el gyakorolni hivatá-
sát a mosonmagyaróvári Kossuth 
Lajos Gimnáziumban és itt folytatta 
a tőle telhető legnagyobb tudással, 
tanítványai iránt érzett nagy szere-

tettel nyugdíjazásáig. Tanított és nevelt, példát mutatott. 
S bizonyosan így volt – talán nem a testvéri szeretet és tisztelet 

mondatja velem –, hiszen amikor nyugdíjazása után szüleinkhez Bé-
késcsabára költözött, számos alkalommal meglátogatták tanítványai, 
tanár kollégái. Egészségét nem kímélve 1998 nyarától nagy gon-
dossággal, krisztusi alázattal gondozta nagy beteg András öcsénket 
1998 decemberében bekövetkezett haláláig úgyszintén ezt tette nem 
sokkal később idős édesapánk betegágyánál, annak 2002 júliusában 
bekövetkezett haláláig, s folytatta súlyos betegsége bekövetkezté-
ig édesanyánk betegágyánál 2005 karácsonyától 2006. szeptember 
elejéig, amikor is elsődleges agydaganattal megműtötték Szegeden. 
Isten akaratában megnyugodva készült az elmenetelre s 2007. június 
7-én este visszaadta lelkét Teremtő Urának. 

Már betegsége előtt arra az elhatározásra jutott, hogy hosszú 
évek lelki készülődése után áttér az evangélikus vallásról a római ka-

tolikus hitre. Tanári hivatásának gyakorlása idején (volt többek között 
megyei oktatási szaktanácsadó) kapcsolatba került a győri és pan-
nonhalmi bencés atyákkal, az ottani bencés gimnáziumok tanáraival. 
Különösen is lelki atyjával, JÁKI Sándor Teodóz O.S.B. Főtisztelen-
dő tanár úrral volt azonos lelki és szakmai kapcsolata, valamint Prof. 
Dr. Cs. VARGA István irodalomtörténész, az „Ars Sacra” művelőjével 
úgyszintén. 

A „Kisalföld” megyei lap „Cséani” emlékére c. nekrológjában 
így emlékezett meg róla: „Cséani” 1964-től harminchárom éven át 
szolgálta tanárként a Kossuth gimnáziumot és Mosonmagyaróvárt. 
Tanítványainak, ismerőseinek sokasága úgy emlékszik rá, amint ő ta-
nította Arany balladája nyomán Szondi két apródjáról; hűsége révén 
vált hőssé. Hűséges volt hivatásához, iskolájához, anyanyelvéhez, 
családjához, szűkebb és tágabb hazájához, Istenéhez. Babitscsal őriz-
te és vallotta a magyarság és európaiság, a humánum és esztétikum 
örök értékelvűségét.

Németh László-i szelíd kérlelhetetlenséggel képviselte a pontos-
ságon termő igényességet szóban, írásban, tettben. Arisztokratikus 
lény volt, tudása és tisztessége tette előkelővé. Mértéktartó és mér-
tékadó volt, vadhajtásokat nyesegető, vadócba rózsát oltó emberker-
tész...” Cs. Varga István professzor úr írta Assisi Szent Ferencről írott 
verséről (közölve VÁROSUNK 2007. július 124. old.) érzékeny elra-
gadtatással, hogy: „Többször is elolvastam, szinte elimádkoztam ezt 
a verset, Nagy Gáspár sora jutott eszembe; „Valaki ír a kezeddel...” 
...lélekszerinti versimádság!” Erősen élt benne a lét jóságába vetett 
ősbizalom és hit. Komolyan vette és élte Szent Ágoston intelmét: 
„intellectum vero valde ama!” (Valóban nagyon szeresd az értelmet! 
Epistula, 120). „Annamária tudta, Magyarországon és a világban is a 
szellem zajtalan katasztrófája zajlik, a hitbéli és a kultúraalkotó nem-
zeti értékek szorulnak kisebbségbe, pusztulnak rettenetesen. Meg-
szenvedte a dult hiteket, méltatlanságokat. Látta, hogyan finomul 
a kín, de folytatódik az ember- és lélekpusztítás. Tanú, tanúságtevő 
volt: századunk romlásának és szégyenének romlatlanul és tisztán 
túlélő tanúja. Szellemi és lelki öröksége velünk marad.” (idézetek 
Prof. Dr. Cs. Varga István leveléből, közlésre szánt írásából.)

A Kisalföld-béli nekrológ írója tanítványa, tanár kollégája, újság-
író; VIDA István Mosonmagyaróvárott. 

Szeretett húgomnak számtalan oldal kézirata maradt hagyaté-
kában, irodalomtörténeti, esztétikai tanulmányok, versek, minden-
napi gondolatok, világi- és az „Ars Sacra” tárgyköréből. Szerénysé-
ge olyannyira rendíthetetlen volt, hogy nem járult hozzá életrajza, 
munkássága közléséhez a „Gyomaendrődi Ki-Kicsoda?” kötetben. 
Máig sajnálom, hogy engedtem „tiltásának”. Bízom abban, hogy ha 
elébb nem, de utóbb megjelenik említett kötetnek pótkötete és ak-
kor „Marika” (mi, a család így hívtuk) is említésre kerül abban. Így, 
szintén szerénységből, csak négy megjelent írásának adatait közlöm; 
Cs. Szabó Annamária: A játék komolysága, Az etikai és az esztétikai 
minőségek összefüggése, TAMÁSI ÁRON: Ábel a rengetegben c. re-
gényében 33-39. old. MŰHELY 88/1. Győr, 1988. Uő.: A megértő 
mód öröme BODOR Pál: Az olvasás ihlete c. kötetének Magvető Bp. 
1988. ism. MŰHELY 89/1. Győr, 1989. 63-65. old. Uő.: A képalkotás 
tendenciája Krúdy Gyulánál N. N. c. regényében MAGYAR NYELVŐR 
1987/4. sz. Uő.: „Malomkövek között” P. R. könyvének ürügyén HI-
TEL 1989. 17. sz. 14-15. old. 

Cs. Varga Istvántól idézve búcsúzunk Tőle: „Requiem aeternam 
dona eis Domine! Et lux perpetua luceat eis!” A Babitsot elsirató 
Radnóti átköltésében: „Örök világosság, kibomló égi láng/röppenjen 
feléd a földi füstön át...” fohászkodom; fogadja kegyelmébe az Ég 
és köpenyébe a Magyarok Nagyasszonya, s Csíksomlyói Szép Szűz 
Mária!”

Cs. Szabó István
(IRODALMI OLDALUNKON 

A játék komolysága c. művéből közlünk részleteket.)

Köszönet az 1 %-ért
A KINCS AZ ÉLETED KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY az 1996. 

évi CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdés rendelkezésének megfelelően ez-
úton tájékoztatja a nyilvánosságot és értesíti Támogatóit, hogy a 2006. 
évi személyi jövedelemadó civil szervezeteknek felajánlott 1 %-aiból 
az adóhatóság 59.732,- Ft összeget utalt át. Ezt a bevételt az alapító 
okiratunknak megfelelő (a Gyomaendrődön fogyatékkal élők segítése, 
a Gondozási Központ ez irányú tevékenységének támogatása, felsze-
reléseinek javítása, bővítése) alábbi költségekre fordítottuk: egyrészt 
eszközvásárlásra, másrészt a napi foglalkozásokhoz szükséges kreatív 
anyagokra, kiránulások és rendezvények támogatására.

Az SZJA 1 %-ból eredő támogatásból tartalékot nem képeztünk. 
Köszönjük a támogatást a fogyatékkal élők nevében és kérjük, hogy a 
jövőben is támogassák alapítványunkat adójuk 1%-ával. Adószámunk: 
18386932-1-04

Gyomaendrőd, 2007. szeptember 18.
Dr. Jánosik Bertalanné

az alapítvány elnöke

Köszönet az 1 %-ért

Az ENDRŐDIEK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET az 1996. 
évi CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdés rendelkezésének megfe-
lelően ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot és értesíti Támoga-
tóit, hogy a 2006-ban felajánlott SZJA 1 %-aiból az adóhatóság 
2.277,- Ft összeget utalt át. Ezt a összeget a Baráti Kör összejö-
veteleinek kiadásainál használtuk fel. 

Az SZJA 1 %-ból eredő támogatásból tartalékot nem képez-
tünk. Köszönjük a támogatást és kérjük, hogy a jövőben is tá-
mogassák egyesületünket adójuk 1 %-ával. 

Gyomaendrőd, 2007. szeptember 24.

Ladányi Gáborné
az egyesület titkára
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Sajtótájékoztató a 85 éves Bethlen Iskoláról
Városunkban nagy múltja van a me-

zőgazdasági és az ipari szakképzésnek. A 
Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollé-
gium idén 85 éves. Ez évforduló kapcsán 
Gubucz József igazgató úr, aki 40 éve az 
iskola dolgozója, és 15 éve igazgató, au-
gusztus 31-én sajtótájékoztatót tartott. 
E tájékoztatóból az alábbi gondolatokat 
emeljük ki.

A mezőgazdasági szakképzést favori-
záljuk, de nem szabad megfeledkezni arról 
sem, hogy az ipari képzésnek is nagy múltja 
van.

A két szakképzés különböző életpályát 
futott be.

A mezőgazdasági szakképzés az 1967-
68-as tanévtől indult újra. 10 év múlva sike-
rült úgy fejleszteni, hogy szakközépiskolát is 
bíztak ránk.

1997-től egyesült a két intézmény, a me-
zőgazdasági és ipari iskola. 1999-től felsőfo-
kú szakképzést is folytatunk. Jelenleg három 
szakterületen is folyik képzés: agrárszakte-
rület, kereskedelmi marketing és a műszaki 
szakterület.

Mindig is voltak vidéki tanulóink, sőt, 
kezdetben csak azok voltak. Mondhatjuk 
ma divatos szóval, hogy regionális beisko-
lázási körzetünk van, de vannak az ország 
különböző részéről, sőt még külföldről is. 
Az utóbbi években eltolódott az arány a vi-
déki és helyi tanulók aránya a helyiek javára. 
Iskolánk tanulóinak a fele ma már helyi, a 
másik fele vidéki falvakból bejáró és kollé-
gista. A tavalyi tanévben az 565 tanulóból 
120 vette igénybe a kollégiumi szolgáltatást. 
Valamikor pont fordítva volt.

A nappali képzés mellett felnőttoktatást 
is folytatunk és mezőgazdasági szaktanács-
adást. Iskolánk területi szaktanácsadó köz-
pont, és akkreditált felnőttképző intézmény 
is.

Komoly feladatot jelent számunkra az 
iskolai tangazdaság működtetése. 100 HA 
földet művelünk. Két állattartó telep, sütő-
üzem, tejfeldolgozó, gépműhely, asztalos-
műhely. Az volna a jó, ha a gazdálkodásunk 
legalább nullszaldós lenne. Kevés a 100 HA 
föld, 300-at is meg tudnánk művelni.

Az elmúlt években a pályázati pénzekből 
történő fejlesztéseknek örültünk, de a mű-
ködtetés egyre nehezebb. Azért, hogy a költ-
ségeket csökkentsük, a sajtüzemünket bérbe 
adtuk, természetesen úgy, hogy öt dolgozón-
kat átvették. Minden maradt, a dolgozók, a 
berendezések, csak a működtető más.

Most a sertéstenyésztő programot he-
lyeztük előtérbe, bízunk abban, hogy a ser-
téspiac jól fog alakulni. Bízunk abban is, 
hogy ez a piac igényes lesz előbb-utóbb.

Nemzetközi kapcsolataink széles körű-
ek. Több uniós programban is részt vettünk, 
spanyolokkal, franciákkal közösen. Tanuló-
ink járnak ki Dániába is egyéves gyakorlati 
képzésre, ahol egy évig gyakornokoskodnak 
egy farmon, és ezt követően a gyakornoki 
fizetésükből fizetik a féléves dán képzést. Az 
elmúlt években két-két tanulót tudtunk de-
legálni, a Földművelési Minisztérium szer-
vezésében. Mi magunk is fogadunk külföldi 
diákokat gyakorlatra, francia középiskolások 
és főiskolások jöttek hozzánk. A jövő héten 

négy fő megy Olaszországba, jómagam is, 
ahol nemzetközi gasztronómiai rendezvény 
lesz, ahol bemutatjuk iskolánkat.

Rémhírek és nem valós megnyilatkozá-
sok terjednek az iskola átadásával, átvételé-
vel kapcsolatban. Nem azért esnek rosszul, 
mert az újságban megjelent, a papír mindent 
elbír. Az a probléma, hogy ezek a hírek el-
bizonytalanítottak szülőket, gyerekeket, sőt 
még vállalkozókat, az iskola támogatóinak 
egy részét is.

Volt egy kormányhatározat, hogy a mi-
nisztériumok csökkentsék intézményeik 
számát. Erre a megyei önkormányzatok 
országszerte felkapták a fejüket, hogy ők 
átvennék ezeket az iskolákat. Voltak olyan 
iskolák és intézmények, melyek esetében a 
minisztériumok hajlottak is arra, hogy átad-
ják, ha megfelelő feltételeket ki tudnak alakí-
tani a tárgyalások során. 

Ezek a hírek azért érintettek bennünket 
rosszul, mert befolyásolták a beiskolázáso-
kat, egy osztállyal kevesebbet tudtunk indí-
tani. A szülőket a hírek, álhírek, újságcikkek 
megingatták. Azért érintett bennünket kel-
lemetlenül, mert velünk senki nem tárgyalt. 
Rólunk nem volt szó, ezét nem értem Do-
mokos úr nyilatkozatát. Annak idején, feb-
ruárban az ő emberei írtak levelet, hogy szó 
sincs a mi iskolánkról, csak a kétegyháziról. 
Domokos úrral is többször találkoztam, nem 
szólt erről. Annak idején, amikor a két isko-
la egyesült (az ipari, 
és a mi iskolánk), 
széleskörű egyezte-
tések folytak váro-
sunkban, mindenkit 
megkérdeztünk, még 
a humán szférát is, az 
óvodától a többi is-
koláig mindenkit. És 
mindenkit elhelyez-
tünk, munka nélkül 
senki nem maradt.

Most nem is prob-
lémáznék, lelkiznék 
ezen, ha a beiskolá-
zásokat nem érintette 
volna. Ha nincs gye-
rek, mi se kellünk.

Az összevonások-

kal kapcsolatban.. mi tudjuk, mit jelent ez, 
mert korábban húsz évig tartozott már hoz-
zánk az eleki iskola. Hetente többször kellett 
ingázni az intézmények között.

Iskolánk státuszával kapcsolatban: tehát 
nem változott semmi, ugyanúgy a Földmű-
velési és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz 
tartozunk, mint eddig. Sőt, leállították min-
den iskolának az átadását, mert közben a 
kormány és a kormányfő rájöttek arra, hogy 
az állami vagyont adták volna oda ingyen 
és bérmentve, és akkor könnyen előfordul-
hatott volna, hogy az állami vagyon rövid 
időn belül magánvagyonná ment volna át. 
Kétegyházán valóban voltak tárgyalások, 
és máris megjelentek a környékbeli gazdák, 
hogy erre meg arra a traktorra, eszközre 
igényt tartanának. 

Azt mondom, hogy az iskolaracionali-
zálásoknak, összevonásoknak valahol van 
értelme, de ahol 5-600 tanulója van egy 
iskolának, ott az intézménynek megvan a 
maga saját arculata, ott nincs értele ennek. 
Ahol különböző városokban, falvakban 
működnek különféle szakirányú képzések, 
ott nem hiszem, hogy az összevonásokkal 
egységes arculatot lehetne kialakítani. Egy-
két személy leváltásával nem lehet sokat 
megspórolni, nincs értelme az egésznek. 
Az ipari iskolánál nagyon-nagyon alaposan 
előkészítettük az egyesítést, mégis nehéz volt 
összeboronálni.

Ebben az évben kb. 520 gyerek kezdi a 
tanévet. Mindazok ellenére, hogy csökkent 
a tanulólétszám, nem kellett pedagógust 
elbocsájtanunk, mert belső átszervezéssel, 
és nyugdíjaztatással a létszámproblémát 
megoldottuk. 

A nehézségek ellenére is bizakodással 
nézünk a jövőbe.

* * *

A Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kol-
légium idén ünnepli 85. évfordulóját. Ebből 
az alkalomból jubileumi tanévnyitó ünnepsé-
get tartottak szeptember 3-án hétfőn a gyo-
mai Református Templomban. Az ünnepélyes 
tanévnyitót megtisztelte Benedek Fülöp ál-
lamtitkár is (képünkön látható).

Az ünnepélyen kitüntetéseket is adtak 
át az alábbi személyeknek: Benedek Fülöp 
államtitkár, Pelesz Béláné, Pfeifer György, 
Fekécs László, Pintér Antalné.
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Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

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

OKTÓBERI ÜNNEPEK
  1. hétfő:  Lisieux-i Kis Szent Teréz
  2. kedd:  Szent őrzőangyalok
  4. csütörtök:  Assisi Szent Ferenc
  6. szombat:  Szent Brúnó áldozópap
  7. vasárnap:  Évközi 27. vasárnap
  8. hétfő:  Magyarok Nagyasszonya
  9. kedd:  Szent Dénes püspök és társai vértanúk
11. csütörtök:  Boldog XXIII. János pápa
14. vasárnap:  Évközi 28. vasárnap
15. hétfő:  Avilai Nagy Szent Teréz
16. kedd:  Szent Hedvig szerzetesnő
17. szerda:  Antiochiai Szent Ignác püspök, vértanú
18. csütörtök:  Szent Lukács evangelista
19. péntek:  Keresztes Szent Pál áldozópap
21. vasárnap:  Évközi 29. vasárnap
23. kedd:  Kapisztrán Szent János
24. szerda:  Claret Szent Antal püspök
25. csütörtök:  Szent Mór püspök
28. vasárnap:  Évközi 30. vasárnap
31. szerda:  Boldog Romzsa Tódor püspök vértanú

Katolikus közoktatási intézmények a magyar közoktatási rendszerben
Bajzák M. Eszter nővérnek, a KPSZTI vezetőjének tanulmánya

Az egyháznak, a keresztény embernek 
természeténél fogva az a küldetése, hogy 
hirdesse az üdvösség örömhírét, tegyen 
tanúságot a megváltó szeretetről, reményt 
és távlatot adjon a keresőnek. A katolikus 
iskola része ennek az egyetemes küldetés-
nek, különösen a hitre, emberségre nevelés 
kötelességének vonalán. 

Történelmünk ezer esztendejében gaz-
dag hagyománya van a katolikus neve-
lésnek: királyokat, tudósokat, szenteket, 
hitükhöz hűséges, elkötelezett átlagembe-
reket, társadalmi és közéleti feladatokra fel-
készült keresztényeket adott a nemzetnek. 
Mindig jelen volt, mint a kovász, a lámpás, 
a só – kevés, de nélkülözhetetlen.

Az államosítás előtti évek statisztikai 
adatai azt igazolják, hogy a közoktatás egé-
szében a katolikus oktatási intézmények 
száma jelentős, de nem kiugró. Az állami, 
községi és más felekezeti intézmények mel-
lett az óvodák 15 %-a, az általános iskolák 
41 %-a, a polgári iskolák 24 %-a, a gimnázi-
umok 28 %-a, a szakképző intézetek 17 %-a, 
a tanító és óvónőképzők 56 %-a működött a 
katolikus egyház fenntartásában. 

1950-től 90-ig, az egyházi iskolák álla-
mosításától azok újjáalapításáig 8 katolikus 
gimnázium működött 4 szerzetesrend – a 
bencések, a piaristák, a fenrencesek és az 
iskolanővérek – fenntartásában. Magam is 
átéltem ezeknek az iskoláknak szorongat-
tatásait – diákként és szerzetestanárként is 
– de ezen keresztül az egész magyar okta-
tásügy válságát és megnyomorítását is.

„Valóságos mítosz fonódott a maroknyi 
katolikus iskola köré – írja Lukács László 
piarista a Vigilia 1994. évi 4. számában – a 
szabadság és emberség, a tudomány és tisz-
tesség, a magyarság és kereszténység végvá-
rai és szimbólumai voltak négy évtizeden 

át. A nyolc iskola jól vizsgázott, minden 
hibája ellenére. Vállalták a feszültségeket és 
szintézist teremtettek belőlük. Adták a papi 
és szerzetesi utánpótlás felét, s fölneveltek 
egy olyan keresztény értelmiségi réteget 
is, amely ma megjelenhetett a közéletben. 
Egyként neveltek tudásra és emberségre, 
hitre és egyházhűségre. Közvetítették a 
kultúrát a teljesség, a katolicitás jegyében, 
s nem érték be az Evangélium hirdetésével, 
hanem próbálták belégyökereztetni tanít-
ványaik életébe.”

Az 1990. évi IV. törvény megszületését 
követően megkezdődött a katolikus intéz-
ményhálózat újbóli kiépülése. Napjainkban 
a Magyar Köztársaságban működő összes 
óvoda mintegy 1,2 %-a, az általános iskolák 
2,6 %-a, a kollégiumok 10,8 %-a, a közép-
iskolák (gimnázium, szakképzés) 8,5 %-a 
katolikus. 

Az intézméyek száma 2006-ban: 191 
önálló intézmény és intézményi központ, 
az intézményi központokban működő tag-
intézményekkel együtt 323 intézmény.

Az intézmények újraindítása kapcsán 
nemcsak számbeli növekedésük követhető 
nyomon, hanem az is, hogyan bővült az in-
tézménytípusok köre. A gimnáziumok kí-
nálatának továbbfejlesztése mellett – újabb 
4, illetve 6 és 8 évfolyamos középiskolákat is 
indítottak – elkezdődött a “lefelé építkezés”, 
az óvodák és alapfokú oktatási intézmények 
alapítása, vagyis a közoktatás 12-13 évfo-
lyamát átfogó katolikus oktatási rendszer 
létrehozása. 

A katolikus intézmények száma 2006-
ban: 65 óvoda, 100 általános iskola, 56 gim-
názium, 19 szakközépiskola, 15 szakképző 
intézmény, 54 diákotthon, napköziotthon, 
14 alapfokú művészetoktatási intézmény. 
8 intézményben folyik nemzetiségi okta-
tás, 3 intézményben kéttannyelvű oktatás, 

6 iskolában végzik a katolikus felsőoktatás 
végzős hallgatói tanítási gyakorlatukat, 9 
intézményben speciális képzést folytatnak: 
hátrányos helyzetű és enyhe értelmi fo-
gyatékos tanulók szakképzését, cigány ki-
sebbség integrált oktatását, autista, vak és 
halmozottan fogyatékos gyermekek általá-
nos iskolai oktatását-nevelését, kollégiumi 
elhelyezését.

A Magyar Katolikus Egyházon belül 
az új intézményeket működtető fenntar-
tók köre is bővült az elmúlt évtizedben. Az 
1991. évtől kezdve az egyházmegyék, és a 
korábbi négy szerzetesrend mellett újabb 
21 szerzetesi közösség, valamint az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskola, a Pécsi Püspö-
ki Hittudományi Főiskola, a Vitéz János 
Római Katolikus Tanítóképző Főiskola és 
a Magyar Kolping Szövetség is bekapcsoló-
dott az oktató-nevelő munkába mint isko-
lafenntartó.

Ma az ország 93 településén oktatnak és 
nevelnek katolikus közoktatási intézmény-
ben. Budapest 17 kerületének önkormány-
zatával, valamint 92 helyi önkormányzattal 
állnak kapcsolatban a fenntartók és az in-
tézmények. A teljes magyar közoktatásban 
a katolikus intézmények aránya mintegy 4 
%.

Tanulóink létszáma 2006-ban 52 000 fő. 
Az óvodások és iskolai tanulók létszámá-
nak intézménytípusonkénti megoszlását a 
kördiagram szemlélteti: az általános isko-
lások száma a legnagyobb, az összes tanuló 
49%-a, gimnáziumban tanul 28%, szakkép-
zésben 3%, óvodában 7%, diákotthonaink-
ban lakik az összlétszám 9%-a.

Az intézményeinkben dolgozó pedagó-
gusok száma 5277 fő, köztük 212 szerzetes-
nő és férfi szerzetes. 

A katolikus oktatási rendszer kiépülését 
és fejlődését elsősorban három feltétel meg-

OKTÓBERI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 17 órakor. Hétköznapokon reggel fél 8-kor.
Októberi rózsafüzér hétköznapokon este 5-kor, vasárnap fél 5-kor.

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Szeptember 14-én és 28-án vasárnap fél 12-kor.

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. 

Kedden, csütörtökön, elsőpénteken és szombaton este 5-kor. 
A szombat esti előesti mise vasárnapi mise. 

Októberi rózsafüzér hétköznapokon este fél 5-kor, vasárnap fél 10-kor.

Gyoma
Vasárnap 10-kor, hétköznap 17 órakor, hétfőn is.

Szombaton 17 órakor vasárnapi előesti mise. 
Októberben misék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.
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valósulása segítette: a tárgyi feltételek megteremtése, az ingatlanok 
visszaadása, kárpótlása, a működés finanaszírozásának törvényi 
megalapozása és a szakmai háttér biztosítása. 

Az óvoda és iskolaépületek visszaigénylése, illetve azok pénz-
beli kárpótlásának ütemezése megtörtént és megvalósítása meg-
kezdődött, amely elengedhetetlen feltétele volt az oktató-nevelő 
munka megindulásának.

Sajnos a fenntartók sokhelyütt csak a beköltözés napján szem-
besültek azzal, mivé lettek az államosítáts negyven éve alatt egykor 
virágzó intézményeik, amelyeket a pedagógiai munkának megfe-
lelő berendezéssel és felszereléssel vettek el, a visszakapott vagy 
átvett épületek viszont igen rossz műszaki állapotban, többnyire 
minden felszerelésüktől – gyakran az épület természetes tartozé-
kaitól is – megfosztva jutottak ismét birtokukba. Mindez jelentős 
anyagi áldozatokat követelt a fenntartóktól és nehezítette az intéz-
mények elindulását, megerősödését.

A működtetés finanszírozásában az alap- és kiegészítő norma-
tív támogatás folyósításának törvényi rendezése megteremtette 
az óvodák és iskolák viszonylag kiegyensúlyozott működésének 
feltételét. A normatív finanszírozás folyósítása alapján valameny-
nyi intézményünk – az elmúlt évek megszorító intézkedéseinek 
bevezetéséig – az önkormányzati fenntartású óvodákkal, iskolák-
kal azonos illetménynövekedést tudott biztosítani pedagógusai és 
egyéb alkalmazottai részére, ami biztonságot jelent az ott dolgozók 
számára.

A szakmai-pedagógiai támogatást a Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia által alapított Katolikus Pedagógiai Szervezési és 
Továbbképzési Intézetet nyújtja. Az oktatási tárca és a katolikus 
egyház által megkötött közoktatási megállapodás az intézetet az 
önkormányzati fenntartásban működő pedagógiai-szakmai szol-
gáltató intézményekkel egyenrangúnak ismerte el, és ezzel lehető-
ség nyílt egy országos és egységes szakmai alapokon működő kato-
likus oktatási-nevelési rendszer kiépítésére. 

Mit ad a katolikus oktatási rendszer a magyar közoktatásnak? 
10-15 év távlatából aligha lehet reálisan felbecsülni. Mindenesetre 
jelen van a magyar közoktatásban, és tanúságot tesz a 2000 éves 
keresztény értékrendről.

Külső és belső példát mutat. A gondozott, virágos óvoda- és 
iskolaudvarok, a patyolattiszta tantermek valamiféle belső tarta-
lom kifejezői. A nehézségek és küzdelmek ellenére rövid idő alatt 
a katolikus közoktatás számokban kifejezhető eredményeket is fel 
tud mutatni. Ezt az országos statisztikai adatok igazolják. Álljon 
itt néhány kiemelt példa: a sikeres egyetemi, főiskolai felvételi ará-
nyok alapján felállított sorrendben az 56 katolikus gimnáziumból 
13 szerepel az első 100 iskola között, a hozzáadott pedagógiai érték 
alapán felállított sorrendben az első helyen és az első 10 intézmény 
között még másik négy katolikus iskola áll. Ez igen szembetűnő 
eredmény az iskolák arányához viszonyítva.

A szülők igen hálásak a katolikus intézményeknek, amelyekben 
a pedagógusok nem mondanak le a nehezen kezelhető, magatar-
tási vagy pszichés zavarokkal küzdő, több kudarcot, bukást megélt 
gyerekekről, hanem személyes törődéssel, egyéni foglalkozásokon, 
felzárkóztató és fejlesztő pedagógiai-nevelési módszerek alkalma-
zásával segítik őket a teljes emberi élet kialakításában.

A jövő mutatja meg, mekkora érték a magyar társadalom szá-
mára, hogy a katolikus intézményekben igyekeznek az evangéliu-
mi elveket nevelési eszménnyé tenni, a gyermekek gondolkodását, 
akaratát és cselekvéseit az Evangélium mércéjéhez, Krisztushoz 
mint példaképhez igazítani. A diákokat nemcsak értelmük gya-
korlására, fejlesztésére késztetik, nemcsak az összefüggések tisz-
tázására, az igazság fölfedezésére ösztönzik, hanem egyéniségük, 
személyiségük kibontatkoztatására. A tudomány, a műveltség, az 
emberi munka, az élet föltétlen tiszteletére nevelik a gyermekeket. 
A katolikus iskola közösséget hoz létre tagjai között, hiszen nevelők 
és neveltek egyaránt Isten gyermekei, és mindnyájan Isten országá-
nak építésén fáradoznak. Tiszta arcú, csillogó szemű gyermekek és 
fiatalok ezrei viszik magukkal iskolájukból a kötlelességteljesítés, a 
becsületes munkával elért eredmények mindennapi gyakorlatát, az 
összetartozás, az egymást segítő szeretet lelkületét. Bízhatunk ab-
ban, hogy katolikus intézményeink lassan a keresztény szellemiség 
igazi, környezetükre és az egész nemzetre kisugárzó központokká 
fejlődnek.

forrás: Magyar Kurír

A Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda tanévnyitója

2007/2008 

Idén 40 ezerrel többen adták SZJA-juk 1%-át a Magyar Ka-
tolikus Egyháznak, mint egy évvel korábban. A növekedés Egy-
házunk életerejét jelzi. Köszönjük! 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

A 2007-2008-as tanévtől a hunyai általános iskola és óvoda 
csatlakozott a gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Is-
kolához. Ezért az új tanévtől iskolánk neve: Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda. Az első és második képünk a hunyai 
évnyitón, a harmadik pedig Gyomaendrődön készült.

Ismét lesz kántora az endrődi egyházközségnek

Pepelán Ferenc lesz az új kántora az endrődi egyházközségnek. Er-
délyből, Marosjára faluból érkezik. A hívalakos papírok elintézése után 
munkába áll.



zentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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Szent Fausztina nŒvÙr Ùlete Ùs këldetÙse

CsodÑlatos az Isten az Ő 
szentjeiben! - imádkozzuk a 67. 
zsoltárban. Csakugyan csodála-
tos az Isten Szent Fausztina nŐ-
vér életében is, akit Jézus arra 
választott ki, hogy az Isteni Ir-
galmassÑg ëzenetÙnek hirdetŐje, 
terjesztŐje, apostola legyen.
Fausztina nŐvÙr - csalÑdi ne-

vén Faustyna Kowalska - a len-
gyelorszÑgi GĬogowiecben szë-
letett 1905. augusztus 25-én, 
mélyen vallásos családban. A tíz 
gyermek kåzël Ő volt a harmadik. 
A keresztségben a Helén nevet 
kapta. Édesapja nagyon imád-
ságos ember volt, már hajnal-
ban elmondta a SzeplŐtelen Fo-
gantatás kis zsolozsmáját, majd 
nagyböjtben Jeremiás siralmait. 
Felesége hiába kérte, hogy ne za-
varja az alvó gyermekeket. Neki 
azt mondta: „Asszony, az Isten 
jån elŐszår. Jâ pÙldÑt kell adni a 
kicsinyeknek.”

Helén Isten hívását a szerze-
tesi életre már hétéves korában 
érezte. Kilencéves korában járult 
elŐszår szentÑldozÑshoz. Csak 

két és fél évet járt iskolába, mert a család szegénysége miatt 
az Ñllatokat kellett Őriznie. Sokat imÑdkozott, mÙg Ùjszaka is. 
Anyja ezt nem tartotta jónak, és így figyelmeztette. „Kicsikém, 
az agyadra megy a sok imádkozás”.

Tizenöt éves korában bejelentette szüleinek, hogy apáca 
szeretne lenni. ErrŐl szëlei hallani sem akartak. Tizennyolc 
éves volt, amikor egy táncmulatság közben megjelent neki Jé-
zus, Ùs ezt kÙrdezte tŐle: ÿMeddig fogok mÙg szenvedni miat-
tad, és te meddig vezetsz még félre engem?” (Napló 9.)
MegdåbbentŐ hatÑssal volt rÑ JÙzus megjelenÙse, Ùs szÝven 

ëtåttÙk szavai, hiszen mÑr rÙgâta Ùrezte a hÝvÑst, amely elŐl 
mintha valóban menekült volna. Azonnal abbahagyta a táncot, 
a közeli templomba sietett, és az oltáriszentség elé borulva 
kérdezte Jézust: mit kell tennie? Hirtelen ezeket a szavakat 
hallotta: „Azonnal utazz Varsóba, ott fogsz belépni egy zárdá-
ba.þ (Naplâ 10.) Csak nŐvÙrÙnek mondta el a tårtÙnteket, Ùs 
elutazott Varsâba. A SzŒzanyÑhoz fohÑszkodott: ÿMÑria! TÙ-
ged kérlek, vezess, és te irányíts engem.” (Napló 11.)

Több kolostor ajtaján is bekopogott, de sehol sem vették 
fel. VÙgël az IrgalmassÑg Anyja NŐvÙreinek KongregÑciâjÑt ke-
reste fel. A fŐnåknŐ azt kÙrte tŐle, hogy egy Ùvig dolgozzÙk 
elŐbb. HÑztartÑsi alkalmazottkÙnt vÑllalt munkÑt, majd egy 
év múltán ismét jelentkezett a kolostorban. 1925. augusztus 
1-jén, Angyalos Boldogasszony ünnepének vigíliáján lépte át a 
kolostor küszöbét Varsóban. Naplójában ezt írta:

„Határtalanul boldognak éreztem magam. Az volt a benyo-
másom, mintha a paradicsomi életbe léptem volna be.” (Napló 
17.) Helén ekkor töltötte be a huszadik életévét.

A Gondviselés akarta, hogy éppen az Irgalmasság Anyjá-
nak, Máriának oltalma alatt élje rövid földi életének utolsó 
tizenhÑrom ÙvÙt: Ő, akit Isten az IrgalmassÑg ëzenetÙnek 
hirdetÙsÙre vÑlasztott ki. A beåltåzÙskor az oltÑriszentsÙgrŐl 
nevezett Mária Fausztina nevet kapta. 1933. június 1-jén tett 
örökfogadalmat: tisztaságra, szegénységre és engedelmesség-
re.

A kongregáció több házában is dolgozott: volt szakács, ker-
tész, portás. Több kórházban kezelték betegségét, mert tuber-
kulâzis tÑmadta meg belsŐ szerveit. MegdåbbentŐ szavakkal 
írja le naplójában testi-lelki szenvedéseit és a megaláztatáso-
kat, amelyeket el kellett viselnie.

1936 májusában Krakkóba utazott, és haláláig ott élt. Fi-
zikailag egészen legyengülve, de lelkiekben teljesen éretten, 

Istennel való misztikus egyesültségben, a szentség hírében 
halt meg 1938. október 5-én, alig harminchárom éves korá-
ban. TestÙt Krakkâ-īagiewnikiben, a kolostori temetŐ sÝrbolt-
jában helyezték el, majd hamvait 1966-ban a boldoggáavatási 
per folyamán átvitték a kolostor kápolnájába. Ereklyéit most 
is ott Őrzik.
Szent Fausztina nŐvÙr ÙletÙt ma mÑr vilÑgszerte ismerik. 

Egyes teolâgusok vÙlemÙnye szerint az egyhÑz legjelentŐsebb 
misztikusai közé tartozik.
A këlsŐ szemlÙlŐ szÑmÑra semmi sem Ñrulkodott bensŐ 

életének rendkívüli gazdagságáról. Buzgón teljesítette köte-
lessÙgeit, hŒsÙgesen kåvette rendje szabÑlyait, ÑhÝtatos volt, 
hallgatag, derŒs, tele jâindulaté Ùs ånzetlen felebarÑti szere-
tettel. Egész életében következetesen törekedett az Istennel 
valâ mind bensŐsÙgesebb egyesëlÙsre. 
MÑr emlÝtettëk: Fausztina nŐvÙr mindåssze kÙt Ùs fÙl Ùvig 

jÑrt iskolÑba. Erre az egyszerŒ, de bÑtor Ùs Istent hatÑrtalanul 
szeretŐ szerzetesnŐre az Ìr JÙzus olyan missziât bÝzott, amely 
az egész világnak szól: az Irgalmasság üzenetét. „Ma téged 
küldelek az egész emberiséghez, irgalmasságom üzenetével 
- mondta JÙzus Fausztina nŐvÙrnek. - Nem bëntetni akarom 
a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani, és irgal-
mas szívemre szorítani.” (Napló, 1588.) „Te vagy irgalmassá-
gom titkÑrnŐje, erre a tisztsÙgre jelåltelek ki a jelen Ùs az eljå-
vendŐ Ùletben (...), hogy kåzåld a lelkekkel nagy irgalmamat, 
melyet irÑntuk Ùrzek, Ùs bÑtorÝtsd Őket: bÝzzanak irgalmam 
mélységében.” (Napló 1605 és 1567)
A ma is a krakkâi kolostorban ÙlŐ ElŔbieta Siepak nŐvÙr 

- egyike azoknak, akik a legjobban ismerik Fausztina nŐvÙr 
ÙletÙt - Ýgy foglalja åssze szenttÙ avatott rendtÑrsnŐje këlde-
tését: Feladata volt, hogy a kinyilatkoztatásból mindenki által 
ismert, de feledésbe merült igazságot, Isten irgalmas szere-
tetét újra az emberek emlékezetébe idézze. Feladata volt az 
is, hogy az emberekkel megismertesse az Isteni Irgalmasság 
tiszteletének formáit, azokat a gyakorlatokat, amelyeknek az 
a célja, hogy az emberek határtalanul bízzanak Isten jóságá-
ban, Ùs mindenki tårekedjen arra, hogy irgalmas szÝvŒ legyen 
embertársaihoz, és így újuljon meg az emberek vallásos élete.

II. János Pál pápa már krakkói éveiben jól ismerte 
Fausztina nŐvÙr ÙletÙt Ùs NaplâjÑt. ½rsekkÙnt Ő indÝtotta el 
boldoggáavatási eljárását 1965-ben. A Gondviselés megadta 
neki azt a nagy kegyelmet, hogy a nŐvÙrt 1993-ban boldoggÑ, 
2000-ben pedig szentté avathatta. 
ÿKåszåntelek tÙged, Fausztina nŐvÙr. TÙged vÑlasztott ki 

Krisztus, hogy eszükbe juttassa az embereknek az Isten ir-
galmassÑgÑnak nagy titkÑt - mondotta a Szentatya a nŐvÙr 
boldoggá avatásakor. - „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó. Adja-
tok hÑlÑt, mert irgalmas.þ Magasztaljuk Istent nagy mŒveiÙrt, 
melyeket a nŐvÙr lelkÙben vÙgbevitt, Ùs Ñllandâan vÙgbevisz 
az emberi lelkekben, melyek a boldog nŐvÙr tanésÑgÑnak Ùs 
szâzatÑnak kåszånhetŐen fedezik fel az Isten irgalmassÑgÑ-
nak végtelen mélységeit.”

A szentté avatás 2000 húsvétjának második vasárnapján 
tårtÙnt a râmai Szent PÙter-bazilika elŐtt. A tÙr Ùs a kårnyezŐ 
utcák zsúfolásig megteltek. Ugyanakkor Krakkóban három-
százezer ember követhette figyelemmel a televízió jóvoltából 
a római eseményeket. A pápa ennek a vasárnapnak az evangé-
liumÑhoz fŒzte homÝliÑjÑt. Tåbbek kåzått ezeket mondta:

„Jézus megmutatta övéinek kezét és oldalát, vagyis a 
szenvedÙs sebeit, mindenekelŐtt azonban szÝvÙnek sebhely-
ét, ahonnan az irgalom nagy forrása fakad, és az emberiségre 
Ñrad. EbbŐl a szÝvbŐl Fausztina nŐvÙr kÙt fÙnysugarat lÑt, ame-
lyek megvilágítják az egész világot...
Az isteni irgalom fÙnye, melyet az Ìr Fausztina nŐvÙren ke-

resztül akar ismét átadni a világnak, megvilágítja a harmadik 
évezred útját.”

A pápa ez alkalommal úgy rendelkezett, hogy húsvét má-
sodik vasárnapja az egész egyházban az Isteni Irgalmasság 
vasárnapja legyen.
Áme Fausztina nŐvÙr ÙletÙnek, këldetÙsÙnek råviden leÝrt 

története. Kérjük buzgón közbenjárását, hogy tudjunk bízni 
Isten végtelen irgalmában, és éljük mi is az irgalmas szeretet 
életét embertársaink között. 
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Tisztelt Polgármester Úr!

Egy éve voltak a helyható-
sági választások, és álltak fel az 
új önkormányzatok. Egy éve ül 
Gyomaendrőd város polgármes-
teri székében. Ez alkalomból 
kérem, válaszoljon a Városunk 
újság néhány kérdésére.

Egy év távlatából nézve, 
hogyan látja a magyarországi 
önkormányzatok helyzetét, 
ezen belül Gyomaendrőd jö-
vőjét?

A megszorító intézkedések 
közvetlenül és közvetetten is 
súlytják az önkormányzatokat. 
Kisebb a normatív támoga-
tás, azon kívül, bár a feltételek 
nem javultak, nem számítunk hátrányos 
helyzetű településnek. Az egészségügyben 
és az oktatásban bekövetkezett megszorí-
tó intézkedések nagyon kedvezőtlenek a 
lakosságra, ezáltal több ember kerül olyan 
helyzetbe, hogy az önkormányzattól vár tá-
mogatást. 

Alkatomnál fogva a jövőt illető-
en mégis optimista vagyok, mert ha mi 
Gyomaendrődiek bízunk magunkban, és 
mindannyian akarjuk, hogy Gyomaendrőd 
fejlődjön, akkor megtalálhatjuk a lehetősé-
geket. 

Egy évvel ezelőtt nagy és szép tervek-
kel indult. Mi kezdődött el ezekből, mit 
sikerült már megvalósítani?

Nagyon fontosnak tartom, hogy mind-
annyian, akik itt élünk, becsüljük váro-
sunkat és legyünk rá büszkék. Nagy le-
hetőségünk a turisztika, vagy más szóval 
vendégforgalom. Elkészült a város ilyen irá-
nyú koncepciója, melynek megvalósításán 
folyamatosan dolgozunk. Nagy értékünk a 
fürdő, a holtágak és a Hármas-Körös folyó. 

Ki kell alakítani a lehetőségeink hasz-
nosítására alkalmas szervezetet, olyan 
turisztikai irodára van szükség, amely 
Gyomaendrődöt szolgálja.

A fürdő élén vezető-váltás történt és 
vendég-barátibb lett az intézmény, amit 
természetesen még lehet fokozni.

Vannak-e olyan tervek, melyek biz-
tosan meg fognak megvalósulni ebben a 
ciklusban?

Polgármesterré választásom előtt 
és jelenleg is azt mondom, hogy  
Gyomaendrődön munkahelyekre van 
szükség. Az ipari park az egyik zászlóshajó. 
Minden lehetőséget ki kell használni - hir-
detések, üzemcsarnok-építés – hogy ösztö-
nözzünk vállalkozókat a megtelepedésre.

A belvízprogram első üteme lezárult, 
és látjuk a forrást a második és harmadik 
ütemre, mely közel fél milliárd forint beru-
házást jelent a városban. Ezeknek a prog-
ramoknak következtében nő a város biz-
tonsága, ugyanakkor másodlagos hatásként 
javul a környezet.

Gyomaendrőd ebben az évben ünnepli 
a települések egyesülésének 25. évforduló-
ját és most célul kell kitűzni, hogy egy több 
funkciós dinamikus város legyen.

Mik azok a feladatok, melyet önkor-
mányzatunknak sürgősen, legsürgőseb-
ben meg kell oldani?

Egy városvezetésnek az élet legtöbb te-
rületére kiterjedő koncepciókkal kell ren-
delkeznie, ezért nem lehetnek sürgős és 
legsürgősebb feladatok, hanem, rövid, kö-
zép és hosszú távú koncepciók. 

A média, az egészségügy és az oktatás 
sanyarú helyzetéről hangos Hazánkban. 
Városunkat érintik-e a megszorító intéz-
kedések, illetve várható-e ebben a ciklus-
ban jelentős változás?

A megszorító intézkedésekről valóban 
hangos a média. Szerintem, ha egy család, 
vagy egy vállalkozás gazdasági helyzete je-
lentősen romlik, megszorításokra, ésszerű 
gazdálkodásra van szükség. Ennek két ol-
dala van, összébb kell húzni a nadrágszíjat, 
aminek következtében megtakarítások jön-
nek létre, ugyanakkor meg kell határozni az 
elérhető célt, hogy mit érünk el a megszo-
rításokkal. Ez sajnos a jelenlegi kormány-
zati politikából nem tűnik ki. Én tehát a 
ciklusban jelentős változást nem látok, de 
Gyomaendrődön ehhez az állapothoz is al-
kalmazkodnunk kell és figyelemmel kísér-
ve segíteni a rászorultakat.

Egyik olvasónk kérdi: „Márciusi kép-
viselő-testületi ülésen felhatalmazást ka-
pott a testülettől, pályázatok benyújtására 
intézkedésére. Gondolok itt a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanácshoz be-
nyújtható pályázatra. Hogyan áll, állnak 
jelenleg a benyújtandó vagy benyújtott 
pályázatok? Lát-e arra esélyt, hogy váro-
sunkban rövid határidőn belül csökkenni 
fog a munkanélküliség?”

Folyamatosan nyújtjuk be a pályáza-
tokat, és a legutóbbi testületi ülésen dön-
töttünk a DAOP (Dél-Alföldi Operatív 
Program) pályázatairól. Ezen program pá-
lyázataira az önkormányzaton kívül vállal-
kozások, civil szervezetek és intézmények 

is pályázhatnak. Legjelentő-
sebb pályázatunk ezek közül az 
„Endrőd városkép rehabilitá-
ció” tervpályázat és a két álta-
lános iskola felújítása, korsze-
rűsítése. Fontosnak tartom a 
városban a kerékpárút-hálózat 
fejlesztését, melynek tervezésé-
re már nyertünk, de az építésre 
is pályáztunk.

Várható-e a közeljövőben, 
hogy megoldódna városunk-
ban az átmenő kamionforga-
lom megszüntetése?

Az átmenő kamionforga-
lom megszüntetése az elkerülő 
út megépítésével válik lehetsé-
gessé. Ez nem önkormányzati 
beruházás lesz és 10-15 évet 

még várni kell rá. Ugyanakkor nagyon fon-
tosnak tartom elmondani, hogy az elmúlt 
évek vasúti fejlesztésekkel kapcsolatos tár-
gyalások jegyzőkönyveinek tanulsága sze-
rint nem tervezték a kétszintű közlekedés 
közeljövőbeli megvalósítását. Az elmúlt 
hónapok intézkedéseinek és tárgyalásainak 
eredményeképpen néhány éven belül alul-
járón keresztül történik a közúti gyalogos 
és kerékpáros közlekedés Gyoma és Endrőd 
között. Szeretném, ha a város 20 éves évfor-
dulóját már ennek az új beruházásnak át-
adásával ünnepelhetnénk.

Polgármester Úr! Az elmúlt években 
vállalkozóként és a mezőgazdaságban fa-
lugazdászként dolgozott. Hogyan tudja 
hasznosítani új feladatkörében az egyete-
men tanultakat és a felhalmozott tapasz-
talatokat?

50 év után egy emberben sok ismeret-
anyag halmozódik fel, a megélt tapasztala-
tok is sok tanulsággal szolgálnak. Ismerem 
a gyomaendrődi emberek életét, problémá-
it, tudok azonosulni azokkal. 

Úgy a termelőszövetkezetekben eltöl-
tött idő, mint a vállalkozásban, valamint a 
falugazdász munkában emberközeli volt. 
Legutolsó tevékenységem a falugazdász 
munka, mely tulajdonképpen az emberek 
ügyének szolgálata volt, megalapozza ezt a 
mostani szolgálatot, a polgármesteri hiva-
tást.

Akárhogy is nézzük, a polgármesteri 
feladatkör más, mint amit eddig végzett. 
Miben és hogyan változtatta meg az éle-
tét?

Ennek a feladatkörnek része a hétköz-
napi folyamatos munkavégzés, de nagyon 
fontos a különböző rendezvényeken való 
megjelenés is. Igyekszem eleget tenni a kü-
lönböző civil szervezetek meghívásának és 
ez a hétvégéimet is leköti. 

Polgármester Úr! Kívánok jó egészséget, 
kitartást és okos döntéseket Önnek is, a Tes-
tületnek is. Köszönöm a beszélgetést.

Iványi László
fotó: Császár Claudia

Egy évvel a helyhatósági választások után
Beszélgetés Várfi András polgármesterrel



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Fotóművészet és néprajz
Gondolatok dr. Kunkovács László DLA. vizuálantropológus 

„Éltető hagyomány” című kiállításáról

„A magyar 
n é p r a j z t u d o -
mánynak van 
valakije, aki a 
régen létező, 
de csak illuszt-
rációnak hasz-
nált eszközt, 
a fényképet a 
szaktudomány 
e g y e n r a n g ú 
alkotórészévé 
tette.”

(Ilia Mi-
hály, Új Tükör, 
1987/16)

Az előbb 
idézett részlet 
jól szimbolizál-
ja Kunkovács 
László törekvé-
seinek lényegét. 
A fotóművészet 
eszközét és 
szakmai-tech-
nikai tudását a 

száraz tudományosság szolgálatába állította és ezzel meg-
teremtett egy egészen új vizsgálódási módszert, mely Ma-
gyarországon csak most kezd a tudományosság látókörébe 
kerülni. A klasszikus néprajzi gyűjtés sohasem nélkülözte 
a rajzot vagy a fotót, de mindig csak egy részlet megraga-
dásával, segéddokumentumként kezelte. Csupán, mint az 
írott szöveg színesítésére, leírásainak képletessé tételére 
használta és használja. A „kunkovács-módszer” természe-
tesen nem zárja ki a gyűjtéskor a szöveges dokumentálást, 
csak megfordítja annak eddig megszokott formáját. Eddig a 
kép volt a szövegnek a melléklete, most viszont ebben az új 
módszerben a képhez, illetve képsorozatokhoz kell hozzá-
rendelni a szöveget. A két módszer nem zárja ki természe-
tesen egymást, csupán egy új megközelítési és értelmezési 
környezetet teremt. 

Városunk lakói már többször találkozhattak helyben is 
Kunkovács kiállításaival, hiszen eddig két időszaki és egy 
állandó tárlata került megrendezésre. Az or-
szágban Hódmezővásárhelytől a Dél- Du-
nántúlig megszámlálhatatlan sok önálló ki-
állítással szerepelt. A külföldi tárlatai, pedig 
Európától (Hannover) Ázsia keleti csücskéig 
bemutatásra kerültek. 

Könyvei összefoglalják kutatási egységeit, 
melyekben megfogalmazza a feltárt néprajzi 
anyag esszenciáját. (Ősépítmények /2000-
2001./, Kece, milling, marázsa-Hagyományos 
halászat természetes vizeinken /2001./, Kő-
emberek /2002./, Táltoserő /2006./

Az „Éltető hagyomány” című kiállítás a Ma-
gyar Nemzeti Galéria „A” épületének földszinti 
termében nyílt meg 2007. 09. 05-én. A tárlatot 

Kóka Rozália népi előadóművész nyitotta meg. Az esemény 
a Budapesti Bor- és Pezsgőfesztivál rendezvénysorozathoz 
kapcsolódott. 

A kiállítás felvonultatta népsokásainknak egy színes 
csokrát, így a nézőközönség részesévé vállhatott néphagyo-
mányunk egy-egy pillanatának. A fotóművészet eszközeivel 
szinte megelevenedtek a képek szereplői és már olyan ér-
zésünk volt, hogy ott vagyunk az alkotó mögött, és az Ő 
szemén keresztül láthatjuk mily sokrétű örökséget hagytak 
ránk dédapáink. 

A nagyméretű színes képek, a festmények élményét 
nyújtották, hiszen olyan összegzései voltak a megmutatott 
témának, amelyet nem egy képkockával tud az átlagember 
megértetni. Oly sűrű mondanivalója van a képeknek, melye-
ket felerősít a művészi megfogalmazás. A tárlat szeptember 
végéig látható. 

A „Gyomaendrődiek Világtalálkozója” programsorozat 
részeként nyílik október 22-én 10 órakor a Városi Képtárban 
(Gyomaendrőd, Kossuth u.10.) Halászat című kiállítása az 
elszármazott alkotónak. 

„Múltunk, jelenünk, jövőnk”
címmel néprajzi konferencia kerül megrendezésre

2007. október 22-én, 15 órakor
a Rózsahegyi Könyvtár olvasótermében (Gye. Blaha út 19.)

Konferencia levezető elnöke: 
Szonda István néprajzkutató, PhD. hallgató

Előadások:
Gulyás András régész: Gyoma és Endrőd a régészeti •	
ásatások tükrében
Tóth János néprajzkutató: A Csudaballai uradalom •	
története
Kolozsvári István néprajzkutató: Gyoma és Endrőd •	
népi építészetének bemutatása egy-egy jellegzetes 
épületen keresztül
Szonda István néprajzkutató, PhD. hallgató: Az •	
endrődi lábbelikészítés műhelyei az 1940-es években

A rendezvény a „Gyomaendrődiek Világtalálkozója” című 
rendezvénysorozat része. 

A konferenciára szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Információ: Szonda István Tel: 06/70/6353345



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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A sertéstartás történeti, néprajzi adatai - III. rész

A „réti sertés”, mint „parlagi tájfajta” 
nyilvánvalóan Gyomán és környékén 
is szerepet játszott a 18. századi ser-
téstartásban. A réti sertés is vadsertés 
jellegű volt. Egy régi magyar sertésfaj-
ta. „Valószínűsíthető, hogy a szalontai 
sertés elvadulásából s a hazai vadser-
tés keveredéséből jött létre. SZŰCS 
Sándor írásaiban olvashattunk róla. 
Neve onnan ered, hogy a Tiszántúl déli 
részein, kiterjedt vizes rétségein, igen 
vad kondákban találták meg életterü-
ket. Hallal, csíkhallal, madártojással, 
gyékénybendővel táplálkozott. Emléke-
zések szerint csak fialni hajtották haza, 
nem kis nehézségek árán. Húsa és sza-
lonnája ízletes volt. A vágásra kiszemelt 
réti disznót különleges disznófogóval 
vagy golyós fegyverrel lehetett csak le-
teríteni. A sötétordas színű réti disznó 
is eltűnt, keveredett a mangalicával. A 
Nagykunságon néhány korcsosodott 
fekete szőrű, durva sörtéjű, hegyes fejű 
(köcsögorrú), hosszú fejű girhes disznót 
lehetett még látni az 1930-as években 
mangalica kondákban. Ezekre mondták 
nagy időt megért idős atyafiak, hogy 
a „réti disznóhoz húz”. Békéscsabán 
írták 1834-ben egy hagyatéki eljárás-
ban „...1db szőkeordas réti sertés...”. 
Gyomán is beszéltek idős atyafiak egy 
legendás „ríti kanrúl, ez egy nagy fene 
vadas-ordas színű kan vót, osztán gon-
dolt egyet, otthatta a kondát, oszt át-
úszott a Körözsön. Ott ette a fene túl a 
Körözsön egísz nap, majd csak estefe-
le jött vissza. Ez akkor vót még, mikor 
a konda kinnháló konda vót, osztán a 
Vízjárta Páskomot legeltettík vélek, ott 
az egei hóttág környíkin”.Az egei holt-
ág mára már kiszáradt fattyú ág, csak 
a medre látszik. Vízjárta Páskom volt a 
mai Torzsási holtágtól keletre eső rész a 
Nyilasok fele, a folyó Körös gátja, meg 
a régi kisgát köze. Kintháló konda a 
heverő kanok, süldők, meddő kocák ta-
vasztól-őszig kint voltak a legelőn, a 20. 
század elejéig állott ez fent. A csürhe az 
anyakocákból, vemhes kocákból állott, 
s naponta hazahajtották őket.

A 19. század elején az osztrák ke-
reskedők figyelme egy bizonyos hízé-
kony szerbiai sertésfajta felé fordult. 
Habsburg-Lotharingiai József főherceg-
nek, az ország nádorának Arad megyei 
kisjenői (Köröskisjenő-Chisienu-Cris, 
Románia) uradalmába vásároltatott 10 
db kocából (mások szerint 9 db), 2 db 
kanból álló csoportot. Ez a tenyésztörzs 
lett a „híres kondorszőrű vagy fehér-
szőrű” magyarországi mangalica fajtá-
nak az alapanyaga. A József főherceg, 
nádor által vásároltatott tenyészanyag 
Obrenovics Milos szerb fejedelem 
topcsideri tenyészetéből származott. 
Magyarországon mondták aztán „Milos 
fajtának, mongolicának, mangolicának”, 

de végül is a szakirodalomban s a köz-
nyelvben a mangalica név terjedt el. A 
már meglévő kisjenői uradalmi alap-
anyagot (szalontai jellegű) keresztez-
ték a Topcsiderből vásárolt szerbiai 
tenyészanyaggal. Rövid időn belül a 
keresztezések eredményeképpen ki-
alakult egy konszolidált új sertésfajta, a 
magyar mangalica. Kiváló hízékonysági 
mutatókkal, a kor tenyésztési elvárásai-
nak megfelelő tulajdonságokkal rendel-
kezett ez a sertésfajta. Ugyancsak rö-
vid időn belül „átütötte” szinte az egész 
Kárpád-medencei ország sertésállomá-
nyát. 

A 19. század végére a he-
lyi fajták már csak nyomokban, 
vagy erősen keresztezett, ke-
vert változatban voltak meg. A 
mangalica télire sűrű göndör 
szőrzetet növesztett. Ezt szőrze-
tet tavasszal levedlette és apró, 
finom, selymes szőrzettel váltot-
ta fel. Kiválóan hasznosította az 
erdei- és mezőségi legelőket. 
Aránylag gyors növekedésű volt, 
s szaporasága is kielégítette a 
korabeli követelményeket. Jól 
bírta a lábon hajtást, más módon 
történő szállítást. Takarmányér-
tékesítő képessége is jobb volt a 
parlagi fajtákénál. Tájanként kis-, 
közepes- és nagytestű változatai 
voltak elterjedve. A kistenyész-
tők jobban kedvelték a közepes 
nagyságú egyedeket. Szőrzete 
világos (majdnem fehér), sárga, 
setétsárga, azaz szőke színár-
nyalatok között változott. 

Vágáskor, palaszürke bőre a 
perzselés után fehérre sikálha-
tó volt. Évente átlagosan 5-8 db 
csíkos malacot fialt. Az 1930-
as években már több nagyobb 
uradalomban évente kétszer is 
fialtattak. Általában 1-1 és Ľ esz-
tendős korban váltak az egyedek 
tenyészéretté. Átlagosan 180-
200 kg-osra híztak, de előfor-
dult 300-400 kg végsúlyú hízott 
egyed is. 

Al-fajtái voltak: fekete, 
fecskehasú mangalica, de né-
mely vidéken, kevert egyedeknél 
előfordult vadas, vagy baris man-
galica. Bár ez utóbbit - „baris” - 
leginkább az én ifjabb koromban 
az 1950-es években a berkshire 
és mangalica keresztezésből 
származó egyedekre mondották 
volt. Békésen 1825-től, Békés-
csabán 1830-tól vannak irattári 
adatok mangalica jellegű fajtára 
vonatkozóan, amikoris követke-
zetesen „szőke” megjelöléseket 
adnak; „másfél esztendős szőke 
ártány, karácsonyi szőke ártány 

malac”. Biharugrán „veresszőrű manga-
licát”, Füzesgyarmaton 1815-ből írnak 
„2 esztendős sárga herélt sertés, szőke 
ártány, szőke koca, sárga ártány, szőke 
tarka hasú koca, egy fekete mangolitza 
süldő” sertésekről. 

Gyomán 1845-ben kerestek „ura-
dalmi disznó sima szőke szőrű, szőke 
jegytelen kotza, malatz sárga szőrű 
malacz, fekete fecskehasú ártány sül-
dő. Itten 1945-ig (mármint Gyomán) a 
mangalica fajta volt az uralkodó vadas, 
veresordas, pernyeszínű, göndörszőrű 
nagy testű fajta vót”.

Munkára fel ifjúság!
(Veni sancte)

Minden gyermekség legyen most már távol,
legyen arcunkon a komoly derű,
büszkén, emelt fővel fogjunk a munkához,
ha bátrak leszünk, nem lesz keserű.

Tegyünk félre hát minden gyermekséget,
mától csak munkánk kerüljön elő,
fogjuk meg dolgunk komolyabbik végét,
legyünk frissek, kell az ifjú erő.

Már elhangzott a „Veni sancte...”!

A múlté a nyári gondtalan vidámság,
feszítsd meg erős izmod egy időre!
Ha győzöl, te vagy a minta diákság.
Munkára föl hát ifjú társaim
nézzünk derűsen csak szemébe
nem veszíthet az, ki bízón száll csatába,
ezért csak bátran elébe.., elébe!
Munkára fel hát fiatal sereg
nem diák az, ki ennyitől remeg!
Ragyogjon a szem, csak fel a fejjel,
gondtalan gárda munkára fel!

Márton Gábor diákkori visszaemlékezése: 
Újvidék, 1942.

Gresó Lénárd tanár verse

Ars poetika

Születését és halálát mindenki 
tudomásul veszi, beleszólása nincs.
Létével mindenki maga rendelkezik.
Életével az ember állati szubjektum
szuverén joga.
Úgy éli le, ahogyan jól esik.
Szeress, küzdj, illetve élj és bízzál,
örülj, ha süt a nap,
de akkor is, ha esik!!!
Legmagasabb rendű állattársaid
kurta és múló földi létet
próbáld elviselhetővé tenni!
Nőnemű párodat boldoggá,
esztétikussá tedd!
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III. GyOMAENDRŐDIEK VILÁGTALÁLKOzÓJA
Tisztelt  Gyomaendrődről Elszármazottak!
Tisztelt Városlakók!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint a 
Gyomaendrődiek Világtalálkozója rendezésében részt vál-
laló civil szervezetek és a városlakók nevében szere-
tettel meghívom Önt és kedves családját, ismerőseit a  
2007. október 21-22-23-án megrendezésre kerülő III. 
Gyomaendrődiek Világtalálkozójára, Gyomaendrőd 25 éves évfor-
dulója megünneplésének utolsó momentumaként. 

Tervezett program:

2007. október 21. vasárnap

14,00: Regisztráció, Ünnepélyes megnyitó: Várfi András 
polgármester - Katona József Művelődési Központ, 
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. 

15,00: Pillanatképek Gyomaendrőd Város életéből - 
gyomaendrődi diákok és civil szervezetek gálaműsora. 
Helyszín: Katona József Művelődési Központ

18,00: Varnus Xavér orgonaestje - Helyszín: gyomai Reformá-
tus Templom

2007. október 22. hétfő

10,00: Kunkovács László Halászat című kiállításának megnyitó-
ja - Helyszín: Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény 
Városi Képtár, Gyomaendrőd, Kossuth u. 11.

12,00: Ebéd (helyszín kiválasztása a résztvevők számának függ-
vényében)

14,00: Lovashintós sétakocsikázás az Endrődi Tájházhoz

15,00: „Településünk múltja, jelene, jövője” c. konferencia - 
Helyszín: Endrődi Közösségi Ház, Gyomaendrőd, Blaha 
u. 21.

18,00: Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus hangverse-
nye, neves Gyomaendrődről származó művészek fellé-
pésével - Helyszín: Endrődi Szent Imre Katolikus Temp-
lom

2007. október 23. kedd

9,00: Istentisztelet a gyomai Református Templomban 

10,00: Ünnepi megemlékezés Gyomán az Országzászlónál a 
Kner Imre Gimnázium diákjainak részvételével - Ko-
szorúzás a Hősök Emlékművénél

11,00: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-
testületének ünnepi testületi ülése - Gyomaendrődért 
emlékplakett és Gyomaendrőd Város Díszpolgári cím 
adományozása

13,00: Záróprogram: Állófogadás (helyszín kiválasztása a részt-
vevők számának függvényében)

Kérem, hogy amennyiben ideje engedi és invitálásunkat elfo-
gadva részt kíván venni a ma Gyomaendrődön élő és innen elszár-
mazottak találkozóján, azt a jelentkezési lap kitöltésével és vissza-
küldésével szíveskedjék megtenni. 

Részvételi szándékát az Endrőd és Vidéke Takarékszövetke-
zet 53200125-11062402 számú számlájára történő személyenként 
7000 HUF, vagy 28 EUR, illetve 40 USD befizetésével teheti meg 
legkésőbb 2007. szeptember 30–i beérkezéssel. (Ezen összeg az or-

gonaest, ebéd, állófogadás és 1 pld. A bölcsőtől a sírig című album 
díját tartalmazza.). A befizetés történhet banki átutalással, vagy a 
meghívó mellé csatolt csekken történő befizetéssel. Csekkel törté-
nő fizetés esetén a befizetést igazoló feladóvény másolatát kérjük a 
jelentkezési lappal együtt címünkre megküldeni a fent leírt határ-
időig. 

Önök választhatnak, hogy a fent leírt programok melyikén kí-
vánnak részt venni és a költségeket ennek megfelelően kérjük ki-
egyenlíteni. A költségek programonként a következők:

A program megnevezése költsége HUF EUR USD
Orgonaest 2500 10 14
Ebéd 1000 4 6
Állófogadás 1000 4 6
1 példány A bölcsőtől a sí-
rig c. kiadvány

2500 10 14

Összesen: 7000 28 40

Amennyiben nincs közeli hozzátartozója, akinél megszállhat, 
úgy ajánlom az alábbi szálláslehetőségeket térítés ellenében. ( az 
árak tájékoztató jellegűek)

Szálloda neve, címe, telefonszáma, 
e-mail címe:

Fészek Panzió és Étterem 
Cím: Szabadság tér 6.
Tel: 66/ 386-718
E-mail: info@feszekpanzio.hu

7000-8000- Ft/éjszaka

Harang Szálló 
Cím: Fő út 224.
Tel: 20/ 936-1645
E-mail: harangsz@mail.externet.hu

2000 Ft/ éjszaka

Hárs Hotel 
Cím: Hősök út 52-54.
Tel/fax: 66/ 282-790
E-mail: frigylada@harshotel.hu

6000-7000 Ft/éjszaka

Körös Étterem és Szálloda
Cím: Szabadság tér 8.
Tel.:66/386-055
E-mail: korosszallo@internet-x.hu

5500-Ft/éjszaka

Szilvia Panzió
Cím: Semmelweis u. 5
Tel.: 66/282-997, 30/2090-916
E-mail: szilvia.panzio@index.hu

4000-4500 Ft/éjszaka

Termál Panzió
Cím: Kiss Lajos üdülőtelep 53.
Tel: 20/ 382-8133,  20/ 9342-171

6000 Ft/éjszaka

Tímár Panzió
Cím: Fő út 174..
Tel: 66 / 285 – 451, 70/211-0744
E-mail: info@timarpanzio.hu 

4000-5000 Ft/ éjszaka

A bölcsőtől a sírig című könyv szerzője Sághy Gyula. 
Az album 15 gyomai – endrődi híres ember életútját mutatja be: 

Pásztor János, Kner Izidor, Kner Imre, Kálmán Farkas, Rózsahegyi 
Kálmán, Tímár Máté, Papp Zsigmond, id. Kató József,  Vidovszky 
István, Illésy Péter, Gubucz Gáspár, Rácz Lajos, Vidovszky Béla,  
Corini Margit, Határ Győző.

További információk: 

Polgármesteri Hivatal 5500 Gyomaendrőd   Szabadság tér 1.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó és Erdősi Klára pályázati 

referens
Tel: +36 (66) 386-122, Fax: +36 (66) 283-288
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Web site: www.gyomaendrod.hu

Gyomaendrőd, 2007. szeptember 6.
Várfi András s.k.

polgármester

 "



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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Két új helyszínen tanítanak magyart Csángóföldön

Idén ősszel 18 helyszínen indul el a magyar oktatás Csángóföldön a 
tavalyi 16 helyett. A két új település Nagypatak és Diószeg.

Van elegendő tanár. Ez talán a legfontosabb hír a csángóföldi magyar 
oktatásban. 14 magyartanár kezdhetné az évet a csángóföldi román isko-
lákban, s még 17 iskolán kívül tanítja majd anyanyelvükre a csángó gyer-
mekeket.

A helyiek nagy örömére hazatért Magyarországról egy külsőrekecsini 
csángó fiatalember, aki az elmúlt 12 évben Erdélyben, majd Magyarorszá-
gon tanult, s most szülőfalujában oktatja majd a gyermekeket.

Szeptember elején a román oktatási minisztérium magyar államtitká-
rának bákói látogatása hatására, a csángók megkapták kívánt óraszámot az 
anyanyelvi oktatásra.

Az oktatási minisztérium 3533. rendelete szerint ahol a szülők aláírá-
sukkal megerősítve kérik az anyanyelvi oktatást, kérésüket a megyei tan-
felügyelőségnek jóvá kell hagynia, s biztosítania kell az anyanyelvi oktatás 
feltételeit.

Hét évvel ezelőtt sehol sem tanítottak magyart Csángóföldön. Idén 
már 18 helyen van magyar szó az iskolákban és az MCSMSZ által bérelt 
iskolán kívüli helyszíneken, de legalább 25-30 olyan csángó falu van, ahol 
beszélik még a magyar nyelvet, ám évtizedek óta nincs egyetlen magyar 
anyanyelvű tanáruk sem.

Magyar Kurír

JELENTKEzÉSI LAP
A jelentkező(k) neve A jelentkező(k) címe A jelentkező(k) telefonszáma

A jelentkezési lapot 2007. szeptember 30-ig kérjük elküldeni a Polgármesteri Hivatal részére. 
Kérjük jelezze azt is, hogy a program költségét átutalással, vagy a mellékelt csekk befizetésével kívánja rendezni. 

Átutalás: □     Csekk: □
A megfelelő helyre tegyen X-et.

Amennyiben csekken történik a befizetés, kérjük, hogy a befizetést igazoló feladóvény másolatát, mellékelje a jelentkezési laphoz. 

A lap hátoldalán található táblázat kitöltésével lehet az egyes programokra, vagy a teljes programra jelentkezni. A táblázat második 
része az ingyenes programokra való jelentkezést tartalmazza, kérjük, hogy jelezzék részvételi szándékukat ezekre a programokra is. (A 
résztvevők számának felméréséhez van szükségünk ezekre az információkra.)

A költségek 1 főre értendők, a táblázatban, a visszajelzés rovatban a név megadásával jelezze, hogy melyik programot kívánja igénybe 
venni .

Több fő részvétele esetén a neveket külön kérjük feltüntetni az igényelt programnak megfelelő négyzetben.

A program megnevezése: HUF/
fő

Visszajelzés/ 
Jelentkező(k) neve

EUR/
fő

Visszajelzés/ 
Jelentkező(k) neve

USD/
fő

Visszajelzés/ Jelentkező(k) 
neve

Orgonaest
2007. október  21. 18,00 2500 10 14

Ebéd 
2007. október 22. 12,00 1000 4 6

Állófogadás 
2007. október 23. 13,00 1000 4 6

A bölcsőtől a sírig c. album / 
példány 2500 10 14

INGyENES PROGRAMOK
Iskolák gálaműsora
2007. október 21. 15,00
Kunkovács László kiállítás
2007. október 22. 10,00
Sétakocsikázás
2007. október 22. 14,00
Konferencia – Tájház
2007. október 22. 15,00
Kamarakórus hangverseny
2007. október 22. 18,00
Ünnepi testületi ülés
2007. október 23. 11,00
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2007. Szept. 3. Méhkerék – 
Gyomaendrőd FC 1:0
Szegedi F. edző. Sportszerű mérkő-
zésen szépségdíjas találattal marad-
tunk alul. Elismerésem az ellenfél-
nek.
11. Gyomaendrőd 1, 1, 2, 4:5, 4 
pont

Szept. 3. Gyomaendrőd VSE – 
Magyarbánhegyes 5:1 (2:0)
200 néző, gól: Katona, Mester (2), 
Kiszely, Kővágó, jó: Mracskó, Kővá-
gó, Katona

Megérdemelt győzelem, de még rengeteg a tennivaló.
5. Gyomaendrőd VSE 2, 1, 1, 11:7, 7 pont
Endrődi ifi – Magyarbánhegyes 7:0

Szept. 9. Gyomaendrőd FC – Békésszentandrás 4:1
Biztos győzelem. Góllövő: Kovács 10. és 48. p, Toldi 11-esek, 
Bodzás 35. p., illetve Bovbos 88. p.
Jó: Kovács, Bela, Bukva, Adamecz
Tabella: 7. Gyomaendrőd, 2, 1, 2, 8:6, 7

Szept. 9. Körösladány – Gyomaendrődi VSE 0:0
150 néző. Jó: Tímár, Nagy, Mester. Fegyelmezett játékkal 
megérdemeltük a döntetlent. 
Tabella: 6. Gyomaendrőd: 2, 2, 1, 11:7, 8 pont. 
Ifi. Körösladány – Gyomaendrőd 2:4

Szept. 15. Gyomaendrődi VSK – Vésztő 1:2 (0:1)
Kemény csatát vívott a két együttes. Sok volt a színészkedés a 
vendégek részéről. A játékvezető gyakran elnézte a vendégek 
durvaságát.
Jó: Nagy, Katona, Mester. 
Tabella: 10. Gyomaendrőd VSE: 2, 2, 2, 12:9, 8 pont.
Az elő-meccsen endrődi ifik 2-1re győzték le Vésztőt.

Szept. 15. Szarvas – Gyomaendrőd FC 3:1 (0:1)
Gyoma gólját Kovács szerezte az 5. percben.
Jók: Gál, Kovács, Bela.
A játékvezető gyengén működött.
Tabella: Gyomaendrőd FC: 2, 1, 3, 9:9, 7 pont.
Ifjúsági: Szarvas – Gyomaendrőd 3:1

Márton Gábor

Felejthetetlen élményben volt része mindazoknak a szóra-
kozni vágyóknak, akik ismételten részesei voltak a háromnapos 
Rock Fesztigyál koncertjeinek, a Bowling étterem udvarán.

Mindenki megtalálhatta a maga ízlésének megfelelő zenei 
irányzatot. Leszögezhetjük, ez a fesztivál minden évben a kör-
nyék egyik legnagyobb és legsikeresebb rendezvénye.

Kellemes meglepetést szerzett mindazoknak, akik nem iga-
zán ismerték a Prognózis együttest.

Ruzsa Magdi vajdasági magyar lány fellépésén megható pil-
lanatoknak lehettünk szemtanúi, mikor a szülőfalujából megle-
petésként felbukkant szeretett barátnője, kivel több éve nem 
találkozhatott. A koncert és a megható pillanatok mellett szem-
besülhettünk azzal a megbocsáthatatlan bűnnel, hogy 2005. 
december 5-én a magyarországi népszavazáskor sokan nem 
mentek el, vagy nem támogatták a határon túli magyarok kettős 
állampolgárságát.

A Republic-koncert  viszont, mint mindig, mindent vitt. Vi-
tathatatlan tény, ők ide már szinte hazajárnak. A közönség ezért 
nagyon hálás.

Volt még a koncertsorozatnak egy látványos, és igen zajos 
együttese, a Hooligans együttes. Sokak véleménye szerint attól 
eltekintve, hogy kissé hallássérültek lettünk, az együttes dobosa 
óriási tudású zenész.

rock fesztigyál

Szent Gellért nap az iskolában
A reggeli szentmisén az új tanulók letették a Szent Gellért 

fogadalmat, és megkapták az iskola jelvényét
A vidám ügyességi versenyek után a nap a tornateremben 

zárult keresztény rockkoncerttel
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Szmola Ernő 36 éven keresztül irányí-
totta a hunyai Általános Iskolát igazgató-
ként.

A falu világító lámpásaként több gene-
rációt oktatott, nevelt nagy- nagy szeretet-
ben, lelkiismeretesen.

Mai napig emlegetik az idősek és a fiata-

labbak, hogy milyen 
türelemmel foglako-
zott tanítványaival. 
Mindegy volt neki, 
hogy jó képessé-
gű a gyermek, vagy 
mai divatos szóval 

k i fe j e z ve , 
tanulási ne-
h é z s é g ge l 
küzd.

Az isko-
la az ő ve-
zetése alatt 
kiemelkedő 
eredménye-
ket ért el. 
Szinte min-
den diák 
tovább ta-
nult képes-
ségeihez mérten: szakiskolában, 
gimnáziumban, főiskolán, egye-
temen. Így van közöttük pedagó-
gus, mérnök, orvos, kutató és jó 
szakmunkás.

Türelemmel vezetgette be fiatal 
kollégáit a pedagógia rejtelmeibe. 
Óralátogatásaira nem félelemmel, 
hanem hálával gondolunk. Min-
dig volt egy biztató, dicsérő szava, 
soha nem a korholás, hanem a se-
gítés szándéka vezérelte. Mindig 
azt mondta, hogy a tanítás közben 
eltűnnek a rögök, a buktatók, ma-
rad a felismerés, miszerint a peda-
góguspálya gyönyörű.

A település valamennyi lakója 

úgy gondolja, hogy az első elismerés, amit 
a Képviselő-testület alapított, nem kerülhe-
tett volna méltóbb helyre, mint Igazgató Úr 
kezébe.

Felkerestük őt képviselő társaimmal a 
nyugdíjas házban, ahol jelenleg él, hogy át-
adjuk neki a kitüntetést. Láttam szemében 
a meghatottságot, mikor mondtam neki, 
hogy Hunya egész szeretetét és háláját hoz-
tuk el. Szerénységéhez mérten a következő-
ket válaszolta: „nagyon boldog vagyok, de 
ezt én nem érdemeltem meg.”

Mint oly sokszor, most is tanultam tőle 
valamit. 

Kedves Ernő bácsi, köszönöm.

Petényi Szilárdné

Ernő bácsi kitüntetése

Álmomban...

Álmomban nagy darut vezetek, 
felemelek mindent, ami leesett. 
Felemelem a téglát, a betonelemet,
melyből nagy házat és szép kis óvodát építek.
Ott visongnak majd, s játszanak jót 
az ugribugri gyerekek.

Álmomban mozdonyt is vezetek, 
szép tájakon át, zakatolnak a kerekek. 
Szaladunk dombokon és hegyeken, 
sebesen kanyargunk a virágos réten. 
Vár itt engem Papika és Mamika, 
nincs messze innen már Gyoma.

Álmomban repülőgépet vezetek, 
bárányfelhő hátán lovagolok egyet. 
A levegőben szállva látom a napot, 
sugaraival kocogtatja az ablakot.
Ez a világ, óh de nagy,
Őrangyalom, el ne hagyj!

Álmomban én mindig vezetek,
kocsit, darut, repülőt s más egyebet.
Haladok is gyorsan tova, nem kímélve kereket, 
Őszre itt az iskola!
Leszállok hát repülőmről, elhagyom a terepet. 
Készülök a sulira már, de álmomban még vezetek.

Ujházi Aranka
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Az orvosokból álló Kor Kontroll Társaság első alkalommal ta-
valy tartott az Endrődi Közösségi Házban egészség-napot, az idén 
szeptember 8-án immár a második hasonló rendezvényt szervezték 
meg. Az emeleti nagyteremben neves egészségügyi szakemberek 
beszélgettek az egészséges életmódról, a lélek és a test összefüggé-
seiről. A földszinti nagyteremben az érdeklődőket szűrővizsgálat-
ok várták, megmérethették koleszterinszintjüket, vérnyomásukat, 
vércukor szintjüket, illetve testtömeg indexüket. A rendezvény az 
önkormányzat, civil szervezetek, vállalkozók és magánszemélyek 
példás összefogásával valósulhatott meg. Közel négyszáz érdeklődő 
volt kíváncsi az eseményre.

A talk-show jellegű beszélgetésben B. Király Györgyi, a Kor 
Kontroll Társaság elnöke, dr. Balogh Sándor, az Országos Alapel-
látási Intézet igazgatója, dr. Tóth János diabetológus, Bősze Valéria, 
pszichológus, Dr. Bakanek György életmód-tanácsadó és Zelenák 
Zoltán, a Helpbox alapítója vett részt. B. Király Györgyi, a Kor Kont-
roll Társaság elnöke hangsúlyozta, a fizikai érintés és a kacagás védi 
az egészségünket, ugyanis ezek erősítik a védekező rendszerünket. 
Dr. Bakanek György kifejtette, az egészség felelősség, de nem orvos, 
hanem a páciens felelőssége. Felelősséget úgy vállalunk, hogy törő-
dünk az egészségünkkel. Minden betegség hátterében lelki ténye-
zők állnak. Ezért fontos, hogy szeretetet adjunk. Szeretetet öt síkon 
nyújthatunk: szóval, érintéssel, idővel, ajándékkal és szolgálattal. Ha 
szeretünk valakit, azt szóval is fejezzük ki! Mondjuk meg a házas-
társunknak, a gyerekeinknek, hogy szeretjük! A kamasz fiúnknak is 
megsimogathatjuk a vállát, a tarkóját. Töltsünk időt azzal, akit sze-
retünk! Gyerekeinknek ne azzal akarjuk kimutatni a szeretetünket, 
hogy mindent megveszünk nekik, hanem úgy, hogy sokat vagyunk 
velük. Az ajándékozás nem drága cuccokat jelent, hanem egy-egy 
fontos gondolatot, verset. 

Az életmód-tanácsadó azt javasolta, döntsük el, hogy meddig 
akarunk élni. A genetikai határokon belül tőlünk függ, hogy med-
dig élünk, de nem csak a kor fontos, hanem az is, hogy azt a bi-
zonyos időt milyen minőségben, milyen egészségben éljük meg. A 
szakemberek szerint 120, sőt akár 144 évig is élhetnénk. Az ember 
számára a legnagyobb veszélyt a túlsúly, a mozgáshiány, a stresszre 
adott helytelen válasz, a túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás 
jelenti. 

Kesztyűs Ferenc festőművész olyan képét hozta el a jótékonysági 
árverésre, amely második találmányát mutatja be. A művész először 
a tűzzománc művészfestéket találta fel, majd a szilikon művészfes-
téket. Ez utóbbi azt eredményezi, hogy a kép sok ezer év múlva, 
restaurálás nélkül sem veszti el a színét. Ezt az eljárást Kesztyűs Fe-
renc dr. Nagy József professzorral közösen dolgozta ki. Az árverésre 
bocsátott Virágok királynője című virágcsendéletet Gyomaendrőd 
önkormányzata ötvenezer forintért vásárolta meg. Az összeget a 
szervezők megtoldották a tombola bevételével, és az így összegyűlt 
140 ezer forintot átadták a férje halála után három gyermekét egye-
dül nevelő Valent Zoltánnénak. A férje tavaly pünkösdkor hunyt 
el, az özvegy16, 14 és 4 éves gyermekét neveli. Szeptembertől házi 
gondozóként dolgozik a városi gondozási központban. Mint azt el-
mondta, a 140 ezer forintot házuk csinosítására, ruházkodásra és 
számítógépük fejlesztésére fordítják.

Molnár Lajos

Az egészség A páciens felelőssége 

Zsúfolásig megtelt a közösségi ház emeleti nagyterme  

A beszélgetés résztvevői, a mikrofon dr. Bakanek Györgynél

KÖSzÖNETÜNKET FEJEzzÜK KI Az EGÉSzSÉG-NAP
 SzERVEzÉSÉBEN SEGÉDKEzŐKNEK:

B. Király Györgyi, a Kor Kontroll Társaság elnöke; Molnár Ma-
rianna, a rendezvény háziasszonya; Városi Szakrendelő Intézet, 
Gyomaendrőd; Városi Gondozási Központ, Gyomaendrőd; Gyo-
mai Kner Nyomda Zrt.; Gellai Józsefné, önkormányzati képvise-
lő; Hangya Lajosné, önkormányzati képviselő; Lehoczkiné Tímár 
Irén, önkormányzati képviselő; Mraucsik Lajosné; Majoros Mária; 
Fekécs Imréné; Stranszki Mihályné; Gellainé Tuboly Zsuzsanna; 
Ambrózi László és családja; Kovásznai Ferenc; Lovász Kálmánné; 
Berki Zoltánné; Lakatos Erzsébet (Tótkomlós); Érsek Barnabásné 
(Borsodnádasd); Szabó Andrásné; Alt Jánosné; Balog Lajosné; 
Esély Klub kollektívája 

Segítségüket köszönik 
az Endrődi Közösségi Ház munkatársai!

Az EGÉSzSÉGNAP TÁMOGATÓI:

Országos Alapellátási Intézet, EGIS, Helpbox, Egészséges Települése-
kért Alapítvány, MARS Hungary, Springmed Kiadó, Gyomaendrőd Vá-
ros Önkormányzata, Városi Szakrendelő Intézet Gyomaendrőd, Beth-
len Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, Városi Gondozási Központ 
Gyomaendrőd, Gyomai Kner Nyomda Zrt., Poharelec László, Sikér 
Kft., Hanyecz Kft., Cuti Bt., Kónya István, vállalkozó, Gellai Józsefné, 
önkormányzati képviselő, Balog Károlyné, Keresztes Tibor, vállalkozó, 
Gyomaszolg Kft., Saci Kft., Yucca Virágbolt, Euro-Flore Virágkerté-
szet, Oskó Sándor, vállalkozó, Fészek Panzió, Gubucz József, igazgató, 
Gubucz Józsefné, Majoros Károlyné Mohácsi Katalin, Farkasinszki 
Zsuzsanna, Endrődi Könyvtár, MÁGUS-COMP, Berki Zoltánné, Laka-
tos Erzsébet (Tótkomlós), 

Köszönet valamennyi, itt meg nem nevezett adakozónak is!

Az EGÉSzSÉGNAPRA TOMBOLÁT AJÁNLOTT FEL:

Liget Gyógyfürdő és Kemping, Gyomai Kner Nyomda Zrt., 
Endrődi Takarékszövetkezet, Gyomaendrődi Idősekért Alapít-
vány, Szilvia Panzió, Diadém Gyógyszertár, Edit Reformház, 
Color Shop, Arany Sas Patika, Endrődi Gyógyszertár, Majoros 
Mária, Hangya Lajosné, önkormányzati képviselő, Gellai Imre, 
Tímár Jánosné, vállalkozó, Koloh Gellértné vállalkozó, Jakus 
Imre önkormányzati képviselő, Tari Sándor, vállalkozó, Tímár 
Vince (Sarok Csemege), Kert-Kiwi Kft., Uhrin Attiláné, Zöld 
Cukrászda, Fekécs Imréné, Barátság Klub, Endrődiek Baráti 
Köre, 2. számú Idősek Klubja kollektívája 

Köszönet a tombolákért!
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Czine Mihály a művész győzelmét dicséri, azét, aki szuverén 

formát adott a közösségi ihletésű életanyagnak, aki a trilógia első kö-
tetében meg tudta tartani a költőiség és tárgyiasság helyes arányait, 
s a feltételek szerencsés összjátékában „ a valóságból fakasztott költé-
szetet”. A lírai fények nem öncélúan ragyognak: az ábeli igazságok 
rejtett forrásait segítenek fölfedezni, tisztábban, bensőségesebben, 
árnyalatokban is megismerni. Valahol itt kell keresnünk az Ábel a 
rengetegben valódi értékeit, hogy megláthassuk: mesébe hajló epi-
ka, a lírai hangulatú próza, az egész életanyag „átesztétizálása”, bár 
elbűvöl, nem tünteti el a valóságot, a történelmi- szociológiai- nép-
rajzi- emberi hitelességet. Sütő András Ábel kacagása és szomorúsá-
ga című esszéjében úgy találja: „Tamási a fantasztikum panteisztikus 
vonzáskörében is egyik legtárgyszerűbb ábrázolónk. Életművében 
a székely valóság éppoly dokumentárisan fölmért, akár az alföldi 
parasztságé a Veres Péter-i monográfiában.

A regény egészében megtaláljuk a meraforikus- metonimikus 
felfokozás és az élethitel egymást erősítő egységét. Miért olyan 
hibátlan, hogy már szinte alig elemezhető ez az összetartozás, az 
alkotóelemek harmóniája? Mert Tamási, az első Ábel-regény írója, 
képalkotásban, lírai „átkottázásaiban”, meseszövésének módjában is 
saját természetének, öröklött kultúrájának engedelmeskedik, mani-
pulálhatatlanul önmagát és közösségét jeleníti meg, anélkül, hogy 
„a provincializmus karámjában” rekedne.

* * *
Ott rejtőzik már a címadásban is e mélyebb valóságot látni segítő 

költőiség, metaforikusság. Az Ábel a rengetegben regénycím tárgy-
szerű információ, de erőltetés nélkül értelmezhető költői allegória-
ként is, mely újabb jelentéseket asszociálva gazdagítja regényélmé-
nyünket, valóságképünket. Egyben példája az életanyaggal szerves 
képalkotásnak, divatos szóval: a regényelemek koherenciájának.

Az Ábel keresztnév, több ószövetségi társával együtt, névadá-
si szokás a Királyhágón túl. (Áron, Dániel, Illés, Salamon, Mózes 
stb.) Ennyiben névtani hitele van. De a konkrét regényhelyzetben 
több is, mint helyi szín, néprajzi érdekesség. A keresztény kultúr-
körben nőtt embernek Ábel a tiszta, gyermeki hit archetípusa: a 
teremtőjének kedves, mert a teremtésbe harmonikusan illeszkedni 
igyekvő teremtmény, aki tiszta tekintetű ősbizalommal néz fel Iste-
nére, és meg akarja ismerni a törvényt, mellyel a kozmikus rendbe 
„betagolódhat”, azaz békességes otthonra lelhet a világban. Az Ábel 
névadás tehát, bizonyos kultúrában önállóan is kódértékű, e regény 
konkrét közegében pedig kulcs a főhős személyiségéhez. Jelképe, fel-
fokozó metaforája az egész regényt, s az Ábel lényét is meghatározó 
életbizalomnak, rend- és otthonosságigénynek. S általánosságban: 
jelképe a székelység, s azon túl az emberiség hittől vezérelt, ám szo-
rongásokban, fenyegetettségekben is bővelkedő ábeli útjának. Ezt 
az ábeli utat ugyanis a rengetegben kell megtalálni, végigjárni: az 
élet, a léttörténet egyre növekedő zűrzavarában. S talán nem túl-
zunk, ha a rengeteget is metaforaként szemléljük. Az élet erdeje 
ugyancsak őskép az emberiség kollektív képkincsében. Népdalok, 
népballadák kedvelt létszimbóluma, Dante híres allegóriája a „sűrű, 
kusza, vad vadon”. Tamási a Hargitán játszódó történetben a leg-
természetesebben couleur local jegyében élhetett vele. De egyben 
hőse létbe vetettségének jelképét is megalkothatta „ a rengeteggel”. 
Természetesen, spontánul aknázva ki a képben rejlő lehetőségeket. 
A szépségeket, a teremtő gazdagságot, a felnövekedés élan vital-ját , 
s ugyanakkor a romboló- pusztító erőket, a nagy árvaságokat, a szo-
rongásokat, a félelmeket, a rejtelmes fenyegetéseket sűríthette ben-
ne. Helyzetet és folyamatot, állapotot és fejlődést szintetizálva. Ez a 
metaforikusság nem eltávolító „stílromantika” tehát, hanem szerves 
része a regényegésznek: a tárgyias közegnek, a közlési célnak.

Műhely című folyóirat 1988. Győr
Polányi Éva

Cs. Szabó Annamária

A játék komolysága
(részlet)

Az etikai és az esztétikai minőségek összefüggése 
Tamási Áron Ábel a rengetegben c. regényében

Az Ábel a rengetegben, az Ábel- 
trilógia első darabja, mindmáig leg-
többre tartott regénye Tamási Áron-
nak. Tudatosság és intuíció, etikai 
szándék és megformálás egyetlen 
művében sem került ilyen zavartalan 
egyensúlyba, mint ebben a „pikareksz 
keretbe foglalt lírai vallomásban”, 
mely úgy lett a „székelység ábrája”, 
hogy emberi sorsképletként is meg-
állja a helyét. Személyes vallomás 
mindenekelőtt, de olyan „confessio”, 
amelyben közösségi hitvallás és vál-
lalás ölelkezik. Szokatlan jelenség 
ez az individuális önmegváltásra 

koncentráló 20. században. Némelyek ezért is kezelik fenntartással. 
Nem ismerve fel, hogy az otthon, a világban való otthonosság ábeli 
akarata mindannyiunkban ott munkál, s hogy ennek útját bevallva, 
bevallatlanul mindannyian közösségben keressük, mert csak ott ér-
demes. Keressük több vagy kevesebb eséllyel, jobb vagy rosszabb 
feltételek között, de elnémíthatatlan igényeként, reményeként éle-
tünknek. Ettől a morális értéktől persze még szentimentális hangvé-
telű, „igaz életre vezérlő kalauz” is lehetne Tamási regénye.

Ami az átlag fölé, a 30-as évek magyar prózájának csúcsára 
emeli, és ma is érvényes művé minősíti, azt etikai és esztétikai érté-
keinek már emlegetett összhangjában kell keresnünk. Nem minden 
értelmezés, befogadás jutott el ennek a szervességnek a fölismerésé-
ig, beismeréséig. Többféle redukció is forgalomban van az Ábel a 
rengetegben-nel kapcsolatban. A legáltalánosabb, mert legkényel-
mesebb annak a kedves mesének a befogadása, „elfogadása”, amely-
nek mesehőse a rokonszenves, okos, melegszívű, játékos kedvű. Ízes 
beszédű csíki székely fiú- a székelység eme mitizált néprajzi képlete. 
Jó, ha akár így is hatni képes az olvasói élményben, de értéke így 
alig több egy olcsón megszerzett írásos párnáénál, székely szőttesé-
nél, mely besorakozik legújabb sznobságaink közé.

Messzebbre jut az, akinek az etikai szépségekre is van „érzékszer-
ve”, s megsejt valami történelmileg aktuális üzenetet a csíkcsicsói 
székely fiú hargitai felnövekedésében. De ez még mindig csupán az 
életanyag szépségeire figyelő, azt tisztelő értelmezés, minősítés.

Tamási regényének összetett értékviszonyait nem folklorisztikus 
vagy történelmi, szociológiai vagy etikai redukciók, érdek szempon-
tú előfeltevések segítenek megragadni, hanem az életértékek és a 
megjelenítési mód együttes, komplex szemlélete. Az érzékeny, a tel-
jesség felé segítő Ábel-értelmezések mindig is ehhez a közelítéshez 
adtak ösztönzést.
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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!

Október
Rozsdás szelet

Fél kiló marhahúst füstölt szalonnával megtűzdelünk. Hagymát és reszelt 
sárgarépát pirítunk, majd megforgatjuk benne a húst, megsózzuk, borsozzuk, 
megpaprikázzuk, melléje teszünk paradicsomot és paprikát és kevés vízzel lassú 
tűzön puhára pároljuk. Kiszedjük a húst, szeletekre vágjuk és tálra tesszük, a 
pároló léből szószt csinálunk és ráöntjük a szeletekre. Főtt tésztával tálaljuk.

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!

DÁVID LAJOSNÉ TÓTH MARGIT, aki 
Endrődön élt, szept. 18-án hosszú súlyos 
betegség után elhunyt. Gyászolják: gyerekei, 
unokái és a rokonok

GYURICZA LAJOSNÉ DINYA ERZSÉ-
BET, aki Endrődön élt, 77 éves korában szept. 
11-én, hosszú, súlyos betegség után elhunyt. 
Gyászolják: férje, fiai, menyei, unokái és déd-
unokái

HORVÁTH JÓZSEFNÉ TÓTH TE-
RÉZ, aki Endrődön élt, 72 évesen szept. 20-
án hosszú súlyos betegség után elhunyt. Gyá-
szolja: a családja

KOVÁCS ELEKNÉ ALMÁSI MÓNIKA, 
volt nagylaposi, majd gyomai lakos szept. 10-
én 62 éves korában hosszabb betegség után 
elhunyt. Gyászolja: családja

VARJÚ FRIGYES, aki Endrődön élt, 
aug. 24-én 87 évesen rövid betegség után el-
hunyt. Gyászolják: Ilonka húga és családja, 
elhunyt Mónika húgának családja

†

Békesség haló poraikon, 
fogadja be őket az Úr 
az Ő országába. 
Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük!

Az endrődi Katolikus Központi Teme-
tőben kriptasírhelyeket lehet vásárolni. 
További információ a plébánián hivatalos 
időben személyesen, vagy a 66/283-940-es 
telefonszámon.

„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 takarí-
tását, karbantartását támogathatjuk ado-
mányok felajánlásával:

Készpénzbefizetés az endrődi plébá-
nián hivatali időben (munkanapokon 
8-12), vagy az Endrődi Szent Imre Egy-
házközségért Közhasznú Alapítvány 
számlájára befizetéssel vagy átutalással. 
Számlaszámunk: 53200015-10003231 
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet.

Az endrődi templomban, a katolikus 
szertartás szerint eltemetett halottak-
ról 40 évre visszamenőleg, név szerint 
megemlékezünk halálozási évfordulójuk 
napján.

Szép és üdvös lenne, ha a gyászoló 
család, egy éven belül havonta, egy éven 
túl évente szentmisét ajánlana fel elhunyt 
szeretteikért.

A nagylaposi Újba-
rázda Tsz. dolgozói: 
Laskai Lajos, Pely-
va Benő és Szántó 
Endre, a gépben 
Pelyva Miklós

Fényképalbum

Endrődi asszonyok a 
Hősök emlékművénél, 
hajdani tanácsi dolgo-
zók, a 60-as években

Az endrődi híd az 
1950-es években 
- Szujó Vince és 
Pelyva Miklós

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK
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Kedves vásárlóim!
Októberi ajánlataim:

kandallók, szeneskályhák,• 
zománcos üstök, üstházak,• 
hősugárzók, olajradiátorok,• 
gumicsizmák, esőruhák,• 
fejszék, fűrészek, balták,• 
virágföldek, műtrágyál,• 
virághagymák, rózsatövfek,• 
műanyagkukák, műanyagkannák,• 
demizsonok, hordók,• 
barkácsgépek, kéziszerszámok,• 
szeged, csavarok,• 
munkavédelmi cipők, kesztyűk,• 
festékek, hígítók, ecsetek,• 
gyertyák, mécsesek,• 
konyhai eszközök, izzók, kapcsolók,• 
ruhaszárítók, alu létrák• 

Várom vásárlóimat! 
FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus 
Alapítványi hírek

A 2007. év Kodály Zoltán halálának 125 éves évfordulója.
Kodály elképzelése:”Legyen a zene mindenkié!”, országszerte nem-

zeti programmá vált az 50-es években. A zenei nevelés fontosságáról 
vallott nézetei ma már világszerte ismertek. 

Utad során bármerre jársz, ha zenét hallgatsz, felvidulsz, megnyug-
szol. 

Kórusunk minden évben új zenei műsorokkal igyekszik meglepni, 
szórakoztatni a közönséget. Ez év februárjában a Német Kisebbségi Ön-
kormányzati bálon német táncdalokat adtunk elő. Május hónap utolsó 
vasárnapján a Hősök napi rendezvényen énekeltünk. 

Ebben az évben műsoron vannak: Kodály Zoltántól, az Esti dal, 
Nagyszalontai köszöntő, Ave Maria, Stabat Mater, Panque Lingua.

Hans Leo Hassler: Ünnepre jöttünk, Tanzen und Springen.
Samuel Jacobi: Istennek tetszenek, Claudio Casciolini: Panis 

Angelicus, Claude Gervaise: Táncdal, Johann Sebastian Bach: Ó, nézd, 
mi szép az élet, Már nyugosznak a völgyek. 

Perlini da Palestrina: Jesu, Rex admirabilis, Egy márványszoborhoz,.
Giusseppe Verdi: Rabszolgák kórusa, a „Nabucco” című operából 

részlet.
Jaques Arcadelt: Ave Maria, C. Saint-Saens: Ave Verum.
Brahms: Német Reqiem, Bárdos Lajos: Tábortűznél, Este van már.
Wolf Péter: Ave Maria.

Június 6-án, Brahms: Német Reqiem című művét német nyelvel ad-
tuk elő a Gyomaendrődi Református Nagytemplomban, másnap Szar-
vason az Evangélikus Ó-templomban, nagy sikerrel. Idén meghívott 
vendégkórus a Diósgyőri Vegyes Kar volt, Miskolcról. 

Október 4-én a zene Világnapja rendezvényünk a Polgármesteri Hi-
vatal dísztermében lesz. 

Október 21-én városunkba meghívott orgonaművész Varnus Xavér, 
református templom.

Október 22-én az Endrődi Katolikus Templomban ez évi legnagyobb 
műsorunk, Gyoma és Endrőd egyesülésének 25 éves évfordulónk ünne-
pe.

Városunkban immár hagyománnyá vált Karácsonyi Hangverse-
nyünk. Ezen évről évre többen vesznek részt. Most Gyomán tartjuk a ka-
tolikus templomban, elhuny Juhos Erzsike, volt kórustagunk emlékére. 

Egyre több zeneiskolás gyermeket elkísér a szülő, nagyszülő. Ré-
szünkre ez nagy öröm, hiszen ezzel elismerik a gyermekeik és a mi mun-
kánkat, törekvésünket.

Énekkarunk fennállása óta először (11 éves) fordult elő, hogy váro-
sunk első embere, a polgármester mint magánember anyagi támoga-
tással is hozzájárul működésünkhöz.

Csatlakozott a Kner Nyomda, Papp Lajos igazgató vezetésével, 40 
db kottatartó mappa elkészítésével. Az Önkormányzat Képviselőtestü-
lete 100.000,- Ft támogatást ítélt meg és adott. 

Minden mecénásunknak, rendezvényeinken minden résztvevőnek 
köszönjük támogatásukat. Tisztelettel vesszük, ha minél többen eljön-
nek meghallgatni, megnézni a Zene- és Művészeti Iskola növendékei-
nek, valamint kórusunk előadásait.

KÖSZÖNJÜK.

Részlet Kodály Zoltán 1937-ben megjelent Bicinia Hungarica című 
művének ajánlásából.

„Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk. Szebb, ha ketten összeda-
lolnak, aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Har-
mónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondjuk majd csak igazán: 
Örvendjen az egész világ!”

A kórustagok nevében

Holubné Hunya Anikó - Gecseiné Sárhegyi Nóra - Horváth Gáborné
Kuratórium elnöke          karnagy      kuratórium g.v., tag

A 2007-es évi területalapú támogatás lehetséges pénzügyi ke-
retszámait az 54/2007. (VII.2.) FVM rendelet szabályozza. Az egy-
séges területalapú támogatás SAPS (Uniós) része legfeljebb 105,52 
Euró lehet, amely hektáronként vehető igénybe. A nemzeti támo-
gatás pedig legfeljebb hektáronként 12000 Ft lesz. A hízott bika-
tartás támogatása bázisjogosultságonként 41000 Ft, az anyatehén-
tartás támogatása pedig termeléshez kötötten legfeljebb 28500 Ft, 
bázisjogosultságonként pedig legfeljebb 8000 Ft vehető igénybe. A 
területalapú támogatás helyszíni ellenőrzése szeptemberben elkez-
dődik, és október 16-ig befejeződik annak érdekében, hogy a mi-
előbbi kifizetés megtörténjen. Az ellenőrzést az MVH ellenőre és a 
falugazdászok közösen végzik. 

Időjárás: Az elmúlt időszakban (08.20-09.20.) 112,6 mm csapa-
dék hullott, amely a betakarításnak nem, de a repcevetésnek kedve-
zett. A búza vetése nem kezdődött még el. A napraforgók 2-2.5 t/ha 
körüli átlagtermést adnak. A kukorica betakarítása még a kezdetén 
van, de 4,0 t/ha átlagtermés várható.

Terményárak: A búza ára szeptemberben 6000-6200 Ft/q körül 
mozog. A napraforgó napi ára: 8500-8700 Ft/q körül van. A kuko-
rica várhatóan szintén magas 5800-6000 Ft/q áron veszik a keres-
kedők.

Állattenyésztés: A sertés átvételi ára a kissúlyban 270 Ft/kg. A 
hízott bika átvételi ára: 380 Ft/kg körül van jelenleg. A magas átvé-
teli árak miatt továbbra sem javult az állattenyésztés esélye a nehéz 
helyzet átvészelésére.

Vincze Tamás
falugazdász

Gazdahírek

Információ gazdálkodóknak
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