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A tartalomból:

Varga Lajos 
nevét vette fel a sportcsarnok - 13. oldal

Tűzoltók eskütétele és 
gépjármű szentelés - 16. old

Kis Bálint Napok - 12. oldal

folytatás a 6. oldalon

Tímár Mihály szalézi szerzetes atya, a 
gyomai katolikusok lelkipásztora június 
22-én vasárnap ünnepelte pappá szen-
telésének 50. évfordulóját. Mihály atya 
aranymisés. 

Dupla ünnep volt ez Gyomán, hisz 
ezen a szentmisén tíz fiatal részesült a 
bérmálás szentségében.

Némi izgalom is vegyült az ünnepi 
örömbe, mert fél órával a szentmise előtt 
jött a telefon, hogy a püspök úr autója 
meghibásodott, és vissza kellett fordulnia 
Szegedre. A Szentlélek útjába a technika 
ördöge sem tudott akadályt gördíteni, 
mert percre pontosan, amikor a szentmi-
sében a bérmálási rész következett, püs-
pök úr is mosolyogva megérkezett.

Az ünnepi mise elején a gyomai hívek 
nevében Horváth Gáborné köszöntötte 
Mihály atyát, és adta át a gyomai hívek 
ajándékát. Ezután az endrődiek köszön-
tötték régi lelkipásztorukat, és ők is átad-

ArAnymise Gyomán
Az augusztusi számunk a nyári 

szabadságolások miatt a megszokottól 
később jelenik meg!
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A Katona József Művelődési Központ 
júliusi programjai:

Június 30–július 5-ig SZAKE Színjátszó Tábor
Július 14-én és 21-én 8–12 óráig Véradás

Augusztus 4–8-ig a Rumba Táncsport Egyesület edzőtábora
 

Civil csoportok:
 

Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanszakai: a 
csoportokkal egyeztetett időpontban.

Rumba Táncsport Egyesület: hétfőn, szerdán 17 órától, vala-
mint kedden és csütörtökön 16.45-től

Galaktika Baráti Kör: minden hónap 1. szerdája 
(július 2. 18 óra)

Bélyeggyűjtők Klubja: minden hónap 1. csütürtökje 
(Július 3. 17 óra)

Őszidő Nyugdíjas Klub: minden csütörtökön 16–18 óráig

Az endrődi közösségi ház 
júliusi programjai

2008. július 19-én Anna-bál a Barátság Klub szervezésében
2008. július 31., augusztus 1-2 GTP tábor

GYOMAENDRŐDI SZENT FLÓRIÁN ALAPÍTVÁNY 

az 1996. évi CXXVI. Törvény 6. § (3) bekezdés rendelkezésé-
nek megfelelően ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot és értesíti 
Támogatóit, hogy a 2006-ban felajánlott SZJA 1%-jaiból az adó-
hatóság 4846 Ft összeget utalt át. Ezt az összeget az alapítvány a 
hely Tűzvédelmi feladatok megvalósítását biztosító szervezeti és 
technikai feltételei javításának elősegítésére használjuk fel.

Köszönjük a támogatást és kérjük, hogy a jövőben is támo-
gassák alapítványunkat adójuk 1%-ával.

Gyomaendrőd, 2008. április 23.
Dinya László

az Alapítvány képviselője

FELHÍVÁS
az UGARI ISKOLA egykori tanulóihoz, tanítóihoz

Az UGARI ISKOLA Kondorosi úti bejáratához EMLÉKOSZLO-
POT szeretnénk állítani.

Az EMLÉKTÁBLA felirata:
UGARI ISKOLA

/800 m-re Nyugatra/
1928-1970

Állíttatták az itt tanulók és tanítóik
2008

Érdeklődni lehet:
1. ALT JÁNOSNÉ SALAMON TERÉZIA
Gyomaendrőd, Toronyi u. 21.
Tel.: 66/284-538

2. BULA KÁROLYNÉ GELLAI IRÉN
Gyomaendrőd, Hősök tere 2.

FELHÍVÁS 50 éves iskolai találkozóra

Az endrődi általános iskolában 1958-ban végzettek ez év 
szeptemberi találkozóját szervezzük, melyhez kérjük szívesked-
jetek

Latorcai János és Gellai Margit 
5500 Gyomaendrőd, Pf. 77.
címre küldött levélben jelentkezni, hogy a részletes tájékoz-

tatást mi is megküldhessük. 

A találkozás reményében leveleteket várjuk: 
Latorcai János, Gellai Margit

A lengyel sportolónő életét adta 
születendő gyermekéért  

Június 9-én 
s z ü l ő v á r o s á b a n , 
Tarnowban temet-
ték el Agata Mroz 
E u r ó p a - b a j n o k 
röplabdázónőt.

Mroz első gyer-
mekét várta, amikor 
kiderült, hogy leuké-
miás. Férjével egyet-
értve úgy döntött, 

hogy csak a gyermek születése után végezteti el a csontvelő-át-
ültetést. A kislány, Liliana 2008. április 4-én jött világra – írja a 
LifeSiteNews.

A lengyel rajongók szépségük és nemzetközi sikere-
ik miatt csak „aranylányokként” emlegették a Mroz vezette 
röplabadacsapatot, amely 2003-ban és 2005-ben megnyerte a 
női Európa-bajnokságot.

Marian Florczyk kielce-i segédpüspök szerint Mroz „az 
élet és az anyaság szeretete, az életadás vágya és a születendő 
gyermek iránti hősies szeretet példáját adta”. Néhány órával a 
fiatalasszony halála után Lech Kaczynski köztársasági elnök be-
jelentette: a sportolónőnek a kimagasló érdemek elismerésére 
szolgáló egyik legrangosabb kitüntetést, posztumusz Polonia 
Restituta díjat adományoznak. 

Magyar Kurír

„Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” 
Elismerő Oklevél adományozása

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. 
május 29-i testületi ülésén a beérkezett javaslatok alapján Dr. Valach 
Bélánénak, nyugdíjas pedagógusnak „Gyomaendrőd Város Nevelés-
ügyéért” Elismerő Oklevelet adományozott.

„Dr. Valach Béláné nyugdíjas pedagógus testnevelés-biológia sza-
kos tanárt, aki rendkívül elkötelezett pedagógusként végezte munkáját. 
Dr. Valach Béláné a testnevelés és biológia tárgyak szeretetén kívül lel-
kes és következetes osztályfőnökként városunk helytörténetének isme-
retét és szeretetét is átadta tanítványainak.”

A kitüntető oklevél átadására a 2008. június 2-án 15,00 órakor ün-
nepélyes keretek között került sor.

www.gyomaendrod.hu
Szerkesztőségünk a kitüntetettnek szeretettel gratulál.

Hírek innen-onnan és házunk tájáról
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Miről döntött a Képviselő-testület június hónapban

Települési művészetoktatás feladatellátás átszervezése

Mint már korábban hírt adtunk róla, a városi művészeti oktatás át-
szervezésén dolgozott az önkormányzat és az érintett intézmények. A költ-
séghatékonyabb működtetés, a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám, 
a szűkülő normatív támogatási rendszer, valamint az a szándék, hogy 
városunk összes tanulója azonos esélyekkel vehessen részt az oktatásban, 
indokolja a két művészeti iskola összevonását. 

A határozati javaslat szerint: a Gyomaendrőd Képviselő-testülete, 
mint a Városi Alapfokú Művészetoktatási intézmény fenntartója 2008. 
szeptember 1. napjától az intézménybe fogadja a Körösmenti Alpfokú 
Művészetoktatási Intézmény néptánc és társastánc tanszakát, biztosítja a 
növendékek oktatását, képzését, valamint az ott oktató pedagógusokat to-
vábbfoglalkoztatásra átveszi.

Gyomaendrődi fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatásá-
ra pályázat kiírása

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 2008/2009-es 
tanévre a már felsőoktatási intézménybe felvett gyomaendrődi fiatalok 
számára. A pályázat elnyerése esetén félévenként egy összegben, 40. 000 Ft 
kerül kifizetésre, azaz havi 8000,- Ft/fő. 

Feltételek:
Gyomaendrődi lakos
Végzettségét az iskola befejezése után a városunkban is tudja haszno-

sítani
Elsőéves hallgató csak a második félévtől, amennyiben eredményes 

félévet zárt, tanulmányi átlaga nem rosszabb közepesnél, s azt a későbbi-
ekben is eléri

Kötelezettséget vállal, hogy tanulmányai befejeztével legalább a tá-
mogatás igénybevételének megfelelő időtartamig Gyomaendrődön kíván 
dolgozni

Több pályázó esetén, megegyező feltételek mellett a szülők szociális 
helyzete dönthet

A nyertessel a város megállapodást köt az ösztöndíj folyósításával kap-
csolatban

A pályázat beadásának határideje: 2008. szeptember 30.

A pályázat elbírálása: 2008. októberi testületi ülésen

A pályázathoz csatolandó:
A szülők kereset-igazolása
Igazolás arról, hogy a felsőfokú intézetbe felvételt nyert, vagy a félévre 

beiratkozott
Leckekönyv fénymásolata 
Nyilatkozat arról, hogy az önkormányzattal szerződést köt.

Városi egészségügyi intézmény szabadságolása

A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa, Dr. Torma Éva 
benyújtotta a Képviselő-testület felé a nyári, egységes szabadságolási ter-
vezetét, mely szerint 2008. augusztus 4-től augusztus 15-ig az intézmény 
zárva tart. A helyettesítést a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézete látja el. 

Óvodák nyári nyitva tartása

A közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyári nyitva 
tartása és szüneteltetése az alábbiak szerint alakul:

1. Táblázat
Óvoda Nyitva tartás szünetel Helyettesítő 

óvoda
Vásártéri óvoda Aug. 4-től aug. 22-ig Napsugár 

óvoda
Napsugár óvodák Július 7-től július 26 –g Vásártéri óvoda

Selyem úti óvoda Aug. 4-től aug. 22-ig Napsugár 
óvodák Fő úti 
óvodája

Blaha úti-
Csemetekert óvoda

Július 28-tól aug. 18-ig Napsugár 
óvodák

Polyákhalmi úti-
Tulipános óvoda

Június 30-tól aug. 15-ig Blaha úti-
Csemetekert 
óvoda és a 
Napsugár 
óvodák

Jókai úti-Margaréta 
óvoda

Július 21-től aug. 18-ig Százszorszép 
óvoda

Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrend válto-
zása

A MOBILBUSZ Kft az iskolai szünet idejére egy járatot más 
időpontban indítana, valamint a vasúti menetrend szerint kis mér-
tékben módosítaná.

A következő járatok megváltoztatásával értett egyet a Képvise-
lő-testület:

Hétköznap Déryné indulás: 7.20 h helyett 7.15 h- /vonat/
Hétköznap Déryné indulás: 17.20 h helyett 16. 40 h- /vonat/
A 20.15 h járat módosításához nem járult hozzá, mert a la-

kossági bejelentések szerint, a délutáni szakrendelések hosszan 
kinyúlnak, így a város másik részében lakók nem tudnának haza-
utazni. 

Bentlakásos intézmények korszerűsítése - TIOP pályázat

A Gondozási Központ az endrődi részen két idősek klubját 
működtet. (Fő út 66. szám alatt az 5. sz., míg a Blaha u. 2-6. sz 
alattit, amelyekben összesen 55 főt látnak el. ) a területi alapszol-
gáltatásoknak (étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, 
közösségi ellátás) a bázisa a Fő úti Idősek Klubja. Az épület lerom-
lott állapotú, és terület sincs arra, hogy az előírtaknak megfelelő-
en bővíteni lehessen, ezért a Blaha út 2-6 alatti épületet szeretnék 
átalakítani a modern kornak megfelelően. Ennek feltétele, hogy az 
épületben működő Rózsakert Esély Klubbot át tudják helyezni a 
Magtárlaposi utcába.

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

Pályázati keretek között lehetőség nyílt a Térségi Szociális Gon-
dozási Központban működő, fogyatékossággal élők szociális alap-
ellátását biztosító infrastruktúra fejlesztésére, mely a Magtárlaposi 
úton lévő épületre irányul. Amennyiben a beruházás pályázati 
pénzből megvalósulna, úgy a fogyatékkal élő gondozottakat a 
Blaha úti intézményből áthelyeznék a Magtárlaposon felújított, s e 
célra átalakított épületbe.

Endrődi Közösségi Ház lábazat felújítás

A Déryné Közösségi Ház külső homlokzata, de különösen a 
lábazata nagyon rossz állapotban van. Mivel a felújításra a bérlő 
(Templárius Alapítvány) nem vállalkozik, de a 2006. márc. 1-én 
kötött szerződés szerint nem is kötelessége, így a javítás elvégzésé-
re a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-től kértünk árajánlatot. A felújítási 
munkálatok 492.971- Ft-ba fognak kerülni.

Tájékoztató a belvízrendezési munkákról és tervekről

Gyomaendrőd belvízrendezését a Képviselő-testület célul tűzte 
ki, s ennek megfelelően zajlanak a projekt előkészítések, tervezé-
sek, engedélyeztetések, kivitelezések. 

A tájékoztatóból megtudhattuk, hogy VII ütemben folyik majd 
a munka, mindegyik ütem más és más településrészt érint. Jelenleg 
a második ütem kivitelezése zajlik, a város belterületének csapa-
dékvíz elvezetése. 

Jelenleg megvalósítás alatt: a Révzugi szivattyútelep második 
gépegysége, valamint megépül a Hantoskerti szivattyútelep, illet-
ve felújításra, fejlesztésre kerül a Szénáskerti csatorna, Görbekút-
Vidólaposi csatorna is. 

A többi ütem előkészítés alatt áll.

Felhívás!

A nagy lakossági igény miatt lehetségessé válik a lomtalanítás 
városunkban, bár nem a megszokott formában. 2008. július 19-én 
és 20-án lehet kiszállítani a felgyülemlett lomot a hulladékkezelő 
területére. Ezeken a napokon ingyen fogadja be a fölöslegessé vált 
tárgyakat, de annak kiszállításról mindenki maga gondoskodik. 

Lehóczkiné Timár Irén
Képviselő



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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HONTI ANTAL
1921-2008

Gyomaendrőd díszpolgára
tervezőgrafikus, festő, dekoratőr, fémműves, belsőépítész 

Született Gyomán, 
1921. szeptember 
17-én. 

Apja Honti An-
tal fűszer-, vegyes-, 
vas- és bőrkereske-
dő, 1911-ben nyitott 
Gyomán vegyeskeres-
kedést, anyja: Herter 
Julianna eladó. Két 
testvére van: Ida és 
Aranka. Felesége: Knap 
Margit htb. Gyermekei: 
László (1946) rajztanár, 
Katalin (1948) újságíró, 
Judit (1954) rajztanár. 

Tanulmányai: Békés-
csabai Felsőkereskedelmi 
Iskola, 1941; Belkeres-
kedelmi Minisztérium 
Dekoratőr Iskola, 1962. 

Életútja: 
Munkásságát három 

területre lehet osztani: I. grafikus, dekoratőr, belsőépítész 
(mely mindennapi munkája —  a megélhetése); II. festészet, 
ami áthatja egész életét; III. művészet- és művelődés-szer-
vező (Kép-Presszó, Honti Műhely-Galéria stb.). 

Szülei kereskedőnek szánták. A kereskedőiskolából a há-
borúba csöppent, majd hadifogságba került. A táborban Ma-
dách Imre: Az ember tragédiája c. művének adaptációjához 
készített díszletet, domborított papírból. Hazatérte után nem 
volt lehetősége a továbbtanulásra. Sokféle munkát vállalt, 
1948-53 között a mezőtúri fazekasok között alkotott. Művészi 
tehetségét mint grafikus-dekoratőr bontakoztatta ki a békés-
csabai dekoratőrműhely, az endrődi, gyomai, mezőtúri ÁFÉSZ, 
majd a mezőtúri gépészeti főiskola tervezőgrafikusaként. 
Tervezett és készített faliújságot, plakátot, kiállító pavilont. Az 
agyag, textil, fa, papír mellett kedvenc anyaga a réz. Ötvös-
művészi igénnyel készített emléktáblái, plakettjei, cégfirmái, 
belsőépítészeti remekei díszítik Gyomaendrőd, Békéscsaba, 
Körösladány, Mezőtúr, Medgyesegyháza, Mezőgyán, Oros-
háza éttermeit, fogadóit, üzleteit, művelődési házait. 

Közéleti tevékenysége: 
1965-ben, Gyomán létrehozta a Kép-Presszót a Fészek cuk-

rászdában, ahol Gaburek Károly, Koszta Rozália és más Békés 

megyei művészek, illetve a Hódmezővásárhelyi Művésztelep 
alkotóinak munkái mellett a saját pasztelljei és metszetei is 
láthatók voltak. 1974-ben Művészet az iskolában címen fo-
lyosógalériát szervezett a gyomai gimnáziumban. 1977-ben 
emlékkiállítást szorgalmazott Pásztor Jánosnak és Vidovszky 
Bélának. 1980-ban — saját otthonának egy részét leválaszt-
va — elkészült a Honti Műhely-Galéria, otthont adva a képző- 
és iparművészet mellett az irodalomnak és a zenének. 

Önálló művei: 
Honti Antalról..., album, 2000. 

Rádió, televízió műsorok:
MTV Híradó, 1966; MTV Évgyűrűk, 1987. 

Kiállítások: 
Gyoma, a volt 48-as Kaszinó nagyterme, 1959; Gyoma, 

Kép-Presszó, 1965; Békés, Művelődési Ház, 1966; Békés-
csaba, TIT Művészeti Klub, 1967; Békéscsaba, Munkácsy Mi-
hály Múzeum (kollektív), 1969; Endrőd, Hídfő étterem, 1970; 
Gyoma, Kiss Lajos Gimnázium „A Honti család” című kiállítás, 
1974; Gyoma, Műhely-Galéria, 1990; Gyoma, Katona József 
Művelődési Központ, Életmű-kiállítás, 1995; Gyoma, Katona 
József Művelődési Központ, Számítógépes grafikák, 1996; 
Gyoma, Műhely-Galéria, Állandó kiállítás, 1996-2002; 
Gyoma, Városi Képtár „A Honti család”, 2000. Kiállítási 
pavilonok: 1952-1988-ig a békéscsabai augusztus 20 i ünne-
pi vásárokra az endrődi FMSZ részére, fontosabbak: Kisbíró 
falatozó. Csikóbőrös kulacs alakú borkóstoló (a Bukóbőrös 
kulacs alakú borkóstoló (a Budapesti Mezőgazdasági Vásáron 
és az Egri Vásáron is szerepelt), 1964 és 1968: Gyomai Járási 
Kereskedelmi és Ipari Kiállítás tervezése és kivitelezése. 

Díjak, kitüntetések: a Budapesti Mezőgazdasági Kiállításra 
tervezett gabonatermesztési makett [DATE Mezőgazdasági 
Főiskola, Mezőtúr részére] bronzérmet nyert, 1978; Szoci-
alista Kultúráért, 1986; a Budapesti Művészetbarátok Egyesü-
letének Emlékplakettje, 1988, Gyomaendrődért Emlékplakett, 
1989, Gyomaendrőd Város Díszpolgára, 1996. 

Irodalom: 
Művészetbarátok könyve / szerk. Gergely Mihály, Bp., 

1994, 247. p.; Egy különös művész érdekes otthonában / Uj 
Rezső = Békés megyei Népújság, 1967. március 24.; Galéria a 
Körös partján / Andódy Tibor = Pesti Műsor, 1984. június; Öt-
éves a gyomai Honti-galéria / Dér Endre = Új Aurora, 1985, 
3. szám; A mai reneszánsz ember / Molnár Lajos = Békés Me-
gyei Nap, 1995. október 9.; Számítógépes varázslás Hontitól / 
Csath Róza = Békés Megyei Hírlap—Magazin, 1996. szeptem-
ber 14.; Vidéki képtár — országos értékek / Banner Zoltán 
= Bárka, 1997, 2. sz.; Honti albuma = Komárom-Esztergom 
Megyei Hírlap, 2000. április 6.; Megjelent Honti Antal élet-
műve = Blikk, 2000. április 6.; Honti Antalról / Banner Zoltán 
= Művészet és Barátai, 2001. május. Mj.: A cikkek teljes 
felsorolása megtalálható a Honti Antalról... című albumban.

„Egyedülálló az a tudatosság s egyben megszál-
lottság, amellyel Ő azt az esztétikai környezetalakító 
ösztönzést, amit fémből-fából-textilből-műanyagból-
papírból kreált dekorációi és belső terei kivitelezése 
közben átélt, szerette volna átültetni, meggyökereztetni 
polgártársaiban. Egyedülálló, de legalábbis nagyon rit-
ka az a körültekintő és elszánt célratörés, ami — megint 
csak talán Vasarely “színes városának” a bűvöletében 
— az artisztikumra példásan érzékeny, tehát belsőleg, 
lelkileg is színes Gyoma megálmodásában vezette.”

Tartalmas és gazdag életútját a 2008. június 5-én hosszú 
betegség után otthonában bekövetkezett halála zárta le. Te-
metésén régi barátja, Dr. Frankó Károly háziorvos mondott bú-
csúbeszédet.

Forrás: Gyomaendrődi ki kicsoda?
www.hontiantal.hu



VÁROSUNK2008. július 5

E M B E R K Ö Z E L B E N  A Z  O LVA S Ó
Bevándorlóként  ízig-vérig hunyai 

beszélgetés Petényi Szilárdné hunyai polgármester asszonnyal

Tisztelt Polgármester Asszony!
Kedves Anikó!

Nincs olyan ember Hunyán, aki ne ismerne, pedig nem vagy 
hunyai, hanem úgymond bevándorló. Hogy kerültél Hunyára?

1975-ben költöztünk Hunyára a férjemmel. Mindketten itt kaptunk 
állást és szolgálati lakást.

A férjem a Hunyadi Mezőgazdasági Szövetkezetben dolgozott nö-
vénytermesztési ágazat vezetőként, majd szövetkezeti elnökként, én 
pedig a helyi Általános Iskolában kezdtem tanítóként.

Mi magunk sem gondoltunk akkor arra, hogy itt éljük le az életün-
ket, hiszen szinte gyerekként kerültünk a településre. 

Az emberek befogadtak minket, és mi is megszerettük őket. Tőlük 
láttuk a szorgos munkát, hiszen Hunyán mindig szorgalmas emberek 
éltek. Bár többször hívtak bennünket más településre dolgozni, mi 
mégis itt maradtunk 

Talán már nem is tudnánk más településen élni.

Hogy alakult hunyai pályafutásod, életed?

Mikor Hunyára kerültem, óvónői végzettségem volt. Aztán, mond-
hatom, egy életen át tanultam, hiszen utolsó vizsgámat 2006 januárjá-
ban tettem le. 

Nagyon szeretem a gyerekeket, hívatásomnak tekintettem a pe-
dagógusi pályát.  Pedagógusként, majd intézményvezetőként fele-
lőséggel tartoztam azokért, akiket rám bíztak. Mindig azon voltam, 
hogy ne érezzék a gyerekek azt, hogy ők kistelepülésen élnek. Minden 
bíztosítva volt számukra: informatikai oktatás, nyelvtanulás, úszások-
tatás, táncoktatás, zenetanulás, képzőművészeti oktatás. Tehát a tudás 
kapuja nyitva állt, csak be kellet rajta lépni.Úgy gondolom sikeres évek 
voltak. Aztán 2005-ben mégis tovább léptem. Békéscsabára hívtak az 
ILS Idegennyelvi Szakközépiskolába igazgatóhelyettesnek. Itt pedagó-
giai asszisztenseket tanítottam, akik aztán tovább tanultak valamelyik 
pedagógiai főiskolán vagy egyetemen. Nagyon szép emlékem fűződik 
az ott eltöltött időhöz is. Aztán mégis visszajöttem a mi kis települé-
sünkre.

Mi indított arra, hogy két évvel ezelőtt indulj polgármester-
nek, hisz manapság kis településen nem könnyű a fennmaradás, 
főleg nem a fejlődés.

Felkértek arra, hogy vállaljam el ezt a megbizatást, és én szeretném 
becsülettel végigcsinálni. Szeretném hinni azt, hogy majd  négy év el-
teltével azt mondhatom: érdemes volt. 

Sokat gondolkodtam azon , képes vagyok-e jobbítani az itt élő em-
berek életminőségén ? 

Tisztában voltam azzal, hogy nagyon sok problémát kell megolda-
nom. Olyan döntéseket kellett meghozni a Képviselő-testülettel közö-
sen, ami érdekeket sértett.Végig kellett gondolni azt, hogy a csődhely-

zet felé rohanjunk, vagy azt akarjuk, hogy a település megmaradjon.
Úgy érzem, sikerült talpra állítani a települést. Persze egy vezető nem 
lehet sikeres, ha nincs mögötte egy olyan csapat , aki egyetért az általa  
kitűzött céllal. 2007-ben nagyon sokat dolgoztunk. Szerencsés vagyok, 
hiszen a hunyai Képviselő –testületben mindenki azért dolgozik, hogy 
a település fejlődjön. Ez szemmel láthatóan is sikerül.

Látom, hogy a falu szépül, fejlődik. Hogy tudtad ezt elérni?

Mindenki azon panaszkodik, hogy nincs pénze az önkormányza-
toknak, ami sajnos igaz . Kistelepülésen ez mégjobban érződik, hiszen 
a költségvetés is nagyon szűkös.

Sok odafigyelésre, átgondolt tervezésre, szervezésre van szükség. 
Megértettük, csak arra számíthatunk, amit mi magunknak megcsiná-
lunk. Nem várunk semmire, haladunk a kitűzött cél felé, vagyis amit 
a Képviselő-testülettel  elterveztünk a 4 éves gazdasági programunk-
ban.

Hálával tartozom  a vállalkozóknak, akik mindenben segítik a  mun-
kámat. 

Hunyán nagyon sok jó ember él. Velük közösen olyanná tudjuk ten-
ni a települét, amilyenné szeretnénk.

Hogyan látod Hunya jövőjét?

Én bízom  Hunya jövőjében. Nem hiszem azt, hogy az ország sok-
sok  kistelepülését halálra  ítélik. Hiszen itt is emberek élnek , akiknek 
joguk van az emberhez méltó élethez. 

2007-ben talán a megyében egyedüliként nőtt a lakosság száma. 
Ma már 4 boltban szolgálják ki az embereket.  Tehát,  nem adjuk fel! 
Persze a mi településünk is elöregedő település. Éppen ezért fontos, 
hogy méltóképpen gongoskodjunk az idősekről, hogy az itt lévő gyere-
kek sorsa megnyugtatóan legyen rendezve, és a fiatalokról sem szabad 
megfeledkezni. 

Mire az olvasók kézbe veszik lapunkat, túl leszünk egy remél-
hetőleg szépen sikerült falunapon. Mi ennek a jelentősége?

A Falunapnak mindenképpen közösségformáló ereje van. Fontos-

nak tartom azt, hogy az emberek érezzék kézzel foghatóan azt, hogy 
értük dolgozunk. Hagyományteremtő céllal,  most először,  búcsúval 
egybekötött rendezvény lesz, hiszen Hunya katolikus település. Remé-
lem , mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő programot.

További terveid?

Sajátos módon szeretném megfogalmazni terveimet :

,, Gondjaim lehúznak a földre, vágyaim felrepítenek az égre.
   Ide kell hozni a nagyvilágot.
   Ide kell hozni mindent ami szép, ami jó,
   Ami kellemes és amit  érdemes.”

Kívánom, hogy terveid megvalósuljanak, Isten adjon erőt a kö-
zért végzett munkádhoz.

Iványi László
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Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

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

JÚLIUSI ÜNNEPEK
  2. szerda:  Sarlós Boldogasszony
  3. csütörtök:  Szent Tamás apostol
  4. péntek:  Portugáliai Szent Erzsébet
  5. szombat:  Zaccaria Szent Antal áldozópap
  6. vasárnap:  Évközi 14. vasárnap
  9. szerda:  Szent Zhao Rong Ágoston áldozópap vértanú
11. péntek:  Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje
13. vasárnap:  Évközi 15. vasárnap
14. hétfő:  Lellisi Szent Kamill áldozópap
15. kedd:  Szent Bonaventura püspök, egyháztanító
16. szerda:  Kármel-hegyi Boldogasszony
17. csütörtök:  Szent Zoerárd-András és Benedek remeték
18. péntek:  Szent Hedvig királynő
20. vasárnap:  Évközi 16. vasárnap
21. hétfő:  Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító
23. szerda:  Szent Brigitta szerzetesnő
24. csütörtök:  Árpád-házi Szent Kinga szűz
25. péntek:  Szent Jakab apostol
26. szombat:  Szent Joakim és Szent Anna, Szűz Mária szülei
27. vasárnap:  Évközi 17. vasárnap
29. kedd:  Szent Márta
30. szerda:  Aranyszavú Szent Péter püspök
31. csütörtök:  Loyolai Szent Ignác áldozópap

JÚLIUSI MISEREND
Endrőd

Plébános szabadsága alatt: vasárnap: 8-kor, és 19 órakor. 
Hétköznap reggel fél 8-kor rózsafüzér.

Szent Gellért Iskola kápolnájában
A nyári vakáció alatt nincs mise!

Hunya
Plébános szabadsága alatt: vasárnap: reggel 8-kor. 

Kedden, csütörtökön, elsőpénteken és szombaton este 6-kor rózsafüzér. 

Gyoma
Vasárnap 10-kor, hétköznap 19 órakor, 

hétfőn reggel 8-kor. 
Szombaton 19 órakor vasárnapi előesti mise.

ták ajándékukat.
A szentbeszédet Mihály atya mondta, 

felidézve a fiatalkori gyomai emlékeit.
Dr. Kiss-Rigó László püspök úr buz-

dította a fiatalokat, hogy a bérmálkozók 
a jó érdekében tudjanak összefogni Is-
tennel, egymással, embertársaikkal. A 
bérmálásban a Szentlélek ehhez ad erőt.

Püspök úr többek között elmondta, 
hogy Mihály atya is ötven év alatt a jó cél 
érdekében sokakkal összefogott, hogy 
lelkipásztori céljait teljesítse. Összefogott 
Don Boscoval, akinek a rendjéhez csat-
lakozott mint szalézi atya, összefogott 
azokkal, akiket szolgált a közösségek-
ben. Ötven év alatt a sok összefogással jó 
gyümölcsöt tudott teremni. Sok mindent 
ismerünk, de egyedül a Jó Isten ismeri 
és tudja azt a sok szépet, amit Mihály 
agya az Ő segítségével életében ki tudott 
hozni…. Kívánjuk, hogy ezt még sokáig 
megtegye.

Az egyházmegye nevében püspök úr 
átadta XVI. Benedek pápa áldását.

Az ünnepi hálaadó szentmisén a 
zsúfolásig megtelt gyomai templom ol-
táránál az ünnepelt aranymisés P. Tímár 
Mihály SDB aranymisés atya mellett ott 
állt két rendtársa, P. Baji János SDB és P. 
Frank Pál SDB, valamint Iványi László 
endrődi plébános, tb. kanonok. Dr. Kiss-
Rigó László püspök úron kívül jelen volt 
még Orbán Sándor körösladányi plébá-
niai kormányzó és Várfi András polgár-
mester úr is.

A Városunk Újság Szerkesztőségé-
nek nevében kívánunk Mihály atyának 
jó egészséget, Isten áldását további papi 
életére.

Iványi László

ARANYMISÉRE
ajánlom Misi bácsinak szeretettel

Köszönteni jöttünk, 
Endrőd község nevében.
Aranymisére s áhítatra, közös ünneplésre.
Kedves Misi bácsi.

Köszönteni s hálát adni 
Istenünknek s égi Édesanyánknak.
Egy aranymisés papnak, 
Köszöntést mondani,
- azaz Misi bácsinak.

Emlékszel? 25 évvel ezelőtt
Az Endrődi Templomban
Én is köszöntöttelek, 
Istenem!
Megint eltelt 25 esztendő?
Érted Te ezt Misi bácsi?

Sokakat vezettél az oltárhoz, 
Vezettél a szentáldozáshoz, bérmásáláshoz
Egy Isteni örök hűséghez,
-megszámláltad-e ezt Misi bácsi?

30 éve ismerlek, Te vezettél az Úrhoz,
Te fogtad a kezem, és vezettél. 
Amikor csónakázni mentünk veled, nem féltünk, 
De Te remegtél
- mert féltettél.
Emlékszel Misi bácsi?

Endrődön 5 évet töltöttél,
Nagyon megszerettünk. 
Tudod mit szerettünk benned?
„Testvérek, gyertek, és csináljuk!”
S Te együtt sírtál, nevettél velünk.
Emlékszel Misi bácsi?

Amikor elmentél Tőlünk,
Még a püspökhöz is elmentünk.
Téged az Úr nagyobb feladatra hívott,
És Mi itt maradtunk, mindig vártunk,
Hogy mikor jössz el újra közénk.
-emlékszel Misi bácsi?

Most 50 éves szolgálatod ünnepeljük, 
Aranymisés áldásodat várjuk.
A mennyben most édesanyád és édesapád lelke
Összekulcsolt kezükkel érted imádkoznak.
A barátok, hittanosok, tanítványok
Egy nagyon nehéz életutat látnak.
- mit mondasz most kedves Misi bácsi?

Eljöttünk most Mi is,
Endrődi Egyházközség küldöttsége,
Átadjuk, amit neked gyűjtöttek,
A kedves hívek.
Átadjuk e szerény ajándékot.
Kedves Misi bácsi.

Légy egészséges,
Mindig vidám,
Tedd a dolgod,
Amit Isten bízott Rád.
A Boldogságos Szűz Mária Édesanyai oltalma 
Az Úrjézus kegyelme áldjon Tégedet-
Ezt kívánjuk Mindnyájan
Az Endrődi hívek nevében:
- kedves Misi bácsi

Gyomaendrőd (Gyoma), 2008. június 22.

Fr. Ungvölgyi János
Endrődi Egyházközség Világi Elnöke

Aranymise Gyomán
folytatás a címoldalról
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A meglepetés
Kaptatok már olyan ajándékot, amely finomság és játék is 

egyben? Mi gyermeknapon ilyen ajándékban részesültünk. 
Képzeljék el egy német bácsi, Gerhard Stengel - Bad Vilbel vá-
ros Önkéntes Tűzoltósága és a Christopherus Egyesület nevében 
iskolánk minden kisdiákját meglepte Kinder-tojással. Igazgató 
bácsi közölte velünk a jó hírt, és kiosztotta a meglepetés finom-
ságot. Nagyon örültünk, és ezúton is köszönjük a kedvességét.

Szilágyi Melinda 4. osztály

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda hírei

Vidám nap az iskolánkban
Nagyon vártuk a május 30-át. Reggel, amikor megérkeztünk az 

iskolába, az udvaron megpillantottuk az ugráló várat és a trambu-
lint. Türelmetlenül kérdeztük tanító nénit, mikor mehetünk ugrál-
ni. Ő azt mondta, hogy más programok is vannak pl. kerékpárver-
seny, a sorversenyek, a lisztfújás, kapura lövés, szkander verseny, 
ugrókötélverseny, kötélhúzás, dekázás, hullahopp karikázás, vízi-
bombadobás. Meglepődtünk a sok program hallatán.

Azt sem tudtuk, hová menjünk. Végül úgy döntött az osztály, 
hogy sorversennyel kezdünk. Mindegyik program nagyon tetszett, 
de legjobban a trambulint és az ugróvárat élveztük. Nemsokára fül-
süketítő szirénázás vonzott bennünket az udvar közepére. Megér-
kezett a rendőrautó. Kipróbálhattuk a felszereléseket, s ajándékot is 
kaptunk a rendőr bácsitól.

Ezt követte a judo-bemutató, majd egy érdekes bábelőadást lát-
hattunk, amelyre meghívtuk az óvodásokat is. A színes programot 
Kiss Kata koncertje követte. Ő gyermekdalokkal is szórakoztatott 
bennünket. 

A program bográcsos paprikás krumpli főzéssel zárult. Talán ez 
volt a nap fénypontja. Emlékezetes élményt nyújtott nekünk. Re-
méljük jövőre is sikerül ilyen vidám napon részt venni.

Szurovecz Erik  
Wolf Péter  3.osztály



zentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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SZENT JAKAB APOSTOL
Ünnepe: július 25

Jakab apostol 
Betszaidában szü-
letett. Az Egyház 
hagyományában az 
,,idősebb” nevet 
kapta, hogy megkü-
lönböztessék a Szent 
Fülöppel együtt má-
jus 11-én ünnepelt 
,,fiatalabb” Jakab-
tól, az ,,Úr testvé-
rétől”. Zebedeus és 
Szalóme fia, Szent 
János evangélista 
bátyja volt. Apjától 
örökölve a mester-
ségét, a halászat-
ból élt. Akkor látta 
meg őt Jézus, ami-
kor a Genezáreti tó 
partján járva kezdte 
egyenként meghívni 
apostolait. Miután 
meghívta Pétert és 
Andrást, ,,folytatva 
útját megpillantotta 
Zebedeus fiát, Ja-
kabot és testvérét, 

Jánost. Éppen hálójukat javították a bárkában apjukkal, 
Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bár-
kát apjukkal együtt és nyomába szegődtek” (Mt 4,21).  
Simon Péter és János mellett Jakab a harmadik, akinek 
az Úr különleges feladatot szánt: Simon a szikla, aki az 
apostolkollégium feje, az Egyház sziklaalapja lesz; János 
a szeretett tanítvány, aki legközelebb állt az Úrhoz; Jakab 
pedig az első vértanú az apostolok közül. Ezért kiváltsá-
gos helyzetekben - a színeváltozáskor, Jairus leányának 
föltámasztásakor és a Getszemáni-kertben - csak hármu-
kat vette maga mellé Jézus. 

Jakab egyébként lobbanékony természetű volt. Szent 
Lukácstól tudjuk a következő esetet, amely mutatja, hogy 
Jakab tisztában volt vele, hogy Jézus mennyire más mes-
ter, mint a farizeus írástudók. Amikor úton Jeruzsálem 
felé a szamariaiak az egyik faluban nem voltak hajlandók 
szállást adni Jézusnak, Jakab az öccsével együtt felhá-
borodva mondta: ,,Uram, ha akarod, lehívjuk az égből az 
Isten nyilát, hadd pusztítsa el őket!” Ezért nevezte el Jé-
zus e két tanítványát Boanergesznek, ami annyit jelent: a 
mennydörgés fiai.

Az Evangéliumból azt is tudjuk, hogy Jakab milyen 
odaadással várta Isten országát. Szalóme asszony a fiaival 
együtt odament Jézushoz és leborult előtte, hogy kérjen 
tőle valamit. Jézus megkérdezte: ,,Mit akarsz?” ,,Intézd 
úgy - felelte -, hogy két fiam közül az egyik jobbodon, a 
másik balodon üljön országodban.” Jézus így válaszolt: 
,,Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni abból a kehely-
ből, amelyet majd én iszom?” ,,Tudunk!” - felelték. Jézus 
így folytatta: ,,A kelyhemből fogtok ugyan inni, de hogy ki 
ül a jobbomon és balomon, azt nem én döntöm el. Az azo-
kat illeti, akiknek Atyám szánta.” A többi tíz ennek hal-
latára megneheztelt a két testvérre. Jézus azonban oda-
hívta őket magához és így szólt: ,,Tudjátok, hogy akiket 
a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a 
hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük. Köztetek 
nem így lesz. Hanem aki nagyobb akar lenni közületek, 
a szolgátok lesz, és aki első akar lenni, a rabszolgátok 
lesz. Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem hogy Ő szolgáljon, és odaadja életét váltságul so-
kakért.”

Jakabban jó talajba hullottak az Úr e szavai. Amikor 
Heródes Agrippa király 41-42-ben az Egyházra támadt, 
elsőként Jakabot ölette meg karddal. Ő lett az első vérta-
nú az apostolok között. 

A középkor egyik leghíresebb búcsújáró helye Szent 
Jakab sírja volt a spanyolországi Compostellában. A 8. 
századtól él az a hagyomány az Egyházban, hogy Jakab a 
mai Spanyolországig jutott el missziós útján. Egy későb-
bi, 13-14. századi leírás még azt is tudja, hogy igehirde-
tésének nem volt sok foganatja, el is veszítette Jakab a 
kedvét, sakkor megjelent neki Zaragozában a Szűzanya 
és megvigasztalta. E hagyomány a breviáriumba is be-
lekerült: ,,Jézus Krisztus mennybemenetele után Jakab 
Júdeában és Szamariában hirdette Jézus istenségét és 
sokakat elvezetett a keresztény hitre. Ezután Hispániába 
ment, ahol néhány embert Krisztushoz térített, akik kö-
zül később hetet Péter apostol püspökké szentelt és His-
pániába rendelt.”

Jakab hispániai jelenléte ereklyéi átvitelének köszön-
hető. Nem tudjuk, melyik évben vitték Jakab földi marad-
ványait Jeruzsálemből Hispániába, valószínűleg az arabok 
pusztítása elől menekítették el őket a 7. század elején. 
A 9. századtól a hagyomány egyöntetűen vallja, hogy Ja-
kab sírja Hispániában van. A legenda szerint a feledésbe 
ment sír helyét éjszaka csodálatos fény jelölte meg, s a 
megtalált sírt 800 óta egyre növekvő tisztelet vette körül. 
Először egy kis kápolnát építettek föléje, amit 899-ben 
III. Alfonz király kibővített. Az arabok 997-ben lerombol-
ták, magát a sírt azonban megkímélték. 1075-1128 között 
épült az a bazilika, mely lényegében ma is áll.  

FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók, 

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

KAPUFA BT.  Gyomaendrőd, II. ker. 467.
06/70 513-95-14

A kondorosi úton, a vásártér után

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!
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A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány

(5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.)
Közhasznúsági jelentése a 2007. évi tevékenységéről

Az alapítvány az 1997. évi CLVI. Törvény értelmében a Békés Megyei 
Bíróság Pk. 60.081/2005/4. számú végzés alapján 2432. szám alatt nyilván-
tartásba vette.

Az alapítvány tevékenysége: 
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tehetséges diákjai 

tudásának fejlesztése, rászoruló diákok támogatása.

Mérleg (ezer Ft-ban)
Előző év Tárgyév

Forgóeszközök 2287 349
    Pénzeszköz 2287 349
Eszközök összesen 2287 349
Saját tőke 2287 349
    - induló tőke, jegyzett tőke 30 30
    - tőkeváltozás eredmény 257 2257
    - tárgyévi eredmény 2000 -1938
Források összesen 2287 349

Eredménykimutatás (ezer Ft-ban)
 

Előző év Tárgyév
Összes közhasznú
tevékenység bevétele 2149 208
   támogatás
     - vállalkozástól 1995 -
     - magánszemélytől 30 76
     - alapítótól 
     - önkormányzattól 100 100
Egyéb bevétel 24 32
Összes közhasznú
tevékenység költsége 149 2146
  - anyagjellegű ráfordítás 7 29
  - egyéb ráfordítás 142 2117
Tárgyévi eredmény 2000 -1938

Az alapítvány valamennyi bevételét az alapítvány alapszabályában 
meghatározott célokra használta fel. A kuratórium döntése értelmében a 
2006. évi eredményt egy köztéri játszótér létesítésére fordította az alapít-
vány, mely az endrődi Népligetben került megépítésre, ennek pénzügyi 
teljesítése 2007. évben történt.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai díjazás nélkül végzik tevékeny-
ségeiket.

Farkas Zoltánné, az alapítvány képviselője

A Dr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány a személyi 
jövedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján a magánsze-
mélyek felajánlásából 2007. évben 127005 Ft támogatást kapott. A tá-
mogatás összege az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően az ala-
pítvány tőkéjét növeli. A tőke kamatát az endrődi születésű, hátrányos 
helyzetű gyermekek továbbtanulásának támogatására használtuk fel.

Köszönjük támogatóink segítségét, továbbra is várjuk támogatásu-
kat! Adószámunk: 19062255-1-04.

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma – Farkas Zoltánné

Így is lehet…
Kellene, kell, szükséges, érdemes stb. Jó, ha egy irányba me-

gyünk. Az ember keresi, többségében meg is találja a baráti ke-
zet, ez a jól működő társadalmi szervezettség alappillére. Azt is 
tudom, hogy sok ellenpólus van, érdekkülönbözőségek, ellenté-
tek, sajtó – szólás – vallás – lelkiismeretei másságok, etnikai, stb. 
problémák, anyagi körülményekről nem is szólva. Nem elhanya-
golható feszültségek, jelen vannak, számolnunk kell következmé-
nyeivel.

Az ember dolga, hogy tudjon mindezekről, s nem gerjeszteni, 
hanem tolerálni (nem szeretem az idegen kifejezéseket) tudja.

Ennyi bevezető után, mi írásom lényege?
2008. május 16-17-18-án három napos ünnepség-rendez-

vénysorozat volt Gyomaendrődön. Endrődi emberek – lakói, 
szülöttei – ünnepe volt, de a tapintatot megjelenítették, igazá-
ból Gyomaendrőd is jelen volt. Ez így helyes, ez a járható út. A 
meghívóból nem tűnt ki, de a rendezvény-sorozat részemre azt a 
véleményt alakította, hogy három – sőt több – szervezője, lebo-
nyolítója volt az ünnepségnek.

Kezdjük a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolával. Leírha-
tom, nem biztos, hogy mindenkinek van róla tudomása, ez az in-
tézmény az ország alap- és középfokú iskoláinak egyik patinása. 
Több éve nyugdíjas vagyok, pártatlanságom, elfogultságom ga-
rantált. Senkit nem szeretnék megsérteni, hasonlat: Gyulán tég-
lából is időtálló várat építettek. Az intézmény remek programot – 
műsort szervezett, adott, a vendégeit endrődiek módján fogadta.

Gördülékeny, vendégszerető, látványos, élménydús rendezvé-
nyek voltak, köszönet érte, mindenki részese volt, az első osztá-
lyos tanulótól …. (Nincs sorrend!)

Az Endrődiek Baráti Köre megemlékezett ifjúkorunk, fiatal-
ságunk színteréről, az akkor nyűgnek tűnő létesítményekről, ma 
már feledhetetlen iskoláinkról, tudásunkhoz jutás első lépcsőfo-
káról. Emléktábla mindezek jeléül, szép embléma, reméljük meg-
él annyit, mint az épületek falai. Alkotói elgondolás, mindehhez 
méltó kivitelezés, az elismeréshez illő módon.

Az Endrődi Római Katolikus Egyházközség szintúgy részese, 
vállalója, támogatója volt a három napos rendezvényeknek. Kor-
osztályom jelentős része katolikus vallású családi környezetben 
nőtt fel, tiszteljük, elismerjük az endrődi egyházközösség régi 
és jelenkori erőfeszítéseit, eredményeit. Úgy éreztem, mindezek 
megjelenítetté váltak.

A több napos sorozatot a város vezetője keretbe foglalta, tette 
mindezt közmegelégedésre.

Soraimat kezdtem: így is lehet… Endrődiek Baráti Köre, 
vállalva Gyomaendrődöt, Rózsahegyi Általános Iskola, Endrődi 
Katolikus Egyházközség, a település önkormányzati vezetése, az 
endrődi emberek kezet fogtak egymással. A számos és színvona-
las műsorszámok elismerése mellett, számomra az egy irányba 
haladás megjelenített volt, bízván abban, hogy később „mintául” 
szolgálhat.

Mindezekért elismerés, köszönet.

Gyomaendrőd, 2008. május 28.
Varjú József

SACRAMENTUM 
Temetkezés

Gyomaendrőd (Gyoma), Bajcsy-

Zs. u. 117.

Fiókiroda: Endrőd, Endrődi u. 9.

Állandó ügyelet: 06-30/696-71-17
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Újabb adalék a Szent Antal szegényházról

Tisztelt Olvasó!

Már évekkel ezelőtt egy rövid cikkben foglalkoztam a 
Szent Antal ház történetével, a szoborfülkébe visszahelye-
zett Szent Antal szobrocska ünnepsége kapcsán. Azóta 
a ház sajnos a különféle átalakítások folytán elvesztette 
jellegzetes külső formáját. Akkor a ház helyi védettségét 
nem sikerült megszerezni, így a későbbi tulajdonosok sa-
ját belátásuk szerint végezhették a felújítási munkálato-
kat. 

Intő példa számunkra a Szent Antal ház viharos törté-
nete. Az 1903-ban felszentelt sütőház a falunk egyik korai 
szociális és közösségi épülete volt. A szegények megse-
gítésére épített ház, melyet Kiszely Márton önzetlen ál-
dozatvállalása hívott életre. A falu elesettjeinek sütöttek 
alkalmaként kenyeret és kalácsot az adományozott alap-
anyagokból. Később a falu néhány koldusasszonya talált 
menedéket a ház falai között. A kommunista diktatúra egy-
házellenessége révén, pedig a ház végében lévő fülkéből 
leverték a megszentelt szobrocskát. A ház később szolgá-
lati lakásként működött, majd két idős Knapcsek Bálintné 
és Szosznyák Imre lakott ott. Knapcsekné halálával a há-
zat eladták és teljesen átalakították.

Sajnos itt véget ér a történet. 
A Szent Imre Plébánia levéltárában előkerült néhány 

irat a Szent Antal szegényházról, melyekből közlök egy 
jegyzőkönyvet:

„Endrődi Római Kath. Plébánia-

Jegyzőkönyv

Készült Endrődön a fenti plébánia hivatalban 1947. szep-
tember 19-én a Szent Antal ház eladásával kapcsolatban Sza-
bó Sándor endrődi Bajcsi-Zsilinszki út 20. lakos által beadott 
kérvény tárgyában .- jelen vannak az alulírottak .-

Hívásra megjelent Szabó Sándor és előadja, hogy a szóban 
forgó ügyben f.év június 30-án beadott kérvényét kiegészíteni 
óhajtja azzal a kéréssel, hogy az Egyházi Hatóság kérelmének 
elintézésével egyidejűleg, sőt azt megelőzően már most dönt-
sön azon kérelméről, melyet szóbelileg a Ftdő. Plébános úr-
nak már előterjesztett, de írásbelileg csak most örökíttetik meg, 
hogy t.i. a cserébe adandó Szt. Antal szegényházat ő azonnal 
igénybe vehesse, illetve erre való jogosultságát az Egyházi Ha-
tóság már most állapítsa meg. – További kérelme az, hogy el-
adandó Szt. Antal ház vételárának 20%-át a most élő 3 Kiszely 
és Szabó leszármazott a vételár kifizetése alkalmával azonnal 
megkaphassák egymásközti egyenlő arányban, miután mind-
hárman leszegényedésük folytán reá vannak szorulva.

Kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az új Szent Antal 
háznak (a Népház szolgai lakásának) használatba vételének 
akadályait ő el fogja hárítani s ha ez nem következne be vala-
milyen okból – amit egyáltalában nem remél - , ezért az Egyhá-
zat felelőssé nem fogja tenni. 

A Plébános helyettese pótlólag előterjesztett kérelmeket tu-
domásul veszi s azoknak Közgyűlésre vonatkozó részeit – a 
20% megszavaztatását a legközelebbi Közgyűlés elé terjeszti. 
– Szabó Sándornak a lakás iránti igényjogosultságát azonban 
hatáskörében már most megállapítja, miután kutatásai és vizs-
gálódásai alapján őt arra reá szorultnak tartja. Neje ugyanis 
csak második felesége, tartásra köteles gyermekei pedig nin-
csenek. – Ezzel egyidejűleg leszögezi azon döntését is, hogy 
a Szabó Sándor évi kenyérszükségletét – évi 240 kg. Búzát, a 
lakás igénybevételétől kezdődően ki fogja utalni. –Ha búzával 
az Egyház nem rendelkezne, az esetben a búza helyi piaci ára 

lesz kifizetendő. –
A jegyzőkönyv felolvasás és elfogadás után helyben hagyva 

aláíratott azzal a helyesbítéssel, hogy Szabó Sándor feleségé-
nek második férje s nem pedig neje a második asszony. –

Pálóczy János                                          Szabó Sándor
Plébános h.

Folytatólag felvétetett Endrődön 1947. szeptember 22-én u. 
ebben a tárgyban. –Jelen vannak az alulírottak .-

Megjelent Szabó Sándor és előadja, hogy a fent készült 
jegyzőkönyv 4-ik bekezdésében vállalt azon kötelezettségét, 
hogy a szolgai lakást ő meg tudja szerezni, illetve az akadályo-
kat el tudja hárítani, ez idő szerint teljesíteni nem tudja, miért is 
a kérdés érdemi megoldhatósága céljából a következő újabb 
javaslatot terjeszti elő:

„Ha pedig a jelenlegi viszonyok és állapotok folytán a cse-
rébe adandó Szent Antal szegényházat (szolgai lakás) azonnal 
igénybe venni nem lehetséges, úgy az Egyház rögtön gondos-
kodik arról, hogy az időpontig, míg a fent említett lakást átadnia 
lehetséges lesz, az 1928-ban eladott háznak megfelelő értékű 
lakást biztosít elismert igényjogosultnak, vagy ilyen értékű la-
kásnak a helyben szokásos 30-40 forint havi bérét fizeti meg 
igényjogosultnak.”

Ezzel a jegyzőkönyv lezáratott, felolvastatott és elfogadva 
aláíratott, - azzal, hogy a fejadag a ház eladásakor válik ese-
dékessé.

Pálóczy János                                           Szabó Sándor
Plébános h.”

Hajrá Endrőd!
A tavaszi fordulók kielégítő sikere-

ket hoztak a nagyoknak és ifiknek egy-
aránt.

Május 10. Gyomaendrőd-
Telekgerendás: 5:3

Május 17. Békéscsabai MÁV-
Endrőd: 0:1

(Köszönjük Liba!)
A még hátralévő mérkőzéseink má-

jus 24. Endrőd-Tarhos
Május 31. Újkígyós-Endrőd
Reményeink beteljesedtek. A nagy-

csapat nyolcadik a táblázaton, az ifik 
még ennél is előkelőbb helyet értek el. A 
két utolsó meccsen, Tarhos és Újkígyós 

is legyőzhető. Nem rossz dolog a táblázat közepén végezni.

2008. június 10-én sikeresen véget ért a focizók szezonja.
Utolsó mérkőzésen, Endrőd-Mezőkovácsháza: 1:3-mal véget ért a 

hetenként várva-várt ütközet. Csapatunk 3:1-es vereséget szenvedett. 
Kovácsháza megyei I. osztályba jutott fel. Nincs szégyenkezni valónk a 
tabella 8. (középső) helyével. Reméljük, leszünk még I. osztályú focizó 
csapat.

Jók: Lipták (Liba), Uhrin, Kiszely, Horváth. 
Szomorú hír: Lipták, a népszerű LIBA a visszavonulással kacérko-

dik. Sajnáljuk, de egyben köszönjük is, hogy az itt töltött időben sikerre 
vitte a csapatot. 

Egyébként Endrőd a tabellán 8. lett. 14, 4, 12, 51:4, góllal és 46 
ponttal jelentős előrehaladás. 

Keressük meg a méltó utódját!
A szezonzáró számai:
Június 3. Újkígyós-Endrőd: 2:1
Május 27. Endrőd-Tarhos: 3:1.
Hajrá Endrőd!

Márton Gábor



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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A mezőberényi és gyomai német nyelv-
járás eredetével német alapossággal megírt 
tanulmányában, igen behatóan foglalko-
zott Dr.WEIDLEIN Mihály. Ez a tanulmány 
1932-ben jelent meg Szarvason „A SZARVA-
SI VAJDA PÉTER GIMNÁZIUM 1931-1932. 
ÉVI ÉRTESÍTŐJÉ-”ben, a 3-13. oldalakon.

A következőket írja: „A török hódoltság 
alatt elpusztult Békés Vármegye legnagyobb 
részét báró HARUCKERN János vette meg 
a cs.kir.kamarától 1720-ban. Hogy a puszta 
vidéket benépesítse, mindenfelől telepese-
ket hívott be, többek közt Németországból 
is. Egyik bécsi tartózkodása alatt ügynökei 
útján számos német családot szerzett birto-
kára WÜRZBURG, és FRANKFURT (Frank-
furt am Main) vidékéről, WÜTTEMBERG és 
BAJORORSZÁG területéről, akiknek 1724. 
őszén és 1725. tavaszán MEZŐBERÉNY, 
GYOMA és GYULA nevű helységekben 
adott szállást. „utóbbi esetben annyi meg-
jegyzést kell fentiekhez hozzáfűzni, hogy 
Gyomára Mezőberényből, majd csak 1830. 
táján települtek át német evangélikus csalá-
dok. „Egy kisebb csoportnak – a nyelvjárás 
tanúsága szerint a würzburgiaknak – az Arad 
vármegyei Eleket jelölte ki állandó lakhelyül”. 
Dr.WEIDLEIN hivatkozik a mezőberényi Dr. 
EILER Mihály monográfiájára, amely tanul-
mány MEZŐBERÉNY MONOGRÁGIÁJA 
címmel sorozatban jelent meg a mezőberényi 
„ALFÖLDI FÜGGETLENSÉG” c.hetilapban, 
de 1932. januárjában – WEIDLEIN kézira-
tának lezárásakor – még nem jelent meg a 
telepítések történetének tárgyalása. Az utca- 
és dűlőnevekből Mezőberényben is meg-
tudható, hogy az ottani németek bizonyos 
különállásuk ellenére (hiszen külön „negyed-
ben” laknak, ld. Gyomán „nímetváros”) is jó 
viszonyban éltek kezdettől fogva a magya-

rokkal. A magyarok és németek földjei közös 
dűlőkben vannak, a legelőjük is közös. „A 
tótok ezzel szemben teljesen külön állanak.” 
Mezőberényben 1920-ban közel 3000 né-
met lakott, kik valamennyien evangélikusok. 
Magyarul mindnyájan jól tudnak. Sőt sok 
családban magyar az otthon nyelve is, úgy-
hogy az ifjabbak már alig beszélnek néme-
tül. Ugyanez szinte elmondható ezidőtájt a 
Gyomára áttelepült „mezőberényi németekről 
is”. A német szokásokból már csak halvány 
töredékek maradtak meg, pl. a Rajna vidé-
kéről származó újévi és névnapi köszöntők, 
a halottvirrasztás; de már a magyarországi 
német telepeink legfontosabb népünnepét 
(khärp, khärvei, Kirchwein = búcsú) hírből 
sem ismerik.

A mezőberényi német nyelvjárás tanulmá-
nyozása elején már azonnal észrevehetőek 
voltak a dunántúli evangélikus német falvak 
rajnai frank nyelvjárásával egyező momentu-
mok. Ezek közül a kalaznói és murgai nyelv-
járásról jelent meg dolgozat (SCHA¨FER 
Illés: A kalaznói német nyelvjárás hangtana 
Bp., 1908. WEIDLEIN János: A murgai né-
met nyelvjárás alaktana Bp., 1930. (Ameny-
nyiben nyelvjárásunkat Németország egy bi-
zonyos vidékére sikerül elhelyeznünk, akkor 
egyben megtaláltuk azt a területet is, melyről 
a telepesek jelentékeny része származik. 
Azt azonban nem szabad hinnünk, hogy az 
őshazában a mezőberényivel, gyomaival 
egyező dialektust fogunk találni. Itt csak arról 
lehet szó, hogy a nyelvjárás alapsajátossá-
gait mely területen találhatjuk meg. A mintegy 
2000 főt számláló német telepes a legkülön-
bözőbb vidékekről érkezett ide, s különböző 
nyelvjárásokat beszéltek, a nyelvjárásbeli 
különbségek a „két évszázados” együttélés 

alatt kiegyenlítődtek, 
ma (1930-as évek!) 
egységes, de keve-
réknyelvjárást be-
szélnek. Nyilvánvaló, 
hogy a Tolna megyei 
kisebb falvakban 
kevesebb lakosság-
gal, egységesebb 
maradt a nyelvjárás 
is, annál is inkább, 
mert előfordult, hogy 
egy vagy két német-
országi faluból jöttek 
családok és egy ma-
gyarországi faluba 
kerültek. Térképen 
ábrázolva a nyelvjá-
rási alapsajátossá-
gokat, kiderül, hogy 
a Rajna jobb partján 
keresendők azok a 
telepek, ahonnan 
német őseink jöttek. 
A keresett terület 
csupán MANNHEIM-
nál nyúlik át a Rajna 
folyó bal partjára. A 
következő németor-
szági helységek által 
„bezárt” terület jelöl-
heti a mezőberényi 

németek „őstelepeseinek” határát; D-ről, 
É-ra haladva Heidelberg, Mannheim, 
Worms, Darmstadt, Groß-Umstadt, Mainz, 
Wiessbaden, Frankfurt am Main. Közelebb-
ről Groß-Gerau-tól és Darmstadttól Délre 
eső területen Zwingenberg és Gernsheim 
környékére mutatnak a kutatott nyelvjárá-
sunk eredetének jellemzői.

Számos más apró adat is odamutat, hogy 
a mezőberényi németek, illetve a belőlük „ki-
hajtott” gyomai német ág ősei valamely egy-
ségesebb német birodalmi területről érkezett 
ide, mert a XX. század elejéig is hitépítő és 
egyházi kiadványaikat közösen adták ki, s 
így használták. Néhány kiadvány, mely né-
met őseink (magam is hozzájuk tartozom, 
hiszen édesanyám – Isten nyugtassa! – 
mezőberényi születésű, Braun Magdolna) 
kezén forgott: elsőnek is a Biblia „Die BIBEL 
oder die ganze HEILIGE SCHRIFT des Alten 
und Neuen Testaments nach der deutschen 
Übersetsung Dr. Martin LUTHERs!” – Biblia 
vagy az egész Szentírás az Ó- és Újszö-
vetségnek Dr. Luther Márton által német 
nyelvre fordítva. „Christliches Gesangbuch 
der evangelischen Gemeinen ausburg. B. 
K. Mezőberény, Bulkesz, Gyoma, Hartau, 
Szemlak und Vadkert. Verlag der Gemeinde 
Mező-Berény. Arad, Druck von Leopold Réthy 
und Sohn 1879. – ennek Mezőberényben ki-
adott változata – Verlag der ev. Gemeinde 
A.B. 1913. Sechste Auglage (hatodik kiadá-
sa) Buchdruckerei W.Krafft Hermannstadt-
Nagyszeben: Krisztusi Énekeskönyv az 
ágostai evangélikus egyházaknak, Réthy 
Lipót és fia nyomdájában, Aradon illet-
ve Wilhelm Krafft nyomdájában az erdé-
lyi Nagyszebenben. Die Leidengeschichte 
unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi 
Aus den vier Evangelien zusammengestellt 
Mezőberény, Verlag der ev. Geminde A.B. 
1913. Nagyszeben. – A mi Urunk Jézus Krisz-
tusnak, Üdvözítőnknek szenvedés-története 
a négy evangéliumból egyben foglalva. – Ez 
utóbbi kiadványt konfirmációkor adta át az 
egyház minden egyes konfirmandus ifjúnak. 
Az elébbeni települések közül Harta (Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vármegye) volt a német 
ősöknek első magyar-honi állomása, innen 
rajzottak Mezőberénybe. Néhány református 
vallású család is volt közöttük, ők közülük 
egy-két család került Berénybe (rövid időn 
belül az anyakönyvek szerint beolvadtak az 
evangélikus egyházba), a nagyobb reformá-
tus csoport alapította a balmazújvárosi né-
met református egyházat. Bulkesz, Hartáról 
1784-ben telepített falu Bács vármegyében, 
Szemlak Arad vármegye kisjenői járás, 
mezőberényi kirajzás, de Pankotára is került 
néhány berényi család (ugyancsak Arad me-
gye, utódaik ma is vannak). Vadkert – a mai 
Soltvadkert – (Bács-Kiskun megye). 

Természetesen a második világháború s 
az utána következő megtorlások, menekülé-
sek, ki- és áttelepítések szétzilálták a német 
evangélikus közösségeket. Ennek tárgyalá-
sa már a legújabb kor – a közelmúlt – tör-
ténete.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK! – EIN 
FESTE BURG IST UNSER GOTT!

Adatok a gyomai evangélikus németek történetéhez III.

Egész évben várjuk ked-
ves vendégeinket klimatizált, 
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti, 
családi rendezvények lebo-
nyolítását klimatizált étter-
münkben 70 főig.

Az étterem nyitva 
11-21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren-
dezvény lebonyolítását vállal-
juk a teljesen klimatizált Híd-
fő étteremben 160 főig.

FÉSZEK
Panzió és Étterem

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 6.
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240

E-mail: feszekpanzio@mail.globonet.hu 
www.feszekpanzio.hu
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Fiatalokról fiataloknak
Az idei Kis Bálint Napokat június 9. és 11. között rendeztük 

meg. A 3 napos program keretében érdekes és tartalmas iskolana-
pokat szerveztünk. 

Az első nap Emlékfát avattunk a Hősök úton névadónk, Kis 
Bálint tiszteletére, amelyet Cs. Nagy Lajos tanár úr készített. Isko-
lánk vezetői, Fülöp Istvánné igazgatónő és Magyar Béláné igazga-
tóhelyettes asszony valamint kisdiákok a megemlékezés virágait 
helyezték el az Emlékfa mellé, közben az alsós énekkar szép dala 
csendült fel. Majd üzenetet helyezett el a jövő nemzedékének két 
végzős tanulónk, amelyben többek között intézményünk hagyo-
mányairól, diákönkormányzatunk tevékenységéről és legkiemel-
kedőbb, országos versenyeredményeinkről olvashat az utókor.

Ezután útra kelt valamennyi diákunk, hiszen kezdetét vette a 
Kis Bálint Próba. Helyi érdekességeket, tájképet, fotót kellett fel-
ismerni, totót tölteni, csasztuskát, indulót írni, vagy éppen célba 
dobni, közösen játszani. Az 5-6. osztályosok közül az 5.a osztály 
nyerte meg a próbát, míg a 7-8. osztályosok közül a 8.d osztály lett 
az első. 

A Diákönkormányzat közgyűlésén Kónya Márta tanárnő, a 
DÖK vezetője és Arnótszky Judit 8.d osztályos tanuló, a DÖK el-
nöke beszámolt az egész éves munkáról.

Majd több díjat osztottak ki: 
a „Mint a makk” díjat, a 6.b osztály nyerte meg
„Környezetünk szépségéért” díjban részesült: első a 6.c osztály, 

második 7.b osztály, harmadik 6.a osztály
A Családi délutánra 16 órától gyülekeztek a Hősök útjára. 

Anyukák, apukák, kis- és nagydiákok, pedagógusok együtt voltak, 
beszélgettek, vidám sorvetélkedőn vettek részt, vagy éppen jó íz-
zel fogyasztották a finom süteményeket, amelyek iskolánk napközi 
konyhájában készültek. Legnépszerűbb: a lekváros kelt kifli volt. A 
vidám és színes diákprodukciók után az alsós tanító nénik kedves 
dallal köszöntötték az iskola valamennyi dolgozóját és tanulóját. 
Az első nap tinidisco-val zárult.

A második nap nagyon érdekesnek ígérkezett. Csányi István 
alpolgármester úr a Gyomaendrődön lévő holtágakról, vizekről, 
és azok élővilágáról beszélt. Majd saját szemünkkel is megtapasz-
talhattuk a hallottakat, hiszen a nagygáton végig nyomon követ-
hettük a kora nyári természet szépségeit, rezzenéseit. A hőség tik-
kasztó volt, ennek ellenére jutott erőnk beszélgetni, sőt a végzős 
osztályok dalra is fakadtak. Túránkat akkor fejeztük be, amikor 
delet harangoztak. 

A harmadik nap a megemlékezés, az ünnep jegyében zajlott. 
A Fő úti emlékünnepségen részt vevő vendégeket Fülöp Istvánné 
igazgatónő köszöntötte, majd átadta a szót Nyíri Dóra egyetemi 
hallgatónak, aki iskolánk volt diákja, a délelőtti program műsor-
közlője. Az irodalmi színpad és az énekkar rövid, lírai műsora után 
az emlékezés koszorúit helyeztük el. Kis Bálint leszármazottja Ko-
vács Sándor úr is megtisztelte jelenlétével az ünnepséget.

Földesi Zoltán országgyűlési képviselő úr mondott ünnepi 
beszédet, majd az emlékünnepség legizgalmasabb része követke-
zett: díjátadások. Az intézmény számtalan hagyományt teremtett, 
arculatot formált. Most harmadik alkalommal került átadásra az 
oktatási intézmény legnívósabb díja: a Kis Bálint Díj, melyet a 
„Gyermekekért Alapítvány” alapított. A díjat minden évben egy fő 

munkavállaló és egy fő végzős diák kaphatja meg.
Kis Bálint Díjban részesült 2008-ban Fülöp Istvánné igazgatónő. A 

Díjat Kovács Sándor úr Kis Bálint leszármazottja adta át. 
A diákok közül 2008-ban a díjazott Arnótszky Judit Janka 8.d 

osztályos tanuló. A díjat R. Nagy Tibor a Kuratórium elnöke adta 
át. Gratulálunk a kitüntetetteknek! 

Szintén több éves hagyománya van a Legdíjaknak, a Darvas 
Tibor Emlékversenynek és Beranek Ottóné Emlékversenynek is. 
Ezért ebből az alkalomból Kónya Márta és Hornokné Kereki Irén a 
Diákönkormányzat segítő pedagógusai átadták a legügyesebb ta-
nulóknak a tárgyjutalmakat. 

A programsorozat következő helyszíne a Sportcsarnok volt. Itt 
avattuk fel Varga Lajos olimpikon emléktábláját, mert a sportlé-
tesítmény felvette a kiváló sportoló nevét. Pályatársa, Keszthelyi 
Rudolf méltatta a nagyszerű embert és sportbarátot, Várfi András 
polgármester úr pedig köszöntötte a vendégeket. Csollány Szil-
veszter olimpiai bajnok nyitotta meg a rendezvényt.

Méltóképpen emlékeztünk „Lajos bácsira”, mert nemsokára 
kezdetét vette a tornaverseny, annak a sportágnak a vetélkedője, 
amely szívének legkedvesebb volt. A tornaverseny kommentáto-
ra a népszerű sportriporter, iskolánk egykori diákja, Szujó Zoltán, 
televíziós műsorvezető. A bevonuláskor a Színfolt Mazsorett Cso-
port magyarruhába öltözött lányai vezették fel a tornászokat. Kez-
detét vette a nemes versengés. Két korcsoportban 6 város csapata 
versenyzett. A szünetben a mazsorett lányok rövid műsorukkal 
kedveskedtek. Amíg a bírák meghozták döntésüket, addig Nyíri 
Dóra Szujó Zoltánnal készített rövid interjút.

A következő eredmények születtek: 
I. korcsoport (1-2. osztályosok)
 1. helyezett: Szeged Arany János Általános Iskola
 2. helyezett: Vénkerti Általános Iskola Debrecen
 3. helyezett: Kis Bálint Általános Iskola Gyomaendrőd 
    I-II. korcsoport  (1-4. osztály)
1. helyezett: Vénkerti Általános Iskola Debrecen
2. helyezett: Budapest Honvéd
 3. helyezett: Kis Bálint Általános Iskola Gyomaendrőd 
III-IV. korcsoport (5-8. osztály) 
1. helyezett: Vénkerti Általános Iskola Debrecen
2. helyezett: Kis Bálint Általános Iskola Gyomaendrőd
3. helyezett: Vörösmarty Mihály Általános Iskola Orosháza 
Egyéni helyezések:
I. korcsoport: 1. helyezett: Laczi Gergő Szeged
         2. helyezett: Körmöci Dominik Szeged
         3. helyezett: Gajdos Ádám Debrecen 
    I-II. korcsoport: 1. helyezett: Kovács Kristóf  Debrecen
           2. helyezett: Magvasi Marcell Budapest
           3. helyezett: Kriszt Márton Gyomaendrőd 

III-IV. korcsoport:  1. helyezett: Szalontai Ferenc Debrecen
            2. helyezett: Bela Zoltán Hornok Imre 
     Gyomaendrőd
            3. helyezett: Varga Roland Debrecen
A legsikeresebb gyomaendrődi versenyző 
I-II. korcsoportban: Kriszt Márton
III-IV. korcsoportban:Bela Zoltán és Hornok Imre
Köszönet a verseny támogatóinak:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András Polgármester
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Kis Bálint Általános Iskola  „A gyermekekért” Alapítványa
Sebők&Sebők Kft
Skylotec Hungary Kft
Katona György vállalkozó
Gschwindt Mónika
Sikér Kft
Pájer Sándor vállalkozó
Vinita Food Kft
Tandi Gyöngyi vállalkozó
Liget Fürdő
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Terranova
Kner Nyomda 
Külön köszönetet mondunk a tornász gyermekek szüleinek.
Az eredményhirdetés után a Hősök úti aulában baráti beszél-

getésre és állófogadásra került sor.

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 
nevelőtestülete

Kis Bálint napoK



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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Lezárták a dévai várudvart

Restaurálási munkálatok miatt átmenetileg nem látogatható a dévai vár 
belső udvara. Jelenleg éppen azon a hídon dolgoznak, amely helyettesíteni 
fogja az utóbbi évtizedekben hagyományosan használt kőlépcsőt. Ez már 
nagyon veszélyes volt, a várfelújítási tervben szereplő nyugati felvonóhíd 
megépítése pedig még sok időbe telik. Ezért egy ideiglenes hidat építenek 
a sikló felső állomásától a belső várudvarig – magyarázta az önkormányzat 
képviselője. Azt azonban nem tudta megmondani, hogy mennyi ideig tart 

e híd megépítése, és mikortól lesz újra látogatható Déva vára. Egyelőre a 
turistáknak a külső várfal menti sétával, illetve ha gyalog, a sétányokon 
közelítik meg a várat, akkor a két első kapu látványával kell beérniük. 

Célegyenesben a Szentháromság-szobor felújítása 
Aradon

Az elkészült, és az aradi önkormányzat által megszavazott megvaló-
síthatósági tanulmány szerint több, mint fél millió lejbe kerül az újaradi 
Szentháromság-szobor felújítása, majd átköltöztetése a szemközt lévő, ró-
mai-katolikus parókia előtti területre. 

A szobrot 1882-ben költöztették a belvárosból Újaradra, a Temesvári 
út mellé, ám azóta maradandó károsodást szenvedett, elsősorban a nagy 
gépkocsiforgalom okozta mérgező gázok, rázkódás miatt, ráadásul a vá-
ros vezetősége eddig még soha nem gondolt a felújításra, elköltöztetésre. A 
katasztrofális állapothoz hozzájárult, hogy a kommunista érában még le is 
vágtak a talapzati részből, hogy helyet csináljanak az autóforgalomnak.

Az 513 371 lejt a város saját költségvetéséből teremti elő, az összeg leg-
nagyobb hányadát pedig a költöztetésre, a parókia előtti rész kialakítására 
költik. A tervek szerint a Szentháromság-szobor, a már ott lévő, I. Világ-
háborús emlékmű és a kereszt egységes egészet alkot majd, mindegyiket 
megvilágítják, körülöttük rendezik a zöldövezetet, parkot létesítenek sé-
tánnyal, padokkal.

Hamarosan megpályáztatják a kivitelezést, elkezdődhet a már évek óta 
málladozó szobor rekonstrukciója, majd a költöztetés. Szerencsére az új 
helyszínen, vagyis a mostani hellyel szemben, semmiféle közművet nem 
kell elköltöztetni, módosítani. Várhatóan a munkálatok még idén meg-
kezdődhetnek, ám a költöztetésre minden bizonnyal csak 2009-ben kerül 
sor, és akkor végre ez a Szentháromság-szobor is méltó körülmények közé 
kerül. 

forrás: www.nyugatijelen.com

KÖRÖS-SZÖGI Közlekedési Információk
Szarvas, Szabadság u. 25-27.

Tel: 66/311-122, fax: 66/210-063
e-mail: utugy@szarvas.hu

BALESETVESZÉLY!

Hamarosan elkezdődik a nyári iskolai szünet. A gyermekek köz-
lekedése, mozgástere eltér az eddig megszokottól. Mozgásuk nem 
egy időpontra és egy célirányra koncentrálódik, mint a tanév folya-
mán. Bárhol, bármely időpontban felbukkanhatnak akár kerékpár-
ral, akár gyalogosan. 

A vakáció ideje alatt lényegesen kisebb létszámú csoportokban 
vagy magányosan közlekednek. Fokozottan számítani kell rájuk a 
játszóterek környékén, üdülőterületeken, lakó-pihenő övezetekben, 
parkok közelében, lakótelepek menti utakon.

A vakáció idején a gyerekek felszabadultabbak, örömmel sza-
ladgálnak, kerékpároznak, élvezik a szabadságot. A szabadságérzet 
a figyelem dekoncentrációjával jár együtt, kevésbé figyelnek a kör-
nyezetükben közlekedőkre. 

A gyalogos gyermek magatartása elüt a felnőttétől. A gyermek 
„átkelési” sebessége jóval nagyobb, gyakran kitörnek a gyalogos 
csoportból, azt megelőzve kelnek át az úttesten. Jellemzően nem 
a legrövidebb irányban haladnak keresztül az úttesten, hanem sok-
szor átlósan, az úti céljuknak megfelelően. A kiszámíthatatlanság 
a gyermekek mozgásának egyik jellemzője, akkor is, ha a gyermek 
látja a közeledő járművet és a járművezető is látja a gyermeket. A 
gyermekkel nem lehet olyan megbízható kapcsolatot teremteni, 
mint egy felnőttel, akik a jelzett szándékuk mellett ki is tartanak.

Szerinted, tudja a labdájáért szaladó gyermek, hogy az úttesten 
Neked van elsőbbséged?

NEM!!!

A gyermekek biztonságos közlekedése a felnőttek ügye!
Számítsunk rájuk, figyeljünk rájuk, vigyázzunk rájuk!

Szarvas, 2008. június 13.

Nagy Sándor
útügyi referens

Varga Lajos nevét vette fel 
a sportcsarnok

A Kis Bálint Napok keretében jú-
nius 11-én került sor a Városi Sport-
csarnok névadójára. Az iskolai Sport-
egyesület kezdeményezésére a 
sportcsarnok az egykori gyomai szü-
letésű olimpikon, Varga Lajos nevét 
vette fel. A névadó ünnepséget Szujó 
Zoltán közismert gyomaendrődi kö-
tődésű sportriporter vezette, ahol 
beszédet mondott Várfi András pol-
gármester mellett az egykori sport 
pályatárs is.

Varga Lajos életútja (1933-2006) 
1933-ban a Békés megyei Gyomán 
született és ott kezdte sportpályafutá-
sát. Később a híres Kiskunfélegyházi 
Testnevelési Gimnáziumban tanult, 

ahol Tulit Péter tanítványa volt. 
1957-ben Pécsről került az Újpesti Dózsa Sport Clubba és 

1965-ig számos kiemelkedő hazai és nemzetközi eredmény ré-
szese volt. A magyar tornászcsapat tagjaként a római olimpián 
12., míg a tokiói olimpián 9. helyezést ért el. 

1959 és 1964 között a magyar tornászválogatott egyik legsi-
keresebb tagja volt. Sportpályafutása során 13 országos bajnoki 
címet nyert. Idő közben az aktív sportolás mellett szakedzői okle-
velet és testnevelő tanári diplomát szerzett. 

1965-től mellékfoglalkozású edzőként segítette - az 1885-ben 
alakult - Torna szakosztály munkáját. Főállásban testnevelő ta-
nárként és sporttisztként dolgozott a különböző szintű rendőr 
iskolákon.

Sok évtizedes edzői tevékenysége során több száz gyerekkel 
ismertette és szeretette meg a sportolást és a tornát, ezt a nagy fi-
gyelmet, pontosságot, összpontosítást igénylő nehéz, de igen szép 
sportágat. 

Nyugdíjba vonulása után feleségével visszaköltözött 
Gyomaendrődre, ahol aktív edzői tevékenységével útjára indítot-
ta és sikerre vitte a Kis Bálint Általános Iskola fiú tornacsapatát.
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A XIX. század második negye-
de zajtalan, csöndes életet mutat 
Endrődön. Nagyobb épités, vagy 
emlitésreméltó alkotás nem igen 
történt. Gazdasági tekintetben azt 
a fontosabb eseményt ismertet-
hetjük, hogy az endrődi uradalom 
a huszas évek végén három rész-
re oszlott a kegyuri család leány-
örökösei között. Gr. Stockhammer 
Zsófia (gr. Auerspergné), Johanna 
(gr. Stockhammer Ferdinánd a gyo-
mai fölesur neje) és Karolina (br. 
Drechsel Florentinné) örökölték a 
hatalmas vagyont. Johanna 14115 
váltóforintért, Karolina 13797 vál-
tóforintért adta bérbe örökrészét 
– az adó és regále szedés jogával 
együtt Endrőd községnek. Mivel 
azonban a bárói család nagy adós-
sággal küzdött, Karolina grófnő a 
saját s Johanna növérétől örökölt 
birtoktestet eladta 225.000 ezüst 
forintért kapriorai Wodianer Sámuel 
Józsefnek. Wodianer kötelezte ma-
gát, hogy a csaknem 200.000 forint 
adósság kifizetésén kívül Karolina 
grófnő és férjének évi 5500, majd 
férje halála után 4500 forintot, fiá-
nak: br. Drechsel Györgynek, (a bé-
késmegyei Drechsel bárók atyjának) 
a köznyelven „endrődi bárónak” 
34.000 ezüst forintot fizet. Mivel a 
nagy vagyona uj tulajdonos birtoka-
inak egy részét maga müveltette, az 
endrődiek a régi méltányos bérletek 
bizonyos hányadától jó időre eles-
tek.

A nyugodt békés idők ezuttal is a 
lakosság, de kiváltképpen az ifjuság 
erkölcsi életének ellanyhulását és 
bizonyos tekintetben romlását idéz-
ték elő. „A csendes tó vize poshad” 
régi szólásmondás a lelkiekben is 
érvényesül. A fiatalok kicsapongása 
oly szembetünően kezdett jelent-
kezni, hogy Iványi Pál biró 1828-ban 
betiltotta a fonókák látogatását. Két 
év után Lábos János plebános pedig 
az előljárósághoz a következőkben 
panaszkodik: „Sok gonoszságok 
uralkodnak Endrődön. Én a prédiká-
ciókban eleget harcolok azok ellen, 
de kevés, sőt az ifjuságra semmi 
sikere sincs az evangéliumnak. En-
nélfogva biró uram figyelmességét 
és pálcáját szólitom fel”.

A lakosság vétkeinek büntetését 
nemcsak a birói pálca intézte, ha-
nem a jó Isten is megsokalhatta a 
bünözést, mert 1831-ben az első 
kolera járvány idején igen nagy volt 
a járvány áldozatainak száma. Volt 
olyan nap, hogy 14-et temettek, de 
legalább 8 minden napra esett a két 
hónapig tartó – „halál-aratás” – ide-

jén. Ebben az évben közel 500-at 
temettek el Endrődön.

Az irtózatos járványtól megsza-
badult lakosság ugy látszik magába 
szállt és az Isntenhez tért. Abból 
gondoljuk ezt, mert a régi irások 
szerint a nagyharangot 1832-ben 
szent Imre tiszteletére ujraöntették, 
a templom tornyát uj rézzel 
boritották és a torony tetejére egy 
6 akós hordó nagyságu diszes gom-
bot rakattak.

A kolera-járvány pusztitása után 
a lakosság száma 6400 volt. A 
tankötelesek száma felülhaladta a 
800-at, de csak 400-an koptatták 
rendszeresen az iskola padjait. A 
növendékek száma a 30-as évek vé-
gén már felülhaladta az 1000-et, de 
csak 474 tanuló járt iskolába. Ezen 
hanyagság miatt nemcsak a szülő-
ket, de a két tanitót: Szőllősi József 
fiu- és Molnár József leánytanitót is 
megróvásban részesitette az illeté-
kes hatóság. – Ugy látszik a vaskala-
posság akkor is vezetőszerepet vitt. 
Két tanterem volt a községben, mit 
csináltak volna, ha a szülők nem 
474, hanem mint az 1000 növen-
déket felvezetik?   Ujabb tantermek-
re lett volna már régen szükség, de 
semmi nyomát nem látjuk az erre 
irányuló tervnek ebben az időben. 
Arról olvasunk, hogy Csomák es-
peres inditványára Endre Imre kán-
tor utódját: Balla Károlyt kötelezni 
akarják tanitásra is, mert régebben 
fizetés javitását csak azért kapta, 
mert a leányok oktatását is vállalta. 
Mivel azonban megfelelő helyiség a 
faluban nem akadt, a kántor meg-

szabadult a vállalni nem szivesen 
akart kötelezettségtől. Lábas ide-
jében olvasunk első izben arról, 
hogy a tanyai lakosság is érdeklődni 
kezd a tudomány elemi ismeretei-
nek elsajátitása iránt. Az uradalam 
csejti részén dohánytermesztést is 
üztek. A dohánykertészek ismétel-
ten kérték az uradalmi inspektort, 
hogy gyermekeik részére iskolát 
állitsanak. Végre 1836-ban 16 ne-
bulóval megnyilt a csejti iskola. A 
tanitást az első években Bótos Jó-
zsef uradalmi jegyző végezte. – – 
1939-ben már 35 növendék látogat-
ja az iskolát, de ekkor már Takács 
István a tanitójuk. [szerk. megjegy-
zés: az eredeti szövegben 1939 áll, 
de a szövegkörnyezet szerint 1839 
a reális évszám]

Ugyanebben az időben moz-
galom indult meg a leányiskola 
megujitása érdekében. A plebános 
folyamodására Lajcsák Ferenc nagy-
váradi megyéspüspök 400, – két év 
mulva az uj lelkipásztor: Huzly Kár-
oly kérésére az uradalom 600 forin-
tot adományozott iskola-épitési költ-
ségekre. Ez az iskola a mai központi 
fiu-iskola helyén épült.   1841-ben a 
lakosság   más községek példájára 
érdekes kéréssel fordult a községi 
előljárósághoz. Azt kivánták ugyan-
is, hogy itt is állitsák fel a „verbun-
kot”, ami a szegényebb emberek 
fiainak némi megélhetési alapot 
nyujtott. A beálló legény ugyanis 
amellett, hogy a verbunk költségét 
megkapta, a 10 esztendős katonai 
szolgálatért 250 váltóforintot is ka-
pott. Mindjárt az első évben 24-en 
álltak be, akik nemcsak ezen ösz-
szeget, hanem még egyes gazdáktól 
is kaptak gabona és pénz jutalmat. 
Valószinű, hogy a gazda-legények 
helyett vállalták a katonáskodást.

Lábas János plebános müködése 
arról is nevezetes, hogy az Ő idejé-
ben lett teljesen magyarrá a község 
lakosságának tót származásu ré-
sze.

1843-ban nagy „földingás” ijesz-
tette meg az endrődieket. Több ház 
összeomlott, a templom több he-
lyen megrepedezett. Érdekes, hogy 
a javitásokat minden állás nélkül, 
csak kötél hágcsóval végezte el egy 
egri kömüves, az olasz származásu 
Bulini Viktor. A költségek nagy ré-
szét a község viselte.

Ugyanebben az évben november 
1-én jött létre az endrődi „Vida-féle 
Kórház”   Vida Imre uradalmi inspek-
tor áldozatkészségéből.

(folytatjuk)

Endrőd története
Régi írások alapján összeállították az endrődi tanítók (7.)
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Mazsorett sikerek

Kedves Gyerekek!

Nyolcéves koromban, 1950-ben olvas-
tam egy verses mesét ismeretlen szerzőtől. 
Sajnos, csak néhány versszak maradt meg 
belőle, – ezeket dőlt betűs szedéssel lát-
hatjátok – a többit megpróbáltam pótolni. 
Remélem, tetszeni fog nektek és tanultok 
is belőle. 

Giliszta Berci kalandjai 
szárazon és vízen 

Egy gyönyörű sziklakertben 
Hol a sok kő rejti
Biztonságban, békességben
Élt Giliszta Berci

Ne menj át a kőszegélyen
Oktatta az anyja
Mert az már a rettenetes
Vakond birodalma

Ámde Berci oldalát a 
Kíváncsiság fúrta
És egy szép nap délutánján 
Indult a nagy útra

Átmászott a kőszegélyen
S Uramfia!, mindjárt
Puha talajt és egy széles
Alagutat talált

Sokkal könnyebb itt az élet 
Bárki bármit is mond
Ám ekkor az alagútban
Megjelent a vakond

Vakond Leó falánk fickó
Amikor meglátta
Lapátjával a jó földet
Nosza, gyorsan vájta

Végem van – gondolta Berci – 
S elszorult a torka
Mozdult a föld, és egy ásó
A felszínre dobta

Ezt megúsztam, sóhajtott föl
S máris megfogadta
Soha többé nem szököm el
Csak most érjek vissza!

Ám ekkor az ásós ember
Lopva és orozva
Bedugta a Berci komát
Egy konzervdobozba

Benn, a doboz falai közt
Félmaroknyi földben
Sok kis társa tekergőzött
Szörnyű félelemben

Csúnya börtön volt ez a doboz
És a szegény árvák
Eljövendő végzetüket
Szívszorongva várták

A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Csoport 2008.június 7-én 
Oroszlányba utazott, mert itt rendezték a VIII. Országos Mazsorett 
Versenyt abból az alkalomból, hogy az oroszlányi mazsorett együt-
tes fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte.

A látványos felvonulás és megnyitó után kezdetét vette a pom-
ponos színpadi verseny, majd az utcai botos és pomponos menet-
tánc versenyre került sor.

Az első nap bővelkedett sikerekben, hiszen minden verseny-
számban dobogós helyezettek lettek a gyomai mazsorettek. Este a 
jó hangulatú rock and roll partin az együttes megünnepelte ered-
ményes versenyzését, együtt táncoltak a lányok, kiadták maguk-
ból a megmérettetés okozta izgalmakat!

A második nap is bővelkedett eseményekben és szép sikerek-
ben. A legnehezebb koreográfiák következtek, a színpadi csopor-
tos, egyéni valamit a páros botos produkciók. Ezen a napon is a 
dobogó valamelyik fokára állhatott a Színfolt Mazsorett Csoport 
valamennyi tagja, mert ismételten a legjobbak között voltak!

Összesen kilenc kategóriába neveztünk, mind a kilenc kategó-
riában érmeket szerzett az együttes!

A következő nagyon szép eredmények születtek, valamint a 
mazsorett szépségkirálynő és miss mazsorett lány is tőlünk került 
ki Baráth Beáta és Knapcsek Kitti személyében.

 
- botos menettánc kategória: 2. helyezés
- színpadi botostánc kategória: 2. h.
- összetett versenyszám: 2. h.
- botos duó-trió kategória: 3. h.
- botos szóló kategória: 3.h. és 2. h.
- pomponos miniformáció: 2. h.

- pomponos párostánc: 1. h.
- pomponos szólótánc: 3.h. és 2. h.
Csapattagok: Arnótszky Judit, Baráth Beáta, Fülöp Zsanett, 

Gergely Viktória, Hajdu Tímea, Kis Viktória, Knapcsek Kitti, Nyíri 
Dóra, Polányi Aliz, Polónyi Vivien, Szűcs Ivett

Hunya Jolán
az együttes vezetője

Időnként kinyílt a doboz
S meglátták az eget
Ugyanakkor egy kéz kivett
Közülük is egyet

Berci is napfényre került
Izegve-mozogva
Ekkor a kéz rátűzte őt
Egy hegyes horogra

Hiába ficánkolt Berci
Hogy majd belekékült
Suhant a bot, s a horoggal
Ő is vízbe került

Vízi világ furcsa világ
Jót itt nem is várhat
Mindenfelől közeledtek
Félelmetes árnyak

Arra járt a Ponty Nepomuk
Népes családjával
Körülvették Berci komát
Éhes csámcsogással

Hopp! Gyerekek, vigyázzatok!
Ez veszélyes falat
Szólt Ponty Papa, mert horog van
A giliszta alatt

Tovább is ment mosolyogva
Ám fia, a Csacska
Nem hallgatott a jó szóra
És mohón bekapta

Így került Berci a prutyba
A ponty meg a szákba
Ez jár a szófogadatlan
Pontyra, gilisztára

Közreadta: Hornok József
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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!

2008. május 24-én ünnepélyes alkalomra gyűltek össze a 
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület tagjai, a meghívott vendé-
gek és a további érdeklődők.

A program a reggeli órákban az évi rendes közgyűlés megtartá-
sával kezdődött. Az egyesület vezetése civil, szakmai és gazdasági 
szemmel értékelték a Tűzoltó Egyesület 2007. évi tevékenységét, 
valamint megtárgyalták az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság lét-
rehozását. A közgyűlésen meghívottként megjelent Várfi András 
városunk polgármestere valamint Dr. Gáti Zoltán tűzoltó ezredes a 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.

A közgyűlés után a megjelentek és a közben megérkezett vendé-
gek átvonultak az endrődi katolikus templomba, ahol kezdetét vette 
az ünnepélyes szentmise. A szentmise keretén belül az állomány 
tagjai tűzoltó esküt tettek, valamint emlékszalag került feltűzésre 
az egyesület zászlajára. Az eskütétel keretén belül tizennégy tűzoltó 
tett fogadalmat, hogy legjobb tudása szerint avatkozik be a kárese-
teknél. Az egyesület zászlajára Tímár Vince, a Ti-vi Technika Kft. és 
Gerhard Stengel a Bad-Vilbeli Önkéntes Tűzoltóság képviseletében 
tűzött szalagot.

A szentmise után a megjelentek átvonultak a tűzoltólaktanya 

Ünnepélyes szentmise, eskütétel és gépjármű-
szentelés a gyomaendrődi tűzoltóknál

udvarára, ahol is kezdetét vette az újonnan használatba vett jár-
művek szentelése. Várfi András polgármester, Gerhard Stengel és 
Tímár Vince köszöntője után, Iványi László tiszteletbeli kanonok 
felszentelte az egyesület használatába került Mercedes-Benz 1019 
HLF 16/25 típusú gépjárműfecskendőt, valamint az újjáépített Mer-
cedes-Benz 308 VRW típusú országúti gyorsbeavatkozó járművet. 
Ezek után az érdeklődők megtekinthették a járműveket és tűzoltók 
kipróbálhatták a gyorsbeavatkozó korszerű felszereléseit.

A nap zárásaként ünnepi ebédre került sor a Hídfő étteremben.
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SzázéveS a Nyugat

A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítással emlékezett meg az idén  
százéves Nyugatról. Júliusi számunkban ezt ajánlom olvasóink fi-
gyelmébe. Beköszöntőjük mellett jeles nyugatosok értékes gondola-
tait olvashatják.

A százéves Nyugatra emlékező kiállításunkkal nemcsak egy 
folyóirat megalakulását, nemcsak a hasábjain formálódó irodalmi 
modernség megszületését ünnepeljük, hanem egész esztétikai kul-
túránk, közgondolkodásunk, ízlésünk, kritikai szemléletünk korsze-
rűsödését is. Az irodalom megújulásáért és autonómiájáért küzdő 
írók a lap hasábjain kezdetektől szolidaritást vállaltak a társművé-
szetekkel, Bartók és Kodály új korszakot nyitó zenéjével, támogatták 
a modern képzőművészet rokon törekvéseit, figyeltek a színház, a 
könyvművészet újító tendenciáira és felismerték az akkor formáló-
dó film- és fotóművészet jelentőségét. Meg voltak győződve arról, 
hogy mindezzel a progressziót szolgálják. A kölcsönös inspirációnak 
köszönhetően jöttek létre Rippl-Rónai József íróportréi Babitsról, 
Móriczról, Karinthyról, Osvátról, Schöpflinről, Szabó Lőrincről és 
Fenyő Miksáról; e pasztellsorozat híres darabjai több helyről össze-
gyűjtve most kiállításunkon együtt megtekinthetők. A folyóiratban 
korán felismerték Czigány Dezső, Derkovits Gyula, Egry József, 
Gulácsy Lajos, Perlott Csaba Vilmos, Tihanyi Lajos alkotásainak 
jelentőségét; a kritikák alapján válogattuk tárlatunk képanyagát. A 
huszadik századi magyar színház-, zene- és filmkritika története is 
összefonódott a Nyugattal.

A folyóirat és a vele együtt működő könyvkiadó több mint há-
rom évtizedes történetét, az alapító nagy alkotók gyakran konflik-
tusokkal teli műhelymunkáját, művészek, zenészek és szerkesztők 
ösztönző sokféleségét fényképek, kéziratok, kották, relikviák, festmé-
nyek, játékos adatbázisok, archív film- és hangfelvételek egymásra 
rímelő világával mutatjuk be.

A Nyugat folyóirat művészi programja: „Európai színvonalú 
magyar irodalmat teremteni, szóhoz juttatni mindazokat a törekvé-
seket- tekintet nélkül politikai hitvallásukra-, melyekben érdekes írói 
egyéniségek művészi formában nyilatkoznak meg, egyszóval eszté-
tikai kultúránkat fejleszteni.”

A Nyugat- könyvtár reklámszövege, 1910

A hivatalos irodalom közönye, ellenségeskedése, lekicsinylése, 
féltékenysége tömörítette táborba azokat az írókat, akik a Nyugatot 
alapították. A Nyugat kritikusai kemény tollú és szigorú legények 
voltak, akik nem akartak kalapot emelni, csak a tiszta művészet, csak 
az igazi tehetség előtt. Ellenben visszautasították és leszólták az íz-
léstelenséget, a tanulatlanságot, a kontárkodást, az együgyűséget és 
az utánzást.

Csáth Géza, 1910

A mi mozgalmunk fő, szinte egyetlen programpontja, hogy föl-
tétlen tisztelet adassék minden írónak ki tiszteletet ád az írásnak.

Ignotus, 1913

A Nyugat nem jelentett határozott irodalmi irányt, csak az iro-
dalomnak önmagáért való szeretetét és nagy követelményeket, me-
lyeket elsősorban magunkkal szemben támasztottunk.

Kosztolányi Dezső, 1929

A Nyugat forradalma legelsősorban szabadságharc volt, s tagad-
hatatlanul sikerült az irodalmat fölszabadítani ezer megkötöttség, ál-
szemérem és oktalan tabu bilincsei alól, melyekre ma már egyetlen 
valamire való író sem ad semmit, akár jobb-, akár baloldali.

Babits Mihály, 1932

A Nyugatnak sohasem volt kimondott esztétikai vagy világné-
zeti programja, amely bármiféleképpen megkötötte volna íróit. Ve-
zérlőelve csak egy volt: az író szólásszabadságának védelme minden 
irodalmon kívüli befolyás ellen.

Hogy valaki a Nyugat munkatársa lehessen, annak csak egy 
kritériuma volt: a tehetség.

A Nyugat szerkesztői, 1937

A Nyugat pályája és az irodalom alakulásában való jelentősége 
ma már az irodalomtörténeté. Soha nem elfelejteni, hogy egy ki-
vételesen tehetséges nemzedék benne és általa jutott nyilvánosság 
elé, s neki köszönhető, ha ellenséges indulatú levegőben lélegezni 
tudott.

Schöpflin Aladár, 1941

Jó garázs volt az a régi Nyugat: csak jó kocsikat vettek fel s azok 
futhattak, amerre akartak. Finom repülőtér: s gépek felszállva arra 
mehettek, amerre akartak, ki nyugatra, ki keletre.

Móricz Zsigmond, 1941

Írók és szerkesztők a Magyar Csillag nevét mind átmenetinek 
tekintettük, s mindnyájan mindvégig megújítottan is azt a régit- azt 
az Osvát- Ady- Móricz- Babits kialakította Nyugatot akartuk foly-
tatni, melynek fenntartását a haldokló Babits mindegy végrendele-
tileg hagyta ránk.

Illyés Gyula, 1955

A kiállítás megtekinthető 2008. december 31-ig.
Polányi Éva
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Július
Töltött paraj

20 dkg sertés darálthúst tojással, finomra vágott hagymával, zsemlemorzsával, 
sóval, borssal összegyúrunk és két-három nagyobb parajlevelekbe töltjük. (Két-
három levél a töltelék burka) Tűzálló tálba olajat teszünk és a töltött parajleveleket 
szorosan egymás mellé tesszük, esetleg több sorban is. Tejfölt öntünk rá, és 
lefedve kb. fél óráig pároljuk. Rizzsel tálaljuk.

Seidl Ambrus

Hájas kiflire éhes? Endrődi hájas kifli, káposztáslepény… stb. sütését kelt tésztából és egyéb, 
tájjellegű sütemények készítését vállalom. Telefonszám: 06-66/284-155; 06-20/770-87-80

A képen balról jobbra haladva: 
Dr. Torma Éva Főorvos, Tímár Mária riporter és Dr. Bakanek György előadó

Dr. Bakanek György a Magyar Olimpiai Bizottság orvosa, szak-
tanácsadó tartott egy sokrétű előadást a város diákjainak. Nagyon 
érdekes előadásával sikerült teljesen lekötnie a diákok figyelmét. 

Dr. Torma Éva Főorvos asszony nyitotta meg a rendezvényt, a 
Gyomaendrődi Városi Szakrendelő vezetője. Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatát Hangya Lajosné önkormányzati képviselő, a Hu-
mánpolitikai Bizottság elnöke képviselte. Jelen volt a Videókrónika 
tudósítója Szarvasról, Bagi László, akinek köszönjük, hogy a lakos-
ságnak közvetítette a kábeltelevízión keresztül a programot.

Érdekes és egyben humoros előadásával tényleg egy „Úti cso-
magot adott nekünk a sikeres élethez”. Beszélt a siker, sikeresség 
titkáról. Azt kell erről a témáról tudnunk, hogy csak az az ember 
lehet sikeres, akinek vannak céljai az életben. Hiszen, ha ezeket, a 
célokat megfogalmaztuk, akkor az ott él a tudatalattinkban. A tu-
datalattink pedig arra törekszik, hogy a célokat bármi áron elérje. 
Ezzel a témával kapcsolatban javaslom mindenkinek, hogy nézze 
meg a Titok című filmet. Ez a film megtanít minket, hogy hogyan 
érjük el céljainkat, hogyan legyünk sikeresek az életben. A vonzás 
törvényének bemutatásával erősíti meg ezt bennünk.

Sokat beszélt az egészségről, és ezzel kapcsolatban a szenvedély 
betegségekről. A drogról nem beszélt sokat, csak óvva intett min-
ket, mint a szüleink. Elmagyarázta, hogy a bulikban csak olyan ita-
lokat igyunk, amit mi bontunk ki, vagy előttünk bontja fel a pultos. 
A doktor úr úgy gondolja, hogy a drogok terén elég tájékozott a 

mi korosztályunk. A dohányzás káros hatásairól beszélt. Nagyon 
felháborodott azon, hogy az iskolákban ki van téve a „Dohányzásra 
kijelölt hely” tábla. És amíg a tanárok, az orvosok dohányoznak, 
addig ne várják el tőlünk, fiataloktól, hogy mi ne tegyük. Ha ilyen 
példa áll előttünk, ezt követjük. Az alkoholizmusról nem beszélt 
sokat, mert úgy érezte, hogy minket nem fenyeget az alkoholizmus 
veszélye.

Beszélt még ezeken felül a párkapcsolatokról. Elmondta azt, 
amit biológia órán tanultunk (csak humorosabb körítéssel), hogy 
mindig a lányok választanak párt maguknak a feromonok alapján. 
És azt is elmondta, amit véleményem szerint mindenki tud, hogy 
teljesen másképp gondolkodik egy lány, mint egy fiú. Arról is esett 
szó, hogy az ember társas lény és ez által szüksége van a szeretet-
re. A szeretetre, melyet nemcsak a párjától kaphat meg, hanem a 
családjától, barátaitól. Valamilyen szinten érdekünk az, hogy az 
élet több részén legyen harmonikusan kiépített kapcsolat rendsze-
rünk.

Az előadás után következett a tombolasorsolás. Sok, összesen 
48 tombola tárgyunk volt, és 105 vendégünk. Sok hasznos tárgyat 
sorsoltunk ki. Összeállítottunk 2-2 gyümölcs, és zöldség kosarat, 
Ezek voltak e kellemes délután fődíjai. A fiatalok nagyon örültek a 
nyereményeknek.

Önmagában az egész előadás nagyon hasznos, elgondolkodta-
tó volt. Igaz az elején meglepődtünk, mikor Dr. Bakanek György 
elárulta, hogy ő valójában szülész-nőgyógyász és sportorvos. Ez 
igen szokatlan párosítás… Véleményem szerint sokan el fogunk 
azon gondolkodni, hogy vannak-e céljaink, egészségesen élünk-e, 
el tudjuk-e fogadni magunkat teljes mértékben.

Köszönetünket fejezzük ki a Bethlen Gábor Szakképző Iskola 
és a Kner Imre Gimnázium kollégistáinak, a Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskolásainak, hogy eljöttek a programra. Köszönjük a 
Bethlen Iskolának, hogy a buszt a diákok részére ingyen rendelke-
zésre bocsátotta.

És köszönjük Dr. Bakanek Györgynek ezt a fantasztikus dél-
utánt.

Végül, de nem utolsó sorban köszönet a tombola tárgyakért: 
a Melódia Üzletháznak, a Kalamáris BT-nek, az Endrődi Gyógy-
szertárnak, az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnek, a Diadem 
Gyógyszertárnak, a Siluette Fitness Clubnak, a Liget Fürdőnek, 
Hangya Lajosnénak, Bíróné Majoros Máriának, Tour Inform Iro-
dának.

A program ötletét és létrejöttét támogatta ma Gyomaendrődi 
Önkormányzat Ifjúsági Alap pályázata.

A cikket írta:
Timár Mária

Ifjúsági Egészség Nap az Endrődi Közösségi házban

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

DZUREK LAJOSNÉ NAGY MÁRIA 
gyomai lakos, aki fiatal korát Hunyán élte, 
május 2-én 87 éves korában az Égi Örök 
Otthonba költözött. Gyászolja: fia, lánya és 
családja.

GYETVAI ERNŐNÉ BULA KRISZ-
TINA, aki Endrőd, II. kerület 516. szám 

alatt élt június 5-én, hosszú betegség után 
elhunyt. Gyászolják: családja, rokonai, is-
merősei

HEGEDŰS MIHÁLYNÉ TÓTH MÁ-
RIA, aki Hunyán a Dózsa u. 5. sz. alatt la-
kott, 75 éves korában megtért Égi Urához. 
Gyászolja: testvére, a Hegedűs család és a 
rokonság.

SZUJÓ VINCE, aki Hunyán a Rákóczi 
u. 40. sz. alatt élt, 87 éves korában vissza-
adta lelkét Teremtőjének. Gyászolják: gyer-
mekei, unokái, dédunokái és a rokonok.

SZUROVECZ ELEK, aki Endrődön a 
Polányi utcában élt, jún. 21-én rövid be-
tegség után 85 évesen elhunyt. Gyászolják: 
családja és társa, Etelka családjával

SZUROVECZ JÁNOS, aki Hunyán T. 
189. sz. alatt élt, 52 éves korában az Örök 
Hazába költözött. Gyászolják: felesége, 
gyermeke és a rokonság.

TRUBÓ ISTVÁNNÉ LEVENTE VE-
RONIKA, aki Endrődön a Hídfő utca 17. 
szám alatt lakott, június 18-án, 82 éves ko-
rában súlyos betegség után elhunyt. Gyá-
szolják: a családja

ZSIBREG JÁNOS volt hunyai lakos 86 
éves korában az Égi Hazába költözött. Gyá-
szolják: gyermekei, unokái, Margit néni és 
a rokonság.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Véha Illés gyász-szertartásán részt 

vettek és osztoztak fájdalmunkban. Gyá-
szoló család

 †
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 takarítá-
sát, karbantartását támogathatjuk adomá-
nyok felajánlásával:

Készpénzbefizetés az endrődi plébáni-
án hivatali időben (munkanapokon 8-12), 
vagy az Endrődi Szent Imre Egyházközség-
ért Közhasznú Alapítvány számlájára befi-
zetéssel vagy átutalással. Számlaszámunk: 
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Ta-
karékszövetkezet.

Az endrődi templomban, a katolikus 
szertartás szerint eltemetett halottakról 40 
évre visszamenőleg, név szerint megemléke-
zünk halálozási évfordulójuk napján.

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

Fényképalbum
A kép hátoldalának 
felirata

Emlék

Sóczó Vince és 
iskolatársai elsőáldozás 
alkalmából

Endrőd

A Décspáskomi 
iskolások 
testvérem vállát fogja a 
tanító néni, kb. 48-ban

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK
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Kedves vásárlóim!
Júliusi ajánlataim:

festékáruk: Trinát, Cellkolor, Düfa, hom-• 
lokzatfestékek, belső falfestékek, csempe 
ragasztók, glettek, hígítók, ecsetek, 
hengerek
szivattyúk, szórófejek, tömlők, csatla-• 
kozók
fűnyírók, bozótvágók, kéziszerszámok• 
gázégők, bográcsok, faszén• 
szegek, csavarok, kerítés drótok• 
műanyag kukák, alu létrák• 
vegyszerek, permetezők• 
védőfelszerelések, kesztyűk• 
szőnyegek, asztalterítők• 
virágládák, virágcserepek, növénytápok• 
elektromos barkácsgépek• 

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.


