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A tartalomból:

Csíksomlyói búcsú - 13. oldal

Rózsahegyi Napok és endrődiek 
találkozója - 1., 9., 12. és 13. oldal

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda visszatekintője az elmúlt tanévre - 7. old

Irodalmi délután Hunyán - 6. oldal

A tizenkettedik Rózsahegyi Napok 
krónikája

Az idén az Endrődiek Baráti Körével 
együtt szerveztük meg a Rózsahegyi Na-
pokat. 

Így a szokásosnál is színesebb prog-
ramkínálatot tudtunk biztosítani az ér-
deklődőknek. 

A rendezvényt Dr. E. Szabó Zoltán 
PhD. ny. főiskolai tanár nyitotta meg. Kö-
szöntőjében kiemelte az iskola szellemi-
ségét, amelyben domináns szerepe van az 
érzelmi nevelésnek.

A tanulók virágcsokorral köszöntötték 
a rendezvény díszvendégét, Rózsahegyi 
Marikát, majd az ünnepség végén koszorút 
helyeztek el Rózsahegyi Kálmán szobránál.  

A délelőtt folyamán a meghívott ven-
dégek és a tanulók az érdeklődésüknek 
megfelelő rendhagyó órák közül választ-
hattak.

  - Giricz László Magyarország törté-
nelmi személyiségeiről és földrajzi 
nevezetességeiről tartott diavetítés-

sel és zenei aláfestéssel színesített 
előadást. 
Kovács Zoltán -  a logikai játékok va-
rázsát mutatta be a gyerekeknek. 
  - Rózsahegyi Marika nagyapjáról, 
emlékeiről és életéről mesélt a hall-
gatóságnak.
  - Tímár Imre, a BVSC sakk szakosz-
tályának egykori elnöke a sakkozás 
rejtelmeire tanította az érdeklődő-
ket. 
  - Dr. Kovács Béla, a Kner Imre Gim-
názium igazgatója endrődi élménye-
iről és pályafutásáról mesélt. 
  - Dr. Katona Piroska gyermekor-
vos nagy sikert aratott az interaktív 
egészségtan órával.
Balázs Andrea színművész sajnos,  -
váratlan események miatt nem tu-
dott eljönni, ezért egykori tanárát, 
Hajdú Lászlót ajánlotta maga he-
lyett, aki drámajátékba vonta be a 
gyerekeket.

A díszvendég, Rózsahegyi Marika köszöntése

folytatás a 12. oldalon
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A Katona József Művelődési Központ 
júniusi programjai:

Június 7. (szombat) a Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény társas- és moderntánc tanszakának évzáró táncbemu-

tatója.
június 12. (csütörtök) 17 óra Jótékonysági előadás a Komédiás Kör 

szervezésében
Június 17 – július 6-ig kiállítás Varjú Krisztián gyomaendrődi 

alkotó munkáiból.
Június 22. a Rumba Táncsport Egyesület évzáró táncbemutatója.
Június 23–27-ig a Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény Nyári tábora.
Június 30–július 5-ig SZAKE Színjátszó Tábor

Civil csoportok:

Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanszakai: a 
csoportokkal egyeztetett időpontban.

Rumba Táncsport Egyesület: hétfőn, szerdán és péntek 17 órától, 
valamint kedden és csütörtökön 16.45-től

Galaktika Baráti Kör: minden hónap 1. szerdája ( június 4. 18 óra)
Őszidő Nyugdíjas Klub: minden csütörtökön 16–18 óráig

Az endrődi közösségi ház 
júniusi programjai

Minden hétfőn 19-21 óráig jóga az emeleti nagyteremben.
Június 9-én az emeleti nagyteremben Ifjúsági egészség napot 
tartunk. „Egészséges személyiség, harmonikus párkapcsolat - 

Úticsomag a sikeres élethez. Előadó: Bakanek György életmód 
tanácsadó. A program általános iskolások és középiskolások 

részére ajánlott. Kezdés 15 órakor és kb. 17 óráig tart.
Június 17-én 8 órától 17 óráig érvizsgálat. Bejelentkezés 

SONOTERAPIA CENTRUM SZOLNOK, ADY ENDRE ÚT 1. 
szám. Telefon: 56/344-372. A vizsgálat ára 6. 500.- Ft. 

Június 21-én Rock koncert az emeleti nagyteremben. Előadók: 
HORKENSEN, DUMSHONT, RAZE to The GRUOND együt-
tesek, melyek metál zenét játszanak. A koncert belépőjegyes és 

büfé fog üzemelni.
Június 30-án 17 órától Félévzáró vacsora a Nyugdíjas Klub 

rendezésében.

Méhész társak! Segítségeteket kérem, 2008. 05.13-án éjjel 
Gyomaendrőd határából 25 db tízkeretes Honor rendszerű 3 fi-
ókos rakodókaptárban méheket loptak! Ismertető jelük: Tamási 
rendszerű hosszanti végén ütköző léccel rögzített többszínűre 

festett (szürke, zöld, fekete, barna, sárga). Nem mindegyik 
keretlécen volt jelölés: MBBL; VIRÁGJ; SINKA -monogramok 

beleégetve. 
Elérhetőségem: Tóth Zoltán Mezőberény, Madarász 34. Tel. 

06-30-356-6143, 06-66-423-466 
A segítséget előre is köszönöm, aki bármiféle információt tud, 

kérem jelezzen!

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

Amit Isten egybekötött...
2008. május 17-én Sztvorecz László és Sócó Erzsébet 

mondta ki a boldogító igent a hunyai templomban, és közös éle-
tükre áldást kaptak ökumenikus esküvő keretében, Tuska Tibor 
kondorosi evangélikus lelkésztől és Iványi László tb. kanonok, 
helyi plébánostól.

Isten adjon nekik boldogságot egy életen át! 

Iskolai tábor
a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodában

A tábor helye: Dédestapolcsány
Ideje: 2008. augusztus 4-9.

A tábor célja: a szabadidő minél hasznosabb eltöltésének 
lehetősége, elérhető áron.
Részvételi díj: kb. 14.000,- Ft
Előleg: 4.000,- Ft – melyet 2008. június 10-ig kérünk befizetni
Érdeklődni: 66/581-170, valamint személyesen az iskolában

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hírek innen-onnan és házunk tájáról
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hogy miről döntött a Képviselő-testület május hónapban

Liget-fürdő Kft. 2008 évi üzleti és marketing terve, illetve a 
Liget- Fürdő fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanul-
mányterv megvitatása

Mivel a fürdő fejlesztését célként tűzte ki a testület, majd el-
készíttette a tanulmány-tervet,. a döntés előkészítése végett pe-
dig ebben a hónapban (május 5-én) a rendkívüli testületi ülés 
keretében bemutatásra került a látványterv is.

A 2008. május 29-iki testületi ülésen ismételten szóba került 
a fejlesztés vitája, de előtte zárt ülésen meghallgatta a testület a 
pénzügyi szakember elemzését is. 

Az ő, és a Képviselő-testület egyhangú véleménye szerint 
elhamarkodott döntést hozni nem szabad mivel igen nagy a 
felelősség, fontos a kockázat további elemzése szakvélemények 
meghallgatása, megvitatása.

A gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. is a 2008. májusi Felügye-
lő Bizottsági ülésén tárgyalt a fürdő üzleti és marketing tervé-
ről, majd ezt a Képviselő-testület elé terjesztette. A Felügyelő 
Bizottság egyhangú véleménye szerint a fürdőt olyanná kell ki-
alakítani, amely generációk számára is kielégítő, megfelelő és bő 
szolgáltatást tud nyújtani, de előtérbe helyezi az egészség, élet-
minőség megőrzését. Ezáltal szeretne minél több helyi és távo-
labb élő embert megszólítani, s sokféle szolgáltatással a városba 
csalogatni, ezzel is pezsgővé tenni itt az életét. Az elkészült mar-
keting terv célja a fogyasztói igények felmérése, megismerése, a 
piackutatás, majd ezt követően a kelendő szolgáltatások meg-
valósítása. 

A Képviselő-testület a fürdő marketing tervét megvitatta, s 
elfogadta azt.

Geotermikus pályázat előkészítésére vonatkozó döntés

A hivatal szerződést kötött az Opál Mérnöki Irodával, akik 
elkészítettek egy, a termikus energiával kapcsolatos anyagot.

Ez az anyag kitér a Liget fürdő termálvízzel történő fűtésé-
nek lehetőségeire, valamint az önkormányzati intézmények be-
kötésének lehetőségeire. 

A város Képviselő-testülete a meglévő termálkutak haszno-
sítására vonatkozó koncepció kidolgozását támogatja, s a Liget 
fürdő geotermikus fűtését biztosító új termálkút bekötését szor-
galmazza, mivel ez a fürdő költségvetését csökkentené

Intézményi konyhák működési kiadásainak csökkentése

Az ősz óta tartó folyamatos vizsgálódások több alternatívát 
vettek már figyelembe, de mindegyik azzal zárult, hogy jelentős 
megtakarítás a szükséges átalakítások végett csak 4, 1 év múlva 
jelentkezne a konyhák esetében. Legutóbb az Eurest Étterem-
üzemeltető Kft a konyhákon tett helyszíni szemlékre építve azt 
állapította meg, hogy a két általános iskolai konyha egy helyen 
történő centralizációjával és így a vállalkozási formában törté-
nő továbbüzemeltetésével az önkormányzat nem érheti el a várt 
eredményt. Jelentősebb mértékű megtakarítás csak a négy in-
tézményi konyha egy helyen (Térségi Szociális Gondozási Köz-
pont konyháján) érhető el, amely éves szinten 6-11 millió Ft-ot 
tenne ki. Ennek egy része esetleg a térítési díjak emelkedéséből 
lehetséges, míg a 6 millió forint a tényleges költségcsökkenés 
eredményeként érhető el. 

A Képviselő-testület hosszan vitatkozott a kiszervezésről, 

míg 9-8 arányban megszavazta a közbeszerzési eljárás megin-
dítását.

Városi könyvtár átszervezése

Mint ismeretes a Városi Könyvtár esetében is történtek vál-
tozások, illetve folyamatos a két könyvtár összevonása, valamint 
a névváltoztatás is. 

A város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 
könyvtári feladatellátást 2008. szeptember 1. napjától kezdődő-
en az alábbiak szerint szervezi meg:

A jövőben is önálló intézményként működteti a Városi 
Könyvtárat Határ Győző Városi Könyvtár néven

A Rózsahegyi Könyvtárat, pedig Határ Győző Fiók Könyv-
tár elnevezésre változtatja. A fiókkönyvtár a későbbiekben is, 
biztosítaná a nyilvános könyvtári feladatellátás mellett az iskolai 
könyvtári feladatellátást is.

2008-2009. évben megépítésre kerülő belterületi utak kivá-
lasztása

A 2007. évben útépítésre kijelölt utcák megépítésére a köz-
beszerzési eljárás csak 2008. évben került kiírásra. A kivitelezői 
szerződés megkötésre került, a kijelölt 8  utca 2008. szeptem-
ber 1-ig elkészül. Ezen kívül kijelölésre kerültek a belterületen a 
még megépítésre váró utak is.

(Érdeklődni lehet a Városfenntartó osztályon)

Külterületi holtágak megvalósítására pályázat benyújtása

Gyomaendrőd város Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a külterületi holtágak rehabilitációjára. (Kecsegés, 
Sóczó, Bónom és Pap zugi holtágak)

A márciusi ülés döntése értelmében felhatalmazta a polgár-
mestert az előkészítő munkálatok megkezdéséről. A közbeszer-
zési eljárás végbement, s megszületett a döntés, miszerint a ter-
vezési munkálatokat a Krátki-Terv Kft. végzi majd. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földte-
rületek haszonbérbe adása

A helyi rendelet szerint a mezőgazdasági ingatlanok haszno-
sítása Képviselő-testületi hatáskörbe tartozik. 

A haszonbérbe adott önkormányzati tulajdonú földterületek 
közül az alábbiak szerződése lejár 2008. szeptember 1-jével:

-0155/17 szántó, 31, 5962 (ha), 1315, 48 AK érték
-02629/39 gyep, 40, 8892 (ha), 261, 68 AK érték
A határozati javaslat alapján a Képviselő-testület a tulajdo-

nában levő lejárt földhaszonbérleti szerződések bérbeadásával 
kapcsolatosan az alábbiakban rendelkezik:

Meghirdeti haszonbérbe adását helyben árverés útján az 
alábbi feltételek mellett.

1. Táblázat

Hrsz Művelési 
ág

Terület 
(ha)

AK 
érték

Induló bérleti díj
Licit

0155/17 szántó 31, 5962 35kg/Ak

02629/39 gyep 261, 68 261, 68 25kg/Ak

Az árverés időpontja: 2008. július 23-án de. 10. 00 óra
Az árverés helye: Városháza kistermében (Gyomaendrőd, 

Szabadság tér 1.)
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

VÁROSUNK 2008. június4

IVÁNYI GERGELY
1912-1991

magyar-latin szakos tanár

Született Endrődön 1912. március 5-én.
Szülei: Iványi Máté földműves, Pintér Mária földműves.
Családi állapota: nős, felesége Sáska Erzsébet óvónő. Gyer-

mekeik: Gergely András (1947), Erzsébet (1949), Éva (1950). 

Tanulmányai: 1938: Ferenc Jó-
zsef Tudományegyetem, Szeged 
magyar-latin szak. 

Életútja: Erkel Ferenc Gimná-
zium, Gyula; Állami Gimnázium 
Gyergyószentmiklós; 1944-50 Ál-
talános Iskola Endrőd; a Lorántffy 
Zsuzsanna Gimnázium igazgatója 
Békéscsabán; 1959-1972-ig Óvó-
nőképző Intézet Szarvas.

Közéleti tevékenysége: 
1953-1959. TIT megyei titkára.

Önálló művei: A kisgyermek anyanyelvi nevelése a csa-
ládban, 1973; Az óvodai irodalmi foglalkozások módszerta-
na, 1965; Az anyanyelv és a környezetismeret módszertana, 
1965.

Cikkek, tanulmányok: több cikke jelent meg az Óvodai Ne-
velésben.

Díjak, kitüntetések: az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1964; 
Miniszteri Dicséret, 1972; TIT Aranykoszorús Jelvény, 1986; 
Aranydiplomás pedagógus, 1989; Brunszvik Teréz-emlék-
érem.

Elhunyt Szarvason 1991. augusztus 3-án.

Gyomaendrődi ki kicsoda?

Május 21-én a Kihívás Napja elnevezésű országos sportren-
dezvényhez kapcsolódva tartottuk meg a IX. OVI OLIMPIÁT. Ezt 
a sportrendezvényt óvodánk 9 éve minden évben megrendezi, 
melyre meghívást kap a város minden óvodája. Ebben az évben 
meghívást kapott a csárdaszállási és a hunyai óvoda is. Ők nem 
mint versenyzők, hanem mint meghívott vendégek vettek rész 
sportnapunkon.

A program megvalósításakor 1999-ben az volt a célunk, hogy 
elindítsunk Gyomaendrődön egy hagyományteremtő progra-
mot, amely szolgálja a 4-7 éves korú gyermekek egészséges élet-
mód igényének, sportolás kedvének kialakítását, és hozzájáruljon 
a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséhez.

Rendezvényünkön valamennyi résztvevő gyermek ajándék-
ban részesül – a program célját szem előtt tartva – egy-egy labdát 
kapnak. 

Az Ovi Olimpián egyéni és csapatversenyek vannak meghir-
detve. 

Az egyéni versenyszámnál futásban teszik próbára magukat 
a 4-5 és 6-7 éves fiúk – lányok külön csoportban.

A csapatok évek óta labdakiütőben mérik össze ügyességü-
ket.

Az egyéni verseny díjazottjai sportszereket vihetnek haza, a 
csapatok pedig valamennyien gyümölcskosarat kapnak – a tuda-
tos, tervezett egészséges táplálkozás program népszerűsítésének 
keretében.

Minden díjazott versenyző mézeskalácsból készült érmet ka-
pott a sportszer és a gyümölcskosár mellé.

Az egyéni verseny díjazottjai:

4-5 éves korcsoport:
Lányok:
I. helyezett Farkasinszki Dominika Csemetekert Óvoda
II. helyezett Szabó Brigitta Csemetekert Óvoda
III. helyezett Deli Boglárka Százszorszép Óvoda

Fiúk:
I. helyezett Fehér Attila Százszorszép Óvoda
II. helyezett Rafael Jenő Selyem Úti Óvoda
III. helyezett Dávid József Margaréta Óvoda

5-6 éves korcsoport:
Lányok:
I. helyezett Csernyeczki Liliána Százszorszép Óvoda
II. helyezett Zsilinszki Erika Csemetekert Óvoda
III. helyezett Csapó Luca Selyem Úti Óvoda

Fiúk:
I.helyezett Jónás Márió Napsugár Óvodák
II. helyezett Fekécs Kevin Selyem Úti Óvoda
III. helyezett Hartman Bence Napsugár Óvodák

Csapat verseny:
I. helyezett Napsugár Óvodák csapata
II. helyezett Csemetekert Óvoda csapata
III. helyezett Selyem Úti Óvoda csapata
Reméljük programjainkkal sikerült egy felejthetetlen, élmé-

nyekben gazdag  délelőttöt nyújtani  minden gyermek számára.
Találkozunk jövőre ugyanitt a X. OVI OLIMPIÁN !!!!

Támogatóink voltak:
Polgármesteri Hivatal
Kert-Kivi Kft.
Fülöp Imréné
Dr. Csoma Antalné

Köszönjük segítő közreműködését minden kedves támoga-
tónknak.

Selyem Úti Óvoda dolgozói

IX.  OVI OLIMPIA  SELYEM ÚTI  ÓVODÁBAN
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E M B E R K Ö Z E L B E N  A Z  O LVA S Ó
M i h á l y  at ya  a ra ny m i s é s

Tímár Mihály gyomai plébániai kor-
mányzó atya júniusban ünnepli pappá 
szentelésének 50. évfordulóját, ezt egy-
szerűen úgy mondjuk, hogy Mihály atya 
aranymisés. Ez alkalomból próbáljuk az 
egyébként is emberközelben lévő atyát az 
Olvasók számára is „emberközelbe” hozni.

Kedves Mihály Atya! Kérlek, vázold 
fel életutad, honnan indultál, és hogy 
jutottál el az 50. évfordulóig.

1931. október 4-én születtem 
Endrődön IV. kerület 244. sz. alatt – ez a 
későbbi Hunya, de akkor Endrőd volt. 
Munkás, de boldog gyerekkorom volt. 
Összesen hatan voltunk testvérek: Gab-
riella, Ilona, István, Mihály (én), Margit és 
Mária. Mindössze ketten élünk, négyen 
átléptek az Örökkévalóságba. Az akko-
ri társadalmi gazdasági berendezkedés 
szerint földműves család voltunk. Édes-
anyám örökölte a tanyát, édesapámnak 
pedig a dévaványai határban Sártón volt 
földje. A sártói földet Hegedűs Vince bá-
csi művelte. Búzát, kukoricát termeltünk, 
állatokkal foglalkoztunk. 

1943-ban Gyulára mentem tanulni, a Karácsony János Gimnázium-
ba, a Szalézi Intézetben voltam kollégista. Ott lelkes szalézi atyákkal ta-
lálkoztam, meg a gyakorló éveit ott töltő ideiglenes fogadalmas kispap, 
Bősze József többször beszéltek nekünk a papi és szerzetesi hivatás 
szépségéről, Istennek tetsző voltáról, de akkor még komolyabban nem 
foglalkoztatott a hivatás. 1944. március végén a háborús időszak miatt 
korábban befejeződött a tanítás. Akkor egy év kimaradt. Ezalatt a me-
zőgazdaságban voltam, pásztorkodás, libalegeltetés, és minden, amit 
csak el tudtam végezni. Ezután megint Gyulára kerültem, akkor még 
nyolcosztályos gimnázium volt. Azért, hogy évet nyerjek, a 4. osztályt 
1947 nyarán magánúton tettem le. 

Lassan érlelődött bennem, hogy pap leszek, és szalézi szerzetes. 
Ezután mentem Mezőnyárádra noviciátusba. Ez egy év volt, itt rend-
történetről tanulunk, és a szalézi életről. Itt studentátum is volt, és az 
5-6. osztályt is elvégeztem. Közben bejött a négyosztályos gimnázium, 
az 5-6. osztályt már nem ismerték el. 1950-ben államilag feloszlatták a 
szerzetesrendeket, így kerültem a kecskeméti piaristákhoz, ahol érett-
ségiztem. 

1953-58-ig Szegeden végeztem a teológiát. 1958. június 15-én Sze-
geden pappá szenteltek, ennek most ötven éve. 

1958-60-ig itt Gyomán voltam segédlelkész. Sok lelki örömöt oko-
zott a tanyai iskolákban, és itt benn is a hitoktatás. Volt négy tanyai isko-
lám: Halmagy, kövesfenéki nyilasi iskola, telki, póhalmi. Innen Gyulára 
kerültem, ott is két évet töltöttem, majd a debreceni Szent Anna Főplé-
bánián egy évig káplán, majd Békésre kerültem. Ezután önálló lelkész 
lettem Vésztőn. Vésztő után Bucsára vitt utam, ahol öt évet töltöttem. 
Innen Szeghalomra kerültem, onnan pedig Endrődre 1977. március 
31-én, ahol 1982. december 1-ig voltam. Nagyon sok kedves emlék fűz 
Endrődhöz.

Hosszú, vagy rövid volt ez az öt év?
Elröppent, mert sok lelkipásztori örö-

möm is volt Endrődön. Sok fizikai munka 
is akadt. 

Innen Debrecenbe kerültem 1982-ben. 
Bár itt más környezet fogadott, a nagyvá-
ros, úgy érzem, megtaláltam a hangot 
ott is. Munkatársaimmal is, a nyugdíjas 
Szuromi atyával, a Svetits intézet nővére-
ivel nagyon jól együtt tudtam működni. 
Ha emlékezetem nem csal, akkor már te 
ott voltál káplán, és két évig együttmű-
ködtünk. 1988. szeptember 1-től Berety-
tyóújfaluba kerültem egy évre, majd 
Orosházára kerültem. Ekkor már újrain-
dultak a rendek, és mint szerzetes kerül-
tem oda. 1990-ben Budapestre kerültem 
a XVIII. kerületbe a rendi templomunkba, 
Szemeretelepre. 95-től 2002-ig Szombat-
helyen fiúkollégium igazgatója voltam, 
ahol egy hatalmas templomunk is volt, 
ahol lelkipásztor is voltam. 2002-ben visz-
szakerültem Szemeretelepre. 2004-ben, 
augusztus 16-án kerültem a megürese-
dett gyomai plébániára. Megmaradtam 
szerzetesként tartományfőnöki engedély-

lyel exclausratio keretében kolostoron kívüli szerzetesi élet keretében 
végzem a lelkipásztorkodást.

Mi volt a legnehezebb ez alatt az 50 év alatt?
Póhalomra mentem hittanórára Berva segédmotorral, útközben 

egy erdő mellett egy Pannónia motoros – mint kiderült, gyomai KISZ 
titkár – lecsöndesített a Bervám sebességére, és életveszélyesen meg-
fenyegetett. Többek közt ezt mondta: „Te piszkos csuhás, ha kedves az 
életed, ne merj többet kijönni hittanórára.” Megőriztem a lelki nyugal-
mam, mentem tovább, mintha mi se történt volna. Ő megfordult, és 
visszament. Bodnár János volt a plébánosom, ő jelentette az esetet. 
Lelki öröm töltött el, eszembe jutott, hogy „Boldogok vagytok, ha neve-
mért üldözést szenvedtek”.

Mi volt a legszebb élményed, emléked?
Amikor az újmisémen 1958-ban édesanyámra és édesapámra újmi-

sés áldásom adtam.

Papi jelmondatod?
A Szűzanya hálaénekéből a kezdő sorok: „Magasztalja az én lelkem 

az Urat”. 

Kedvenc időtöltésed?
A kertben kapálgatni. A kertet tekintettem mindig tornateremnek.

Van-e valami nagy terved?
A volt gazdasági épületből Don Bosco Ifjúsági Ház kialakítása.. hogy 

a fiataljaink otthonias környezetben hétvégeken el tudják foglalni ma-
gukat és lelkileg is hasznosan kitölteni az idejüket.

Adja a Jó Isten, hogy meg tudd valósítani tervedet. Kívánok jó 
egészséget, Isten áldását. Néhány hét múlva közösen fogunk az 
aranymisén hálát adni az ötven évért. Köszönöm a beszélgetést.

Iványi László
plébános

ARANYMISE
Gyomán: 

június 22-én vasárnap 10 órakor bérmálással egybekötve

Hunyán: 
június 28-án, szombaton 10 órakor, a búcsúval egybekötve

Képünk: 1982. Debrecen. Tímár Mihály prépost plébános, Lakatos 
Ferenc, Marosi János, Kisházi-Kovács László, Dr. Udvardy József püspök, 
Uhrin György c. apát
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Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

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

JÚNIUSI ÜNNEPEK
  1. vasárnap:  Évközi 9. vasárnap
  2. hétfő:  Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk
  3. kedd:  Lwanga Szent Károly és társai vértanúk
  5. csütörtök:  Szent Bonifác püspök és vértanú
  6. péntek:  Szent Norbert püspök
  8. vasárnap:  Évközi 10. vasárnap
  9. hétfő:  Szent Efrém diakónus és egyháztanító
11. szerda:   Szent Barnabás apostol
13. péntek:  Páduai Szent Antal áldozópap, egyháztanító
15. vasárnap:  Évközi 11. vasárnap
19. csütörtök:  Szent Romuald apát
21. szombat:  Gonzága Szent Alajos szerzetes
22. vasárnap:  Évközi 12. vasárnap
24. kedd:  Keresztelő Szent János születése
26. csütörtök:  Alexandriai Szent Cirill püspök, egyháztanító
27. péntek:  Szent László király
28. szombat:  Szent Iréneusz püspök és vértanú
29. vasárnap:  Szent Péter és Pál apostolok
30. hétfő:  A római Egyház első szent vértanúi

JÚNIUSI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 19 órakor. Hétköznapokon reggel fél 8-kor.

Szent Gellért Iskola kápolnájában
A nyári hónapokban nincs mise!

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. Kedden, csütörtökön, elsőpénteken és 

szombaton este 6-kor. A szombat esti előesti mise vasárnapi mise. 

Gyoma
Vasárnap 10-kor, hétfőn reggel 8-kor, egyéb hétköznap 19 órakor.

Szombaton 19 órakor vasárnapi előesti mise.

Irodalmi délután Hunyán
Április 20-án rendezte a Karitász hunyai csoportja a soron kö-

vetkező irodalmi délutánt, teadélutánnal egybekötve. A találkozón 
sokfajta műsort adtak elő a gyermekek. Volt vers, próza, mesemon-
dás, különböző műfajú dalok.

A Karitász elnök üdvözlése után Hegedűs Bence középiskolás 
tanuló a „Szeretet himnusza” előadásával nyitotta meg az ünnepsé-
get. Az ének kategóriában az egyik kisfiú, Kardos Ferike a Kárpátia 
együttes szép dalát adta elő, amely nagyon tetszett a közönségnek. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy az idősebb korosztály is részt vett 
rendezvényünkön, valamint a helyi iskola pedagógusai, akik felké-
szítették a gyermekeket a szereplésre. 

Volt tombola, sütemény, amit a Karitász segítői hoztak, hogy 
színvonalas legyen az ünnepség. Nagyon kellemesen telt el ez a dél-
után, melyen mindenki jól érezte magát. Ezúton köszönjük segí-
tőinknek, pedagógusainknak, hitoktatónknak és mindenkinek, aki 
részt vett ezen a tartalmas rendezvényen.

Reméljük, legközelebb még többen eljönnek, hisz ezt jótékony 
cél érdekében rendeztük, a bevételből a karitász segíti a nyári tá-
borban résztvevő rászoruló gyermekeket. 

Hanyecz Vencelné

Egyházi események júniusban
Június 22. vasárnap 10 óra: Tímár Mihály atya aranymiséje és  
   bérmálás Gyomán
Június 28. szombat 10 óra: Hunyai Szent László búcsú, és falunap

Elsőáldozás Endrődön május 18-án és 
Hunyán május 4-én
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A 2008 áprilisában megrendezett Aranyfonál mesemondó versenyen 
legeredményesebben szerepelt tanulóink: 

1. osztály 2. helyezett: Neibort Tibor
3. osztály 2. helyezett: Dajkó Adrienn
  3. helyezett: Réday Klaudia
4. osztály 1. helyezett: Farkasinszki Tünde
  3. helyezett: Ronyecz Nikoletta
  Különdíj:     Farkasinszki Tünde
6. osztály 1. helyezett: Bela Gréta
7. osztály 3. helyezett: Kondorosi Vivien
8. osztály 3. helyezett: Szécsi Diána

„Az Óperenciás-tengeren is túl – a képzelet földjén…” című mese-
versenyen Német Vanessza 4. osztályos tanulónk a bábkészítő kategóri-
ában díjazott lett.

Giricz Petrik 7. osztályos tanuló a Dugonics András 3 fordulós ma-
tematika versenyen országos 9. helyezést ért el.

Focistáink az Okányban megrendezett barátságos labdarúgó tornán 
5.helyezést értek el. A csapat tagjai: Bán Attila, Horváth Jenő, Nagy Ti-
bor, Cserép Sándor, Papp Bence, Szerető Norbert és Kurilla Viktor

A rendőrség szervezésében közlekedésbiztonsági versenyen adhattak 
számot elméleti és gyakorlati tudásukról tanulóink. A területi versenyről 
a megyei döntőbe jutottak a következők: Galambos Zoltán (8.o.),  Soczó 
Mónika (8.o.) és Nagy Tibor (6.o.)

A gyomai könyvtár rendezésében idén is megemlékeztünk a költé-
szet napjáról. A vers- és prózamondó verseny legeredményesebb részt-
vevői: 

4. osztály könyvjutalom: Ronyecz Nikoletta, Német Vanessza, 
     Farkasinszki Tünde
6. osztály kiemelt dicséret: Bela Gréta és Farkas Anna
      könyvjutalom: Tari Zsolt
8. osztály kiemelt dicséret: Dinya Milán

A Kis Bálint Általános Iskola várostörténeti vetélkedőjén minden 
korosztályban neveztünk csapatokat. 

A 3-4. és a 7-8. osztályok korcsoportjában csapataink II. helyezést, 
míg az 5-6. osztályosok versenyében csapatunk I. helyezést ért el. 

A csapat tagjai (3-4. oszt.): Dajkó Adrienn, Iványi Dóra, Papp Virág, 
Német Vanessza és Wolf Péter

A csapat tagjai (5-6. oszt): Farkas Anna, Kovács Boglárka, Soczó 
Franciska, Tari Zsolt és Bán Attila

A csapat tagjai (7-8. oszt.): Soczó Daniella, Soczó Mónika, Gellai 
Andrea, Giricz Petrik és Dinya Milán

A húsvét volt a témája annak a rajzpályázatnak, melyet a nagyszénási 
plébánia hirdetett meg.

Legeredményesebbek: Kereki László 1.osztály, Pápai Rajmund   
4.osztály, Gellai Viktor 4.osztály

Német Vanessa a Körösszögi Kistérség bábkészítési versenyében I. 
helyet ért el.

2008. május 11-én pünkösdvasárnap konfirmáció volt a református 
templomban, ahol református hittanosaink tettek bizonyságtételt.

Diákolimpia Őszi Körzeti Verseny – 
atlétika
Hanyecz Barbara- távolugrás  II.
        kislabdadobás  II.
        60 m   II.
Kurilla Viktor- 60 m  II.
   1000 m  III.
    Távolugrás  III.
Horváth Jenő- kislabdahajítás  I.
Pápai Viktor- kislabdahajítás  III.

Diákolimpia Tavaszi Körzeti Atlétika 
Verseny
III. Korcsoport leány csapat – III.hely
 Hanyecz Barbara
 Soczó Franciska
 Oszlács Rebeka
 Bacsa Ildikó
 Fazekas Györgyi

III. Korcsoport – fiú csapat- III. hely
 Kurilla Viktor
 Bán Attila
 Bótos Atilla

 Szerető Norbert
 Varga Gergő
 Horváth Jenő
Kurilla Viktor- 600 m futás

II. Korcsoport- fiú csapat
 Szurovecz Erik
 Szurovecz Milán
 Látkóczki Csaba
 Mile Dávid
 Timár Ádám
 Forgács Előd

Úszás Körzeti Verseny
 Kurilla Viktor  50 gyors  I.
 Nagy Tibor  50 mell III.

Wesselényi Sportnap- úszóverseny
 Kurilla Viktor gyors I.
 Nagy Tibor mell III.
 Hanyecz Barbara mell I.
 Bótos Atilla gyors I.
 Varga Gergő gyors III.
 Varga Gergő mell III.

Osztálykirándulás
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

végzős osztálya vagyunk, így 2008. május 19-én az utolsó közös 
osztálykirándulásunkra indultunk Budapestre.

A programhoz a Csodák Palotája segítségét kértük, így 
egy szimpatikus idegenvezető várt minket a Keleti pályaudvaron. 
Budapesti városnézés után a Millenáris Parkba értünk, ahol a Csodák 
Palotájában rengeteg fizikai kísérlet, tapasztalás részesei lehettünk. 
Többségünknek nagyon tetszett a tükörterem, a centrifugális erőt 
bemutató labdás játék, a szimulátorok és az egykerekű bicikli. 

Újabb rövid városnézés után a Campona Bevásárlóközpontba 
tartottunk, miközben „Ördöghi” élményben volt részünk. („Atyaúristen! 
Hát ez meg Ördögh Nóri!”) Cápák, ráják, trópusi élőlények, hüllők és 
ízeltlábúak között telt a délutánunk a Tropicariumban. A rája simogatás 
különösen tetszett. Az RTL Klub üvegstúdiójánál egy TV műsornak is 
„szereplői” lehettünk rövid időre.

Ezután, némiképpen eltévedve Budapesten, hidegebb 
éghajlatra értünk. A Természettudományi Múzeum Jégkorszak 
kiállítása minden érdeklődőnek izgalmas élményt nyújthat. Olyan 
időkbe kalauzolt minket, amelyről nem lehet eleget hallani, mindig 
tud valami érdekeset, újat adni.

A Hősök terén tiszteletünket tettük Magyarország uralkodóinak 
szobra előtt. Onnan átsétáltunk a Városligetbe, a Mezőgazdasági 
Múzeumnak helyet adó, építészetileg nagyon változatos Vajdahunyad 
várába.

Fáradtan, de élményekkel telve indultunk haza azzal a tudattal, 
hogy a közösen eltöltött utolsó osztálykirándulásunk méltó lezárása 
általános iskolás éveinknek.

A Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 8. osztálya

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda visszatekintője az elmúlt tanévre



zentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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SZENT BARNABÁS APOSTOL
Ünnepe: június 11. 

Mennybemenetele előtt Jézus 
megígérte apostolainak a Szent-
lelket, aki fölkészítette őket a 
tanúságtételre ,,Jeruzsálemtől 
egészen a föld végső határáig” 
(ApCsel 1,8; vö. Lk 24,48). Akik 
Jézus kísérői voltak földi életé-
ben, azoknak szólt a fölszólítás: 
,,Ti tanúi vagytok ezeknek” (Lk 
24,48). De csak ők? Nem! Akit 
Jézus Lelke az ő szolgálatára ki-
választ, az mind tanúja és apos-
tola Jézus Krisztusnak! Így az a 
férfi is, akit az Apostolok Csele-
kedetei nevével és származásá-
val együtt mutat be: ,,József, a 
ciprusi származású levita, akit 
az apostolok Barnabásnak nevez-

tek el, ami azt jelenti, hogy a vigasztalás fia” 

SZENT BARNABÁS - ról keveset tudunk, noha az Újszö-
vetségben viszonylag sok szó esik róla.. Az első, amit Bar-
nabásról hallunk, hogy szántóföldjét eladta és annak árát 

az apostolokhoz vitte az egyházközség szegényeinek szánt 
adományként. „Derék ember volt, telve Szentlélekkel és hit-
tel” olvashatjuk az Apostolok Cselekedeteiben, ahogy azt is, 
hogy „József, a ciprusi származású levita, akit az apostolok 
Barnabásnak neveztek el, ami azt jelenti, hogy a vigasztalás 
fia”. Barnabás segítőkészséggel közeledett Pálhoz, az egy-
kori keresztényüldözőhöz, megtérése után támogatta mun-
kája megkezdésében. Barnabás Pállal és Márkkal indult 
az első missziós útra, Ciprusra, Barnabás hazájába, azután 
Kisázsiába – de mindig pogány lakta vidékre. Barnabás a po-
gányok között missziós tevékenységet folytatott, így ők is az 
Egyház teljes jogú tagjai lettek, hiszen a megváltás az egész 
világra kiterjed, nem köthető feltételekhez. Pál és Barnabás 
fölvette az Egyházba a pogányokat, de nem kényszerítették 
rájuk az ószövetségi törvényeket.

 Ciprusra hazatérve Ciprus első püspöke lett. Hirdette 
az evangéliumot, ott   hazája fővárosában, Szalamiszban. A 
hagyomány szerint megkövezték, más adatok máglyahalált 
említenek. Egy közeli barlangban temették el. Régi milánói 
hagyomány Barnabást tartja Milánó első püspökének. Sírját 
482-ben találták meg. Anthéniusz szalamiszi püspök láto-
másban az apostoltól tudta meg a sír helyét. A sírban, melle 
felett Márk evangéliumának héber szövegét találták.  

Szent Barnabás apostol ünnepét a bizánci és a szír egy-
ház június 11-én üli. Róma a 11. században fogadta be az 
ünnepet.

Interjú a nyelvtanulásról Szekeres Georginával

- Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy lehetséges ilyen gyorsan 
állami nyelvvizsgát tenni, méghozzá előtanulmányok nélkül. Kérem, 
mondja el, hogy sikerült elérnie ezt a nem mindennapi eredményt!  

- Valójában én sem gondoltam, hogy képes leszek rá. Volt már egy 
nyelvvizsgám, s ahhoz bizony hosszú évekig gyűjtögettem a tudást s a 
bátorságot, mielőtt belevágtam.

- Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsgaidőszak után, július ele-
jén egy egészen új nyelvet kezdett tanulni, s szeptemberben sikeres 
középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segít-
ség nélkül. Igaz?

- Valóban így történt. Egy ismerősöm javasolta, hogy próbáljak ki 
egy új nyelvtanulási módszert, amelynek segítségével ő néhány hó-
nap alatt levizsgázott angolból. Ez felkeltette az érdeklődésemet, és 
vásároltam egy tananyagot. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, mely-
nek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a 
nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. 

- Mitől más és mitől ilyen sikeres ez a módszer? Tudtommal ugyanis 
megtalálható a Miniszterelnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi Főisko-
lán, a világbajnoki és olimpiai ezüstérmes női kézilabda-válogatottnál, 
az úszóválogatottnál, a magyar bíróságokon, de olyan kiváló emberek 
könyvespolcain is, mint pl. Freund Tamás Bolyai-díjas akadémikus vagy 
Szakcsi Lakatos Béla.

- Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett meg-
szólalnom, miközben a kétnyelvű tananyag segítségével folyamatosan 
ellenőrizni tudtam magamat. A gyakorlatok, csak a tárgyalt szókincsre 
és nyelvtanra épülnek, így minden külső segítség nélkül megoldottam 
őket. Az anyanyelvi lektorok által készített hanganyag a kiejtés töké-
letes elsajátításában segített. Nem volt stressz, de volt helyette siker-
élmény, visszaigazolás. Mire végigértem az anyagon, mintegy kettő-
száz órát beszéltem célnyelven. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, 
ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD mi-
nőségű hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik 
célba. Én szeretnék további nyelveket is ezzel a módszerrel elsajátítani 
– és belőlük nyelvvizsgázni.

- Milyen nyelvekből hozzáférhető a Kreatív Nyelvtanulási Mód-
szer?

- Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég 
nyelvre készült tananyag. Sőt a szerző gondolt azokra is, akik már meg-
tanultak angolul, németül vagy franciául, ugyanis elkészült az úgyne-
vezett Kikérdező CD-Tár ezen a három nyelven. Ez az anyag a tizenkét 
lecke 3000 legjobb mondatát tartalmazza írásban és 15 CD lemezen, a 
könnyebb mondatoktól haladva a nehéz, összetett mondatokig. Na-
gyon jól használható a megszerzett tudás szintentartásában és a reak-
cióidő csökkentésében, de nem része a tananyagnak.

- Ön szerint mennyi idő szükséges a tananyag elvégzéséhez?
- Nekem a nyári szünetben sok időm volt, s gyorsan haladtam, de 

tudtommal a tanulók többsége egy tanév alatt elvégzi. Én nem talál-
tam drágának, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez 
alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.

- Kedves Gina, sok sikert a további tanulásához, s kívánok még tíz 
nyelvvizsgát! 

(A kívánság részben teljesült, Szekeres Georgina a cikk elkészülte 
után pár nappal újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a Kreatív 
Nyelvtanulási Módszerrel, ezúttal angolból.)

Tóth László 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója 
Gyomaendrődön!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás, 

egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, 
OLASZ, SPANYOL, 

SVÉD, NORVÉG

tananyagok megtekinthetők és 
megvásárolhatók:

a Katona József Városi Művelődési Központban (Kossuth út 9.) 2008. június 9-én hétfőn 17 és 19 óra között
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Az Endrődiek Baráti Köre 
a Rózsahegyi Napok keretében 
iskolatörténeti kiállítást rende-
zett, és emléktáblák elhelyezé-
sével emlékezett meg a ma már 
nem funkcionáló, régi iskola-
épületekről, az ott tanító peda-
gógusokról. A rendezvény sike-
re összefogás, együttműködés 
eredménye.

A Baráti Kör nevében ezúton 
tisztelettel és megbecsüléssel 
mondok köszönetet mindazok-
nak, akik segítették az ünnepség 
megrendezését!

Várfi András polgármester 
úrnak és Vaszkó Imre úrnak kö-
szönöm a Baráti Kör megvendé-
gelését.

Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzatának és a Polgármesteri 
Hivatalnak köszönöm, hogy a 
Mirhói iskola emlékhelyét par-
kosították, és felszerelték az em-
léktáblákat az épületekre.

Az épületek tulajdonosainak 
köszönöm, hogy hozzájárultak 
az emléktáblák elhelyezéséhez.

A Gyomaendrődi Lovasklub-nak köszönöm a vendégek szállí-
tásában nyújtott segítséget.

Farkas Zoltánnénak, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Álta-
lános Iskola igazgatónőjének megköszönöm, hogy biztosította a 
kiállítás megrendezéséhez szükséges technikát, a képek előállítá-
sának anyagi fedezetét.

A tablók alapanyagát, a sétakocsizás szervezését és vezetését 
köszönöm Kovásznai Ferencnek. 

A megrendezésben nyújtott segítséget köszönöm:
Kovásznainé Mikó Klárikának, Szentpéteriné Uhrin Ildikónak, 

Szujó Csabának, Erdős Dánielnek.
Iványi László plébános úrnak, a baráti kör vezetőségi tagjának 

köszönöm a plébánia irattárában való anyaggyűjtéshez adott le-
hetőséget, az irattárban őrzött tervrajzok digitális másolatainak 
elkészítését, az ünnepség egyházi szertartásainak celebrálását.

Kovásznai Nórinak köszönöm, hogy megoldotta a tervrajzok 
megfelelő méretű, színes nyomtatását.

Köszönöm a szóbeli információkat:
Márton Gábornak, Vaszkó Irénke néninek, Tankó Andrásnénak, 

Ricsei Balázsnénak, Szabó Zoltánnénak, Gellai Jánosnak.
Gellai Jánosnak az információk mellett köszönöm az úttörő-

élet megőrzött írásos dokumentumait, Gyuricza Zoltánnénak a 
polgárista éveiből származó emlékeket, valamint a találkozókat 
megörökítő képeket. 

Szonda Istvánnak köszönöm, hogy iskolai tárgyi emlékekkel 
egészítette ki a kiállításunk anyagát. 

Köszönöm Kutasné Bálint Katalin népi iparművésznek a szőt-
tesei bemutatását.

Köszönöm az iskolaépületek 1987-es állapotáról készült mű-
vészi fotókat Giricz Lászlónak, egyesületünk tagjának, aki a Ró-
zsahegyi Napokon évenként megújuló képsorokkal lepi meg 
rendhagyó óráinak látogatóit.

Köszönöm a Dr. Szilágyi Ferencné által rendelkezésünkre bo-
csátott iskolatörténeti honismereti anyagot.

Lukács László igazgató úrnak köszönöm a szíves vendégfoga-
dást, a Szt. Gellért Katolikus Általános Iskola bemutatását.

Gyuricza Sándornak köszönöm, hogy a Mirhói iskola emlék-
táblája számára oszlopot készített.

Köszönöm, hogy a kiállítás fényképanyagát biztosították:
Alt Jánosné, Borbély Sándor, Csapó Lajosné Katona Gabriel-

la, Dinya Máténé, Dr. Koleszár Józsefné, Dr. Valach Béláné, Far-
kas Istvánné, Fülöp Imréné, Gellai József, Gellainé Tuboly Zsuzsa, 
Gergelyné Kertes Kató, Gyetvai Jánosné, Holubné Hunya Anikó, 
id. Latorcai Jánosné, Iványi Mária, Klinghammer Éva, Komóczi 
Attiláné, Kovásznainé Mikó Klára, Kulik Imréné, Kulik Istvánné, 
Lapatinszki Sándor, Lehóczkiné Tímár Irén, Nótári Józsefné, 
Paróczai Zoltán, Paróczai Zoltánné, R. Nagyné Baráth Éva, Ricsei 
Balázsné, Roszik János, Szabó Incéné, Szabó Zoltánné,  Szurovecz 
Istvánné,  Takácsné Rojik Gizella, Tankó Andrásné, Tímár Imre, 
Tímár Sándor, Tímár Sándorné, Tímár Vincéné, Uhrinné Darvas 
Erzsébet, Varjú József, Vaszkóné Dinya Erzsébet, Veres Antalné, 
Vincze Lászlóné…

Köszönöm a műsorban közreműködő tanulók színvonalas 
előadását, tanáraik felkészítő munkáját!

A szereplők: Vaszkó András, Rafael Péter, László Loret-
ta, Kmellár Viktória, Vaszkó Áron, Geszti Brigitta, Tokai Kinga, 
Liszkai Kata, Liszkai Mária, Hegedűs Zoé.

Felkészítők: Komóczi Attiláné, Nagy Ildikó, Ajtai Andrea.
Köszönöm a további segítő közreműködést:
R. Nagyné Baráth Évának,Kónyáné Jakab Idának, Gyetvai 

Jánosnénak, Gellainé Tuboly Zsuzsának, az iskola gazdasági hiva-
tala irodai és technikai dolgozóinak.

A résztvevők nevében megköszönöm a szombati finom ebé-
det az iskolai konyha dolgozóinak!

A rendezvény minden közreműködőjének további nagyon jó 
egészséget, eredményes munkát és sok sikert kívánok!

A kiállítás a tanév befejezéséig munkaidőben, minden mun-
kanapon megtekinthető az iskola udvar felőli zsibongójában.

A kiállított anyag nem tekinthető befejezett alkotásnak, 
egy megkezdett kutatás jelenlegi állapotát tárja a közönség elé. 
Bizonyára lesznek sokan, akik hiányolnak személyeket a tab-
lókról. Ezeket az észrevételeket köszönettel fogadjuk. Bízom 
azonban abban, hogy mindenki talál ismerőst, hozzátartozót, 
egy számára kedves személyt, akinek emlékét felidézik majd a 
látottak. Ennek az örömszerzésnek a reményében minden ér-
deklődőt szeretettel várunk! 

Ladányi Gáborné

Köszönet

Emléktábla-avatás a Mirhói Iskola helyén



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Nagyanyáink öröksége című ételkiállítás 
és az V. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi 

Konferencia
(2008. április 26.)

Már hagyományosan, április végén tájházunk új kiállí-
tással kedveskedik az érdeklődő látogatóknak. Idén a ha-
gyományos gasztronómia és vendéglátás témaköréből 

merítettünk. A kiállítás címében: „Nagyanyáink öröksége” 
azt a fontos tradíciót elevenítettük fel, melyet az édesanyák 
örökítenek át gyermekeiknek. A gyermekkor ízei és táplálko-
zási kultúrája meghatározza a felnövő nemzedék étkezési 
szokásait és ételkészítési sajátosságait is. Ezért különösen 
fontos, hogy településünk hagyományos ízvilágát feltárjuk 
és bemutassuk a fiatalabb nemzedékeknek. 

A kiállítást Dr. Ujváry Zoltán professzor emeritus nyitotta 
meg. Beszédében hangsúlyozta a népi táplálkozás kutatá-
sának fontosságát és újra megújuló törekvéseit.  Több mint 
negyven féle étel leírásával és elkészítésével próbáltuk be-
mutatni városunk sokszínű gasztronómiai hagyományát. A 
kiállításon az élet fordulóihoz és ünnepeihez kötődő terített 
asztalokat rendeztünk be. A lakodalmi asztalon az ünnep 
jellegzetes ételei a tyúkhúsleves csigatésztával, a birkapör-
költ, a vízenkőtt, a szalagárés sütemény, a „pergelt torta” 
kaptak helyet. A keresztelő és a gyermekágy ételei között 
a töltött sütemények, galambleves, a madártej és a fonott 
kalácsokat találhattuk. A halotti tort megjelenítő asztal azt a 
régi szokást mutatta be, hogy az elhunytnak még pár napig 
terítettek a családi asztalnál. A karácsonyi asztal gazdag-
ságát reprezentálta a kiállítás fő helyén lévő enteriőr. A hal-
ételek mellett megtalálható volt a jellegzetes angyali csík is. 
Az év ünnepeit követve a szilveszteri és disznótoros asztalt 
láthatták az érdeklődők. A nagyszoba bemutatóját a húsvéti 
asztal zárta.  A kisszobában a böjt és az ínség ételei kerültek 
az asztalra. A kukorica görhe és málé, mellett megtalálhat-
tuk a tejespitét, a macokot, a köles és kukorica öregkását, a 
szűzleves, a hagymabördő levest, a tésztalé levest. Ebben 
a szobában még két helyi pékség bemutatóját is láthattuk. 
A Sikér Kft. jellegzetes termékeivel, valamint a Pájer Pék-
ség kelt tészta különlegességeivel ismerkedhettek meg a 
látogatók. Természetesen egy ételkiállítás nem múlhat el 
kóstoló nélkül. A kedves vendégek megkóstolhatták a kelt 

kalácsokon kívül a kötött galuska levest, a hagymabördő le-
vest és a tésztalé levest is; és bátran vehettek a teknőnyi 
angyali csíkból. A kiállítás ételeinek elkészítését egy lelkes 
kis csapat vállalta magára. Ez úton is szeretnék köszöne-
tet mondani Lapatinszki Lajosnénak, Dinya Józsefnének, 
Rituper Lajosnénak, Vargáné Földvári Krisztinának, Tímár 
Mihálynénak, Sóczó Bélánénak és Kulik Istvánnénak.  

Délután a Közösségi Házban 15 órakor kezdődött, az V. 
Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia, Vendég-

látás címmel. A Konferencia a Debreceni Egyetem 
Néprajzi tanszéke és az Endrődi Tájház és Helytör-
téneti Gyűjtemény közös rendezvénye. A konferen-
cia fővédnöke az idén is Dr. Ujváry Zoltán professzor 
emeritus volt. A konferencia elnöki teendőit Dr. Lovas 
Kiss Antal egyetemi adjunktus látta el. Várfi András 
polgármester ünnepi köszöntője után kezdetét vette 
a tudományos tanácskozás. Dr. Bereczki Ibolya a 
Szentendrei Szabadtéri Múzeum főigazgató helyet-
tese előadásában bemutatta a Skanzen vendégvá-
ró programjait. Dr. Nagy Molnár  Miklós a karcagi 
Győrffy István Múzeum igazgatója az Alföldön hasz-
nálatos cserép főzőedények típusait és elterjedését 
ismertette. A Dél-Alföld csárdáiról Dr. Szabó Ferenc 
nyugalmazott megyei múzeumigazgató tartott részle-
tes tudományos beszámolót. Szonda István pedig a 
Kondorosi Csárda Múzeum vendégváró programjai-
nak előkészítését ismertette előadásában. Dr. Lovas 
Kiss Antal elnöki zárszavában kihangsúlyozta azt a 
tudományos együttműködést, mely az évek során ki-
alakult a gyomaendrődi tájház és a Debreceni Egye-
tem Néprajz Tanszéke között. 

Képek: A karácsonyi asztal
Megnyitó: Dr. Ujváry Zoltán professzor és Szonda István



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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Ez elmúlóban lévő tavaszon került 
kezemhez egy igazán elhivatott fiatal-
ember, BALOGH István kötete a Békés 
megyei zsidóság (településenként tár-
gyalva) 20. századi „sorstalanságáról”. 
A kötet címe: BÉKÉS BÉKÉTLENSÉG 
A Békés megyei zsidók története - 
SCHŐNER Alfréd főrabbi fülszövegével 
s bevezetőjével, Tótkomlós-Budapest, 
2007. A hazai zsidó közösségek s az 
Izraelben, tengerentúlon élő Békés me-
gyei túlélők s leszármazottaik támoga-
tásával. Azért is tartom szükségesnek 
előljáróban e művet megemlíteni, mert 
hazai vonatkozásban is követendő pél-
dának tekintem – különös tekintettel az 
egész magyar közösség – s itt vallás-
felekezetre, nemzetiségre való tekintet 
nélkül – 20. századi „sorstalanságának” 
feldolgozására. Egyesült településünk, 
szülőföldünk GYOMAENDRŐD zsidósá-
gának adatait a könyv 128-138, 338-340, 
77 és 128 oldalakon s fényképmellékle-
teken tanulmányozhatjuk.

Ez a dicséretes és kiváló munka ösz-
tönzött arra, hogy levéltári kutatásaim 
alkalmával „mellékesen” (mert érdekelt) 
lejegyzett gyomai zsidókra vonatkozó 
adataimat közreadjam.

Forrás: Békés megyei Levéltár Gyula, 
Gyoma Nagyközségi iratok, V.317.B.a.1. 
„Tanácskozási Jegyző-könyv magány 
ügyek feletti intézkedésekben 1857. 
Évtől – 1880. Decz. 31-ig.” -”Esküd-
tek jelenlétiben bekebelezési folya-
modványok tárgyalása Elnöklő Főbíró 
DEBRECZENYI András a Község Főbí-
rája és Törvénybíró, illetve albíró Urak 

KIS István, Esküttek: Bíró Benedek, Do-
mokos János, Olajos Benedek, Schwalm 
Mihály, Gecsei István, Bíró Albert Urak.”

A letelepülés megadatott; 
FUCHSMANN Sámuel szobafestőnek, 
KLEIN Adolf izraelita kereskedőnek, aki 
Nagy-Károlyban született, RÓTH Albert 
izr. Kereskedő Sáros megyei Kellemesi 
születésű. TESCHER Jakab Lipót izr. 
Pékmesternek Zemplén megyei Gál-
Szécsi születésű, eddigiek 1858-ban 
telepedtek le. 1859-ben letelepültek: 
DREZNER Náthán izr. 60 eszt., 1860-ban 
BÜCHLER József Ó-Budai születésű 
izr. 28 eszt. Kelmekereskedő-segéd. 
STEINER Salamon Mező-Túri születésű 
izr. Bőr- és Vegyeskereskedő. 1861-ben: 
Vinter Salamon szentesi születésű izr., 
36 eszt. Kereskedelmi, szállítmányi üzlet-
tel foglalkozó. FELSENBURG Benedek 
szentesi lakos, Békésszentandrási szü-
letésű izr. órás-segéd. FIXLI Adolf Nyitra 
megyei Vágújhelyi születésű izr., 23 eszt. 
Vegyeskereskedő-segéd. 1862-ben: 
HARTENSTEIN Herman Szentes városi 
izr. szállítási üzlettel foglalkozó. KOHN 
Lajos, aki Mező-Berényből jött átal, 
Pest megyei Opód községben született 
izr. 40 eszt., nős, kisboltos kereskedő. 
FLEISSZIG Fülöp Kunszentmártoni 42 
eszt. Izr. kereskedő (letelepedés vég-
legesítve 1864-ben). 1864-ben: WEISZ 
Lázár Tiszabői származású izr. 24 eszt. 
Kereskedő-segéd. KOHN Henrik Hód-
mezővásárhelyi izr. szappanos mester. 
MANCSOVICZ Bernát Galíciai szüle-
tésű izr. nyugdíjas (obsitos) katona-
borbély. HÜBSCHER Bernát endrődi 

boltos-kereskedő 
izr., Endrődön iz-
raelita gyermek-
tanító. 1865-ben: 
WEISZ Salamon 
Tiszabő község-
ből elbocsájtott izr. 
házaló. 1867-ben: 
STERN Adolf 29 
eszt., „héber vallá-
sú” nős Arad me-
gyei Kisjenőn volt 
föld-haszonbérlő. 
FISCHER Ábra-
hám „héber vallá-
sú”, nős, szente-
si lakos, WEISZ 
Bernát izr., nős, 
Pest megyei Irsa 
községi születésű, 
32. eszt. „gabona-
alkusz” (ma talán: 
tőzsdeügynök-bró-
ker?). 1868-ban 
Özvegy LŐWY 
Mózesné szül.: 
LOTTNER Regi-
na 49 eszt., izr., 
Tiszabői születésű. 

1871-ben: Eiszler Izsák izr., Abonyból. 
Továbbiakban forrás: Békés megyei Le-
véltár (BmL.), Gyula. Gyoma Nagyk.-i 
ir.V.317.B.b.66.kötet. „Hirdetések Jegy-
zőkönyve”; 1854.jan.29.-GRÜM (he-
lyesen: GRIMM) Sámuel izr. halásza-
ti haszonbérlőnél minden szerdán és 
pénteken fontszámra lehet halat kapni, 
aki venni akar, a híd lábánál lévő bárká-
ból, varsából fogja kapni a halat. Megj.: 
Grimm Sámuel háza állott az Erzsébet 
ligeti lejárónál, volt háziipari (háború előtt 
Bank) Szöv. Épülete, bérelte az urada-
lomtól a halászatot, a „híd lába” a mosta-
ni Holtágon lévő téglahíd-lába értendő.

Forrás: ua. mint előbbi, 68.kötet; 
1875.okt.17. „Aki a KLEIN Adolf úr Gőz-
malmából egy véka lisztet zsákostúl el-
vitt, kellemetlenség kikerülése végett 
...vigye vissza, ugyanő 1500 kéve csut-
kát venne...” 1875.okt.17.-WEISZ Lázár 
és Társa Gőzmalmába az új gép beállít-
tatván, a lakosok őrni valójokat vihetik. 
1875.okt. BÜCHLER Józsefnél szedetik 
az árpa és zab. 

1875.okt. WEISZ Lázár és Társa Gőz-
malmába a tiszta első búzának ára 8 frt., 
másodrendű 7 frt. 60 krajcz., a kétszeres 
búza 7 frt., árpa 3 frt. 60 krajcz., ez utóbbi 
bármikor kisebb s nagyobb mennyiség-
ben kapható. 1875.okt. BERGER Gyula 
úr tudatja, vásárol árpát, morzsolt ten-
gerit, zabot. 1875.okt. HARTENSTEIN 
Herman szállító búzát és tengerit folyó 
áron vásárol. 1876.febr. KLEIN Adolf úr 
Gőzmalmában az első búzának hektoli-
terje 6 frt.40 kr., második 5 frt.40 kr., ve-
gyes búza (vagy kétszeres, azaz rozsos 
búza) 4 frt. 40 kr., árpa és kukorica hl.-je 
2 frt. 90 kr. 1876.márcz. KLEIN ÚR Gőz-
malmánál a tiszta és vegyes búza őrlése 
félvámra történik, a malom bármely órá-
ban egy zsák őrni valónak is „megeresz-
tetik”, ugyanott „pittlézni” (lisztet szitálni) 
mázsánkint 10 frt.-ért lehet. 1876.márcz. 
-HARTENSTEIN szállító úrnál heremag 
van eladó... 1876.május 7. WEISZ Lázár 
és Társai Gőzmalmában mindennémű 
gabona őrölhetésre elfogadtatik s 
mindennémű gabona kisebb-nagyobb 
mértékben kapható. 1876.okt.1. GRIMM 
Sámuel úrnál a mézárverés ma déltől 
tartatik... RÓTH József mindennémű ga-
bonát szed (vásárol) legfelső áron pesti 
kereskedő részére. 1876.okt.15. WEISZ 
Lázár úrnál vetni való búza van eladó. 
1876.okt.15. HARTENSTEIN Hermannál 
konkolyozó rostán kirostált vetni való 
búza van eladó... 1876. FISCHER Áb-
rahám órás ajánlja magát a becsületes 
lakosságnak... 1879.nov.23. Az Endrődi 
új Gőzmalomnál egy tüzelő azonnal fel-
fogadtatik, ajánlkozó értekezhet KLEIN 
Adolf úr kereskedésében... BERGER 
Gyula úr malomhaszonbérlő ajánlja szol-
gálatait...

Cs. Szabó István

Adatok a gyomai zsidóság történetéhez

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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A rendhagyó órákkal párhuzamosan az alsó tagozatosokat Mé-
száros András és Tomanek Gábor, a békéscsabai Jókai Színház 
művészei zenés előadással szórakoztatták. 

Mindezek után az ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás 
következett, melyet jelenlétével megtisztelt Földesi Zoltán ország-
gyűlési képviselő is. Azoknak az előadóknak, akik először tartottak 
rendhagyó órát, Rózsahegyi Emlékplakettel, a visszatérő vendége-
inknek könyvvel köszöntük meg a fáradságát. Az öregdiákok által 
alapított Szent Imre Emlékérmet az idén Szentpéteri Balázs 7.a 
osztályos tanuló kapta kiemelkedő tanulmányi munkájáért és szor-
galmáért. 

A Rózsahegyi-díjat Szentpéteriné Uhrin Ildikó pe-
dagógus és Vaszkó Miklósné élelmezésvezető kapták.  
A felső tagozatosok számára rendezett Rózsahegyi vetélkedő nyer-
tesei a 6. b és a 7.a osztályok egy- egy emlékplakettel díszíthetik 
tantermüket.

Az ünnepi ebéd elfogyasztása után Kutasné Bálint Katalin 
kéziszövő, népi iparművész munkájából összeállított kiállítást néz-
hették meg az érdeklődők.

Délután az endrődi katolikus templomban hangversenyt adtak 
a Zenebarátok Kamarakórusa és a Városi Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény tanárai, növendékei.

Az esti tábortűz most is sok gyereket és felnőttet csalt ki a ri-
degvárosi játszótérre, ahol a Rózsahegyi – díjasok fát ültettek.

Szombaton délelőtt a családi sportnap következett, sorverseny-
nyel, labdajátékokkal. 

Ezzel egyidőben iskolatörténeti kiállítás nyílt meg intézmé-
nyünkben, amely Ladányi Gáborné gyűjtőmunkája eredménye-
ként jött létre.  

Ezután az Endrődiek Baráti Köre emléktáblákat helyezett el a 
régi iskolaépületek falán, illetve annak helyén.  

Az esti gálaműsor igazolta Dr. E. Szabó Zoltán megnyitóbeszé-
dét, amelyben az érzelmi nevelés dominanciáját hangsúlyozta. A 
tanév során, különböző rendezvényeken bemutatott műsorszám-
okból válogattunk a szép számban megjelent, hálás közönségnek 
egy szórakoztató előadást.

A nap lezárásaként baráti beszélgetésre hívtuk a vendégeket, 
ahol Várfi András polgármester úr mondott pohárköszöntőt.

Vasárnap délelőtt E. Szabó Zoltán festőművész legújabb képei-
ből összeállított kiállítását tekinthette meg az érdeklődő közönség. 
A kiállítást Tandi Lajos újságíró nyitotta meg a Vidovszky Béla Vá-
rosi Képtárban.

Ezúton is köszönjük a segítségét a szülői munkaközösségnek és 
mindazoknak, akik hozzájárultak a Rózsahegyi Napok rendezvé-
nyeinek sikeréhez.

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi 
Általános Iskola dolgozói

A tizenkettedik Rózsahegyi Napok krónikája
(folytatás az 1. oldalról)

E. Szabó Zoltán kiállításán Farkas Zoltánné igazgatónő és Tímár Imre, a Baráti Kör elnöke

Iskolatörténeti kiállítás Gálaműsorunk záróképe



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.

VÁROSUNK2008. június 13

Csángó mise Csíksomlyón
Moldvai csángók, tiszta lelkű magyarok

Fáradtan, elcsigázva évről évre
Visszajöttök őseitek földjére

Ünneplőbe öltöztetitek szívetek

Fáradhatatlanul  Pentekosztész napján
Elhozzátok jóságotok, békességetek.
Látva a Szentlélek tüzét szemetekben

Örömre, szeretetre, türelemre int
Erőtök erőt ad

 Hitetek hited ad
Moldvai csángók, tiszta lelkű magyarok

Tanítsatok bennünket újra és újra!
Hogyan legyünk mi is magyarok…

Szulimánné Szurovecz Eleonóra

„Egészen szép vagy, Mária!” – pünkösdi búcsú 
Csíksomlyón - május 13. 

Közel 800 ezer zarándok vett részt idén a 442. fogadalmi zarándoklaton 
Csíksomlyón. Az ünnepi szentmisét Schönberger Jenő szatmári püspök 
mutatta be, Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel, Tamás József segéd-
püspökkel, Páll Leó OFM, a Szent István Királyról nevezett Erdélyi Ferences 
Rendtartomány provinciálisával, valamint a zarándoklatra érkező papsággal. 
A helybeli magyar ajkú hívek mellett az anyaországból, Szlovákiából, 

Németországból, Ausztriából és Ausztráliából is érkeztek magyar zarán-
dokok.

Schönberger Jenő szentbeszédében hangsúlyozta: „a közös nyelven túl, 
ma még valami szorosan összekapcsol minket: Jézus édesanyja és a mi égi 
édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária iránt érzett szeretetünk.”

A püspök beszédében Szűz Máriáról, az emberi szabadság 
megtestesítőjéről, az első tabernákulumról beszélt, akinek hite és szabad-
sága példa minden ember számára. Schönberger püspök megemlékezett a 
székely nép 1567-ben hitéért vívott győztes csatájáról, amelynek fogadalmi 
emléke e búcsú.

Mária hittel elfogadta azt az utat, amit Isten kijelölt számára. Nem utat 
keresett, hanem Jézus útját járta, s így nekünk sem tud mást mutatni, mint 
Fiának útját. 

A püspök napjaink problémáit 
említve arra hívta fel a figyelmet, 
hogy hiába vannak életellenes törvé-
nyek, ha senki nem hajlandó megölni 
gyermekét. „Hiába mond a törvény-
kezés nemet az életre, ha mi igent 
mondunk. Nem a törvény öl, hanem 
az ember!” Máriára tekintve nem 
lehet más feladatunk, mint követni 
őt az igazi szabadság útján, gyerme-
keink jövője érdekében – buzdított a 
püspök.

Délután 5 órakor csángó misével 
folytatódott a búcsú, majd éjszakai 
virrasztás volt a kegytemplomban. 
A búcsú lezárásaként a virrasztáson 
résztvevők hajnalban körmenetben 
vonultak fel a Kissomlyó-hegyre, 
ahol napkelte előtt szentmisében ad-
tak hálát az idei búcsú kegyelmeiért.

Magyar Kurír

Trianonra emlékezünk!
A Kárpát-medence szerves ökoló-

giai egységet képez, ezt az egységet 
darabolták szét 1920-ban, Trianonban. 
Elpusztították Európa legtökéletesebb 
geográfiai egységű országát, azt a ke-
resztény országot, amely vérével, önfel-
áldozásával védte Európát, a civilizációt 
évszázadokon át. ...

AMIT VESZTETTÜNK:

Az ezeréves ősi föld kétharmad ré-
szét szabad zsákmányul dobták kapzsi 
szomszédainknak. Meghagyták az Al-
földet és a Dunántúlt, azzal a képmutató 
érveléssel, hogy Magyarországot függet-
len nemzeti állammá teszik.

Az elszakított területek lakossá-
gának mintegy 25-32 %-a színmagyar. 
Az ötletszerűen kijelölt trianoni határ 
215 magyar város és község területét 
hasította ketté. Területi veszteségeinket 
végzetessé teszi az a körülmény, hogy 
éppen a legértékesebb országrészeket 
szakították el tőlünk, a Kárpátok láncait 
hatalmas erdőségek borítják, a hegyek 
gyomrában gazdag bányakincsek rej-
tőznek. Magyarország 325, 411 km2 

területéből elszakítottak 232, 804 km2 ; 
20.886.487 lakosságából idegen uralom 
alá került 13.287.241 lélek.

Erdőveszteségeink főleg a Felvi-
dékre és Erdélyre esnek. A 13 millió 
kat. hold erdőségünkből alig kétmillió 
maradt meg. Ezzel hazánk Európa leg-
erdőtlenebb országa lett.

Állatállományunkat már a háború 
és a román megszállás is nagyon pusz-
tította s a trianoni béke szinte halálos 
csapást mért rá.

A bányászat, az ásványi vizek 
és gyógyfürdők úgyszólván teljesen 
a megszállók birtokába kerültek. A 
Szepes-Gyömöri és az Erdélyi Érchegység 

gazdag bányái mind idegen uralom alá 
kerültek.

Nagy-Magyarország gazdag volt 
ásványvizekben és gyógyfürdőkben. 

Ipari veszteségeink szorosan ösz-
szefüggenek nyersanyag lelőhelyeink 
elvesztésével. Összesen elveszett 2212 
gyár és ipartelep.

Közművelődési veszteségeink 
arányban állnak a területi és gazdasági 
veszteségeinkkel.

Ellenségeink éppen azokat a te-
rületeket vették el tőlünk, melyek 150 
éves török megszállás idején mentsvárai 
voltak a magyarságnak. Szomszédjaink 
tudják azt, hogy az elfoglalt területeket 
csak akkor mondhatják igazán magu-
kénak, ha tanuló ifjúságot elfordítják a  
magyarságtól és serdülő nemzedékeket 
maguknak nevelik.

Iparoktatásunk igen magas szín-
vonalú volt és mindenütt az egyes 
iparvidékeknek megfelelő szakiskolák 
működtek. Elüldözték a magyar taná-
rokat és tanítókat, elégették a magyar 
tankönyveket és beültek a magyar mű-
veltség gazdag épületeibe.

Könyvveszteségünk több millió 
kötetre rúg. (Polgári iskola volt 530, 
maradt 230; középiskola 264, maradt 
129). A megszállt területeken ezrével 
börtönözték be meggyötört magyar test-
véreinket, csak azért, mert magyarnak 
vallották magukat.

Mindent összefoglalva fájdalmasan 
állapíthatjuk meg, hogy a békeszerző-
dések a legkegyetlenebbül bántak el 
országunkkal: megsemmisítették a Min-
denható által is egységesnek teremtett 
ezeresztendős magyar birodalmat.

„A trianoni béke nem diplomáciai 
tévedés, hanem bűn. Egy olyan virágzó 
nagy kultúrnépet, mint a magyart tönk-
retenni és megalázni, ez az egész művelt 
emberiség ellen elkövetett bűn.” (Charles 
Tisseyre, egy francia politikus)

2008. május 17-én, szombaton a 
„Rózsahegyi Napok” rendezvény má-
sodik napján sikerült „haza”jutnom 
Endrődre az iskolatörténeti kiállítás 
megnyitójára, melyhez én is küldtem 
több darab fényképet, amiket viszont 
is láttam a kiállításon.

Köszönet Ladányiné Varjú Mar-
gitkának és segítőinek a fáradtságos 
munkáért.

Tímár Imre, az Endrődiek Baráti 
Körének Elnöke és a Rózsahegyi Ál-
talános Iskola Igazgatónője megko-
szorúzta a régi iskolákat, melyeket 
Iványi László plébános úr megáldott. 
Csodálatos májusi nap volt, felejthe-
tetlen, a sok fotón magamat gyer-
mekként viszontlátni, az énekkar-
ban, a 100 tagú furulyazenekarban, 
az óvodai képeken, az első áldozási 
képeken. Nagy öröm volt, hogy az 
édesanyám, Dávid Eszter - meghalt, 
amikor én születtem – az ő polgári is-
kolai képét is megtaláltam, rajta még 
Tímár Izabella néni és Kugler Margit-
ka néni, akiket ismertem.

Jó volt találkozni a régi osztály-
társakkal, iskolatársakkal, rokonokkal 
és Márton Gábor – Marci bácsi – tanár 
úrral, aki mindig az igazra és a becsü-
letességre tanított. Sajnos, hogy nem 
tudott eljönni Vaszkó Irénke tanár 
néni, aki nem csak testnevelőnk volt, 
de a lelkünket is nevelte. Köszönöm, 
soha nem felejtem el, míg élek! Emlé-
kezni kell Szabó Elek bácsira, a nagy 
tudású, de nagyon szerény, szeretet-
teljes tanárra! (Akinek Felesége és 
Édesapám rokonok voltak.)

Paróczai Gergely bácsira úgy 
kell emlékeznünk, aki a szép magyar 
beszédre tanított, és megszerettette 
velünk az irodalmat.

Kovács Imre bácsi, ő alakította 
meg a 100 tagú furulyazenekart. A 
zenekar egyik előadását a Magyar 
Rádió felvette és sugározta, egyéb-

ként csodás énekkarunk is volt. Azt 
hiszem mindenki örömmel zenélt 
és énekelt és ezt neki köszönhetjük. 
Nagyszerű ember volt ő is.

Dénes Izra bácsi, aki még szeren-
csémre tanított egy évig. A hazasze-
retetre nevelt és a magyar-székely 
népdalokra.

Kovács Matyi bácsi „szigorú de 
igazságos”! (Nem számított, hogy a 
kislányok között rokonai voltak, tud-
ta a leckét a nebuló vagy nem!) Csak 
a szépre tudok emlékezni vele kap-
csolatban is. Úgy tudta a földrajzot 
tanítani, hogy én már az órán megta-
nultam és magam előtt láttam a föld-
részeket, városokat, tájakat, és talán 
az is megtanulta, aki nem akarta.

Az akkori fiatal tanárok, Fülöp 
Imre és Laki Sándor tanár bácsik a 
kiváló tudásuk és fiatalságuk miatt is 
közel álltak a gyerekekhez.

Nem hagyhatom ki drága 
óvónénimet Tímár Irénke nénit (Véha 
Antalné) sem, Hunya Irma nénit, aki 
az írásra-szépírásra tanított, és Gáb-
riel Irma nénit sem, aki másodikban 
tanított majd Juhász Irma néni ked-
ves fiatal, szép tanító nénit és Palotai 
Feri bácsit, szigorú szeretetével és 
igazságosságával.

Mindannyijuknak tisztelet, be-
csület, köszönet, az élőknek még to-
vábbi jó egészséget kívánok!

Remélem, az osztálytalálkozón 
nyáron találkozunk.

Akik már nincsenek közöttünk, 
nyugodjanak békében.

Békéscsaba, 2008. május 21.

Szívélyes üdvözlettel:

Gergelyné Kertes Kató

5600, Békéscsaba
Derkovits sor 6. II.em.7.

T:66/327-828
(volt endrődi diák)

„EGY NAGYON SZÉP NAP ENDRŐDÖN”
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[Jánossy plébános] Utóda a belényesi 
plébános, a későbbi váradi kanonok: 
Csák Ferenc volt. Tevékeny, gondos lel-
kipásztora volt  hatalmasan növekedő 
nyájának. Rajta volt, hogy az uj temp-
lom belső felszerelése minél szebb és 
értékesebb legyen. A templom előtti 
kereszt, a templom homlokzatán ma 
is látható Szent Péter és Pál szobrai az 
ő idejében készült, a régi öreg orgonát 
eladta a csabai egyháznak 500 forintért 
és egy akkor elsőrangu 22 változatu, 2 
claviaturáju orgonát csináltatott a turi 
Kümmer-céggel 5583 forint 27 kraj-
cárért. Gyakori gyüjtés és saját ado-
mányából pótolni igyekezett a francia 
háboruk idején beszolgáltatni kény-
szerült templomi ezüst szerelvénye-
ket. Az endrődi Vida-féle alapitványt 
az ő kérésére létesitette Vida Imre, a 
kegyuraság uradalmi praefektusa.

A francia háborukat követő deval-
váció és „nagy drágaság” miatt sorra 
került az összes községi és egyházi 
alkalmazottak fizetés rendezése. A la-
kossági tiszteletreméltó elismeréssel 
honorálta a kényszerüségből előállott 
kérelmeket, s az egész vonalon fizetés 
javitást eszközölt. A jegyző készpénz 
fizetése 160, a biróé 100 rénusforintra 
emeltetett fel.

A kántor fizetését a következőkben 
állapitották meg: 18 hold tanya föld, 
11 és fél hold rét, készpénz 200 fo-
rint, 10 pozsonyi mérő búza, 12 öl 
fa, stóla fejében 61 forint. – Utóbbi 
helyett az előljáróság később külön 
illetéket engedélyezett Még pedig kis-
temetésért 1, nagy-temetésért 2 forint, 
a bucsuztató minden verséért 20 kr.-t, 
de 24 versszaknál többet énekelnie 
nem szabad.

A plébános jövedelme – ismételt 
megállapodások szerint – az alábbiak-
ból állott: 40 hold ugar, 50 hold tanya, 
55 hold rét, 1 hold Bánom-kert, ösz-
szesen 146 kat. hold az uradalomtól 
adományozva. Párbér és a szegények 
stólaváltsága fejében 1000, később 
1500 forint, 24-24 köböl búza, árpa, 
zab, 24 öl sinfa, 24 akó helyi óbor, 1 
mázsa faggyu, s a hivek által a két ugar 
szántása és boronálása.

1812-ben a lakosság kivánságára 
a község orvosi állást létesitett és 
meghivta arra Rázsó János „debreceni 
chirurgus”-t. Fizetése: 80 váltóforint, 
2-2 köböl búza és árpa, 4 öl fa, 5/8 
föld az uraságtól, 1 lánc veteményes-
kert volt.

Az akkori előljáróság szükséges-
nek tartotta a gazdasági cselédek bé-
rét is rendezni a következő határozat 
szerint: „Mivel az szolgák mód felett 
való bért szoktak kivánni, szükséges-
nek itéltetett ez iránt rendelést tenni. 
Az első vagy öregbéres fizetése 100, 
a másodiké 80, a harmadiké 60, a 
negyedik 40 forint, s ebbe bele kell 
tudni minden természetbeni illetéket: 
gabonát, vetést stb. A nőtleneknek 
azonban csak készpénzt szabad adni. 
Őrlés, kendermagvetés és fütő adha-
tó ingyen vagy bérbe tudva. Büntetés 
alatt meghagyatik azonban, hogy sen-

ki semmiféle marhát bérül ne adjon, 
mert ha kitudódik, valamint a gazda, 
ugy a szolga is kemény testi büntetést 
fog nyerni.” Ugy látszik, a szociális ér-
zés nem nagyon bánthatta az elődö-
ket, amikor maximálták a rendkivül 
szaporodó szegény lakosság jövedel-
mét. Ekkor már ugyanis 4563 lelket 
számlált Endrőd, s a születések száma 
1815-ben 257 volt, a lakosság 5,6 szá-
zaléka, míg most 15000 lakos mellett 
400, tehát csak 2,7 százalék. Ebben 
az időben már tudott magyarul az 
egész nép.

1814-ben gr. Stockhammer Ferenc 
özvegye nevében Bujanovics nevü 
„uradalmi plenipotentiárius” engedélyt 
adott a plebánosnak egy kettős száraz 
malom felállítására, s megengedte, 
hogy a régi templom anyagából befolyt 
1654 forintot e célra használja fel. 
Az évenkint mintegy 230 forint jöve-
delmet a templom javára forditották. 
Ugyanerre a célra használtatott fel a 
község szárazmalmainak szombati be-
vétele is, mely pl. 1816-ban 442 forint 
30 krajcárt tett ki.

Csák Ferenc lelkészkedése arról ne-
vezetes még, hogy ránevelte a hiveket 
a jótékony adományok és alapitványok 
létesitésére. Alig akadt valamicsodás 
vagyonu ember, aki végrendeletében 
jótékony célra ne hagyott volna. Ami-
kor 1816-ban kanonokká nevezték ki, 
utódja Kricsfalusy Ferenc anyagilag 
igen rendezett hitközséget vett át tőle.

A község a francia háborut kö-
vető nagy pénz-elértéktelenedést és 
lebélyegzést, nemkülönben az ezt 
követő nagy drágaságot is hamar ki-
heverte. Rendkivül megkönnyitette 
a lakosság gazdasági előrehaladását 
az a körülmény, hogy a kegyurnő: gr. 
Stockhammer Ferencné szül. Hartvig 
Mária Terézia grófnő minden javadal-
mát a községnek adta bérbe. Csejt, 
Kiskondoros puszták is ide tartoztak, 
Sima pedig a község urbéres legelője 

volt. Az olcsó bérletek mellett érthető a 
vagyoni megizmosodás. – A község és 
hitközség viszonya változatlanul kitünő 
és szeretetteljes volt. A hitközség ter-
heinek nagy részét a község viselte, 
harangok hozatalában, keresztek fel-
állításában, egyházi szükségletek be-
szerzésében mindenkor jópéldát adott 
„communitás” az adományozásokra 
hajlandó jólelkü endrődi népnek.

Követendő példa gyanánt emlitjük 
meg Endrőd község hosszu időn ke-
resztül birájának nemes gondolko-
dásra és áldozatos lelkületre valló 
végrendeletét, Kalmár Mihály tekinté-
lyes földesgazda volt e kiváló férfiu, 
aki bölcs és előrelátó közéleti mun-
kálkodása mellett – a szegények iránt 
tanusitott megértő szeretetével is érde-
mes arra, hogy nevét az utókor tiszte-
lettel emlitse. A nevezetes végrendelet 
ide vonatkozó része imigyen szólt:

„5. Amennyi pénzbeli értékem van 
és találtatik akár Contraktusokban, 
akár készpénzben, vagy bankókban, 
vagy Convenciós pénzben, minek-
előtte abbul a temetésemre teendő 
költség, ugy főtisztelendő Kricsfalusy 
v. esperes és Plebánus urnál levő 
passiva adósságom ki fog fizetődni, 
légyen és maradjon a szegénységben 
s nyomoruságban sinlődő embertár-
saimé, melyre nézve megkérem mind 
a mostani, mind a jövendőbeli Tiszt. 
Plebános urakat, hogy ezen akara-
tom és rendelésem következtében 
ne terheltessenek ezen felül előadott 
pénzbeli értékemet kezek és gondvi-
selések alá venni s azt gyarapodásra 
interesre kiadván, annak interesét az 
olyas szegény, vagy nyomorult sorsban 
levő felebarátaim között, akiket Tiszt. 
plebános úr – Birák uramékkal egyet-
értve arra érdemesnek lenni itél, min-
den esztendőben kiosztani, az Isten-
nek dicsőségére, az ő felsegitésekre 
s az én bünös lelkemnek üdvösségé-
re”. Ezen hagyaték végösszege 8453 
forint volt. Igy keletkezett a „Kalmár-
féle szegényalap”, mely a forradalo-
mig tekintélyes kamat-segélyt nyujtott 
Endrőd szegényeinek. A háboru utolsó 
éveiben a kormány rendeletére hadi-
kölcsönbe jegyeztetett az alaptőke. Az 
értéktelen papirok az oláhoktól meg-
szállt Nagyváradon hevernek a többi: 
igen tekintélyes összegre rugó szent-
mise alapitványokkal együtt.

Kricsfalussy tévedésből 1818. má-
jus 17-én a közigazgatási és egyházi 
hatóságok impozáns részvételével 
megünnepeltette a község és egyház 
100 éves alapitási évfordulóját. A régi 
pontos feljegyzések azonban világosan 
bizonyitják, hogy ez nem 1718-ban, 
hanem 1730. tavaszán történt.

Miként már emlitettük, Vurum Jó-
zsef püspök ez időben (1824. május 
9-én) szentelte fel az endrődiek hires 
nagytemplomát. Buzgó munkássága 
jutlamául Kricsfalussy plebánost a ki-
rály a nagyváradi káptalan tagjává ne-
vezte ki.

(folytatjuk)

Endrőd története
Régi írások alapján összeállították az endrődi tanítók (6.)
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II. Várostörténeti vetélkedő 

Gépélet

A számítógép előtt ül a gyerek, 
mert ilyen lett az élet, 
ma már játszani a gépen is lehet.

Mindenütt az észt osztják, 
lelket hozzá soha, 
ma ez a világ, gonosz mostoha!

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Várostörténeti Vetélke-
dőt szervezett 2008. május 6-án - immáron második alkalommal 
– a Hősök úti iskolaépületben.

Fülöp Istvánné intézményvezető köszöntője után Csányi István 
alpolgármester úr nyitotta meg a rendezvényt. Nagyon szép kez-
deményezésnek tartja, amiért iskolánk felvállalta a helytörténeti 
vetélkedőt, és nagyon fontosnak, hogy a városban élő kis- és nagy-
diákok megismerik gyökereiket, múltjukat.

Ezután Kónya Márta tanárnő - a vetélkedő főszervezője, ösz-
szeállítója - is köszöntötte az egybegyűlteket, és ismertette a fel-
adatokat.

A vetélkedőn az alábbi intézmények tanulói vettek részt korcso-
portonként - Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Kis Bálint Általános 
Iskola és Óvoda.

A vetélkedő 1. fordulójában, előzetes feladatként a csapatoknak 
egy emblémát kellett tervezniük, egy intézményt, vagy csoportot 
bemutatniuk, valamint a város egy neves emberével interjút ké-
szíteniük.

A 2. forduló első részében írásbeli feladatokat oldottak meg. A 
szünet után a vetélkedő látványos pillanatai következtek, hiszen a 
diákok énekeltek, verset mondtak és reklámszövegekkel is készül-
tek, amelyben Gyomaendrőd valamelyik, nevezetes, jellegzetes in-
tézményét kellett ajánlaniuk.

A zsűri tagjai voltak: Megyeriné Csapó Ildikó a zsűri elnöke, 
Dinyáné Bánfi Ibolya, dr. Füzesné Hudák Julianna, Kovács Gábor, 
Susányi Istvánné, dr. Szilágyi Ferencné Németh Eszter és Veres 
Antalné.

Iskolánk által alapított vándorserleget korcsoportonként a leg-
több pontot elért csapat kaphatta meg.

A legeredményesebbek a következők voltak.

3-4. évfolyam (1. korcsoport): Kis Bálint Általános Iskola és  -
Óvoda       1. helyezett
5-6. évfolyam (2. korcsoport): Szent Gellért Katolikus Általá- -
nos Iskola és Óvoda  1. helyezett
7-8. évfolyam (3. korcsoport): Kis Bálint Általános Iskola és  -
Óvoda                       1. helyezett
9-10. évfolyam (4. korcsoport): Bethlen Gábor Szakképző Is- -
kola és Kollégium      1. helyezett
11-12. évfolyam (5. korcsoport): Bethlen Gábor Szakképző  -
Iskola és Kollégium    1. helyezett

Gratulálunk az eredményekhez, és köszönjük a vetélkedőn részt 
vevő tanulók és felkészítő nevelőik, valamint a zsűri munkáját.

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Nevelőtestülete

Az anya gépiesen ölel, 
akár édes, akár mostoha, 
mesét olvasni nincs idő soha.

Az apa éjjel-nappal dolgozik, 
és otthon csak alszik, 
a gyerekkel soha sem focizik.

A testvér zenél, edz, nyelvórára megy, 
fáradt, éjjelig tanul, 
nem játszik és alig-alig szól.

A gyerek simogatásra vágyik, 
de senki sincs kéznél, 
tovább lövi az ellenséget, s marad a gépnél.

Ujházi Aranka verse
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Üzenet a ballagó végzősöknek
Sok diák számára ért véget a napokban a középiskola. A ballagás napja 

visszatekintés, számadás, leltár az elmúltakról és előretekintés jövendőtök, 
céljaitok felé. Búcsú az iskolától, ahol életetek meghatározó idejét tölthet-
tétek, itt váltatok gyerekből felnőtté. Számtalan egyéni és közös élmény, 
gyakran megélt öröm és bánat, számos siker és kudarc mind-mind életetek 
elválaszthatatlan részei voltak, szorosan az iskolához kötöttek benneteket.   

Az iskola védő falait elhagyva az élet új ismeretlen világa vár minden-
kit, ahol már egyedül kell boldogulni. Új feladatok, új kapcsolatok várnak 
rátok, új megpróbáltatásokkal kell majd szembenéznetek.  A tarisznyátok-
ban azonban olyan értékeket visztek magatokkal, ami állandó, értékálló, 
amire építeni lehet. A tisztesség, a becsület, a szorgalom, a kitartás olyan 
értékek, melyek fontos útravalóul szolgálnak számotokra, hiszen nagyon 
fontos, hogy különbséget tudjatok tenni az értékes és az értéktelen, az igaz 
és a hamis, a jó és a rossz között.

Többen bizonyára folytatjátok tanulmányaitokat, mások pedig mun-
kába állnak. Kívánom, hogy mindenki találja meg a számítását. Meg kell 
ragadni minden alkalmat az ismeretek gyarapítására, mert aki nagyobb 
tudással rendelkezik, több lehetősége lesz az elhelyezkedésre is.

Remélem, hogy legtöbben Békés megyében fogtok majd munkát talál-
ni, hiszen térségünknek nagy szüksége van a lendületes, jól képzett, mo-
dern gondolkodású szakemberekre. 

Az előttetek álló kihívásokhoz kitartást és sok sikert kívánok!

„Bármily erővel, bármily áldozattal
 Hazát kell nektek is teremteni!
 Egy új hazát, mely szebb a réginél,
 És tartósabb is, kell akarnotok.”
                            (Petőfi Sándor)

Domokos László
Gyomaendrőd országgyűlési képviselője

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK  ELNÖKE
5601 Békéscsaba, Derkovits sor, Pf.: 118
Telefon: 66/441-156, Telefax: 66/441-609

D o m o k o s  L á s z L ó  o r s z á g g y ű L é s i  k é p v i s e L ő

Domokos László
országgyűlési képviselő

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!

Csak a mi érdekünk a fejlesztés?

Az egyeztetési eljárásban Békés megyét érintően tett észrevételeink, 
kifogásaink egy része nem lett figyelembe véve, s így a jelenleg hatályos 
törvény tartalmához képest a térség számára a javaslat visszalépést jelent. 
Kifejezetten hátrányos, hogy az M44-es számú gyorsforgalmi út nyomvona-
lát Kecskemét térségétől kiindulva csak Békéscsabáig jelöli a javaslatban, 
ellentétben a hatályos tervvel, amelyben a nyomvonal Gyula városáig, pon-
tosabban a román-magyar országhatárig terjed, megteremtve a gyorsfor-
galmi közúti hálózatok kapcsolatának lehetőségét a román oldalon terve-
zett gyorsforgalmi úthálózathoz. Ráadásul ott éppen most folyik a fejlesztés 
az arad-nagyváradi nyomvonal tekintetében, amely 2010-re elkészül, de a 
magyar oldal ehhez nem viszonyul, még a rendezési terv szintjén is vissza-
lép ehhez a tényszerű helyzethez képest

Indokolt továbbá, hogy kifejezett igényük mellett a romániai Arad me-
gyei tanács és a román útügyi szervek szándéka és törekvése, hogy a két 
megye gyorsforgalmi úthálózata a feltételek megteremtését követően mie-
lőbb csatlakozásra kerüljön. A nyomvonal kijelölésének és az országhatárral 
való metszéspont meghatározásának az elősegítése, gyorsítása a szándéka 
annak a munkacsoportnak is, amelynek 15 országgyűlési képviselő, polgár-
mester és megyei közgyűlési elnök is tagja, közöttük magam is, illetve az 
elnök úr, Lezsák Sándor úr is, aki éppen most házelnökként vezeti ezt az 
ülést. 

Nem elfogadható azoknak a főúti települést elkerülő tervezett szaka-
szoknak a hiánya, amelyek a települések tehermentesítését, az élhető lakó-
környezet megteremtésének előfeltételét biztosították a hatályos tervben. 
Békés megyében összesen hat elkerülő utat vesz ki a már meglévő tervek-
hez képest úgy, hogy ezek egy részét tervezni is kezdték. A 47. számú útnál 
Mezőberény, Csorvás, a 44. főútnál Békésszentandrás, Szarvas és Kondoros, 
a 470. számú főút esetében pedig Békés elkerülő szakaszait veszi ki ez a ren-
dezési terv, és utána úgy tünteti fel, hogy nem is kívánja ezen települések 
elkerülését biztosítani. 

További elem még a Budapest-Szolnok-Békéscsaba-Lőkösháza-
országhatár transzeurópai áruszállítás és országos törzshálózati vasúti pá-
lya korszerűsítésének előkészítése, a vasútfejlesztés biztosította lehetősé-
gek kihasználása, elkerülhetetlen logisztikai központok, szolgáltató bázisok 
létesítése. Megítélésem szerint ezért fontos lenne az országos területrende-
zési tervben a dél-alföldi körzetben további békéscsabai vasúthoz kapcso-
lódó részközpont kijelölése logisztikai tekintetben. 

S még egy fontos terület: a betervezett javaslat szűkíti a hatályos terv-
ben szereplő repülőterekre vonatkozó kategóriákat. Ennek következtében 
a nemzetközi kereskedelmi repülőtérré fejleszthető repülőterek kategóriája 
nem szerepel a javaslatban. Így Békés megyében a békéscsabai repülőtér, 
amely jelenleg ebbe a kategóriába van még besorolva az érvényes rende-
zési terv szerint, más regionális repülőterekkel együtt kikerül a tervből. A 
regionális repülőterek hálózatának fejlesztése országos érdek. 

Ehhez képest a rendezési terv visszalépést jelez akár gyorsforgalmi út, 
akár alsóbbrendű utak, akár pedig a vasút és a repülőtér viszonylatában is, 
amely éppen a határmentiségből adódó hátrányok feloldását legalább terv 
szintjén biztosította volna. Ezért a visszalépés elfogadhatatlan számomra 
ilyen módon mint a Békés Megyei Közgyűlés elnöke és megyei képviselő 
számára is. Nem tudjuk így elfogadni, nem tudom elfogadni a törvényterve-
zet ez irányú visszalépését, módosítását.

Miért fontos ez? Enélkül nem lehet majd fejlesztéseket, nem lehet EU-s 
forrásokat bevonni, hiszen ha a rendezési tervek körül nincs rend, akkor az 
egész ország fejlesztési folyamatai leállhatnak, az összehangoltság hiány-
zik. Az egymás mellett lévő országok együttműködését pedig csak orszá-
gos rendezési terveken keresztül lehet biztosítani. Ezt is megvonná ez a 
törvénytervezet, ezért azt gondolom, csak jelentős korrekció után lehet az 
elfogadásáról gondolkodni. Ebben viszont kérem az együttműködést min-
den képviselőtársamtól. 

Támogatom Gyomaendrődöt!

Örömmel támogatom azt a Várfi András polgármester úr által kezdemé-
nyezett, Gyomaendrőd Önkormányzata nevében benyújtandó pályázatot, me-
lyet a Bajcsy Zs. út és az Erzsébet liget keleti oldalán lévő Semmelweis utca (a 
Liget-Fürdő mellett) közötti szakaszon közlekedésbiztonsági kerékpárút építése 
érdekében készít el. A kerékpárút vegyes gyalog és kerékpárút, amely a város 
legforgalmasabb Fő útján létesülne. 

A fejlesztés nagymértékben hozzájárul mind a gyomaendrődi gyalogo-
sok, mind a kerékpárosok biztonságos és kényelmes közlekedéséhez, ezáltal 
tehermentesül a közúti forgalom, a közlekedés áttekinthető és biztonságos 
lesz.

A jó kezdeményezéshez örömmel csatlakozom a Gyomaendrődiek érdeké-
ben!

Várfi András polgármester úr és a képviselő-testület munkájához további 
sok sikert kívánok!

Tisztelettel:
Gyomaendrőd, 2008. május 

Domokos László
Gyomaendrőd országgyűlési képviselője
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Babits Mihály: Keresztül- kasul az életemen
A tömeg és a nemzet

(részlet)

Babits Mihály önéletrajzi 
kötete – a Keresztül – kasul 
az életemen- 1939-ben jelent 
meg. Önéletrajz és korrajz. 
Személyes hangú, hiteles em-
beri vallomás, melynek inti-
mitását erősíti, kiegészíti fele-
sége, Török Sophie Költészet 
és Valóság című írása.

A harmincas években 
Babitsnak is szembe kellett 
néznie a nemzeti eszmét kisa-
játító fasizmus térnyerésével, 
Trianon (1920. június 4.) tra-
gédiája után a terület-vissza-
csatolások megindulásával, 
az új háború közelségével. 
Remények és veszélyek, kül-
ső és belső harc jellemezte ezt 
az időszakot, s a halállal való 

szembenézés. 1938 tavaszán esett át ugyanis azon a gégeműtéten, 
mely gyógyulást nem, csak néhány évnyi haladékot adhatott. 

A tömeg és nemzet c. írását 1938 májusában, Ausztria megszál-
lásának évében írta, és erkölcsi hitvallásának is tekintette.

Az író (költő) 125, míg cikke 70 éve született. Ebből közlünk 
részleteket.

Öt hétig lebegtem különös öntudatlanságban. Alighogy kissé 
fölocsúdtam, az első hír, mely a világból hozzám ért, ijesztő volt és 
szinte apokaliptikus. Ausztria bukásának híre volt ez. Még a csön-
des szanatórium falát is megrázták a hullámai, heteken át másról 
sem hallottam, mint „pánikhangulatról”, vagy ami még jobban 
lehangolt, kritikátlan, naiv reményekről. A tét hazárdnak látszott, 
minden fogalmon túl: csak végletekről volt szó. Magyarország el-
pusztul. Magyarország visszanyeri integritását. „Egy kardcsapás nél-
kül mienk újra minden.” „Hannibal ante portas: végünk van!”

A fejem örvénylett; beszélni még nem tudtam: gondolataim ka-
otikus tervekben forrongtak. Írni szerettem volna; ódákat és esszéket 
terveztem, nemzetem sorsáról, helyzetünk nagy veszélyeiről, s a ma-
gyar szellem elpusztíthatatlan erejéről, melyben erősen hiszek, mert 
magamban érzem azt. Nagy terveimet kicsi és szomorú kérdések 
zavarták meg, nem volt idő a messze jövőről töprengeni. A jelen 
beleszólt, elég csúnya szókkal. Körülöttem a zsidókérdést vitatták, 
s a sajtó megrendszabályozásának módszereit. A témák színvona-
la egyre süllyedt; alig éreztem, hogy közöm van hozzájuk. Nem a 
nemzetről volt szó, csak osztályokról, fajokról, pártokról. 

Tulajdonképpen miért is írok erről, mi kényszerít, hogy félig még 
betegen, fölvegyem a tollam? A politika mindig nagyon távol állt 
tőlem, és távol áll most is. Eszem ágában sincs az a naivság, hogy 
beleszólhatnék az eseményekbe. Mint avatatlan, nem is igen mer-
nék beleszólni. Amit itt ma mondani kell azt megmondták mások, 

nálamnál sokkal hozzáértőbbek. Ez nem az én terem, a költő itt ide-
gen madár. Itt fajok és osztályok küzdelme folyik, amelybe én nem 
állhatok bele,  mert nem állok sem faji, sem osztályalapon. A tem-
pót egy barbár kor irama diktálja, mely nem az én korom. Én még 
egy régi, szellemibb korból jöttem, mely előtt a legszentebb kapocs a 
nemzet kapcsa volt, szellemi kötelék. Ez a kor megveti a szellemet, s 
megveti a szellemi kapcsokat. Rosszul ismeri ezt a szomorú huszadik 
századot, aki a „nacionalizmus korának” nevezi. A nacionalizmus 
kora a XIX. század volt, ez alkotta meg a modern nemzeti közös-
ségeket, éppen azáltal, hogy különböző elemeiket egyenlő jogok 
birtokosaivá s közös kultúra és hagyomány részeseivé tette. A mi 
századunk most megbontja ezeket a szellemi kapcsokat; kedvesebb 
neki a testi kötelék, amit a faj jelent, vagy az érdekközösség, amit az 
osztály képvisel.

Így destruálja, nemzeti jelszók alatt, magát a nemzet elvét.
Mondom, semmi közöm ehhez a századhoz; már régtől fogva 

nem érzem magam modern embernek. Bár keserűséggel s aggá-
lyokkal tölt meg, ha ez a barbár ízű modernség betör a mi magyar 
életünkbe is, s ujjlenyomatot hagy szentségeinken. Mostanáig sze-
rettem azt hinni, hogy nemzetem se modern nemzet, higgadtan őrzi 
tisztelt hagyományait, s nem kapkod politikai divatok után.{…}A 
politikus ritkán teheti azt, ami elvileg s magasabb szempontból he-
lyes volna: meg kell alkudnia a körülményekkel, s mai, demokrati-
kus világunkban, a tömeg hangulatával is. Ez a reálpolitika. Bizony, 
egy csöppet sem irigylem a reálpolitikust, akinek a mai tömeggel 
kell megalkudnia. A tömeg nem ugyanaz, mint a nemzet. A nem-
zet néha csak egy- két emberben élt. Máskor elrejtőzött, tanulószo-
bákban és parasztgunyhókban. A nemzet a lélek, a tömeg csak a 
test. Sajnos, a test uralmának korát éljük, a „tömegek lázadásának” 
korát. A modern politika nagy dilemmája éppen ebben van. Ki fog-
ja visszaállítani a szellemnek régi tekintélyét a tömeg előtt?

Ki bírja rá a sokakat, hogy hallgassanak a józan kevesekre?
Ijesztő paradoxona a demokráciának! Amit csak a mélyebb s 

komolyabb kultúra oldhat meg, hogy jóvátegye a tömegműveltség 
és félműveltség szörnyű vétkeit.{…}

Ha elvész ez a nemzet, csakugyan ezért vész el, (ahogy Széche-
nyi jósolja Aranynál), „mivelhogy tudomány nélkül való”. Tudo-
mány nélkül - azaz mélyebb és szellemibb műveltség nélkül: ami 
megadná neki az igazsággal való nyílt szembenézés megszokását, 
az emberi szellem és erkölcs önbecsülését e világban. Útban van-e 
ez a kultúra a sorsukat most kovácsoló magyar tömegek felé? S mit 
tettünk, hogy útját könnyítsük? Félős, hogy inkább még nehezítjük. 
A sajtótörvényeknek megvan a maguk veszélyes dilemmája, akár a 
demokráciának. Aki a rosszat akarja irtani, könnyen a jót fojthatja 
meg. Az igazi irodalom elsenyved a korlátok közt. A tömegmű-
veltség sablontermékei ellenben vígan virulnak s gyönyörűen alkal-
mazkodnak. Pedig ezekben van a valódi „nemzeti veszedelem”.Úgy 
látszik egyszóval, nem sok a remény a közeljövőben, hogy a Szellem 
ismét úr legyen a nemzeten-ahogy történetének klasszikus korszaká-
ban, az Eötvösök és Deákok idejében úr volt- s ellen tudjon állni a 
szörnyű politikai divatoknak, a barbárság különböző  ragályainak, 
melyek ma fertőzik Európát.{…}

A jövő bizonnyal sötét és kétséges. Ha csak rá is gondolok erre, 
tele vagyok ijedt kérdésekkel, amikre nem tudok felelni. Hogyan 
állunk meg, Európa nagy válságaiban, megszegényedett szellemmel 
s megingott elvekkel? Hánynak fog használni közülünk és kiknek, 
ha a gyűlöletes korhullám hátára kapunk? S mivel fogjuk ezt a hasz-
not megfizetni? Nem úgy leszünk- e, mint a bibliai Ézsau, aki szent 
jogokat játszott el egy tál lencséért? Nem zuhanunk-e súlyos gazda-
sági katasztrófába, ezt a lencséstálat szorongatva? S nem fogunk-e, 
mint a hazardőr, egyre nagyobb téteket kockáztatni, szellemiekben 
és anyagiakban, ha egyszer e lejtőn megindulunk? Engem főleg a 
szellemi rész izgat. Mi lesz, ha elborít bennünket a zsarnokságnak 
és barbárságnak az az áradata, mely ebben a szomorú Európában 
mindenütt ott les már az ajtó küszöbén, ahol az  emberi jogokból és 
közszabadságokból egyetlen parányi rést engednek?{…} 

1938. május
Polányi Éva
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Június
Tormás fejes saláta

A fejes salátát leveleire szedjük, megmossuk és leszárítjuk. A reszelt tormába 
apróra vágott kaprot keverünk, majd tejfölbe keverjük. Kevés cukorral, citrom-
lével ízesítjük. A salátalevelekre tálaláskor öntjük rá. 

Seidl Ambrus

HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN!

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

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

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

Műanyag ajtók, 
ablakok, 
téli kertek

Németh Nyílászárógyártó 
és Forgalmazó Kft.

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

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

SACRAMENTUM Temetkezés
Gyomaendrőd (Gyoma), Bajcsy-Zs. u. 117.

Fiókiroda: Endrőd, Endrődi u. 9.

Állandó ügyelet: 06-30/696-71-17

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

GELLAI VINCE, aki Endrődön szüle-
tett és lakott, súlyos betegségben 82 éves 
korában az Égi Hazába költözött. Gyászol-
ja: felesége és a család

VARGA LAJOS gyomaendrődi lakos, 
100 éves korában május 18-án visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Gyászolja családja

Köszönetnyilvánítás

A gyászoló család köszönetet 
mond mindazoknak, akik ÖZV. VÉHA 
JÓZSEFNÉ DINYA KATALIN temetésén 
részt vettek, és a család fájdalmában osz-
toztak.

 †

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

Fényképalbumunkkal az aranymisés 
Tímár Mihály atyát tiszteljük meg.

Felső kép: Tímár Mihály pappá szen-
telése 1958. június 15-én a szegedi 
Dómban

Alsó kép:
Tímár Mihály atya szüleivel, hátsó 
sor a testvérei: Mária, Margit, István, 
Gabriella, Ilona

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK
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Kedves vásárlóim!
Júniusi 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.

X. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál

Idén tizedik alkalommal rendezték meg városunkban május 1-jén és 
2-án a Sajt- és Túrófesztivált. A finom sajtok és borok kóstolásán és vásár-
lásán kívül a látogatók örömére színvonalas kulturális programok bemuta-
tására is sor került. A néptáncegyüttesek műsorait követően a Suttyomba 
Zenekar és Barátainak „Népzene Szép Erdélyországból” koncertje csodá-
latos élményt nyújtott a nagyérdemű közönségnek.


