
A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 165 Ft
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A tartalomból:

Öregszőlői iskolák emlékére - 16. oldal

Iskolai vacsora a Szent Gellértben - 9. oldal 

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT!

Egészség-nap 
(Karda Beáta és Uhrin Bendekek)- 12. o.

Tímár Máté:

Hol az a régi Betlehem?
- Tímár Mihály atyámfiának -

Hol az a régi Betlehem?
Csákány zuhant a tanyákra,
s hol lel József és Mária
ökrös-szamaras istállócskára?
Ha – csak nem a lázas szívünkben
- a Nihil, a Rossz, vagy Chardin a kulcsa -,
s a kor jéghideg betonjába öntve
a magunk-keresés gyalogútja…

Hol az a régi Betlehem?
Olyan jó lenne megtalálni,
mai ésszel, mai igénnyel
pásztorai közé beállni,
s úgy énekelni, lelket váltva,
szólamán szívnek-értelemnek:
Dicsőség mennyben az Istennek!
Békesség földön az embernek!

IN MEMORIAM - Hunya Alajos - 4. o.

Áldott karácsonyt, és 
boldog új évet kíván minden 

kedves Olvasónak

a Szerkesztőség
és az

Endrődiek Baráti Köre

Karácsonyi ajándék melléklettel!

á á á á á á

BÖLLÉRPÁLINKA verseny - 20. oldal
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XII. Szaloncukor Kupa
 
Ismét megrendezésre kerül a hagyományos Nemzetközi 

Gyermek Labdarúgótorna 6 csapat részvételével.
Helyszín: Varga Lajos Sportcsarnok
Időpont: 2009. december 12.    9,00- 16,00 óráig
 
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Eladó
 - Endrőd, Dózsa u. 9. 

sz. lakóház: 3 szobás, 
összkomfortos (916 
m2  udvar, a ház ebből 
kb. 100 m2)

 - Ridegvároson 2 föld: 
0,1367 HA és 0,732 
HA

 - BL-7 dízelmotor dará-
lóval és fűrészgéppel

 - kézi kukoricamorzsoló
 - prés, boroshordók, traktor pótkocsi, vetőgép

Érdeklődni lehet az endrődi plébánián: 
Gyomaendrőd, Fő út 1. Tel.: 20/9457-843 vagy 66/283-940

Köszönet az 1 %-ért

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2007. évi szemé-
lyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunk részére felajánlották. 
Összesen ez  223.075- Ft volt, melyet 2008-ban az APEH szám-
lánkra átutalt.

Ezt a teljes összeget a három egyházi temetőben összegyűlt 
szemét elszállítására és ártalmatlanítására fordított összeg rész-
beni fedezetéül használtuk fel. 

Az Endrődi Szent Imre Egyházközségért 
Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma

KÖSZÖNETET MOND és áldott karácsonyt, boldog-békés, 
sikeres új évet kíván: Az Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány 
támogatóinak, 1%-ot adományozóinak, az Öregszőlői Rendez-
vény Támogatóinak 

AZ ÖREGSZŐLŐI GYERMEKEK NEVÉBEN: 
Pésó Béláné ny. pedagógus

KÖSZÖNETET MOND és áldott karácsonyt, boldog-békés, 
sikeres új évet kíván: az öregszőlői és környéki iskolák emlékhe-
lyeit alakíttató tanulóinak és tanítóiknak. 

Az öregszőlői iskolák emlékhelyeit kialakító támogatóknak: 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 
Várfi András polgármester úrnak
Dr. Csorba Csaba jegyző úrnak
Jakus Imre Öregszőlő önkormányzati képviselőjének
A Műszaki Osztály vezetőjének és dolgozóinak 
A GYOMASZOLG vezetőinek és dolgozóinak 
Az EMLÉKOSZLOP készítőinek: 
Balog Péternek, Hanyecz Lászlónak, Szakálos Tibornak és 
Vaszkó Zoltánnak

Pésó Béláné ny. pedagógus

AZ ENDRŐDI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
DECEMBERI PROGRAMJA

December 1. 14.00 – 16.00 árusítás
December 2. 9.00 – 12.00 árusítás
December 3. 18.00 – 20.00 Gazdakör
December 4. 14.30 – 16.30 árusítás
December 7. 16.00 – 17.00 Nyugdíjas klub
December 7. 19.00 – 21.00 Jóga
December 8. 13.00 – 17.00 árusítás
December 9. 15.00 – 16.00 Barátság klub
December 10. 18.00 – 20.00 Gazdakör
December 12. 12.00 Cukorbetegek Klubja ebéd
December 14. 19.00 – 21.00 Jóga
December 15. 9.00 – 12.00 árusítás
December 16. 15.00 – 16.00 Barátság klub Karácsonya
December 17. 9.00 – 11.00 termékbemutató
December 17. 16.30 – 17.30 Ovi karácsony
December 17. 18.00 – 20.00 Gazdakör
December 19. 17.00 - KDNP vacsora
December 21. 9.00 – 17.00 árusítás
December 21. 19.00 – 21.00 Jóga
December 23. 15.00 – 16.00 Barátság klub
December 28. 18.00 - Nyugdíjas Klub év végi vacsorája
December 31. 18.00 - Zártkörű szilveszteri buli

FELHÍVÁS
JÓTÉKONY CÉLÚ ADAKOZÁSRA!

Az Élet Másokért Közhasznú Egyesület, a Templomos 
Lovagrend Árpád-házi Szent Erzsébet Kommendája, a 

Templárius Alapítvány, a helyi kereszténydemokraták, a Karitász 
Gyomaendrődi csoportja, és sokan mások idén újra megrendezik a

VIII.  „SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!”
jótékony célú adakozását. 

Terveink szerint az Élet Másokért Egyesület és a Templomos 
Lovagrend Árpád-házi Szent Erzsébet Kommendája részéről 25 

gyomaendrődi , tartósan beteg gyermeket nevelő családot, valamint 
200 moldvai csángó családot  szeretnénk ebben az esztendőben is 

megajándékozni a nagylelkű segítségeknek köszönhetően.
Helye:  Jézus Szíve Katolikus Templom 

(Gyomaendrőd – gyomai városrész)
Ideje: 2009. december 17. (csütörtök) du. 1400 óra

A moldvai ünnepség helyszíne és időpontja szervezés alatt.

Gyűjtünk: az elmúlt évekhez hasonlóan tartós élelmiszert, édessé-
get, írószert, játékokat, könyveket, stb., ami egy gyermek számára 

örömet jelenthet.

A  felAjánlásokAt A következő címekre várjuk:
Vaszkó Sándorné, Gyomaendrőd, volt OTP melletti könyvelőiroda

Szent Imre Plébánia, 5502 Gyomaendrőd, Fő u.1. sz.
Közösségi Ház, 5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 21.

Aki AnyAgilAg szeretne segíteni, Az A következő címen teheti meg:
Számlaszámunk:

Élet Másokért Egyesület
K&H Bank: 1 0 4 0 2 2 4 5 - 5 0 5 0 5 1 4 8 - 4 9 5 7 1 0 0 8

Templárius Alapítvány
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet: 5 3 2 0 0 0 1 5 -

1 1 0 6 0 2 7 3

A felajánlókat kérjük, hogy adóigazolás miatt adószámukat feltét-
len tüntessék fel a befizetés során a közlemény rovatban.

Gyomaendrőd, 2009. november hó

 Ungvölgyi János kuratóriumi elnök és 
Vaszkó Sándorné egyesületi elnök

Segítségüket és felajánlásaikat előre is köszönjük!

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

November 18-án egyetlen napirendi pont megtárgyalása vé-
gett ülésezett a Képviselő-testület. Erre azért volt szükség, mert 
„Lépcső a jövőbe – Esélykülönbségek kiegyenlítése Gyomaendrőd 
város közoktatási intézményeiben” címmel 100.000.000 Ft ösz-
szegű támogatást nyert. A pályázatot az önkormányzat nevében 
Fülöp István Béláné által vezetett team nyújtotta be még 2008. év-
ben. A pályázat – fenntartótól függetlenül -11 intézményt érint-
ve készült el, kettő támogatói tag nyilatkozatával becsatolva. A 
többi intézmény csak a pozitív elbírálást követően ismerte meg 
annak szakmai tartalmát. A pályázati anyag áttanulmányozása 
után kerekasztal megbeszélések keretében lett a megvalósítás és 
fenntarthatóság megvitatva, majd azok a megjelölt indikátorok is, 
amelyekkel kapcsolatban kérdések és aggályok merültek fel. A kér-
désfeltevés lehetőségével élve az OKMTI, a kistérségi koordinátor, 
pedig egy fórum keretében adott választ aggodalmainkra. A fel-
merült kockázati tényezők alapos átgondolása és mérlegelése után 
döntött úgy a Képviselő-testület, hogy nem javasolja a pályázati 
szerződés aláírását.

2009. november 25-én a kistérségi társulás együttes ülése:

A hét napirendi pont megtárgyalására azért volt szükség, mert 
a közösen fenntartott intézmények költségvetése Gyomaendrőd 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének 
részét képezik, valamint a tagönkormányzatok szükség szerint 
adatokat is szolgáltatnak. 

Megvitatásra került az intézmények 2009. évi költségvetésének, 
a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola alapító okiratá-
nak módosítása, a társulás intézményeinek 2010. évi ellenőrzési 
terve, valamint a kistérségi intézmények 2010. évi költségvetésének 
koncepciója.

Az együttes ülést követően november 26-án 29 napirendi 
pontban kellett ismét döntést hozni, a Képviselő-testületnek. El-
fogadta a 2009. évi költségvetésének mérlegét, illetve megvitatta 
Gyomaendrőd város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési 
koncepcióját. 

2009. évi költségvetés mérlege: (adatok E Ft-ban)

1. Táblázat

Megnevezés 2009. évi 
eredeti e.

Módosított 
előirányzat 

III.

Módosított 
előirányzat 

IV:
Bevétel összesen 4.067.451 4.515.958 4.579.380
Rövid lejáratú hi-
telfelvétel 54.000 54.000 54.000

Tartozás köt-
vénykibocsátás-
ból

0 0 0

Működési kiadá-
sok összesen 2.392.975 2.743 201 2.803.865

Felújítás összesen 107.290 142.852 136.388
Fejlesztés össze-
sen 293.036 363.635 410.235

Tartalék 1.328.150 1.320.270 1.282.892
Kiadás mindösz-
szesen 4.121.451 4.569.958 4.633.380

A kormányzati törvényjavaslat értelmében 2010. évben az 
önkormányzati szférának 120 milliárd Ft-os elvonással kell szá-
molnia. A normatív bevételek között megszűnik a közösségi köz-

lekedés normatívája, a sport feladatokhoz biztosított 500 Ft-os 
lakosonkénti támogatás, a közművelődési feladatokhoz nyújtott 
támogatás, a pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez nyúj-
tott támogatás, a 430 Ft összegű tanulónkénti diáksport támoga-
tás, az idegenforgalmi adóforintokat felére csökkentették, így az 
önkormányzatunknak 2010. évben 135. 000 E Ft-tal kell kevesebb 
bevétellel számolnia. 

Az elvonás közel 65.000 E Ft-tal sújtja az oktatási ágazatot, 
35.000 E Ft-tal a szociális ágazatot és további 35.000 E Ft-tal a 
közművelődési, sport és egyéb általános feladatokat.

Ugyan a rendelkezésre álló forrás nagymértékben lecsökkent, 
de az ellátandó feladatok köre nem változott vagy inkább bővült, 
szigorodott. 

Legfontosabb irányelv a költségvetés kialakításában a kötelező 
feladatok ellátása, továbbá a bevételek növelésének és a kiadások 
csökkentésének a vizsgálata. Biztosítani a folyamatban lévő be-
ruházások és felújítások befejezését, valamint fontos elv, hogy az 
intézmények költségvetése az intézményvezetőkkel történő egyez-
tetés után alakuljon ki. 

Gyomaendrőd 001. háziorvosi körzet működtetési jogának 
értékesítése

Dr. Jánosik Bertalan 2009. október 2. napján írásban jelezte az 
önkormányzatnak, hogy 2009. december 31. napjával be kívánja 
fejezni aktív orvosi tevékenységét. Amennyiben Dr. Jánosik Berta-
lan háziorvosnak a megjelölt időpontig nem sikerül értékesíteni a 
működési jogot, úgy az önkormányzatnak gondoskodni kell a kör-
zet lakóinak ellátásáról. Helyettesítéssel csak meghatározott ideig 
láthatók el a körzet betegei, ezért a Képviselő-testületnek döntést 
kellett hozni arról, hogy az eljárás során az önkormányzat érdeke-
inek képviseletéről ki gondoskodjon. A feladattal Dr. Torma Éva 
intézményvezető főorvost bízta meg. A megbízás kötelezettségvál-
lalásra nem terjed ki. Dr. Jánosik Bertalan háziorvos pedig 2010. 
január 1-től március végéig működési jogát fenntartva, helyettesí-
tésével megbízta Dr. Bánki Gyula háziorvost. 

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

A DAOP 2009-3.1.2./A, c,pályázati felhívásra kerékpárforga-
lom fejlesztés céljából pályázat lett benyújtva, amely 142.252.322 
FT támogatásban részesült. A támogatás formája vissza nem térí-
tendő, mértéke 90%-os. A beruházás műszaki tartalma: 

Szabadság tértől a Fő úton, a járdátlan oldalban vezetne és csat-
lakozna a Fő út Bajcsy út kereszteződésénél található meglévő ke-
rékpárúthoz, majd a Bajcsy úton folytatódva egészen a Kazinczy 
utcáig. A tervezett szakasz 2500 m hosszú.

Belterületi útfelújítás-DAOP pályázat

Önkormányzatunk folyamatosan nyújt be pályázatot a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökséghez belterületi utak építésére és felújí-
tására. A Városüzemeltetési Osztály az Ady Endre, Bartók Béla, 
Besenyszegi, Dobó István, Endrődi, Hatház, Katona József, Kos-
suth Lajos, Móra Ferenc, Október 6 lkt., Rácz Lajos, Szabadság, Vá-
sártéri lkt., Wesselényi, Bánomkerti utak felújítására tett javaslatot.

Sajnálatos módon a pályázati útmutatóban szereplő kritériu-
mok alapján csak olyan utcák felújítására lehet eredményesen pá-
lyázni, amelyek a Településrendezési Tervben gyűjtőként szerepel-
nek, vagy a beruházás után azzá válnak. Ennek a követelménynek 
csak az alábbi utak felelnek meg:

Kossuth Lajos utca, Katona József utca, Szabadság utca, Hatház 
utca, Besenyszegi utca.

Beruházás összköltsége: 100% 93.685.459,-Ft
Megítélhető támogatás: 90%  84.316.913,-Ft
Saját erő:   10%  9.368.546,- Ft

Lehóczkiné Timár Irén
képviselő



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

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

Tímár Máté
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Hunya Alajos
(1925-2009)

ny. pedagógus

Hunya Alajos 1925. októ-
ber 25-én született Endrődön, 
Hunya Lajos tanító és Kovács 
Erzsébet htb-beli második 
gyermekeként. 

Az elemi és a polgári isko-
láit szeretett szülőfalujában, 
Endrődön végezte, majd Sze-
gedre került Tanítóképzőbe. 
A II. világháború kitörése ta-
nulmányait kettétörte, mert 
1944-ben bátyjával, Hunya 
Tiborral hadifogságba került 
orosz területre 1948. augusz-
tus 22-ig. Kevesen kerültek 
vissza, haza, nekik sikerült, de 
életét bátyjának, Tibornak kö-
szönhette, aki mindig különös 

gonddal vigyázott rá. Hazakerülése után folytatta tanulmá-
nyait a Szegedi Tanítóképzőben, ahol 1949-ben diplomázott. 

Szülőfalujába került vissza Endrődre, s először Ugaron kez-
dett tanítani, majd Öregszőlőben folytatta munkáját. Abban 
az időben nagyon sok gyerek járt egy osztályba, így sokan 
kikerültek a kezei alól, akik mindig nagy-nagy tisztelettel gon-
doltak rá, s akik a mai napig megkeresték, visszajártak hozzá. 
Közben beiratkozott a Szegedi Tanítóképző Főiskola biológia-
földrajz szakára.

1954. október 23-án házasságot kötött Galla Erzsébettel, 
aki akkor az óvónőképzőben tanított, majd a zeneiskola meg-
alakulása után az iskola igazgatója lett. 

Házasságukból egy gyermek született – Hunya Anikó –, 
aki szülei életét éppoly féltő gonddal és szeretettel kísérte 
végig, ahogyan szülei az övét.

A biológia-földrajz szak elvégzése után átkerült Gyomára, 
az akkori II. Sz. Általános Iskolába, ahol igazgatóhelyettes lett. 
Az igazgatóhelyettesség mellett a frissen elvégzett két szakját 
is gyakorolta. 

1961-ben újra beiratkozott a Szegedi Tanítóképző Főiskola 
mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakára. 

1967 őszén az akkor induló Mezőgazdasági Szakmunkás-
képző Iskolához került mint igazgatóhelyettes. 

1970 után biológiai szakfelügyelő volt Békés megyében, 
járta a településeket, segítette a megyében biológiát tanító 
kollégák munkáját. Így jutott el Szarvasra is, ahol felkérték elő-
ször központi műhelyvezetőnek, majd az akkori Járási Hivatal 
Művelődési Osztályának népművelési csoportvezetője lett, a 
80-as évek végéig. Nyugdíjba vonulása előtt Endrődön szin-
tén központi műhelyvezetői feladatokat látott el.

1982-ben született Krisztián unokája, majd 1990-ben An-
namária, 1992-ben Krisztina.

1998-ban váratlanul vesztette el szeretett feleségét. 
Egész életét családjának, gyermekének, unokáinak szen-

telte. Rajongásig szerette lányát, unokáit. 
Munkáját többször részesítették elismerésben, ezek a kö-

vetkezők voltak: 
 - Szocialista kultúráért elismerés 
 - Szolgálati éveinek elismeréseként ezüst, majd arany ok-
levél és kitüntetés

 - Aranydiploma, majd ez év júniusában pedagógusnapkor 
gyémántdiploma

Rövid betegség után, 2009. november 19-én, felesége 
nevenapján tért haza az Égi Hazába.

* * *

Elhunyt testvérünk tevékeny 
életű, sokat dolgozó, családjáért 
élő ember volt. – Reményünk sze-
rint – ajkára adhatjuk Szent Pál is-
mert szavait: „A jó harcot meghar-
coltam, a pályát végigfutottam, a 
hitet megtartottam. Most készen 
vár az igaz élet koronája, melyet 
azon a napon megad nekem az Úr, 
az igazságos Bíró.” (2 Tim 4,5)

A jó harcot megharcoltam…
Elhunyt testvérünk élete jó 

harc volt, mert a becsületes meg-
élhetésért, családja boldogulásá-
ért küzdött.

Évtizedeket töltött eredmé-
nyesen a pedagógusi pályán, me-
lyet nem munkahelynek, hanem 
élethivatásnak tekintett. Volt 
tanítványai is nagyon tisztelték, 
szerették, sokan tartották vele a 
kapcsolatot.

Özvegyi éveit is igyekezett 
tartalmasan eltölteni.

Szeretett kertészkedni, kikap-
csolódás volt számára. Írogatott a 
helyi lapoknak, többek között a 
Városunk újságnak is.

A hitet megtartottam...
Az emberek gyakran di-

csekszenek azzal az örökséggel, 
melyet szüleiktől kaptak. Ezek 
inkább anyagi javakra vonatkoz-
nak. Vannak nem anyagi értékek 
is: ilyen az emberség, a családsze-
retet, és a keresztény hit. Mindhá-
rom tulajdonság megvolt benne, 
mindezeket az értékeket hordoz-
ta, ezek az értékek alakították 
életét.

Ezért volt olyan mély és ben-
sőséges szeretetkapcsolata leá-

nyával és családjával. Ez a család-
szeretet emberségéből és hitéből 
fakadt. Betegségében testi-lelki 
támasza leánya és családja volt.

Családszerető szívében helyt 
kapott bátyja és családja, vala-
mint Orsi unokatestvére is.

Most készen vár az örök élet ko-
ronája...

És aztán elindult a betegség 
göröngyös keresztútján az Égi 
Haza felé…

Mindvégig bízott a gyógyu-
lásban. Utolsó idejében Dr. Frankó 
Károly háziorvosa volt nagy segít-
ségére.

Két napig volt az Őszi Napsu-
gár Idősek Otthonában. Köszönet 
a gondozóknak a szeretetteljes 
kétnapi ápolásért, és köszönet 
Margitka néni segítségéért is.

Keresztútja végén földi élete 
8 nappal ezelőtt beteljesedett. 
Átlépte az evilág és túlvilág kü-
szöbét. Hisszük, hogy Isten orszá-
gában már találkozott szeretett 
Erzsébet feleségével és Krisztián 
unokájával.

Életét ismerve őszintén remél-
jük, hogy meghalt testvérünk tar-
talmas földi életével kiérdemelte 
a jó harcosok jutalmát és az igaz 
Bíró már átnyújtotta neki az örök 
élet koronáját.

Szent Pál Szeretethimnuszá-
val mi is elmondhatjuk: 1Kor 13.12

Ma még csak tükörben, homá-
lyosan látunk, akkor majd színről 
színre… Addig megmarad a hit, a 
remény és a szeretet, ez a három, 
de közülük a legnagyobb a szeretet.

Megemlékezés a temetési szertartáson
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

Játsszunk most együtt!
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Diákönkor-

mányzata hetedik éve rendezi meg a „Játszunk most 
együtt!” játékdélutánt. Második éve ez a program a „Gye-
re velünk, mozdulj velünk!” játék-sport-túra háromrészes 
programsorozat első állomása.

2009-ben november 10-én volt a játékdélután, külön a 
kis- és nagydiákok részére, osztályonként 6 fő részvételé-
vel. A nagyoknál Kónya Márta Diákönkormányzat vezető 
pedagógus köszöntője után megalakult a 4 csapat, s a me-
netlevelek átvételével kezdetét vehette az önfeledt játék.

A csapatok a Fő úti és a Hősök úti iskolaegységben 
egyaránt forgószínpadszerűen, több helyszínen tanulhat-
tak újabb és újabb játékokat. Volt ugrókötelezés párban, 
körjáték: Megy a gyűrű, Csavaros bravo, Rakéta felenge-
dés, Halandzsa nyelv, Detektíves játék, Ezt mutasd meg!, 
Nálunk Spanyolhonban, Fészekfogó és Cipős Játék.

Köszönet a játékokat tanító pedagógusoknak. A nagy-
diákoknál: Szurovecz Zoltánnénak, Kónya Mártának, 
Kocsisné Beranek Gizellának, Mészárosné Stef Ilonának, 
Hunya Jolánnak, Balla Károlynénak, Dinya Líviának, Ök-
rös Katalinnak, Hornokné Kereki Irén, Gyuriczáné Oláh 
Judit, Roószné Kovács Márta. 

Jó hangulatú, szép élményeket adó, emlékezetes dél-
után volt diákoknak, pedagógusoknak egyaránt.

Várható decemberi programok:
 - Wesselényi Sportnap
 - Ügyes kezek délutánja
 - Játszóház a Százszorszép Óvodában.

A Százszorszép Óvoda 
jótékonysági bálja

A Százszorszép Óvoda 2009. november 14-én tartotta 
a Bowling Treff Étteremben immár hagyományossá vált 
Óvoda-Vacsoráját, melyet Várfi András polgármester – 
és Domokos László országgyűlési képviselő úr is megtisz-
telt jelenlétével.

Az óvoda Szülői Munkaközössége és az intézmény 
dolgozói köszönik minden kedves szülő, vállalkozó és 
magánszemély támogatását, akik tombolatárggyal vagy 
anyagi és egyéb juttatásokkal segítették rendezvényüket:

Várfi András, Domokos László, Földesi Zoltán, Bela 
Imréné, Dr. Csoma Antal Gáborné, Kovács Péterné, Be-
rill Zálog és Ékszerüzlet, Bowling Treff Étterem, CM-
méteráru, Diadem Gyógyszertár, Rózsáné Szakálos Ildikó 
– Hal és kisállatker., Erika Fodrászat, Farkas Máté – Gaz-
dabolt, Flamingó Virágüzlet, Határ Győző Könyvtár, Ka-
lamáris Papírbolt, Kner Nyomda, Köszl Mónika, Lakásfel-
szerelés és ajándékbolt, Lehoczki József, MÁGUS-COMP, 
Sikér Kft., Tóthné Lapatinszki Zsuzsanna, Uhrin Attiláné 
– Ruházati bolt, Yukka Virágbolt, Szedlák Georgina – fod-
rász, Török Sándor, Fejedelmi Cukrászda – Dévaványa, 
Mammut tec Hungary Kft., Azul Fürdőszoba Szalon és 
hőszigetelő centrum, Turul Cipő Kft., Gyógy-ház Kft., 
Gyoma-Pack – Hencz Gyula, Dajkó László - Gazdi Bolt, 
Familia Üzletház, Rostélyos Húsbolt, Szarka Csilla – lát-
szerész, Makra Győzőné – 300 Ft-os bolt, Szendrei Dóra 
– Divatáru, Milán Sportruházat, Vargáné Katika – Rövid-
áru, Anna ABC, Color-Shop Papírbolt, O-mart Könyves-
bolt, Fürjné Katika – Folt-Stop, Tari S. - Gyomahús Kft., 
Látkóczki Erdős Magdolna – fodrász, Bula Lajosné – Fan-
ni Divat, Róza Kft.
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Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

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

Ambrózi Lászlóné
Ádám Sándorné
Bukva Csilla
Bukva Sándor és családja
Bula Katalin
Busai István
Dávid Mátyásné
Duda Benedek
Csúvár Dezsőné
Farkas Imre
†özv. Farkas Imréné
Farkas Máté
Fülöp Imréné
Gellai András
Giricz Benedekné

Dr. Giricz Katalin
Giricz László
Giricz Lászlóné
Giricz Vendelné
Gonda Pálné
Gyomaendrőd Város 
 Önkormányzata
Gyöngyösiné 
 dr. Gácsi Ildikó
Gyuriczáné Szabó Erzsébet
Gyuricza Zoltánné
Hanyecz Margit
Hegedűs Magdolna
Dr. Helmléné 
 Ugrin Magdolna

DECEMBERI ÜNNEPEK
  3. csütörtök:  Xavéri Szent Ferenc áldozópap
  4. péntek:  Damaszkuszi Szent János áldozópap egyháztanító
  6. vasárnap:  Advent 2. vasárnapja
  7. hétfő:  Szent Ambrus püspök, egyháztanító
  8. kedd:  Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása
  9. szerda:  Szt. Juan Diego Cuauhtlatoatzin guadalupei látnok
11. péntek:  Szent I. Damazusz pápa
12. szombat:  A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária
13. vasárnap:  Advent 3. vasárnapja
14. hétfő:  Keresztes Szent János áldozópap
20. vasárnap:  Advent 4. vasárnapja
25. péntek:  Karácsony, Urunk születése
26. szombat:  Karácsony, Szent István első vértanú
27. vasárnap:  A Szent Család vasárnapja
28. hétfő:  Aprószentek
31. csütörtök:  Szent I. Szilveszter pápa

DECEMBERI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor, és 17 órakor. Advent hétköznapjain reggel 6-kor 
Rorate mise, így fél 8-kor nincs, csak temetési mise.

24-én csütörtökön, azaz Szenteste éjféli mise, előtte fél órával pásztor-
játék.

Karácsony mindkét napján és újévkor: 10, 17 óra
Év végi hálaadás 31-én, csütörtökön 17 óra.

Szent Gellért Iskola kápolnájában
december 13-án vasárnap  fél 12-kor.

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. 

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

24-én csütörtökön, azaz Szenteste 17 órakor „éjféli” mise. 
Fél 5-től pásztorjáték.

Karácsony mindkét napján és újévkor reggel 8-kor. 
Év végi hálaadás 31-én, csütörtökön délután 3 órakor.

Gyoma
Vasárnap 10-kor, hétköznap 16 órakor, 

hétfőn reggel 8-kor. 
Szombaton 16 órakor vasárnapi előesti mise. 
24-én csütörtökön, azaz Szenteste éjféli mise, 

előtte fél órával karácsonyi műsor
Karácsony mindkét napján és újévkor 10 óra.
Év végi hálaadás 31-én, csütörtökön 16 óra.

N o v e m b e r 
7-én szombaton a 
Szent Imre búcsú 
alkalmából szen-
telte meg Dr. Kiss-
rigó László püspök 
úr a felújított 200 
éves kőkeresztet a 
templom előtt.

Több éve már, 
hogy Endrődön 
n é p m o z g a -
lom indult régi 
útmenti és foga-
dalmi keresztjeink 
m e g m e nt é s é re , 
felújítására, újra-
állítására. Utoljára 
néhány hete, ok-
tóber 24-én volt 
benne részünk, 
az Öregszőlőben, 
a hajdani Tímár-
Brichse iskola 
helyén. Ennek a 
mozgalomnak egy 
újabb, egy igen 
jelentős állomásá-
hoz érkeztünk.

Felújítottuk a templom előtti 200 éves kőkeresztet.
Azért is jelentős ez, mert a mi vidékünk igen szegény műemlé-

kekben, beleértve Gyomaendrőd is. Ez a kereszt a város legrégebbi 
építészeti emlékei közé tartozik a templommal. Ezt írja a Historia 
Domus:

1807. A templom főajtaja feletti chronostikont készíti Lehóczky 
Pál, körösladányi esküdt. Ennek kője és bevésése, úgy szinte a temp-
lom előtti kereszt, Szent Péter és Pál apostolok szobra, deméndi kő-
ből került 670 forintba és 3 köböl búzába, a beállítás pedig 2 köböl 
búzába. 

FELÚJÍTOTTUK AZ ENDRŐDI 
TEMPLOM ELŐTTI 

MŰEMLÉK KŐKERESZTET

Még emlékszem, az 1970-es évek elején Marosvári Pál plébános 
úr idejében lett utoljára felújítva. Akkor a corpusnak a feje hiány-
zott. Till Aran hódmezővásárhelyi szobrász készített új fejet.

Az idő vasfoga azonban lassan de biztosan dolgozott. Pár évvel 
ezelőtt, az egyik esős nyári vihar idején a corpus régi része leesett, 
szétmállott.

Nemcsak a corpus, hanem maga a kereszt is erősen romlott 
állapotban volt már. Az egyházközségi képviselőtestület úgy hatá-
rozott, hogy felújítjuk, és így kezdtünk gyűjteni. Magánszemélyek 
adakozásából gyűjtöttünk össze 2.100.000 Ft-ot.

Magánszemélyeken kívül hozzájárult Gyomaendrőd Város, va-
lamint Békés Megye Önkormányzata is. 

A felújítást Szűcs László szakavatott restaurátor és csapata vé-
gezte.

Megtisztították a követ. A megrepedezett és málló kőrészeket 
kivésték, belül rézkapcsokkal megerősítették, majd speciális anyag-
gal kipótolták a hiányzó részeket. A corpus teljesen megújult, a ke-
reszt lábánál lévő koponyát is felújították. Az egész keresztet kon-
zerválták.

Köszöntet mondok a Szűcs László úrnak és csapatának, és min-
den segítőnek.

Köszönetet mondunk adakozóinknak:
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Papok éve - endrődi származású papok újmisés képei

Hornok József
Iványi Imréné
Iványi Miklós
Iványi Sándorné
Dr. Jánosik Bertalan 
 és családja
Juhászné Balázs Éva
Karcsics Ferenc és neje
Koloh Elekné
Komóczi Péter
Kovács Zoltán
Kovács Vincéné
Laczkó Jánosné

Megyei Önkormányzat, 
 Békéscsaba
Név nélkül
Név nélkül
Név nélkül
Név nélkül
Név nélkül
Oláh Imréné
Palercsik Vincéné
Palya Attila
Dr. Palya József
Pepelán Ferenc 
Pintér Hermina

Poharelec László
Salamon Istvánné
Salamon Lászlóné
Szabó Lajosné
Szakálos Dezsőné
Szakálos Tibor
Szujó Zoltán
Tímár József
Tímár Lajosné
Tímár Miklós
Dr. Tóth Olga
Tóth Péterné és családja
Tóthné Slabéczi Julianna

Ugrin Gyuláné
Uhrin Miklósné
Urbán Bálintné
Vaszkó Béla
Várfiné Szmola Ildikó
Véha Imréné
Vincze Lászlóné
Volt nagylaposi és 
 varjasi diákok
Zsigri Mária

Összesen: 2.041.300 Ft

Iványi László plébános

A képekért köszönetet mon-
dunk a következő híveinknek: 
Gyuricza Zoltánné, Hegedűs Bence, 
Harnos Vincéné, Ugrin Gyuláné, 
Hanyecz Béláné, Giricz László, 
Paróczai  Lászlóné, Szujó Györgyné



zentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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SZENT FABIOLA özvegy
December 27. +Róma, 400.

Már a neve is elárulja, 
hogy a Fabiusok régi ró-
mai patrícius-nemzetsé-
géből származott. Egyik 
őse volt Quintus Fabius 
Maximus, a Hannibal el-
leni harc híres hadvezé-
re, aki Vergilius szerint: 
,,... egyedül tartotta meg 
számunkra az államot 
meggondolt késlekedé-
sével”.

Szent Jeromos egy 
Oceanushoz intézett le-
velében írta le a szent 
életét. Gyermekkoráról 
semmit sem közöl. Éle-
tének döntő eseményé-
vel, egy előkelő római-
val kötött házasságával 

kezdi történetét. Férje olyannyira bűnös szenvedélyű 
lehetett, ,,hogy még egy szajha sem” tudta volna vele 
elviselni a közös életet. Fabiola ezért a polgári jog sze-
rint elvált tőle. Fiatal volt, szíve szeretetre vágyott; s 
amikor alkalom kínálkozott rá, a keresztény törvények 
ellenére még férje életében másodszor is házasságot 
kötött. Még nem tudta, hogy másvalaki, teljesen más 
választotta ki magának, és bár még nem kereste őt, az 
már meg is találta. Össze is törte földi szeretetét, ami-
kor második férjét a halál által vette el tőle.

Fabiola mélyen megrendült. Magába szállt, vezek-
lőruhát öltött, és ,,egész Róma szeme láttára” felvé-
tette magát a Lateráni bazilika vezeklőinek seregébe. 
,,Kibontott hajjal, sápadt arccal és ékszer nélküli ke-
zekkel alázkodott meg. Az Úr templomába nem lépett 
be, hanem mint Mária, Mózes nővére elkülönülten, a 
táboron kívül tartózkodott, míg az őt kizáró pap vissza 
nem hívta.”

Az egész böjti időszakban a közösség előtt vezekelt 
Fabiola, akinek szívében felébredt az Úr iránti ,,szen-
vedély” és megtérésében részt vett a közösség. ,,A püs-
pök, a papok és az egész nép vele együtt sírt”, a szent 
töredelem adományával megáldva, valamennyien egy 
szájjal és egy szívvel vallották bűnösnek magukat, s egy 
emberként keltek új életre az Úr vérében. Az egyházi 
közösségbe való újrafelvétele után Fabiola kizárólag 
Istenhez tartozott. Eladta kiterjedt birtokait, kórháza-
kat épített, támogatta a papokat, szerzeteseket és szü-
zeket. De nemcsak a pénzével jótékonykodott, hanem 
önmagát is odaadta. Saját kezével osztotta ki az ételt, 
és szíve jóságával sok nyomorúságon enyhített. Leprá-
sokat vitt a kórházba, és bekötözte gennyes sebeiket. 
Róma túlságosan szűk lett számára. ,,Végigjárta a szi-
geteket, az egész Tirrén-tengert, a volszkuszok vidékét 
(Latium és Campania), az erősen tagolt tengerpartok 
rejtett öbleit”, ahol szerzetesek telepei voltak, ,,és 
mindenütt saját kezével vagy jámbor és megbízható 
férfiak által osztotta szét gazdag adományait”.

Egy napon hirtelen jeruzsálemi zarándoklatra hatá-

rozta el magát. Akkoriban az Úr születésének helyén, 
Betlehemben élt Szent Jeromos Istennek szentelt 
nők tanítójaként, akik közül néhányan - mint ő maga 
is - Rómából származtak. Fabiola rövid időre igénybe 
vette vendégszeretetüket, és teljes buzgósággal szen-
telte magát az ,,istenes könyveknek”. Nem értelemből 
fakadó tudásvágy hajtotta; Isten igéjének kenyerére 
éhezett, és arra sürgette Jeromost, hogy részeltesse 
benne. Hozzáfogott, ,,hogy kikérdezzen”, közli a szent 
tanító Fabiola nekrológjában; ,,mintha még azt is tud-
nom kellene, amit nem tudok”. Sőt még Jeromos ígé-
retét is vette, hogy írásban tárja fel számára az ószö-
vetségi események mélységes misztériumait, Izrael 
pusztai táborhelyeinek krisztológiai értelmét. Fabiola 
mégsem csatlakozott az Istennek szentelt nők köré-
hez. Ez az életforma valószínűleg nem felelt meg neki, 
aki ,,teljesen úton levő”, egészen zarándok volt. Ami-
kor híre kelt, hogy a hunok Jeruzsálem ellen vonulnak, 
visszatért Rómába, és folytatta apostoli életét.

Vágya arra irányult, hogy teljes szegénységben él-
jen. ,,Nem arra vágyódott már, hogy ő adjon alamizsnát 
másoknak, hanem hogy Krisztusért ő maga fogadjon el 
adományokat.” Hogy megszabaduljon a birtoklás ,,nagy 
terhétől”, megmaradt vagyonát azoknak a szerzete-
seknek ajándékozta, akik meghívására érkeztek min-
denfelől. Ez röviddel halála előtt történt. Kívánsága 
szerint Fabiola minden földi tehertől mentesen hunyt 
el, s ,,a keresztények magasztalták, a pogányok csodál-
ták, a szegények pedig meggyászolták”. Sírbatételére 
az egész városból összegyűlt a nép. ,,Zsoltárok hang-
zottak fel, s a templom aranyozott mennyezetén vissz-
hangzott az alleluja. Itt fiatalok kórusa, amott őszeké, 
s dicsőítették e nő tetteit”, így írja le Jeromos - Ver-
gilius Aeneiséből vett szavakkal - Fabiola ünnepélyes 
temetését. Az egész valami győzelmi ünnephez hason-
lított. Az emberek ujjongással teltek el annak a nőnek 
üdvösségén, ,,akinek hazatérésén még a menny angya-
lai is örvendeztek”.

Jeromos a Római levélből vett szavakkal zárja nek-
rológját: ,,Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a 
kegyelem”, és hozzáfűz még az Úrnak Lukácsnál talál-
ható szavaiból is egy részletet: ,,Sok bűne bocsánatot 
nyer annak, aki nagyon szeret”.

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
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
A 2009/10-es tanévben három matematika versenyre jelentkeztünk. 
A katolikus iskolák Dugonics András Országos Matematika Versenyének 

iskolai fordulójára 38-an jelentkeztek, ebből a fordulóból továbbjutott 4. osz-
tályban Kmetykó Csaba, felkészítő tanára Szabóné Vaszkó Éva, 5. osztályból 
Dajkó Adrienn Lívia, Tímár Ádám, Hajdú Tímea, Izsó Réka, Wolf Péter, Kővári 
Lili, felkészítő tanár Szabóné Farkas Borbála, 6. a osztályból Farkasinszki Tün-
de, Papp Virág, Szilágyi Melinda, Kiss Norbert, 7. osztályból Oszlács Rebeka és 
Molnár Vivien, 8. osztályból Bela Gréta Virág, Czinczár Nikolett, Rákosfalvi Dóra, 
Farkas Anna, Bán Attila, Nagy Tibor, Tari Zsolt, Varga Zoltán, felkészítő tanár 
Cseh Jánosné.

A Varga Tamás Matematika Verseny iskolai fordulójában 13 tanuló vett 
részt. A területi fordulóba jutott Bela Gréta Virág. 

A továbbjutott tanulókkal készülünk a további megmérettetésre, közben 
szervezzük a Zrínyi Ilona Matematika Versenyre a jelentkezést, de már megkez-
dődött a felkészülés is. 

A versenyben részt vevő és továbbjutott tanulóknak gratulálunk, tovább-
jutóknak eredményes felkészülést kívánunk.

Gyümölcsdélután iskolánkban

2009. október 22-én csütörtökön gyümölcsdélutánt tartottunk az alsó ta-
gozatosoknak. A gyerekek már hétfő óta készültek. Képeket gyűjtöttek gyü-
mölcsökről, zöldségfélékről, melyekből plakátokat ragasztottunk. Különböző 
gyümölcsöket hoztak. Ezekből az ebédlőben finom gyümölcssaláta készült, 
melyből megvendégeltük a felsősöket is. A zöldségeket szendvics díszítésére 
használtuk. Vajas kenyérre különböző arcformákat, mesefigurákat készítettek. 
Legnépszerűbb a répa és a karalábé volt, de több gyerek használta a káposztát, 
paprikát is. Utána az alkotásokat jóízűen elfogyasztották.

Egy másik helyszínen őszi dalokat énekeltek, közben nyakláncot fűztek 
makkból. Nagy sikere volt a találós kérdéseknek is. Itt gyümölcsökről, zöldsé-
gekről hallhattak kérdéseket. A helyes választ adó gyerek nem cukrot, csokit, 
hanem gyümölcsöt kapott.

Nagyon élvezték, amikor kukoricacsuhéjból kisebb ajándéktárgyakat ké-
szíthettek, melyeket természetesen hazavihettek. 

A délutáni jó hangulatot tükrözik a fényképek, melyeket Igazgató úr ké-
szített.

Nagyon gyorsan elrepült a délután. Amikor megérkeztek a szülők, a kicsik 
élménybeszámolót tartottak a délutánról.

Majoros Katalin tanítónő

Gyümölcsnap

Iskolánkban október 22-én gyümölcsdélutánt tartottunk. Ezen a reggelen 
nagy izgalommal érkeztünk meg. Alig vártuk, hogy délután legyen. Végre el-
érkezett a várva várt pillanat. Négy állomáson próbálhattuk ki magunkat. Le-
hetett gyümölcsembert, mókás szendvicset, fagyöngyláncot készíteni, találós 
kérdéseket megoldani, és megtanultunk egy nagyon szép őszi dalt is. Nagyon 
jól éreztük magunkat.

Kmetykó Csaba, Suha Bettina, Orosz Klaudia, Dógi Leila

Tűvétevők

2009. november 12-én iskolánkban lépett fel a gyomaendrődi Komédiás 
Kör. Illyés Gyula Tűvétevők c. parasztkomédiáját adták elő.

Reggel a szokott módon indult a tanítás, csak az 5. és a 6. órák voltak rövi-
debbek. Ebéd után kezdődött a műsor.

Volt egy asszony, annak egy szépséges lánya, aki megérett a férjhez me-
nésre. Az édesanyának volt egy tűje, amit nem találtak. A komédiának ez a fő 
kérdése. Mindenki a tűt kereste. Ez nem volt kis dolog, mert ennek az előkerü-
lésén múlott a házasság. A történet végén minden jóra fordult. A lány megta-
lálja a boldogságot, az asszony a tűjét. Minden zsák megtalálja a foltját, a tű a 
cérnáját, az egymást szeretők egymást. Ez derült ki az előadásból.

Három szentgellértes diáktársunk is ott volt a szereplők között: Nagy Anna, 
Bela Gréta, Vajda Vanda. Nagy sikert arattak.

A darab humoros volt, tetszett mindenkinek. Szeretettel várjuk a követke-
ző produkciót.

Kiszely Dominika és Hanyecz Barbara 7. osztályos tanulók

Határ Győzőre emlékeztünk

Határ Győző gyomai származású író, költő, filozófus. 1914. november 13-
án született. Idén november 13-án (pénteken) emlékeztünk rá a Határ Győző 
Városi Könyvtárban. Műveiből prózarészlet, versek hangzottak el.

Tudnunk kell róla, hogy mérnöki diplomát szerzett, és ugyanebben az 
évben jelent meg Veszélyes fordulatszám című regénye (1938), melyet a ha-
tóság lefoglalt. Ugyanígy elvették második regényét, a Csodák országa hátsó 
Euráziát, melyet 1943-ban jelentetett meg. 1945-ben felségárulásért elítélték, 
1949-ben kizárták az Írószövetségből. 1950 és 1952 között ülte le börtönbün-
tetését. 1957-től Londonban élt, és 1976-ig a BBC munkatársa volt. Több díjat 
is kapott, többek között 1990-ben a Kossuth- díjat. 1994-ben Gyomaendrőd 
díszpolgára lett.  Több ízben tartott itthon is író- olvasó találkozót.

Tari Zsolt 8. osztályos tanuló

Új oltár
Régi álom vált valósággá, amikor Iványi László atya felszentelte isko-

lánk első igazi oltárát, tabernákulumát (oltáriszentség tartó) és ambóját 
(felolvasóállvány). Atyával már 2008 őszén beszélgettünk terveinkről. Igaz, 
eddig is volt oltár gyanánt egy íróasztal betéve, de úgy gondoltuk, ettől 
többet érdemel a Jóisten. Lehet, a vallását nem gyakorló ember számára 
furcsán hangzik, miért is lehet ennyire fontos oktatási intézményünkbe 
egy oltár, de mi ezt máshogy látjuk. Hasonló ahhoz, mint amikor édes-
anyánkat vagy kedvesünket felköszöntjük egy szál virággal. Mondhatja 
bárki, hogy elég lenne a mezei virág is, hiszen nem kell érte fizetni, vi-
szont szívünk mélyén nagyon jól tudjuk, hogy édesanyánk és kedvesünk 
is többet jelent, mint a virág – ami szeretetünk, tiszteletünk és megbecsü-
lésünk jele, adott esetben szimbóluma. A virággal elismerjük szeretteink 
fáradozását, munkáját, gondoskodását. Ugyanígy vagyunk mi is a Jóisten-
nel. Az oltáron megjelenő Krisztusnak méltó helyet szeretnénk biztosítani. 
A Szentírásnak hasonlóképpen. Természetesen ez csak úgy jöhetett létre, 
hogy többen is támogatták ötletünket. Ezért szeretnék külön köszönetet 
mondani ifj. Varjú Lászlónak – mondhatom úgy is: iskolánk barátjának 
– aki munkadíját a Szent Gellért Keresztje Egyesületnek ajánlotta fel, de 
ugyanígy külön köszönet illeti Hanyecz Margitka nénit, Pfeifer Györgyöt 
és feleségét, Mariannt, valamint Iványi Miklós bátyámat és feleségét Piros-
kát, akik szintén lelkesen támogatták elképzelésünket – őket egyébként a 
tiszteletbeli szentgellértesek közt is tisztelhetjük. Úgy gondolom, a Jóisten 
százszorosan meghálálja, amit érte tettek: nemcsak szóval, hanem tetteik-
kel is magasztalják az ég és föld Urát.

Lukács László
igazgató

Iskolai vacsora
2009. november 21-én tartottuk az immár hagyományossá váló jó-

tékonysági bálunkat iskolánk tornatermében. Egy bál előkészítése előtt 
mindig sok izgalom van, már csak a megfelelő számú vendégek miatt is. 
És természetesen sok munkát, komoly előkészületet is igényel. Amiért ezt 
leírom: hála Istennek, sok segítő, dolgos kéz ügyködött az előkészítésben és 
a lebonyolításban is. Miről is szól a mi iskolánk bálja, miért igényel ennyi 
munkát? Mert szeretnénk, ha vendégeink – akik egyben támogatóink is – 
jól éreznék magukat, egy igazán vidám, hangulatos est keretében töltsenek 
el néhány órát, miközben tombola vásárlásával és megfelelő tartalommal 
múlatják idejüket. 

Szeretném megköszönni kollégáimnak és tanítványainknak, hogy ez 
a bál ennyire jól sikerült. Egyrészt a tornatermet gyönyörűen „átvarázsol-
ták” egy hangulatos étteremmé, másrészt Polányi Éva tanárnő egy prózai 
műsorral (Psalmus Humanus), Kele Ágnes tanárnő az énekkarral (egy 
vallásos ének és egy sláger előadásával), Tímár Krisztián tanár úr pedig 
egy táncos műsorszámmal tette színesebbé az estet, amivel megalapozták 
a továbbiakban a jó hangulatot. Domokos László országgyűlési képviselő 
úrnak, a megyei közgyűlés elnökének külön köszönöm, hogy eljött, tanít-
ványainknak pedig ajándékkal kedveskedett.

Természetesen minden kollégámnak köszönöm, hogy részt vett bá-
lunkon, valamint köszönöm a szülőknek is az együttműködést, különösen 
Giriczné Farkas Juditnak, Látkóczkiné Erdős Magdolnának, Zsilinszkyné 
Nagy Erikának.A jótékonysági bál eredményeként befolyt összegből egy 
hintát és egy libikókát vásárolunk – november 23-án hétfőn már meg is 
kaptam az árajánlatot, remélhetőleg heteken belül birtokba is vehetik diák-
jaink az új játszótéri eszközöket.

Lukács László
igazgató



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Bella Antal életműdíjas 

Tisztelt Olvasó!
Néprajzi oldalunkon már korábban is hírt adtunk, olyan 

eseményekről, melyek napjainkban zajlottak. A települé-
sünkkel kapcsolatos és történetileg fontos kortárs közlése-
ink, ezért kerülnek be - az elsősorban korábbi történeti idő-
szakokat bemutató - rovatunkba. 

A következő közlésünk is a jelen eseményeiből merít, 
mert kulturálisan és szakmakutatás-történeti szempontból 
fontos.

A rovat szerkesztői nevében kívánunk Áldott Kará-
csonyt és Boldog Új Évet!

Bella Antal pékmester megkapta a szakma legnagyobb 
elismerését.

Bella Antal Endrődön született 1926-ban. Édesapja Bel-
la József lábbeli készítő az endrődi csizmadia és cipész 
szakma jeles képviselője volt. A Bella-Giricz dinasztia nagy 
szerepet játszott a helyi cipőipar kialakulásában. Bella Antal 
testvérei, pedig cipészként a szakma oktatásában és a vi-
lághírű ENCI cipők tervezésében vállaltak óriási feladatokat. 
A család az endrődi ipar jeles képviselőit adta. 

Bella Antal a pék szakmát tanulta ki. Tanuló éveit 
Gyomán a Fülöp pékségben töltötte, majd itt dolgozott to-
vábbra is. Szakmai előmenetelében fontos állomás volt a 
Gyomai Sütőipar vezetői megbízatása, majd a Békéscsabai 
Sütőipar igazgatói állása. A kiváló szakember hamarosan 
az oktatásban is részt vállalt, és Szabadkígyóson oktatás-
vezető lett. Oktatói egyénisége példaértékű és meghatá-
rozó volt a békés megyei pék és cukrász szakképzésben. 
Tanítványai között megtaláljuk a gyomaendrődi pékségek 
vezetőit is. Munkássága során több szakmai kitüntetést és 
elismerést kapott. 

Az idős mester 2009. november 17-én a Tímár Máté Fi-
ókkönyvtárban rendezett ünnepségen vehette át a szakma 
legnagyobb elismerését az „Életműdíjat”. 

A díjat Varga László a Pékszövetség elnöke és Darabos 
Gábor, a Dél-alföldi Régió szövetségi elnöke adta át. Kö-
szöntésére megjelentek a Harruckern Oktatási Intézmény 
képviselői, Gyomaendrőd nevében Várfi András polgármes-
ter és az egykori diákok, tanítványok. 

Az idős és beteg mester emlékeit felidézve köszönte 
meg a kedves megemlékezést és a díjat.

A szerkesztőségünk és a gyomaendrődi iparosok nevé-
ben gratulálunk Bella Antalnak a munkásságát elismerő díj-
hoz, és kívánunk jó egészséget.

Zátonyi Pál egykori tanárkolléga köszönti a mestert

Várfi András polgármester köszönti az ünnepeltet

Varga László átadja a díjat Bella Antalnak



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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Miután ez esztendő augusztus 15-én, 
szombaton kiköltöztünk Békéscsabáról az 
újdonsült Újkígyós városába, könyveim, 
feljegyzéseim, irattáram, gyűjteményem, 
stb. Békéscsabán egy raktárban maradtak. 
S bizony a tervezettnél hosszabbra nyúlt a 
felújítások, átalakítások sorozatának ideje, 
így aztán gyűjteményi adataim híjával, em-
lékeimmel szeretném olvasóimat – merem 
remélni – megörvendeztetni. 

1938. november 29-én születtem 
Gyomán, az Arany János utca 5. szám alatt 
(ezt a házat dédapám építette 1900-ban), 
így aztán 1944. október elején mondhatni 
majdnem hatesztendős voltam. Az orosz 
megszállás s az azt megelőző események-
ről igen mélyen megrögződött emlékeim 
maradtak. 

A következőkben a „felnőtt családta-
goktól” hallottakkal kiegészítve írom emlé-
keimet. 

1944. október 6-án verőfényes napsü-
tötte időben elindultunk az ide Okányból 
menekült Czeglédi Gábor bácsi fogatával 
(távoli rokonság) egy szürke és egy sárga 
lóval Fekete Jánosék keselyűsi tanyájára. 
Édesanyám úgy döntött, hogy a tanyán 
bajok nélkül meghúzhatjuk magunkat. 
Akkor már hírek jöttek arról, hogy a bevo-
nuló oroszoknak „48 óra szabad b.....s és 
szabad rablás” van engedélyezve minden 
megszállt magyar településen. A román 
határszélen a becsődülő oroszok élénken 
érdeklődtek, hogy ez magyar terület, vagy 
román..., mert ha magyar, akkor lehet, stb. 
Nem beszélve arról, hogy az oroszok szár-
nyai alatt becsődülő románok Biharugrán, 
Biharnagybajomban s másutt is gyakorol-
ták a magyar-irtást (lásd, említett helyeken 
a temetők sírjeleinek feliratait, 1944. okt. 6. 
a haláleset ideje). Az oroszok akadályozták 
meg sok helyen a vérengzést. Szegény jó 
édesanyánk – mint rövid idő múlva kide-
rült – tévedett. Tehát elindultunk G. Nagy 
László nagytata Hősök Emlék útja 57. 
szám alatti háza udvaráról, hiába könyör-
gött Nagytata, Nana; „kisanyám” ne menj 
a gyerekikkel sehova, ide biztos tiszteket 
szállásolnak be, biztonságba lesztek... 
„Még reggel is könyörgött Tata, hogy ne 
menjünk sehova, mielőtt ki kellett vonulni 
minden 18-60 év közötti férfi lakosnak a 
fattyasi legelőn akkor még „üzemelő” né-
met hadi repülőtérre lövészárkot ásni. Te-
hát elindultunk délután a Keselyűsre, ekkor 
már a rádió is bemondta pedig, hogy Csa-
bát megszállták az oroszok. Az Öreg teme-
tő fele, a mostani Damjanich téren össze-
találkoztunk a lapátos-ásós férficsapattal, 
élükön G. Nagy Tatával, akik a fal mellett li-
basorban jöttek hazafele az „erődítési mun-
kálatokból”. Megálltunk. Újra könyörgött 
édesanyánknak; „kisanyám ne menjetek 
sehova, itt vannak az oroszok Endrődön, 
Besenyszeg fele már harcok vannak, hát 
nem látod..?” De édesanyám hajthatat-
lan volt, mentünk tovább! Édesanyánk, 
Czeglédi Gábor bácsi, én jómagam, az 
„elsőszülött”, Marika húgom, Laci öcsém s 
a kis karon ülő Erzsike húgom – 6 hetes 
volt – Giricz Eszti (Endrőd-Kocsorhegy 43.) 
karjaiban. Az Öreg-temető mellett – men-

tek a lovak felvágva – a vasúti átjáró fele 
(a mai Köztemető fele). A temető árkában 
s a sírok között német katonák hasaltak, s 
integettek, hogy forduljunk vissza, németül 
is kiabáltak. Voltak közöttük sebesültek is, 
véres bekötött fejjel, felettünk megjelentek 
a dupla-szárnyú veres-csillagos orosz gé-
pek, lőtték a németeket, de minket az Isteni 
Gondviselés megőrzött. Mindez ma is éle-
sen előttem van. Akkor már hallatszott lö-
vések, robbanások zaja az endrődi út felől 
s hogy zuhanó repülésben bombázzák az 
orosz tankokat a németek, légi csata is ki-
alakult felettünk. Mindezek tetejibe a vasúti 
átjárót találat érte és egy nagy síndarabot 
a lovak elé dobott a légnyomás, a lovak 
megbokrosodtak. Ezek után édesanyám 
belátta, hogy nem mehetünk tovább. Befor-
dultunk egy udvarba, bemenekültünk egy 
házba (sajnos nem emlékszem rá, kihez). 
Gábor bácsi kint maradt a lovakkal, száron 
tartva őket. Giricz Eszti (ma úgy mondanák: 
„háztartási alkalmazott”, akkor cselédlány, 
dada, pesztra) Erzsikével a karjában be-
hasalt a sebesünk német katonák közé a 
temető árkába (később ők is bejöttek, mire 
csendesedett a lövöldözés). Mi bent a szo-
bában az asztal alá, ágy alá bújtunk a házi-
akkal együtt. Az udvaron lévő gémeskútba 
bevágott egy akna. A robbanás felvágta a 
vizet s a szoba ablakát kiszívta tokostól. 
Amikor a harci zaj elült, továbbindultunk, de 
mivel ránk esteledett, a Batári tanyán szál-
lást kértünk, de ott is nagy volt a rémület. A 
tanya háta mögött állást foglalt egy magyar 
légvédelmi üteg. Akkor éjszaka Batári bá-
csival befogatták a két lovat s lőszerszál-
lítás okán – mondván csak ide a Körözsig 
– elvitték magukkal a magyar katonák. 
Három év múlva jött haza. Mint későbbről 
tudjuk, a Sebes-Körös összefolyásnál kísé-
reltek meg átkelést a katlanba szorult ma-
gyar csapatok. Igen sokan odavesztek az 
örvénylő vízben. Erről sokat mesélt Vincze 
Endre nagybátyám, aki akkor a Szent Lász-
ló hadosztálynál, mint fiatal önkéntes szol-
gált (s túlélte az átkelést). 

Reggel aztán megjelentek a kormos, 
piszkos dobtáras géppisztolyos orosz kato-
nák a tanyaudvaron lopakodva. Mi a kony-
hában a háziakkal együtt feltartott kezekkel 
„vártuk őket”, apraja-nagyja. Vigyorogva 
jöttek be, nyemecki szoldátot keresve, Er-
zsike húgomat felkapva-kikapva egy ha-
talmas nagy orosz elkezdte ringatni; „ta-
tuski-mamuski...”, nem bántottak senkit és 
semmit, rövid időn belül elmentek. Kihagy-
tam egy szintén a mai napig élesen előttem 
lévő jelenetet; a Batári tanya felé vágtázva 
szembejött velünk egy magyar huszárcsa-
pat, kb. tízen-tizenöten lehettek. Elől egy 
tiszt szürke lovon, feltartott karral megál-
lította a kocsit s kérdezte, hogy Gyomán 
bent vannak-e már az oroszok? Édes-
anyámék mondták, hogy igen, bent van-
nak. Azzal intett, megköszönte és a csapat 
sebes vágtába kiugratott az akácfasor alól 
és keresztül a tarlókon a Körözs irányába 
eltűntek. A learatott gabonák keresztbe rak-
va sok helyen égtek, nagy füstoszloppal. 
Miután a dűlőn semmi mozgás nem volt, 
elindultunk Feketéékhez. Szerencsésen 
meg is érkeztünk. Másnap Giricz Eszti be-

jött Gyomára gyalog, de még ő is találko-
zott a dűlőúton a Körözs irányába menet 
magyar lovaskatonákkal. A Fekete tanyán 
egy-két napig csend volt. Majd úgy har-
madnap megjelent két kozák – most is előt-
tem van piros tetejű kucsmájuk – korbács-
csal-kancsukával a kezükben hadonászva 
nyemecki szoldátot keresve. Bejövetelüket 
a tanyába lövöldözés előzte meg, ti. Bódor 
Bandi béreslegény a hároméves csődör-
csikó hátára pattant – menteni a menthetőt 
– leventesapkával a fejin a szalmakazlak 
mellett megkísérelt a tanyából kivágtáz-
ni, sikerült is, de a kozákok utána lőttek. 
Hála Istennek nem találták el. A két kozák 
„szoldátját” Feketéné Ilus néni szódának 
értette, „honnan az anyjuk p...ból adjak én 
ezeknek szódát?” kérdezte. Hamarosan ki-
derült, hogy se a szóda, se német katona 
nem izgatta őket, hanem zabrálni jöttek. 
Édesanyám kispárnával kitömött hasát gú-
nyosan vigyorogva a korbács nyelivel bök-
döste... (Így védekeztek a magyar lányok, 
asszonyok az erőszakoskodás ellen, vise-
lős állapotot álcázva, ritkán sikerült ezt így 
megúszni...) Majd kiforgattak mindent, órát, 
egyebet, egy-egy nagy batyuba hányva – 
összecsavart lepedőbe – lóhátra pattantak 
s elnyargaltak. Elsőként Ferenc József ki-
rály családját ábrázoló színes nyomatot – 
bekeretezve – a falról káromkodva letépte 
az egyik s megtaposta. Mi gyerekek csak 
éreztük talán, hogy nagy baj van, látva a 
rémületet a felnőttek arcán. A G. Nagy ház-
ban valóban tisztek szállásoltak be, alul a 
Körözsaljba s elől a kapuba is őrséggel. Így 
aztán egy szép napon (az egész szeptem-
ber végén - október elejin aranyos idő volt) 
bejöttünk a városba. 

Elérkezett a karácsony szenteste is. A 
karácsonyfánkon tavalyi szaloncukorpa-
pírba akkor kincset érő kockacukrok voltak 
csavarva, amit nem volt szabad megenni, 
a díszek színes papírból, búzaszalmából 
Giricz Eszti és Nana által ötletesen elké-
szített szalagok voltak. Este bejött hozzánk 
az egyik orosz tiszt, egy nagydarab, fekete 
göndör hajú ukrán, nagyon hasonlított, ak-
kor az orosz fronton lévő édesapánkra (aki 
éppen a Kárpátaljáról volt visszavonuló-
ban, szeptember közepén volt itthon s visz-
szament... 1945 őszén láttuk újra amerikai 
fogságból szabadulva). Ajándék a Giricz 
Eszti által agyagból, csutkából készített 
gyönyörű betlehemi istálló volt, alma, dió, 
mogyoró kíséretében. Az ukrán tiszt né-
hány pohár pocosi rizling után elkezdett 
keservesen sírni (közös éneklésünk után) 
s a következőket mondta: szülei tanítók, s 
módos ukrán parasztok voltak, mindenüket 
elvették, a családja nagy részét kiirtották, itt 
hamarosan semmi se lesz, el van döntve, 
itt is kolhoz lesz s kommunista rendszer, 
adjatok hálát a jó Istennek, ha az életetek 
megmarad. Németül mondta mindezeket, 
Nana (G.Nagy Lászlóné Ailer Zsuzsánna) 
fordította le. 

Mi gyerekek, akkor úgy emlékszem, így 
is boldogok voltunk, s a fronton lévő édes-
apánkért imádságot mondva álomba me-
rültünk...

Cs. Szabó István

Emlékeim 1944 októberéről és karácsonyáról
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Egészség-nap negyedik alkalommal 
Az orvosokból és művészekből álló Kor Kontroll Társaság im-

már negyedik éve rendezi meg az egészség-napot Gyomaendrődön, 
az Endrődi Közösségi Házban. Az idei rendezvényre november 14-
én került sor, ezt a napot az inkontinenciának szentelték. 

A jelenlévő orvosok elmondták a vizelet visszatartási zavarban 
több mint 600 ezer ember szenved ma Magyarországon. Három-
ból kettő azonban nem fordul orvoshoz, és aki igen, általában az 
is több éves várakozás után, csak akkor, ha mindennapossá válik a 
probléma. Az ok pedig az, hogy a betegséget a legtöbben szégyel-
lik, ami – bár nem helyes – de végül is érthető, hiszen a betegek az 
egyik első illemszabályt szegik meg, amivel gyerekkorukban a szo-
cializáció során találkoztak. Pedig nem érdemes szenvedni, mert a 
betegek életminősége viszonylag egyszerűen és jelentős mértékben 
javítható.

A rendezvény alatt a szűrővizsgálatokon stresszt, vércukrot, 
vérnyomást és testzsírt mértek. A komoly téma mellett szórakozás-
ra is nyílott lehetőség, résztvevők Kegye János, Karda Bea és Uhrin 
Benedek műsorát láthatták és hallhatták. A legvégén tombolasor-
solás volt, ahol értékes nyeremények találtak gazdára. A 43 ezer 
forint tombolabevételt a Templárius Alapítvány szeretné pályázati 
bevételből megtoldani és ebből egy csocsóasztalt vásárolni a fiata-
loknak. A múlt évben 2 db pingpongasztalt vásároltak, ami már 
rendelkezésre áll a betérő fiataloknak és mozgásra vágyóknak. 

A szervezők itt mondanak köszönetet az FVM. ASzK. Bethlen 
Gábor Szakképző Iskola és Kollégium megbízott igazgatójának, 
Dr. Dávid Imrének, hogy az előadóknak és vendégeknek a Tan-
szállóban szállást biztosított, és ezzel hozzájárult a program sikeres 
megrendezéséhez. Továbbá Várfi András polgármesterek, hogy a 
Liget fürdőben lehetőséget teremtett az orvosoknak egy kellemes 
kikapcsolódásra. A Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté Fi-
ókkönyvtárának, Dinyáné Bánfi Ibolya könyvtárvezetőnek, hogy 
helyet biztosított az ingyenes szűrővizsgálatoknak. 

A program megrendezéséért hálájukat és köszönetüket fejezik 
ki: Az Astellas Pharma KFT-nek, az Országos Alapellátási Intézet-
nek (OALI), az EGIS Gyógyszergyárnak, a 77 Elektronikának, az 
Iránytű Mérnöki Irodának, a MONA Bt-nek, B. Király Györgyinek, 
a Kor-Kontroll Társaság elnökének, és nem utolsósorban azoknak, 
akik az előkészítő és szervező munkában részt vettek és segítettek. 

A rendezvényt segítették tombolatárgy felajánlásaikkal, a teljes-
ség igénye nélkül: Papírbolt (Uhrin Emese), O-Mart Könyvesbolt, 
Melódia Könyvesbolt, „Kincs az Életed” Közhasznú Alapítvány, 
„Gyomaendrődi Idősekért” Alapítvány, Endrőd- és Vidéke Takarék-
szövetkezet Endrődi Kirendeltsége, Hangya Lajosné, Lehoczkiné 
Tímár Irén, Gellai Józsefné, Ladányi Gáborné, Endrődiek Baráti 
Köre Egyesület, Rekline Stúdió – Hornok Ernő, Uhrin Benedek, 
Fekécs Imréné, Lovász Kálmánné, Turinform-iroda, Liget Fürdő, 
Orvos Andrásné – Zepter, Okulár Optika, Hornokné Hunya Jolán, 
Farkasinszki Zsuzsanna, Nyíri Mária

Molnár Lajos

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

HOGYAN LEHET VISSZASZEREZNI 
A NEMZETI VAGYONT?

DRÁBIK JÁNOS író, közgazdász ELŐADÁSA a Katona Jó-
zsef Művelődési Központban 2009. december 12-én szombaton 
15 órakor, melyre minden érdeklődőt szivesen látunk. Belépés 
díjtalan.



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.

VÁROSUNK2009. december 13

Akikért nem szólt a harang
 – emlékmise a délvidéki véres események 65. évfordulóján 

Az 1942-es „hideg napok” után két és fél évvel jött a 
titói megtorlás. Máig sem tudni, pontosan hány magyar ál-
dozata volt a bosszúhadjáratnak. November 29-én 13 óra-
kor a Szent István-bazilikában értük mutat be szentmi-
sét Német László, a Nagybecskereki Egyházmegye püspöke.  

1942 januárjában-februárjában a Délvidékre bevonuló magyar 
csapatok és csendőr alakulatok által végrehajtott partizánvadász-
razziákban négyezernél is több, főleg szerb nemzetiségű ember 
vesztette életét. Az 1942-ben elkövetett bűnös túlkapások, gyilkos-
ságok napfényre kerültek és már a Horthy-rendszerben feltárták az 
eseményeket, felelősségre vonták a bűnösöket. Cseres Tibor Hideg 
napok című regényéből film is készült – magyar bocsánatkérésként 
– az áldozatokért.

Az 1942-es „hideg napok” után két és fél évvel jött a titói meg-
torlás. Máig sem tudni, hogy pontosan hány magyar áldozata volt 
a bosszúhadjáratnak. Matuska Márton vajdasági történelemkutató 
szerint sok falu teljes férfi lakosságát kiirtották, s aki megmaradt 
haláltáborba vitték. A partizánosztagok házról házra járva szedték 

össze a magyarokat, főleg a férfiakat elmondhatatlan kegyetlen-
séggel hosszan kínozták, majd kivégezték őket, az áldozatokkal 
megásatott tömegsírokba lökve a tetemeket. A kivégzettek között 
harminc magyar pap is volt, közöttük Körösztös Krizosztom, az új-
vidéki ferences rendház főnöke, Gachal János a bánáti részek refor-
mátus püspöke és Virág Mihály 83 éves horgosi plébános.

Az 1944-45-ös titói megtorlásról 1990-ig egy szót sem lehetett 
kiejteni. Az elmúlt években az elhunytak hozzátartozói egy-egy ke-
resztállítással kísérelték meg az emlékezést a délvidéki temetőkben 
és a tömegsírok feltételezett helyein. A rákövetkező napokban az 
emlékezés e szerény jelei közül sokat ledöntöttek, tönkretettek is-
meretlenek.

Ezen a napon Budapesten és szerte a világon, ahol magyarok 
élnek, imádkozzunk együtt az 1944-45-ben ártatlanul elpusztítot-
takért. Emlékezzünk meg a második világháború minden délvidéki 
áldozatáról és gondoljunk hálás szívvel azokra, akik a kisebbségi lét 
nehézségeit vállalva őrzik halottaink emlékét.

„Csak el akarom mondani, oda akarom helyezni a mi halottain-
kat is a többi áldozat mellé, hogy az évfordulókon ők is megkapják 
a maguk koszorúját. Hogy ne a temető árkában, a városi szeméttel 
letakarva, ne föléjük ültetett akácfák töve alatt, tetejükbe telepített 
teniszpálya alatt, ne sintérgödörben, ne a téglagyár agyagbányájá-
ban porladjanak. Temessük el, számoljuk meg, írjuk be őket a ha-
lotti anyakönyvbe tisztességesen, és mondjuk meg róluk, hogy ők 
is áldozatok. S amikor mindez megtörtént, akkor ne azt hirdessük, 
hogy most ismét rajtunk a sor, hogy mindezt visszaadjuk, kamatos-
tul, mint szokás, hanem mondjuk, hogy ennek örökre vége.”

(Matuska Márton A megtorlás napjai című könyvéből)

Adorján • Bácsföldvár • Bajmok • Bezdán • Csóka • Csúrog 
• Dunagárdony • Gombos • Hercegszőlős • Hódegyháza • Hor-
gos • Kabol • Káty • Kisorosz • Kúla • Lendva • Magyarcsernye • 
Magyarkanizsa • Maradék • Martonos • Mohol • Mozsor • Muzslya 
• Nagybecskerek • Nagyfény • Nagykikinda • Nádalj • Nezsény • 
Óbecse • Oromhegyes • Oroszlámos • Pacsér • Padé • Palánka • 
Pancsova • Pélmonostor • Perlasz • Péterréve • Piros • Sajkásgyörgye 
• Sajkáslak • Szabadka • Szenttamás • Szivác • Tavankut • Temerin 
• Tiszakálmánfalva • Titel • Tóba • Topolya • Torontálvásárhely • 
Törökbecse • Törökkanizsa • Tündéres • Újvidék • Ürög • Veprőd • 
Verbász • Versec • Zenta • Zombor • Zsablya

Magyar Kurír

2009. október 07-én érkezett városunkba 
ismételten EU-s élelmiszersegély-szállítmány.

A júniusi alkalomhoz hasonlóan most is 
a Szeged-Csanád Egyházmegyei Karitász köz-
reműködésével, a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatallal közösen kaptunk 2.256 l 
tartós tejet.

A lerakodásnál segítségünkre volt Gellai 
Imre vállalkozó, aki targoncával könnyítette 
meg a több mint 2 raklapnyi adomány lepako-
lását.

2009. október 8-án délelőtt 10 órakor kez-
dődött Gyomán a volt Sallai úti iskola udvarán 
a csomagok átadása.

Várfi András polgármester úr köszöntőjé-
ben kiemelte, hogy a kilátástalan helyzetbe ke-
rült családok nem maguk tehetnek arról, hogy 
életük nehézségekkel teli.

Ezt követően Deák Csaba akolitus, az 
endrődi Szt. Imre Plébánia képviseletében az 
Evangéliumból idézve, a szeretetre, az össze-
fogásra, embertársaink segítésére hívta fel a 
figyelmet, melynek szép példája volt ez a nap.

Az endrődi Szt. Imre Karitász ak-
tív tagjainak, segítőinek köszönhetően 156 
gyomaendrődi család részesülhetett az ado-
mányból.

Az „elosztás” módszere szigorúan jövede-
lemhatárhoz kötött, illetve rászorultsági alapon 

3 kategóriába kellett sorolni az érintetteket, 
úgymint létminimum alatt élők, kisnyugdíjas, 
nagycsaládos.

Ahol a család létszáma 4 fő, azok 12 liter te-
jet, az 5 főnél többen élők 24 liter tejet vehettek 
át, a kipostázott értesítő alapján, akadályozta-
tása esetén meghatalmazás ellenében a megha-
talmazott.

Amennyiben valaki azon a napon semmi-
lyen módon nem tudta átvenni a csomagot, 
másnap az Önkéntes Tűzoltóság tagjai kivitték 
részére:

Az adomány elszámolása nagyon szigorú 
szabályhoz kötött: 3 nap áll rendelkezésre a 
kiosztáshoz, beleértve a szállítás napját is, az 
aláírt íveket, illetve a meghatalmazásokat egy 
héten belül meg kell küldeni a Szeged-Csanád 
Egyházmegyei Karitász címére, akik továbbít-
ják Budapestre.

Öt évig meg kell őrizni a fent említett do-
kumentumok másolatait, ill. a szervezőt, a 
családokat ellenőrizhetik, annak érdekében, 
hogy ténylegesen megkapták-e az adományt, 
ami városunkban nem kétséges, valamint a 
rászorultsági fokozatot is megvizsgálhatják.

Szeretném eloszlatni azt a tévhitet, hogy 
mindenki csak úgy részesülhet a „segély”-ből, 
ill. akár én személy szerint, vagy a segítők közül 
bárki valamilyen anyagi ellenszolgáltatásban 

részesül.
A karitatív munka lényege az önzetlen se-

gítés.
Köszönetet mondok Várfi András polgár-

mester Úrnak, aki a kezdetektől az ügy mellé 
állt, végigkísérte a folyamatot, hiszen egy ilyen 
adakozás több hónapos munkával jár.

Köszönettel tartozok Iványi László endrődi 
plébános úrnak és Deák Csaba akolitusnak, 
akik nemcsak hivatalból érzik át az emberi 
szenvedés kínjait, hanem alkalomadtán tesznek 
is enyhítéséért.

Köszönetem fejezem ki a Karitász cso-
port tagjainak: Szakálos Tibornénak, Balog 
Lajosnénak és dr. Giricz Katalinnak.

Segítőimnek: Szilágyi Sándornak a Tűzoltó 
Egyesület elnökének, a helyi tűzoltóknak: An-
tal Gyulának, Feke Norbertnek, Varga Zoltán-
nak, a gyomai segítőknek: Iványi Lajosnénak és 
Iványi Mariannak.

Újabb, hasonló akció volt november 26-án 
is, amikor lisztet és száraztésztát osztottunk.

Remélem, máskor is lesz alkalmunk arra, 
hogy a lehetőséggel élve segítsünk azokon az 
embereken, családokon, akik nagyon nehéz 
helyzetben is megpróbálnak emberként helyt-
állni mindennapi életükben.

Vaszkó Sándorné
szervező

É l e l m I S z e r  S e G É ly 
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából
TÉmAHÉT a rózsahegyiben

Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 3.1.4.) 
keretén belül: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – in-
novatív intézményekben pályázat részeként október 19. és 22. között 
TÉMAHÉT programot tervezett és tartott.

A projekt átfogó témája az Ősz, és ennek megjelenése az irodalom-
ban, zenében, képzőművészetben, természettudományos tárgyakban, 
a médiában és az egész világon.

Nagy izgalommal és igyekezettel készültek alsós és felsős tanulóink 
ezekre az órákra és foglalkozásokra – szép verseket, képeket gyűjtöttek 
és rajzoltak a tanórákon, az iskola folyosóit őszi termésekből készült ké-
pekkel dekorálták, a tantermek polcai roskadoztak a kedves és fantázia-
dús apró tárgyaktól.

A hét „zárónapja” szerda délután egy futóversennyel kezdődött, 
majd csütörtökön sokféle lehetőségből választhattak;

 - minden tanuló megtekinthette a hét folyamán készült produktu-
mokat kiállításon,

 - verses összeállítást hallhattak a tornateremben,
 - filmet nézhettek, őszi divatbemutatón szórakozhattak,
 - a kézműves foglalkozásokon kedves bábokat, dísztárgyakat ké-

szíthettek,
 - vetélkedhettek és minden tanteremben megcsodálhatták az őszi 

finomságokkal, gyümölccsel megrakott asztalokat – és az egész-
séges táplálkozás összes fogását megkóstolhatták.

Gyermek, felnőtt jól érezte magát, a sok színes, érdekes fotó is erről 
tanúskodik.

Kre-álom

Ezzel a címmel hirdetett rajzpályázatot a Dél-alföldi Regionális Mun-
kaügyi központ a 7-8. osztályosok számára. 

Hogyan képzelem a jövőt?- erre a kérdésre különböző rajzos vála-
szok születtek, sokféle képzőművészeti technika felhasználásával. 

Az alkotások értékelésére a Csaba Centerben rendezett pályavá-
lasztási vásár nyitó napján került sor. Iskolánk 8. b osztályos tanulója, 
Szőllösi Tünde II. helyezést ért el, jutalma egy értékes könyv lett. 

Novemberi érmek

A Magyar Atlétikai Szövetség Siófokon, a Hotel Aranypart előtti te-
rületen rendezte meg a Kismaratoni Országos Bajnokságot. Gyönyörű 
időben, a Beszédes sétányon korosztályonként kb. 40-en indultak. A 
Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club színeiben csapattagként két je-
lenlegi és egy volt tanulónk is rajthoz állt. A nívós versenyről Tóth László 
arany-, Lakatos Béla ezüst-, Nándori Nándor bronzéremmel tért haza. 

A Gyermek Terematlétikai Országos Bajnokságon a 6 fős fiú csapat-
nak 2 hatodikos tanulónk - Szerető József és Szabó László - is tagja volt. 
Budapesten, a SYMA Csarnokban 8 versenyszámban indultak, külön-
böző nehézségű akadálypályákon, illetve változatos ugró- és dobószá-
mokban, majd a végén a 4 x 200- as váltóban. 

A srácok nagyon jól versenyeztek, 24 csapatból a 2. helyen végez-
tek.  Edzőjük Vaszkán Gábor.

Kooperatív óra

Terülj-terülj asztalkám

Hospitációs nap

Több mint 70, közeli iskolákból érkező érdeklődő pedagógus rész-
vételével tartottunk hospitációs napot a Rózsahegyi iskolában. Célja 
a jó gyakorlat bemutatása és az egymástól való tanulás az integrációs 
pedagógiai rendszer megvalósítása során. Farkas Zoltánné igazgató 
megnyitója után drámafoglalkozást tartott Kónyáné Jakab Ida, magyar 
órán differenciált tanulásszervezést mutatott be Szerető Anna, koope-
ratív módszerrel dolgozta fel az őszirózsás forradalmat Vaszkóné Dinya 
Erzsébet és cigány népismeretet tartott Gellainé Tuboly Zsuzsanna. Utá-
na szakmai konzultáció zajlott a bemutató órákat tartó és a hospitáló 
pedagógusok között. A nap zárásaként aktuális kérdésekről tartottunk 
fórumot, konzultációt Budásné Kis Edit és Ladányi Gáborné IPR szakta-
nácsadók részvételével. 

Edzéslátogatás

Medovarszki János sokszoros magyar bajnok magasugró megtekin-
tette az iskolai atlétikaedzést. A Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club 
megfigyelője a megyénkben működő atlétika szakosztályok munkáját 
hivatott ellenőrizni.

A rendkívül gazdag edzésmunkát igen nagyra értékelte, állítása sze-
rint nagyon ügyes gyerekeket látott, akik tehetségükkel és szorgalmuk-
kal tovább gazdagíthatják a már így is tekintélyes éremkollekciójukat. 

Az iskolai élet eseményeiről bővebben tájékozódhatnak az 
interneten: www.rozsahegyiiskola.hu

Nándori Nándor, Lakatos Béla, Tóth László
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Móra Ferenc: KŐLEVES
Egyszer Mátyás király addig kergette a vadat a budai 

hegyekben, hogy utoljára ő maga tévedt el köztük. Men-
től jobban igyekezett ki az erdőkből, annál jobban közéjük 
keverődzött. Pedig már a napocska is lefelé csúszkált az ég-
ről, s a vacsoracsillag is ott nevetgélt a János-hegy tetejé-
ben.

No, az éjszakától meg nem ijedt Mátyás. Aludt ő máskor 
is harmatos derékaljon, takaródzott ő máskor is a csillagos 
éggel. Hanem annál jobban bántotta az éhség. Kifog ez a 
leghatalmasabb királyon is, ha akkora darab sárarany húzza 
is a tarisznyája sarkát, mint a Mátyás királyét.

Bezzeg neki is örült Mátyás, mikor nagy sokára rátalált az 
országútra. Nem bánta ő, Pomázra viszi-e vagy Kalázra, csak 
vacsorához jusson.

Az országút meg egyenesen Kalázra vitt, ott is éppen a 
bíró házának. Kalázról ma se lehet azt mondani, hogy ott van 
a világ közepe: akkor meg éppen csak akkorácska falu volt, 
hogy ha az innenső végén elmiákolta magát a macska, a 
másik végén is hideg rázta az egereket. A kalázi bíró háza se 
volt valami kacsalábon forgó kastély, hanem volt igenis olyan 
alacsony kis gunyhó, hogy lehajolva is belevágta a király a 
fejét a szemöldökfába. Csupa szerencse, hogy a koronáját 
otthon hagyta.

- Adjon Isten jó estét! - köszönt be illedelmesen.
- Edd meg, ha jó! - mordult rá mérgesen a kalázi bíró, aki 

éppen azon szorgalmatoskodott, hogy görbe szögeket kala-
pált egyenesre az ablakdeszkáján.

- Meg is enném én, atyámfia, akármi jót - fűzte tovább a 
szót a király -, mert dél óta nyelem az éhkoppot.

Erre már a kalázi bíróné is megszólalt, aki a padkán üldö-
gélve valami rongyos gúnyából szedegette ki a cérnát, hogy 
kárba ne vesszen.

- Ejnye, ejnye, jó ember, de kár, hogy tegnap ilyenkor nem 
jöttél! Akkor ettük meg annak a kenyérkének a haját, ame-
lyiknek a béle tegnapelőtt fogyott el vacsorára.

„No, Mátyás, te se jártál még ilyen zsugori népnél életed-
ben” - gondolta magában a király, de szólni semmit se szólt, 
csak körül-körül hordozta szemét a szobában.

- Mit vizslálkodsz, földi? - kérdezte tőle a bíró ijedten. Attól 
félt, hogy valami kenyérmorzsa maradhatott az asztal alatt.

- Azt nézem, találnék-e valahol egy darab követ - mondja 
a király.

- Már mire mennél te azzal a kővel, atyámfia?
- Főznék belőle kőlevest. Azzal is beéri a magamforma sze-

gény vándorlólegény.
De már erre a bíró úr is letette a görbe szögeit, bíróné is a 

rongyait.
- De már azt magunk is megtanuljuk, hogy kell kőből levest 

főzni.
- Hamar hozzatok hát levesnek valót - azt mondja a király, 

s előkereste a tarisznyájából a sze-
gedi halbicskáját.

Hozott is az asszony a kamrából 
akkora káposztáskövet, hogy csak 
úgy nyögött bele a jámbor. Hanem 
a gazda megrántotta a kötője sar-
kát:

- Hohó, hékám! Nem lehet úgy 
prédálni az eleséget ebben a drá-
ga világban. Kisebb kővel is beéri 
ez a jó ember.

Azzal keresett az udvaron egy 
szép kerek kavicsot, amivel a ve-
rebeket szokta hajigálni, hogy ne 
koptassák a palánkot, s azt nyája-
san letette Mátyás elé.

- No, szegény ember, ne mondd, 
hogy sajnáljuk tőled a betevő fala-
tot.

- No, ezt az Isten is levesnek teremtette - örvendezett a 
király -, csak most 

már melegítsetek egy kis vizet, amiben megfőzzem.
Pergett a bíróné, mint az orsó, mert majd megette a kí-

váncsiság, s egy-kettőre olyan tűz lobogott a bogrács alatt, 
hogy ökröt lehetett volna nála sütni.

Mátyás pedig megkaparászta a bicskával a követ, és be-
lehajította a bográcsba.

- Egyéb se hibádzik már, asszonynéném, csak egy kis lisz-
tecske meg egy-két tojás meg egy tenyérnyi szalonna. Az 
adja meg az ízét a kőlevesnek.

Ki se mondja Mátyás a szíve kívánságát, már akkor ott 
volt az asztalon a szép fehér liszt, a pompás, húsos szalonna 
meg három friss tojás. Gyúrt is belőlük Mátyás olyan szalonnás 
gombócot, hogy olyant nem látott a kalázi bíró.

- Forr már a kőleves - jelentette ki a bíróné, mire Mátyás 
beledobálta a vízbe a gombócokat.

- Lehet már teríteni, asszonynéném!
A kalázi bíróné előszedte a ládafiából a legfehérebb ab-

roszát, leakasztotta a szögről a legrózsásabb tányérját - ab-
ból kanalazta le Mátyás király fakanállal a kőlevest.

- No, gazduram, gyere velem - kínálta nagy emberségtu-
dóan a gazdát is. De az váltig szabódott feleségestül együtt.

- Jó lesz annak a köve is!
- Az még puhul egy kicsit, mert igen nehéz fövésű - biztat-

ta őket a király.
Mikor aztán az éhit elverte, odahajolt a bogrács fölé, ki-

vette belőle a kavicsot, s becsúsztatta helyette azt az öklöm-
nyi sáraranyat, amelyik a tarisznyája sarkát húzta.

- Úgy nézem, megpuhult már. Meg is dagadt a nagy fö-
vésben, bele se fért már a kanalamba.

Mikor aztán a kalázi bíróék odaszaladtak nagy tamáskod-
va a bográcshoz, Mátyás király kiosont az ajtón, s nyomtala-
nul eltűnt, mint a füst. S a kalázi bíróéknak kisebb gondjuk is 
nagyobb volt annál, hogy utánaszaladjanak.

- Nini, apja, csupa színarannyá változott a kavics, majd 
kiveri a szemem a ragyogása! - lelkendezett az asszony.

A kalázi bíró akkorára tátotta a száját, hogy majd elnyelte 
a bográcsot katlanostól, s akkorát 
jajdult, hogy elhallatszott a hetedik 
határba.

- Mi lelt, ember? - kérdezte ijed-
ten a bíróné.

- Az lelt, hogyha a káposztáskö-
vet főzte volna meg az a vándorló 
legény, most akkora aranyam vol-
na, hogy nem férne a szobában!

Azzal kapta magát a kalázi bíró, 
mérgében úgy kihajította az arany-
kavicsot az ablakon, hogy tán meg 
se állt Pomázig. Szaladtak is utána 
eszük nélkül, tűvé tették érte az 
egész határt, de máig se találták 
meg.

Hanem a szalonnásgombóc-
levest máig is kőlevesnek hívják 
Kalázon.

Jól indult, azután jelentősen 
visszaesett a sikerek száma

Most még két mérkőzés van 
hátra: november 21-én Méhke-
rék együttesével játszanak. 

Nov. 28-án Körösladány lesz 
a mérkőzés színhelye 

Reméljük, győzelemmel fe-
jezzük be.

Utána jó pihenést és siker-
gyűjtést.

Márton Gábor
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Előző számunkban röviden beszámoltunk 
már arról, hogy október 24-én a Kápolnás- és 
Szent Imre Iskola falára emléktáblát helyeztek el 
a hálás hajdani diákok a megemlékező szentmise 
után, a Tímár-Brichse volt iskola helyén pedig egy 
régi keresztet állítottak fel.

Most leközöljük az ünnepségen elhangzott 
ünnepi beszédet, melyet Farkas Zoltánné, a jog-
utód, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
igazgatónője mondott el, felidézve a régi iskolák 
történetét.

Tisztelettel köszöntöm az ünnepi megemlé-
kezés résztvevőit! 

Az egykori öregszőlői diákokat és tanítóikat, 
a hozzátartozókat, és minden kedves jelenlévőt! 

Örömmel tettem eleget a megtisztelő felké-
résnek, hogy a jogutód iskola képviseletében fel-
idézzem az egykori kedves iskolák emlékét. 

Endrőd történetében volt olyan időszak, 
amikor húsznál több iskolaépületben folyt a ta-
nítás a külterületen és a tanyai világban. Ma a 
sok külterületi iskola közül az öregszőlői tanin-
tézményekre emlékezünk. Mindegyiknek meg-
van a maga története, az egykori tanítványok és 
tanítóik által teremtett szellemisége, amit - bár-
milyen nehéz is volt az élet - szívesen felidéznek, 
akik átélték. 

Jó ideje kutatom, hogy mi hozta létre azt 
az erős kötődést, amit mindannyiszor megta-
pasztalok, amikor a maihoz hasonló megem-
lékezésen veszek részt. Sokat olvastam, sokak-
kal beszélgettem erről, és egyre inkább az a 
meggyőződésem, hogy ezekben az iskolákban 
különleges tehetségű emberek különleges kö-
rülményeket teremtettek, amelyek egész életre 
szóló emlékeket hagytak bennük. 

Nem tudom megfogalmazni, hogy honnan 
ered az egykori iskolához való kötődés ereje, 
de talán nem is lehetséges, nem is szükséges ezt 
szavakba önteni. Ezt csak azok érezhetik, akik 
részesei voltak a közös élményeknek. 

A ballagó diákoknak szoktuk útravalóul 
adni Bródy János következő sorait: 

„Az örökös vándorút véget soha nem ér, s 
ha nincsen gyökerünk, elvisz a szél.” A gyere-
kek még nem nagyon értik, hiszen az út elején 
vannak, de a jelenlévők már biztosan tudják e 
sorok jelentését. 

Azoknak az egykori tanítóknak és tanítvá-
nyoknak, akik ma itt vannak, erősek a gyökere-
ik, amelynek egyik fő ága bizonyára a valamikori 
iskola. Az iskola épülete, a tanítók, az osztály-
társak, az órák, a közös játékok és minden, amit 
akkor ott átéltek. Beleégett a személyiségükbe, 
hordozzák magukban örökre, és valószínűleg 
ez hozza vissza őket. Szerencsés emberek azok, 
akik ilyen emlékeket őriznek. 

Az öregszőlői iskolák történetét a teljesség 
igénye nélkül, röviden szeretném felidézni. 

Egy 1871-ben készült felmérés szerint a tan-
köteles gyerekek száma a községben 900, öreg-
szőlőben 180, a tanyákon 50 fő volt. A 900-as 
évek elejétől folyamatosan nőtt öregszőlőben is 
a gyereklétszám, a túlzsúfoltság miatt többször 
kellett új iskolaépületről gondoskodni. 

1. sz. Szőlőskerti – Tímár-Brichse Iskola 
(Briksze) 1870-1928. 

Az egyes számú szőlőskerti iskoláról hiva-
talosan bejegyzett adatokat 1870-től találtunk. 
1878-ban épült fel az új tanítólak és tanterem. 
Sok gyermek volt ekkoriban Öregszőlőben. Az 
1880-ban bejegyzett adat szerint 60 fiú és 65 lány 
tanult Orosz Jánosnál az első négy évfolyamon. 

1890-ben új iskola építését határozta el az 
egyháztanács a kertekben. Három év alatt fel-
épült a kettes számú szőlőskerti-kisperesi csáki 
iskola. Mindkét iskolában 100 körüli volt a ta-
nulólétszám. 

1925-re azonban mindkét iskola túlzsúfolt 
lett, ekkor épült fel a szarvasi úton a kápolnás 

iskola. Az elöregedett egyes számú szőlőskerti 
iskola épületét eladták Brichse Ernő tanítónak, 
amelyből lakás, majd posta lett. 

Az egyes Szőlőskerti-Tímár-Brichse iskola 
tanítói voltak 1870-1928-ig: 

1. 1870-től 72-ig ismeretlen nevű, felhatal-
mazott tanító 

2. Orosz János 1872-1893-ig engedélyes 
tanító 

3. Leviczky Miklós 
4. Vidovits Antal 
5. Matula Károly 
6. Mészáros Zoltán 
7. Soós Lipót 
8. Tímár Mihály okleveles tanító 1905-től 

1928-ig. Az egyik névadója az iskolának 
a köznyelvben. 

Ő volt Öregszőlőben az 1895 és 1920 között 
születettek nagybetűs Tímár tanítója. 

Mindent meg lehetett tanulni tőle, amire az 
itteni embereknek szüksége lehetett az életben. 

Tanítói lényéből sugárzott az emberség, se-
gítőkészség, kitartás, munkaszeretet és becsüle-
tesség. Így emlékeznek rá tanítványai.

Öregszőlő
Szent Imre, később központi Iskola

1929-1996

A két tantermes új iskolában az 1920 után 
születettek már az 5-6. osztályt is elvégezhették. 
Szigorú, de jó tanítók tanították a felső tagoza-
ton a szaktárgyakat. Paróczai Gergely, Brichse 
Ernő tanítók voltak az iskola első évtizedének 
a legnagyobb tanítói. Amit tanítottak, meséltek, 
megelevenedett a tanítványok előtt. A negyve-
nes években már a hetedik, nyolcadik évfolyam 
is működött. 

A felső tagozatos gyerekek közül sokan csak 
késő ősztől kora tavaszig járhattak iskolába, 
mert szolgálni kellett menniük. 

A háborús évek alatt csak rövid ideig szüne-
telt az iskola, a fűtést úgy oldották meg, hogy a 
tüzelőt a gyerekek vitték. Következett az államo-
sítás, amely után új lendületet vett a felső tago-
zatos képzés. 

Az ötvenes években fiatal, diplomás peda-
gógusok jöttek. Meghatározó pedagógus sze-
mélyiség volt közöttük Fülöp Imre. Fiatalos len-
dülettel tanított, nevelt. 
Járási versenyeket nyert 
tanítványaival magyar-
ból és történelemből. 
1954-ben, az akkor in-
duló gyomai gimnázi-
umba 8 tanulót iskolá-
zott be, akik megállták 
helyüket a gimnázi-
umban és a felsőfokon 
egyaránt. A hatvanas 
években Giricz Vendel 
igazgatóként igyekezett 
mindent megtenni az 
öregszőlői körzet 7 is-
kolájáért, a tanítókért, 
szülőkért, és a gyerme-
kekért. Az iskolák fel-

szereltsége gyorsan nőtt. 
A tanítók és a képesítés nélküli nevelők kö-

zül sokan szereztek diplomát. A pedagógusok 
a szülőkkel megértésben, szeretetben, tisztelet-
ben, összefogva tevékenykedtek a gyermeke-
kért. A pedagógusok nemcsak a szaktárgyakat 
igyekeztek jól megtanítani, hanem emberségre, 
kitartásra, tisztességre nevelték a gyerekeket. 
Az Öregszőlőből kikerülő tanulók megállták a 
helyüket a középiskolákban és a felsőfokú in-
tézményekben. A hatvanas években a dolgozók 
iskolájában esténként felnőttek ültek az iskola-
padokban. A Szent Imre Iskolában 46 év alatt 
mintegy 1500 gyermek végezte el a nyolc osztályt. 
A felső tagozatot 1975-ben bekörzetesítették. Az 
alsó tagozat működött még 1980-ig, majd 1990-
96-ig. 1996-ban az iskola végleg bezárta kapuit. 

Szent Imre Iskola tanítói 1929-1996-ig: 

Nagy örömünkre itt vannak közöttünk né-
hányan azok közül a pedagógusok közül, akikre 
tanítványaik hálával emlékeznek vissza, és itt 
vannak az egykori diákok, akik meghallották a 
szervezők hívó szavát. Mindannyiunk nevében 
szeretném megköszönni mindenkinek, aki hoz-
zájárult ennek a találkozónak a létrejöttéhez. 

Kívánom, hogy érezzék jól magukat újra 
egymás társaságában, és őrizzék továbbra is szí-
vük mélyén az egykori iskola emlékét. 

ÖREGSZŐLŐI ISKOLÁK EMLÉKÉRE

Palotai Ferenc 
Kovács Mátyás 
Paróczai Gergely 
Brichse Ernő 
Bányai Emil 
Kalmár Ákos
Bányai Tivadar
Kalmár László
Kalmár Lászlóné
Földvári Lászlóné
Kalmárné 
 Schssler Irén 
Kovács Imre 
Lasnyi Zoltán
Hidvégi Tibor
Hidvégi Tiborné
Gellai Béla 
Gellainé Hunya Teréz 
Czibulka József 
Fülöp Imre 
Ladányi József 
Ladányi Paulik Ilona 
Kalmárné 
 Uhrin Erzsébet 
Nádasné 
 Palotai Katalin 
Széchenyi László 
Tankó András 
Martinákné 
 Pintér Ilona 
Repa János 

Pánczél István 
Pánczél Istvánné 
Bacsáné Harnos Irén 
Dr. Uhrinné 
 Szurovecz Margit 
Bányai Judit 
Tímár Klára 
Márton Gábor 
Vaszkó Irén 
Nádas Sándor 
Hunya Alajos 
Giricz Vendel 
Gácsi László 
Tímár Sándor 
Fagyas Mátyás 
Varjú József 
Pésóné Fekécs Irma
Bacsáné Hajdú Ilona 
Ráczné 
 Mojzes Katalin 
Gálné Izsó Róza 
Szurovecz Irma 
Dr. Fülöpné 
 Dinnyési Valéria 
Tímárné Kathy Mária 
Altné 
 Salamon Terézia 
Janurik Judit
Soczó Bálintné
Szujóné 
 Somogyi Ágnes
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értelemben vett szülőföldjétől, a hazától.

Magyari népek levelesládája: Éles, szatirikus képet fest a köz-
állapotokról, egyúttal lesújtó véleményt mond az irodalmi élet ano-
máliáiról. 

Édesanyák levelesládája: Megrendítő a gyász, amelyet édes-
anyja tragikus elvesztése, öngyilkossága okozott, s amely feldolgo-
zatlan örök sebet hagyott a költőben.

Életszentség levelesládája: Az élet-halál titkainak kutatása 
filozófiai síkon. Határ Győző életszentségének titka: hűség önma-
gunkhoz.

Húgomasszony levelesládája: Pajkos humor, évődő hang, tré-
fák, ízes mondókák, hadarórigmusok, megannyi nyelvi lelemény.

Sevallásúak levelesládája: Ezek a versek Határ Győző világ-
képének alappilléreit mutatják meg: vagyis szellemi függetlenségét. 
Határ Győző szerint az élet: folyamatos égés-elhamvadás.

Turpisság levelesládája: Nyelvtörők, furfangos mondókák, já-
tékos rímvázlatok, szatirikus pillanatok.

Ujjongók levelesládája: Valósi életörömökről szól. 1987-es 
nagy betegsége, élet-halál küzdelme során megismerte a boldog fel-
épülést – az újjászületést.

Ijedelmek levelesládája: Nyolcvanon túl – bármikor betop-
panhat a kaszás. Filozofikus nyugalommal tűri: ha itt az idő, menni 
kell.

Haldoklandók levelesládája: A megváltoztathatatlan elfoga-
dása, végső szembenézés, nem csak saját életével, hanem a közös 
emberi sorssal.

A világmindenség levelesládája: Az életről-halálról való sej-
tések, összegzés a világegész működéséről.

A verseket Mészáros Tibor (a Debreceni Csokonai Színház szín-
művésze, nem mellesleg „Gyomai gyom”), Polányi Éva, Cserenyecz 
Éva Turnár Mariann és Tari Zsolt előadásában hallhattuk.

Dinyáné Bánfi Ibolya
könyvtárvezető

1914. november 13-a, akárcsak 
az idén, péntekre esett. Határ Győ-
ző író, költő, filozófus - kinek nevét 
az elmúlt évben vette föl a Városi 
Könyvtár - született ezen napon.

2009. november 13-án délután, 
névadója születésnapjáról - telt ház 
előtt - emlékezett meg a könyvtár. 
A születésnapot köszöntő irodalmi 
délután tematikája egy verses kötet 
volt.

A magyar költészet kincses-
háza könyvsorozatban, 68. kötet-
ként 1998-ban jelent meg Határ 

Győző válogatott verseinek kötete: H. Gy. Levelesládája alcímmel.
Maga a költő rendezte verseit a tizennégy fejezetbe, 14 leveles-

ládába küldve el azokat. A válogatás során - mint ahogyan az utó-
szóban megfogalmazta- figyelembe vette: „A magyar olvasó szereti 
a könnyebben megérthető, rövidebb műveket, az általa is megköze-
líthetőt, a fülbemászó dallamot.” 

A levelesládák Határ Győző felnőtt életének egy –egy megha-
tározó élethelyzetéről, érzésekről szólnak, bennük az egészen sze-
mélyes és az egész emberiséget érintő problémákról, közös sorsról. 
Kettős időrendiséget követ: a szerelemtől jut el az országot elhagyó, 
új hazára találó, de otthonra nem lelő, az öregséggel, a fizikai gyen-
güléssel, a halállal való szembenézésig. A ciklusokon belül a régeb-
ben íródott műveket követik a fiatalabbak.

Határ Győző figyel a hangokra: a budai síp, a sakál hangja, 
a hullámmoraj a doveri sziklákon, a szigetországi országos eső, a 
hazátlan elhaló éneke, a kanásztánc, a falaknak beszélés, a lélek-
harangjáték, az özvegymenyecske hadarórigmusa, az erdőzúgás, a 
dadogós hangja verseiben nem egyszerű hanghatás. A hangok szó-
alkotásokká, ritmusalakító szószerkezetekké, régi szavak átformálá-
sával keverednek-kavarodnak össze, amelyekre alliteráló, és a rokon 
értelmű szavakat is halmoz. 

A Szerelmesek levelesládájában lévő verse örök és egyetlen 
igaz szerelmének, Prágai Piroskának íródott. Irigylésre méltó vágya-
kozás arra, hogy porrá válva is együtt maradjanak.

Lovagok levelesládája: Önarckép az egykoron lovagias költő-
ről, akit az évek küzdelmei, a megélt esztendők csatározásai marcona 
vitézzé edzettek

Földönfutók levelesládája: Határ Győző élete meghatározó ré-
szét, idejét emigránsként élte le. Keserű véleménye volt arról, hogy 
nemzete nem becsüli meg élő nagyjait, csak holtuk után dicsőíti 
őket.

Otthonvalók levelesládája: Az otthonvalókon most szűkebb 
pátriáját, szülőfaluját, városát értjük, ahol Határ Győző megkapta 
azt a csodálatot és elismerést, amelyre mindig is vágyott, tágabb 

Határ Győző est

Húgomasszony levelesládája

BALKEZES BÓK

Édes Hölgyem maga gyönyörű!
Édes Hölgyem maga gyönyörű!
Édes Hölgyem maga gyönyörű!
 Gyermek lehetett kislány korában
Mamája mondta:cuki hétéves
Papa mondta: csuda szépséges
Hogy masnija ,ilyen édes
 Ide fényképét: hadd adoráljam!

mi volt fortélya: árulja el!
a manóba is árulja el!
hogyan csinálta árulja el!
 hogy hervadása szívet szakasszon:
a cukorbabából ki minket megbabonázott-megőrjített
abból a tündérszépből mint lett
 e ráncos rapcsos rút öregasszony?!
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December
Gombás tojáskrokett

5 keménytojást egy áztatott zsemlével ledarálunk, majd hozzá adunk nyers 
tojást, pirított hagymát és gombát. Ha kell, kis zsemlemorzsát, hogy formázható 
massza legyen. A megformázott korketteket zsemlemorzsába hengergetjük, 
forró olajban kisütjük. Kapor mártással tálaljuk.

Seidl Ambrus

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 érte-
kezletek, konferenciák, találkozók 
rendezése mérsékelt árakon lehetsé-
ges 160 fő befogadásáig. Az étterem 
speciális kívánság szerinti menü elké-
szítését is vállalja. 
Délután öt órától a bowling pálya bé-
relhető óránként 1.800-forintért.

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

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

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Cipőtalpbélés gyártás

Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1

T/Fax: o6-66 386-037

Mobil: 06 20 451 1944

HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN!

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

BULA JÓZSEF férfi szabó, aki 
Endrődön élt, okt. 24-én 84 éves korában 
hosszú betegség után elhunyt. Gyászolják: 
felesége, családja és unokái

özv. FARKAS IMRÉNÉ GYURICZA 
MARGIT volt endrődi lakos, aki Mezőtú-
ron élt, 88 éves korában visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Gyászolja családja

HUNYA ALAJOS gyomai ny. pedagó-
gus, november 19-én, életének 84. évében 
az Égi Hazába költözött. Gyászolja családja

IVÁNYI IMRE, aki Endrődön élt, 79 
évesen okt. 30-án váratlanul elhunyt. Gyá-
szolják: családja és a rokonság

ID. IVÁNYI LAJOS, volt Endrőd, Sugár 
utcai lakos, 90 évesen elhunyt. Gyászolják: 
családja 

MENKÓ FERENC szobafestő, aki 
Endrődön élt, 68 évesen elhunyt. Gyászol-
ja: családja 

†

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

Az endrődi Katolikus Központi Temetőben 
kriptasírhelyeket lehet vásárolni. További infor-
máció a plébánián hivatalos időben személye-
sen, vagy a 66/283-940-es telefonszámon.

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

(Juhász Gyula)

Az endrődi katolikus temetők takarí-
tását, karbantartását támogathatjuk ado-
mányok felajánlásával:

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

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

Balra lenn: régi endrődi képes levelezőlap
Jobbra:  jellegzetes régi endrődi házak tűzfala

Fényképalbum

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

Szép és üdvös lenne, ha a gyászoló 
család, egy éven belül havonta, egy éven 
túl évente szentmisét ajánlana fel elhunyt 
szeretteikért.
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Kedves vásárlóim!
Decemberi ajánlataim:

• virágföldek, műtrágyák, növénytápok
• üvegdemizsonok, cefrés hordók, műanyag 

kannák
• befőzéshez üvegek, üvegtetők, tartósító 

szerek
• szeneskályhák, kandallók, kályhacsövek
• zománcos üstök, üstházak, gázégők
• fűnyírók, láncfűrészek, elektromos kézi 

szerszámok
• munkavédelmi bakkancsok, gumicsizmák, 

kesztyűk
• zománc festékek, falfestékek, glettek, 

csemperagasztók
• hígítók, ecsetek, kőműves szerszámok
• szegek, csavarok, csiszoló anyagok
• műanyag kukák, műanyag rekeszek
• viaszos vásznak, fürdőszoba szőnyegek
• kávéfőzők, vasalók, konyhai edények
• fóliák, zsákok, izzók, elemek, stb.

Várom kedves vásárlóimat!
Boldog karácsonyi ünnepeket kíván

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Kissé szeles, de verőfényes napsütésben kezdődött november 
28-án városunkban az I. Gyomaendrődi Böllérpálinka Verseny, 
melynek a Bethlen Gábor Szakképző Iskola udvara adott otthont.

BÖLLÉRPÁLINKA VERSENY
Reggel 7 órakor Dr. 

Komolovszki Ferenc sertéste-
lepéről 16 db 140 kilós ártány 
végzetét várta 16 nevezett 
csapat.

A böllérek és segédböllé-
rek hagyományos eszközök-
kel, nagy szaktudással azon 
munkálkodtak, hogy a „ki-
szemelt áldozatokból” mihamarabb mindenféle finomság váljék…

Persze a hagyományos disznótor mellett a pálinka kóstolása 
sem maradhatott le. A finom falatok elkészítése közben sűrűn koc-
cintottak a böllérek, s a cigánymuzsikát hallva mindenki dalra fa-
kadt. A jó hangulatú disznótoros győztese Papp István, a Gazdakör 
elnöke és ötfős csapata lett. 


