
A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 165 Ft

XVI. évfolyam 7. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2009. július

A tartalomból:

Képes beszámoló a gyomai hittanosok életéről - 
Úrnapján a hittanosokkal - 7. oldal

Nándori Nándor vette át az év sportolójának járó 
kupát Vaszkán Gábortól  

- Hírek a Rózsahegyi Iskolából - 14. oldal

Hőseinkre emlékeztünk

A Százszorszép Óvoda év végi rendezvényei
 -  15. oldal

Pünkösd napján, május 31-én volt az idén 
Hősök Napja. Az idén is ünnepélyesen meg-
emlékeztünk a háborúk áldozatairól, hőseink-
ről.

Az ünnepi megemlékezés az endrődi 
templomban kezdődött, Iványi László tb. ka-
nonok, plébános emlékezett a hősökről: 

„A mai Hősök Napja, és itt a parkban lévő 
emlékművek, amelyekre városrészünk polgárai-
nak nevei vésettek, kell, hogy figyelmeztessen és 
emlékeztessen – egyenesen kötelez – arra, hogy 
soha el ne feledjük azok nevét, akik életüket ál-
dozták, akik ébren őrizték a Hazát, vagy épp tá-
voli frontra mentek, nem önszántukból. Őrizzük 
emléküket, akiket évekig, évtizedekig hazavárt 
gyászoló özvegyük, síró gyermekük, könnyező 
édesanyjuk, édesapjuk... de mindhiába.”

A szentmise után a Hősök terén folytató-
dott az ünnepség. Domokos László ország-
gyűlési képviselőnk tartotta az ünnepi beszé-
det.

Közreműködött a helyi Művésze-
ti Iskola tanárai és növendékei, valamint a 
Gyomaendrődi Zenebarátok Kórusa.

Az ünnepség végén a megemlékezés 
koszorúit helyezték el a katonák: Wertheim 
Albert ezredes, Gulyás László őrnagy, fürjesi 
parancsnok, és Lipták József őrnagy urak. 

Koszorúzott Várfi András polgármester úr Dr. 
Csorba Csaba jegyzővel, Iványi László tb. ka-
nonok, plébános, valamit az intézmények kép-
viselői és az áldozatok családtagjai.
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MEGHÍVÓ

A hajdani nagylaposi és varjasi iskolák tiszteletére

2009. augusztus 1-jén (szombaton) 10 órai kezdettel

EMLÉKMŰAVATÁST

szervezünk, amelyre ezúton is tisztelettel és szeretettel hívunk 
és várunk mindenkit, aki valaha Nagylaposon és Varjason élt, 
és itt járt iskolába. Hívjuk és várjuk kedves tanítóinkat, akik 
annak idején oly sok viszontagság ellenére is vállalták a tanyai 
gyerekek tanítását, nevelését. Hívjuk és várjuk mindazokat, akik 
munkájukkal és adományaikkal segítették az emlékműállítás 
szervezését.

Az ünnepség célja, hogy az emlékhely kialakításával méltó-
képpen tisztelegjünk régi iskoláink előtt, egy baráti beszélgetés 
keretében felidézzük gyermekkorunk felejthetetlen emlékeit, 
megköszönjük tanítóink áldozatos munkáját, és megemlékez-
zünk azokról is, akik már nem lehetnek közöttünk.

A találkozás reményében;

Tisztelettel:

a Szervező Bizottság

Tájékoztató

Emlékműállítás – Nagylapos – 2009. augusztus 1.

Tervezett program:
     9.00-10.00: gyülekező a Nagylaposi Birkacsárdánál
     10.00-11.30: ünnepi műsor
     12.00- : közös ebéd, baráti beszélgetés a Birkacsárdában

Az utazással kapcsolatos tudnivalók:
A helybelieknek és a gyomai vasútállomásra érkezőknek különjára-
tú autóbuszt biztosítunk. Az autóbusz a vasútállomásról indul 9.00 
órakor a gyomai Főtérre, és onnan minden buszmegállónál megáll. 
Az ünnepség után 12.00 órakor indul vissza ugyanezen az útvona-
lon.

Az étkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
     Étkezési lehetőség – igény szerint – térítés mellett a Birkacsár-
dában
     Rendelhető ételek:

A) Birkapörkölt                                       1200 Ft
B) Marhapörkölt (szürke marhából)   1100 Ft
C) Párizsi szelet                                         950 Ft

Kérjük szíves visszajelzésüket legkésőbb július 20-ig:
- a részvételről
- az autóbusz igényről
- az étkezéssel kapcsolatos igényről (a rendelhető ételek 

betű megjelölésével) 

Az emlékoszlop állításának költségét a volt nagylaposi és varjasi 
diákok és lakosok felajánlásaiból fedezzük. Már eddig is sok ado-
mányt kaptunk, amit ezúton is szeretnénk megköszönni, és tovább-
ra is várjuk az anyagi segítséget az Endrőd és Vidéke Takarékszö-
vetkezet 53200015-15252973 számlaszámára.

Elérhetőségeink:
Gubucz Béláné Földvári Erzsébet: 66/610-682
Lovászné Habzda Irén: 66/284-949
Szunyog Antalné Kulik Marika: 
     levélben: 5500 Gyomaendrőd, Hunyadi u. 25.
     személyesen: hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, a Fő út 5.
Fülöpné Takács Ágnes: 30/547-69-37, 
 illetve agnes.takacs55@gmail.com 

FELHÍVÁS! Az Öregszőlői Iskolák egykori tanulói és ta-
nítóik szeretnénk 2009-ben a még meglévő iskolák falára EM-
LÉKTÁBLÁT helyezni, a hozzájuk tartozó kereszteket kő talap-
zatra állíttatni, az I. Szőlőskert Iskola (Tímár Brische) helyére 
Emlékoszlopot állítani! Kérjük támogatásukat!

Tájékoztató: Alt Jánosné (Salamon Terézia) nyugdíjas peda-
gógus, 

Gyomaendrőd, Toronyi u. 21. Tel.: 66/284-538
Tisztelettel:

Pésó Béláné (Fekécs Irma) nyugdíjas pedagógus
Gyomaendrőd, Polányi M. u. 23.

Az Endrődi Közösségi Ház július havi programja:

 - 2009. június 1. szerda, 17-órakor, Barátság Klub összejö-
vetele

 - 2009. július 2. csütörtök, 19-órakor: Endrődi Gazdakör 
gyűlése

 - 2009. július 6. hétfő, 19-21-óráig, Jóga
 - 2009. július 08. szerda, 17-órakor, Barátság Klub összejö-

vetele
 - 2009. július 10. péntek, 15-órától: Uni-Consultant Kft. Fel-

nőttképzési Országos tanácskozása
 - 2009. július 13. hétfő, 10-14-óráig, termékbemutató; 

17-órától: Nyugdíjas Klub összejövetele, 19-órától Jóga
 - 2009. július 15. szerda, 17-órakor, Barátság Klub összejö-

vetele
 - 2009. július 17. csütörtök, 19-órától, Endrődi Gazdakör 

gyűlése
 - 2009. július 20. hétfő, 19-órakor, Jóga
 - 2009. július 21. kedd, 13-17-óráig árusítás
 - 2009. július 22. szerda, 17-órakor, Barátság Klub összejö-

vetele
 - 2009. július 27. hétfő, 10-14-óráig termékbemutató, 

17-órakor Nyugdíjas Klub, 19-órakor, Jóga
 - 2009. július 29. szerda, 17-órakor, Barátság Klub összejö-

vetele
 - 2009. július 30. csütörtök, 19-órakor, Endrődi Gazdakör 

gyűlése
 - 2009. augusztus 1. szombat, Anna Bál a Barátság Klub 

szervezésében

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK 
PROGRAMJAINKRA.

50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
1959-2009

Szeretettel meghívunk a jubileumi osztálytalálkozóra.
Helyszín: Hídfő étterem (Dombszög)
Időpont: 2009. augusztus 15. 18.00 óra
Vacsora kínálat:
1. menü: Tyúkhúsleves, vegyestál
2. menü: Tyúkhúsleves, birkapörkölt
Részvételi díj: 3500 Ft/fő
Kérjük, hogy augusztus 1-jéig jelezd részvételed és vacsoraválasz-
tásod a következő címre:

Szonda István
Gyomaendrőd
Rózsahegyi K. út 11.
Tel: 06-20/522-9958

Szeretettel várunk!

Hanyeczné Giricz Vali
Gyomaendrőd
Hősök tere 3
Tel: 06-66/285-547

Összkomfortos ház nagy udvarral, nagy melléképületekkel el-
adó. Gyomaendrőd, Öregszőlő, Diófa u. 25. szám alatt. Érd. Nagy 
Sándornénál személyesen vagy a 70/531-55-82 számon.

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

A Kistérségi Társulás közös döntéshozatal végett Hunyán ülé-
sezett 2009. június 24-én. 

Napirendi pontok:
 - A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi 

Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgá-
lat 2009. évi költségvetésének módosítása

 - A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában 
2009/2010-es tanévben indítandó tanulócsoportok és lét-
számok jóváhagyása

 - A Térségi Gondozási Központ szakmai programjainak, házi-
rendjének elfogadása, valamint az egyes szolgáltatásoknál az 
ellátást igénybe vevőkkel kötendő megállapodás tervezetek 
fenntartói jóváhagyása

Az összevont Képviselő-testület az előterjesztéseknek megfele-
lően fogadta el az indítványokat.

2009. június 25-i ülés tartalmából:

Általános iskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának en-
gedélyezése

A városi fenntartású általános iskolák tanév végén felmérést 
készítettek a szülők körében, hogy van-e igény a nyári szünet ide-
jére a gyermekek napközis ellátására, mert ennek alapján rendeli 
el a fenntartó az iskola és óvoda konyháinak nyitva tartását, illetve 
bezárását. 

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában a napközi 
konyha június 16-tól augusztus 9-ig zárva tart. Ez idő alatt végzik 
el a karbantartási, felújítási munkákat, majd a szociális étkeztetést 
biztosítják augusztus 31-ig. A Kis Bálint Általános Iskola szociális 
étkeztetést végez július 17-ig, s ezután kezdhetik el a felújítási mun-
kálatokat, illetve a szabadságok kiadására is sor kerülhet.

Óvodák nyári nyitva tartása

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

1. Táblázat
Óvoda Nyitva tartás szünetel Helyettesítő 

óvoda
Vásártéri óvoda Július 27-től augusztus 21-ig Napsugár óvoda
Napsugár óvo-
dák

Fő úti óvoda:
Július 6-tól július 24-ig
Szabadság úti óvoda:

Július 1-től július 24-ig

Vásártéri óvoda

Selyem úti 
óvoda

Augusztus 3-tól augusztus 
23-ig

Napsugár óvodák 
Fő úti óvodája

Blaha úti Cse-
metekert óvoda

Július 27-től augusztus 21-ig Napsugár óvodák

Polyákhalmi 
úti Tulipános 
óvoda

Július 27-től augusztus 21-ig Blaha úti Cseme-
tekert óvoda és a 
Napsugár óvodák

Jókai úti Mar-
garéta óvoda

Június 22-től július 17-ig Százszorszép 
óvoda

A Kis Bálint Általános Iskola intézményegysége, a Százszor-
szép Óvoda 2009. július 20-tól augusztus 14-ig felújítási munkála-
tok miatt zárva tart. Megállapodás alapján ez idő alatt a Margaréta 
Óvoda fogadja a gyermekeket.

Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése

Az Önkormányzat folyamatosan nyújt be pályázatot a belterü-
leti utak fejlesztésére. A 2008 decemberében beadott pályázatun-
kat ugyan csökkentett műszaki tartalommal, de kedvezően bírálták 
el. Így kerül sor a Sebes György út korszerűsítésére, szélesítésére, 
továbbá néhány belterületi lakóút, (gyűjtőút) építésére. (Bem út, 
Napkeleti út, Toldi út, Újkert sor)

A tervezett beruházás összes költsége: 86 580 407 Ft. Igényelt 

támogatás:56 277 264 Ft volt. A pályázatot elbíráló bizottság a 
Bánomkerti utca építésének elhagyásával ítélt meg a 46  714 463 
Ft összegű támogatást. Ezen kívül feltételül szabták, hogy az adott 
utak gyűjtőút funkciót tölthetnek be, s így fognak a rendezési terv-
ben szerepelni.

Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrend változása

A MOBILBUSZ Kft. az iskolaszünet, a Mammut-tec Kft. mun-
karend változása, valamint a fürdővendégek igényeink figyelembe 
vételével dolgozta át menetrendjét, de a bevezetéshez a szerződés 
értelmében szükség volt a Képviselő-testület jóváhagyására. 

A változás nem érinti a MÁV állomásra közlekedő járatokat.

Tájékoztató a Vállalkozási Alapra benyújtott pályázat elbírálá-
sáról

E pályázat célja a helyi vállalkozások fejlődésének támogatása, 
a gyomaendrődi álláskeresők munkához jutásának elősegítése. Az 
alapra egy pályázat érkezett, a Leontex Kft.-től, 6.000.000 Ft ka-
matmentes hitelre, 3 év futamidővel. A Képviselő-testület kedvező 
döntést hozott a hitel elbírálásában.

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására érke-
zett pályázatok elbírálása

A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta a Kis Bálint Általános 
Iskola és Óvoda igazgatói állására beérkezett pályázatokat. 

A határidőig két személy nyilvánította ki szándékát, (Fülöp Ist-
ván Béláné, az intézmény jelenlegi igazgatója, és Ágostonné Farkas 
Mária pedagógus) melyek úgy formailag, mint tartalmilag megfe-
leltek a kiírás feltételeinek. 

A tantestület májusban alkotott véleményt a leendő igazgató 
személyéről, melyet a Képviselő-testület júniusi ülésén jóváhagyott. 

Ennek értelmében a Képviselő-testület mint munkáltató, 
Ágostonné Farkas Máriát bízta meg öt évre a vezetői teendők el-
látásával. 

Lehóczkiné Timár Irén
Képviselő

Hegedűs Zoltán: 

Amit érdemes megtanulni a 
multiktól, és amit nem 

- Kisvállalkozók figyelmébe

„A kisvállalkozások alkotják az 
európai gazdaság gerincét.”

Kisvállalkozások Európai Char-
tája

A magyar kis- és középvállal-
kozások helyzete enyhén szólva 
nem túl biztató. A multik országa 
lettünk! De talán lehet és érdemes 
valamit tanulni tőlük! Biztos va-

gyok benne, hogy a multik tapasztalatainak, ismereteinek, tech-
nikáinak nagy része a kisebb vállalkozásoknál is hasznosítható. 

Ez a könyv erről szól – tele tízesekkel: 10 pontban foglaltam 
össze mindazt, amit érdemes tudni a multikról, majd 10 olyan 
témát ismertetek részletesen, amit hasznosítható, megfontolan-
dó elvnek, megoldásnak tartok a magyar vállalatok, vállalkozá-
sok életében is. Írok azokról a buktatókról – ezek száma megint 
csak éppen 10 –, amelyek ugyan részei a multinacionális cégek 
mindennapjainak, mégsem tanácsolom azokat átvenni. Végeze-
tül megpróbálom 10 pontban összefoglalni azokat a javaslatai-
mat, amelyek a magyar vállalkozó erősítését szolgálhatják. Idő-
közben szépen végzünk a 10 tévhittel is, amelyek hol a multik, 
hol a kisvállalkozók, hol mindkettő világában megtalálhatók. 
Az meg csak a véletlen műve, hogy a Kisvállalkozások Európai 
Chartájának is éppen 10 cselekvési iránya van. Nemcsak szurko-
lok a magyar kisvállalkozóknak, bízom is bennük. 

Remélem, hogy könyvemmel hozzájárulhatok a magyar kis-
vállalkozások sikeréhez.

(Szerkesztői megjegyzés: a könyv szerzője endrődi)



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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Elhunyt orvosaink

Elhunyt orvosaik életútját bemutatta: Dr. E Szabó Zoltán PhD 
nyug. főiskolai tanár 2009. május10-én az emléktábla avatási ünnep-
ségen

Kedves Jelenlevők, Tisztelt ünneplő Közönség!

Az elmúlt évek alatt hozzászokhattunk, hogy a Rózsahegyi Na-
pok keretében mindig sor kerül olyan eseményre, amely alkalmat 
ad a visszaemlékezésre, Endrőd múltja egy-egy szeletének, részé-
nek vagy szereplőjének felidézésére. Ilyen esemény a mai is, amikor 
megemlékezünk elhunyt orvosainkról, s emléktáblát avatunk az ő 
tiszteletükre. Az ilyen rendezvények, gesztusok ünneplőbe öltöztetik 
a lelkünket, megmelengetik szívünket. Arra is alkalmasak, hogy egy 
közösség kohézióját, összetartozását erősítsék, s annak tagjai, jelen 
esetben mi, itthoni és elszármazott endrődiek, vagy vendégként, 
rokonként ide érkezettek ezáltal méginkább embernek érezhessük 
magunkat.

Mielőtt az Endrődön praktizált, e földi világból már elköltözött 
orvosainkról szólnék, köszönetet mondok Márton Gábornak, Ladányi 
Gábornénak és Dr. Szilágyi Ferencné Németh Eszternek, valamint a 
leszármazottaknak, rokonoknak! Az ő  közreműködésük tette lehető-
vé, hogy megismerhessük doktoraink életútját.

Most pedig engedjék meg, hogy ezen életutakat Önökkel, Tisz-
telt Jelenlevők, ismertessem. 

Dr. Kovács Péter Pál 

Községi orvos. „A szegények orvosa”.

Kovács M. István birtokos és Ugrin Borbála nyolc gyerme-
ke közül az ötödikként született Endrődön, 1869-ben. Édesap-

ja a korsze-
rű családi 
g a z d a s á g 
jövedelmét 
öt fia ta-
níttatására 
fordította. 
Péter a kö-
zépiskolát 
Szarvason, 
Nagyvára-
don, Szol-
nokon és 
Lőcsén vé-
gezte. Ki-
tűnő érett-
ségi után a 
budapest i 
egyetemen 
szerzett or-
vosi diplo-

mát. 
Kellő klinikai gyakorlat után 1896-ban Endrődön telepe-

dett le. Feleségül vette a régi, nemesi családból származó 
Török Saroltát. Egy lányuk született. A harmincas években 
Gyomára költöztek.

Hosszú működése során dinasztiákat kezelt. Különös fi-
gyelemmel kísérte a családok örökletes betegségeit. Neve 
munkássága során fogalommá vált: a szívet, lelket és a testet 
egyaránt gyógyította. Elévülhetetlen elismeréseket szerzett az 
első világháború idején dúló spanyol járványban szenvedők és 
a sebesültek kezelésében. Sebészet, szülészet terén végzett 
munkájáról valóságos legendák keltek életre. A szegények 
orvosának nevezték. Közéleti tevékenységével az egészség-
megóvásért,  a szegények életkörülményeinek javításáért küz-
dött: „A szegények nagy részének alig van már annyi ruhája, 
amivel testét betakarja. … A kormány engedtesse meg, hogy 
közvetlenül a termelőktől kendert vásároljanak” (Endrődi elöl-
járóság 1918. évi jegyzőkönyve: Kovács doktor felszólalása )

 Községi orvos, a társadalombiztosító orvosa, a Stefánia 
Egyesület vezető orvosa volt. Huszonhat éven át tagja volt a 
vármegye törvényhatósági bizottságának. Tagja volt a közsé-
gi képviselő-testületnek, alelnöke az Ivánfenéki Ármentesítő 
Társulatnak, választmányi tag, a Vármegyei Orvosszövetség 
alelnöke, a Testnevelési Bizottság tagja, az Endrőd-gyomai 
Takarékpénztár alelnöke, majd vezérigazgatója, tiszteletbeli 
járási orvos. Részt vett az endrődi járványkórház alapításában.

1932. július 31-én de. 11 órakor a község közgyűlési ter-
mében Endrőd község képviselő testületének dr. Pálka Pál já-
rási főszolgabíró elnöklete alatt tartott díszközgyűlésen az el-
nöklő járási főszolgabíró előterjesztette, hogy a Magyar Királyi 
Népjóléti és Munkaügyi Miniszter Dr. Kovács Péter egészség-
ügyi tanácsos, ügyvezető községi orvost, működésének 25 
éves évfordulója alkalmából elismerő oklevéllel tüntette ki. Az 
ünnepi beszéd kiemelte a gyermekhalandóság leküzdésére 
irányuló önzetlen egészségügyi működését... Mint a község 
helyi szülötte a lakosság érdekében kifejtett odaadó munkás-
ságát ecsetelte… Ezen üdvözlő szavak kíséretében adta át a 
főszolgabíró az elismerő okiratot, s kérte a Mindenhatót, hogy 
a kitüntetettet továbbra is tartsa meg egészségben, hogy még 
hosszabb ideig lakosságának javára működhessen. A képvi-
selő testület Dr. Kovács Pétert ismételt éljenzéssel üdvözölte. 
Kovács Péter köszönetet mondott a Kormánynak csekély sze-
mélyét ért ezen kitüntetésért, ígéretet tett, hogy mint ember, 
ki e gyermekszeretetet a szülői háztól tanulta meg, továbbra 
is istápolni fogja, s mint orvos továbbra is, míg csak orvosi 
teendőit végezni tudja, a gyermeki élet megmentésének hű 
őre lesz.

1933. november 1-jén nyugállományba helyezését kérte, 
s december 27-én nyugdíjazták. (111/1933 hat.). Ez alkalom-
ból a képviselő testület jegyzőkönyvben fejezte ki köszönetét: 
„Képviselő-testületnek évtizedeken keresztül érdemes tagja 
volt. Hosszú, kitartó munkásságát, melyet Dr. Kovács Péter 
nemcsak a közegészségügy terén, de a község közügyeiben, 
haladásában, fejlődésében önzetlenül kifejtett, ezennel jegy-
zőkönyvi köszönetben nyilvánítjuk ki.”

Nyugdíjazása után is fáradhatatlanul dolgozott. A második 
világháború folyamán, az orosz seregek közeledtére egyedül 
maradt a községben, mint orvos. Tímár doktor úr katonai szol-
gálaton volt, Weisz Aladár doktor urat származása miatt vitték 
el. A szokásos őszi betegségeken túl robbanásos sérülések 
gyarapították az orvosi teendőket. A sok munka  a szívét sú-
lyosan megviselte. Mégis, még betegen is, mindennapos lát-
vány volt a „kojecán” segíteni igyekvő doktor bácsi. Öreg kora 
fájdalmas eseménye volt, hogy egyetlen unokája autóbaleset 
áldozata lett. 

Kovács doktor úr fogalom volt – mondják róla. Dinasztiákat 
kezelt, ezért tudta a családra jellemző betegségeket. Szívet-
lelket tudott gyógyítani, mert ismert mindenkit a faluban. 

Dr. Kovács Péter 1947-ben halt meg. Az endrődi gyomavégi 
temetőben alussza örök álmát. Emlékét márvány obeliszk őrzi. 

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy augusztusi 
számunk nyomtatott és internetes változata is a meg-
szokotthoz képest később jelenik meg a nyári szabad-
ságolások miatt.
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Tímár Máté 1922. november 22-én szüle-
tett Endrődön, Tímár Máté édesapa és Pap Má-
ria édesanya gyermekeként.

Három féltestvére volt, akik apja első házas-
ságából születtek: Vilmos, Mária és Illés. Az első 
feleség: Hornok Mária, spanyolnáthában hunyt 
el, miközben férje az első világháborút harcolta 
Szerbiában. 

A tanyai iskolában hat elemit végzett, na-
ponta 5 km –t gyalogolt az időjárás viszontag-
ságainak kitéve. Ezután a Szent Imre Polgári 
Iskola növendéke lett, majd tanulmányait a 
szeghalmi Péter András Gimnáziumban foly-
tatta.

Már ekkor írt verseket, amelyek a korabeli, 
környékbeli lapokban jelentek meg.

Kérem, hallgassák meg Tímár Máté Szeg-
halmon, 1940-ben írt versét. Fontos a dátum, 
hiszen csak 5 évvel az után íródott, amikor a 
tragikus esemény bekövetkezett.

/Ea : Bartus Gyula/

A JÓISTEN LÁTTA

(Csendőr-sortűz Endrődön, 1935-ben, és 
zárójelben)

Szél suhant a piactér felett,
Tovaűzött bárányfelleget,
s búcsúra kélt véle pár kalap
- télbúcsúzó volt már az a nap-,
csendőrlovak lába táncra járt…
Ezrek várták, míg gőzölt a föld:
Jön-é a képviselőjelölt?
De helyette hír kélt, és parancs:
Késik az úr, s a gyűlés elmarad!

Kiéhezett árva, póri nép
Tiborci hittel egyre hitte még,
hogy sorsához Bánk Bán is kerül,
kormány-küldöttel már nem szembesül,
visszamordult: Abcug, le vele!
Nem kell a grófurak követe,
miénket várjuk! S előre nyomult, 
míg az erőszak fegyveréhez nyúlt,
s fütyült a sortűz, megcsillant a kard,
futott, ki élt, jajgatott, ki halt.

Szél suhant a piactér felett,
papok hoztak végső kenetet…
Ki fogadta, ki azt mondta nem!
Ki sóhajtott: Édes Istenem!
Hét halott, tizenegy sebesült!
Sérült az is, ki megmenekült,
mert a hite a télé maradt…
Szél nyargalt tar akácok alatt,
A Kőrösgát mögé bukott a Nap…

Öt éve már, nem feledhetem…
Édesapám mesélte estelen,
Mint vert kalapján lyukat a golyó,
és a sok-sok világnak-futó
zöméből a templomkertbe lépett:
„Nem gyávaságból, de első az élet!”
Majd az asztalra téve a pipáját, 
kezdte a Holtak-litániáját,
és ez lett a vég-szentenciája:
„Ne félj, fiam, a Jóisten látta!”

Szeghalom, 1940. III.20.

*
A gimnáziumi évek után, Tímár Máté 1942-

ben kezdte meg egyetemi tanulmányait a Páz-

mány Péter Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi Karán. 

Tanulmányait a II. világháború és az orosz 
fogság miatt nem fejezhette be. 

Karpaszományosként a Margitszigeten 
esett fogságba, ahonnan egy urali higanybá-
nyáig zötyögtette a fogolyvonatok sora. 

Verseit itt is, ekkor is, a körülmények ellené-
re is írta. 

A hihetetlenül szélsőséges időjárási körül-
mények, az embertelen bánásmód egészsége 
megrokkanását idézték elő.

Tüdőproblémáit Moszkvában, kórházban 
kezelték.

Szabadulva a fogságból, 1949-től, ismét 
egyetemista vált belőle, de kulák származása és 
erősödő szókimondása miatt hamar eltávolítot-
ták a diákok közül. 

Hazajött Endrődre. Akkor úgy érezte, többé 
ne is kerülhessen messzebb szülőfalujától, mint 
hogy a templomtornyát ne láthassa, a hazai ha-
rangszót ne hallhassa. 

Az 1956-os forradalom sodorta el szülőfa-
lujától. 

Nyílt szókimondása, az elnyomó hatalom-
mal való szembehelyezkedése a Petőfi-kör tag-
jai közé vitte, a megyei, forradalmi vezérkarral 
való szoros kapcsolatát eredményezte. 

A forradalom leverése után, - csak a börtön 
következhetett. 

Együtt raboskodott Maléterrel, 
Losonczyval, Gimes Miklóssal. Egészséges hu-
morát, humorérzékét mutatja Utóirat című 4 
soros verse, amely egy groteszk fricska erre az 
időszakra:

*

/Ea: Bartus Gyula/

UTÓIRAT

Mit ér a jóslat?
Ötvenhat végén, a börtön mélyén,
Majdnem a hóhérkötél végén
Eltöprenghettem felette…

Budapest, 1995.XII.27.

*
Első kötete 1958-ban jelent meg, a Majoros 

Ádám krónikája címmel, Csillagok, csillagok, szé-
pen ragyogjatok … alcímmel. 

Egy nagyobb ciklus első darabjának szánta. 
A cselekményes, sok szálon futó történetet a 
kritika jól fogadta, üdvözölte elbeszélő tehet-
ségét, életszerű történetformálását, színes, haj-
lékony nyelvezetét. Sajnos csak két kötet jelent 
meg, a második kötet 1960-ban Hajnal hasad, 
fényes csillag ragyog címen került az olvasók 
kezébe. 

Dr. Szilágyi Ferenc: Tímár Máté emléke-
zete  endrődi szobrának felavatása alkalmá-
val (részletek)  /Ea: Polányi Éva/

„Azt, hogy Tímár Mátéval új, ígéretes és 
jelentős tehetség tűnt föl irodalmunkban, 
nevezetesen szépprózánkban, egyöntetűen 
elismerte a műbírálat. Valóságlátása, ember-
ábrázolása varázslatos mesélőkedve mellett-
ezekkel szoros összefüggésben- eredeti írói 
nyelvét, stílusteremtő képzeletét dícsérték. 
Népközeli társadalomábrázolását idézve olyan 
neveket emlegettek, mint a Boldog ember-t író 
Móricz Zsigmond, a Puszták népe Illyés Gyulá-
ja, A Falusi krónika Veres Pétere, A viharsarok 
krónikása Féja Géza és a többiek, az ún. népi 
írók paraszti világot ábrázoló írástudói. Nagy 
nevek, elkötelező nagy művek. S a névsor nem 
is volt önkényes: a sárréti szeghalmi reformá-
tus Péter András Gimnázium egykori diákja is 
Móricz Zsigmondot, Veres Pétert, Illyés Gyulát, 
Németh Lászlót, Szabó Dezsőt, Tamási Áront 
emlegeti visszaemlékezéseiben mestereiként. 
A kritikusok Szabó Dezső gyakran meghökken-
tő eredetiségű stílusélményeit és Tamási Áron 
népnyelvi gazdagságú költői prózáját is emle-
gették könyvével kapcsolatban, ha nem is min-
dig dicsérőlég.

Az igazi irodalmi mester, a Fejedelem szá-
mára az erdélyi Tamási Áron, a legyőzhetetlen 
Ábel megteremtője volt--- Erdély, a Székelyföld 
oly ellenállhatatlanul vonzotta magához, nép-
költői-népnyelvi csillogású kincseivel, tiszta 
embervilágával, hogy végül innen választott 
párt is magának. S első fia az Áron nevet kapta 
a keresztségben. A másik, voltaképpen az első 
mestere azonban az édesapja, Majoros Ádám 
egyik mintája volt, emberségével, népi bölcses-
ségével, a nehézségeken kifogó, jó ízű humorá-
val, népmesei áradású, adomázó, szemléletes, 
figurás beszédével. Hatvanadik születésnapjára 
írta első művéről, mellyel betört az irodalomba, 
bírálója Tasi József: „Népdal, népmese, etnográ-
fia és szociográfia lírai ötvözete a Krónika, bé-
kési népnyelv magas művészetbe emelésével 
elbeszélve.”

Tímár Máté emlékezete 
az endrődi Tímár Máté Fiókkönyvtárban 2009. május 9-én - I. rész
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Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

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

Papok éve
2009. június 19 - 2010. június 11

Egy püspök mondta: „a pap olyan 
valaki, aki létével nyugtalanítja a kö-
rülötte élőket”. Kényelmetlen, mert 
olyan valaki, aki “nem hagy nyugtot”.  
Régen a papot a „szent” képviselőjének te-
kintették. Hogyan határozhatnánk meg a 
papot, aki ma többnyire olyan környezet-
ben él és dolgozik, ahol már szinte semmi 
sem szent?

Talán az egész válasz ebben a jelzőben 
van, hogy a papi feladat „pásztori”. A „Pász-
torra” való utalás nem kis dolog, mert azt 
a Valakit (=Jézust) idézi szemünk elé, aki 
magát úgy határozta meg, hogy ő az „élet 
világossága”, aki azért jött, hogy „életet” ad-
jon.

Férfiak és nők az egzisztenciális és tár-
sadalmi események közepette vágynak a 
fényre, az igazságra, a szabadságra... Az 
életnek szüksége van arra, hogy „megvilá-
gosított”, „igaz” és „szabad” legyen.

Hisszük, hogy Jézus fénye az egész élet-
re fényt vet, értelmet ad az élet minden 
aspektusának: az érzelmeknek és a kapcso-
latoknak, kezdve azoktól, amik a családban 
vannak; az örömöknek és a fájdalmaknak; 
az életben hozott választásoknak és elkö-
teleződéseknek, amelyekről annál inkább 
mondhatjuk, hogy megvalósultak, minél 
inkább a szolgálat stílusa járja át azokat.  
Mert mit jelent a társadalom, ha nem köl-
csönös szolgálatot, amelyben mindenki 
kamatoztatja a saját talentumait, hogy úgy 
tegyen, mint a Pásztor: mindenki önmagát 
adja másokért, hogy testet öltsön az emberi 
család?

A pap tehát ebben az összefüggésben 
helyezkedik el, hogy tanúsítsa: a Jézusra 

való hivatkozás nem „furcsa” sem az egyes 
emberek sem az emberi közösség számára, 
hiszen olyan, ami nemcsak közel áll hozzá-
juk, hanem velük „azonos természetű”. 

Mit tesz a pap az emberi közösségért? 
Nem a pap politizál, de ő figyelmezteti a 
politikusokat és a polgárokat, hogy az evan-
géliumi „stílus” átalakítja a politikát, és ha 
figyelmen kívül hagyjuk, akkor a politika 
és a közélet dzsungellé válik. A pap nem 
családban él, nincsenek családi feladatai, 
lekötöttségei mint másoknak, de segíthet 
fölfedezni a jegyeseknek, a szülőknek és a 
gyerekeknek, a szeretetet, amely mindenki-
ből a legjobbat hozza ki, a szeretet, amely 
tud megbocsátani, önmagát adni másokért, 

túl a saját szűk körén is. A pap segít fölfe-
dezni, hogy a szeretet a legszebb, amit él-
hetünk. Saját megvalósulását nem iskolai, 
adminisztratív, hivatásos szerepektől várja, 
hanem miközben meghív, hogy tekintsünk 
Arra, aki „megmosta a tanítványok lábát”, 
együttműködik abban, hogy minden szere-
pet „kapcsolatba” alakítson át. 

Fölfedezve, hogy ez a jelenlét, a pap je-
lenléte, milyen nagy hatással van és meny-
nyire jelentős az emberiség jelene számára, 
szeretnénk szerényen mi is hozzájárulni a 
Papi Év ünnepléséhez az alábbi gondola-
tokkal.

Tonino Gandolfo és 
Hubertus Blaumeiser 

Csodálatos csere

A papi hivatás: titok. Egy „csodálatos cse-
re” (admirabile commercium) Isten és ember 
között. A pap Krisztusnak adja emberségét, 
hogy Krisztus föl tudja azt használni a saját 
maga számára, mint az üdvösség eszközét, 
szinte másik önmagát alkotva belőle.

Ha sikerül megértenünk ennek a „cse-
rének” a titkát, akkor érthetjük meg, mi 
történik abban a fiatalban, aki meghallja a 
hívást: „Kövess engem!” – és ezért mindent 
megtagad Krisztusért. Abban a biztos tudat-
ban, hogy ezen az úton embersége kiteljese-
dik. 

II. János Pál: Ajándék és titok, 1996

JÚLIUSI MISEREND
Endrőd

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

Szent Gellért Iskola kápolnájában
A nyári vakáció alatt nincs mise!

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

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

Gyoma
Vasárnap 10-kor, hétköznap 19 órakor, 

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

JÚLIUSI ÜNNEPEK
  2. csütörtök:  Sarlós Boldogasszony
  3. péntek:  Szent Tamás apostol
  4. szombat:  Portugáliai Szent Erzsébet
  5. vasárnap:  Évközi 14. vasárnap
  6. hétfő:  Goretti Szent Mária szűz és vértanú
  9. csütörtök:  Szent Zhao Rong Ágoston áldozópap vértanú
11. szombat:  Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje
12. vasárnap:  Évközi 15. vasárnap
13. hétfő:  Szent Henrik
14. kedd:  Lelliszi Szent Kamill áldozópap
15. szerda:  Szent Bonaventura püspök, egyháztanító
16. csütörtök:  Kármel-hegyi Boldogasszony
17. péntek:  Szent Zoerárd-András és Benedek remeték
18. szombat:  Szent Hedvig királynő
19. vasárnap:  Évközi 16. vasárnap
20. hétfő:  Szent Apollinaris püspök és vértanú
21. kedd:  Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító
22. szerda:  Szent Mária Magdolna
23. csütörtök:  Szent Brigitta szerzetesnő
24. péntek:  Árpád-házi Szent Kinga szűz
25. szombat:  Szent Jakab apostol
26. vasárnap:  Évközi 17. vasárnap
27. hétfő:  Szent Charbel Makhlouf áldozópap
29. szerda:  Szent Márta
30. csütörtök:  Aranyszavú Szent Péter püspök
31. péntek:  Loyolai Szent Ignác áldozópap
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

2009. május 31-én pünkösdvasárnap konfirmált tanulóink: 
Czinczár Nikolett, Éberhardt Ágnes, Tari Zsolt, Varga Zoltán, 
Ágoston Boróka (Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda)

Elballagtak a nyolcadikosaink
Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, sem rossz fa, amely jó 

gyümölcsöt hoz. A fát a gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek tövisbokorról 
fügét, s gyalogszederről sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót 
hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat. Hisz a száj a szív bőségéből beszél.

Lk 6.43-45

Pillanatképek a gyomai hittanosok életéből (képes beszámoló)

Felső kép: játék közben
Alsó kép: kukorica-pattogatás tarhonyarostában

Felső kép: szalonnasütés a Don Bosco ház előtt
Alsó kép: a templomban egész évben szolgáló gyerekek és szüleik



zentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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SZENT KRISTÓF
Július 24.- +250 táján  

Kristóf azon szentek sorába tartozik, 
akiknek a létezését történetileg nem le-
het egyértelműen igazolni, mégis oly 
nagy tiszteletnek örvend, hogy e téren 
igen sok történetileg bizonyíthatóan léte-
zett szentnek fölötte áll. 

A hagyomány szerint Kristóf a 3. 
század derekán, 250 körül Szamóban 
(Lükia) adta életét Krisztusért. Az úton 
járók patrónusáról, akinek képét ma is 
sok autós és motoros magával hordja, a 
Legenda Aurea szerzője rajzolta a legszí-
nesebb képet. 

A pogány Kristóf igen büszke volt dali 
termetére, karja erejére, s úgy érezte, 
nem szolgálhat akárkit ilyen adottságok-
kal: gazdaként kijár neki a világ leghatal-
masabb uralkodója. Vándorútra kelt te-
hát, hogy megkeresse. Első gazdája, egy 
király azzal okozott csalódást, hogy félt 
az ördögtől. Kristófnak sem kellett több, 
beállott az ördög szolgálatába. Az ördög 
viszont azzal ábrándította ki, hogy egy út 
menti kereszt láttán szállt inába a bátor-
sága. Az óriás Kristófot azonban továbbra 
is az a vágy fűtötte, hogy szolgálatait a 

leghatalmasabb úrnak ajánlja fel - így jutott el végül Krisztushoz. 
Amikor Krisztust kereste, egy remete azt a tanácsot adta 

neki, hogy ha Krisztussal akar találkozni, keresztelkedjék meg 
és legyen a felebarátai szolgálatára. Kristóf megfogadta a taná-
csot. 

Volt ott egy hatalmas folyó, melyen a zarándokok mindig 
csak nagy félelemmel tudtak átkelni. A remete azt ajánlotta 
Kristófnak, hogy hatalmas erejét itt állítsa az emberek szolgá-
latába, azaz ha a folyóhoz érkezik valaki és fél a víz sodrától, 
segítsen az átkelésben. Kristóf megfogadta a tanácsot. Készített 
magának egy kunyhót a folyó partján, abban élt, s egy nagy botra 
támaszkodva sorra átvitte a folyón az utasokat. 

Egy éjjel úgy hallotta, mintha a nevén szólították volna. Egy 
szegényes külsejű gyermek állt kunyhója előtt, és a segítségét 
kérte. Kristóf szívesen teljesítette kérését, már csak azért is, 
mert a kicsi könnyű tehernek ígérkezett hatalmas vállai számá-
ra. Amint azonban a folyó közepe felé tartott, a teher mind nehe-
zebb lett, mintha ólmot cipelt volna. Csaknem a víz alá merült 

a súlya alatt, s minden erejét össze kellett szednie, hogy átérjen 
a túlsó partra. 

Ott azután a kisfiú elmagyarázta Kristófnak a keresztség 
misztériumát, és azt mondta: ,,Ami a válladat nyomta, több volt, 
mint az egész világ. A Teremtőd volt az, akit áthoztál, én ugyanis 
az a Krisztus vagyok, aki a leghatalmasabb és akinek szolgálni 
akartál.” 

És az isteni Gyermek azt tanácsolta neki, hogy a történtek 
emlékezetéül ültesse el azt a száraz datolyapálmatörzset, amit 
botként használt. Kristóf úgy is cselekedett, és a pálmafa, mint 
Áron vagy József vesszeje, kihajtott és gyümölcsöt hozott. A nyu-
gati művészet Kristófot előírásosan abban a „pillanatban” örö-
kíti meg, amikor az örvénylő vízben gázolva a gyermek Jézust 
viszi a vállán.

Kristóf ezután fáradhatatlanul térítette az embereket 
Szamóban. Jó szolgálatot tett neki a botja, amely a földbe szúrva 
menten kizöldült. Nemcsak azok a katonák tértek meg szavára 
és csodáira, akiket az elfogatására küldtek, hanem az a két szol-
gálólány is bátran vállalta a vértanúhalált, akiknek a börtönben 
el kellett volna őt csábítani. 

Kristófot ekkor a király elé állítják, aki megparancsolja, hogy 
vasvesszőkkel ütlegeljék, és húzzanak a fejére izzó vassisakot. 
Ezután egy vaspadot csináltat, és rákötteti Kristófot. Tüzet gyúj-
tat alá, amit szurokkal táplálnak. De a pad, mint a viasz, szét-
mállik, és Kristóf sértetlen marad. Ezután egy karóhoz kötteti, 
és négyszáz katonával nyilaztat rá, de a nyílvesszők a levegőben 
megállnak, és egy sem éri el őt. A király azt gondolván, hogy 
már lenyilazták Kristófot, gúnyolódni kezdett rajta. Ekkor egy 
nyílvessző a levegőben megfordult, eltalálta a szemét, s menten 
megvakult. Kristóf így szólt hozzá: „A holnapi napon bevégzem. 
Te pedig, zsarnok, csinálj sarat a véremmel, kend meg vele sze-
medet, és visszanyered szemed világát.”

A király parancsára elvezetik Kristófot a vesztőhelyre, és mi-
után imádkozott, lefejezik. A király összegyűjtött egy keveset a 
véréből, és szemére helyezve így szólt: „Isten és Szent Kristóf 
nevében.” És rögtön gyógyulást nyert. Ekkor a király hinni kez-
dett, és parancsot adott, hogy ha valaki Istent vagy Szent Kristó-
fot gyalázni merészelné, azonnal karddal vágják le. 

Kristóf, a tizennégy segítő szent egyike, a népies vallásosság 
egyik legnépszerűbb alakja. 

Különböző megfontolások alapján céhek, közösségek is pat-
rónusul tisztelték. Így elsősorban természetesen a vízenjárók, 
kivirágzott botja miatt a kertészek, gyümölcskereskedők, továb-
bá patikusok, kincskeresők, de leginkább mégis a vándorembe-
rek, legújabban az autósok. 

Úrnapi körmenet Endrődön (2009. június 14.)
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

Országos Törénelemversenyen a Kis Bálint 
Általános Iskola diákjai

2009. május 24-én Budapesten rendezték meg a Kálti Márk Or-
szágos Történelemversenyt. A Kis Bálint Általános Iskolából és 
Óvodából: 

 - Putnoki Réka 5.b osztályos tanuló hatodik helyezést ért el,
 - Tari Ferenc 6.c osztályos tanuló, hetedik helyezést,
 - Szonda Lili 5.b osztályos tanuló, nyolcadik helyezett lett.

Felkészítő tanáruk: Simonné Szrnka Zsuzsanna.
Az országos versenyen közel 100 iskolából vettek részt diákok. A 
verseny témakörei az adott évfolyamok egész éves történelem tan-
tárgy anyagát ölelték fel.

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 
eredményei az atlétika versenyen

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda tanulóinak eredményei a 
2009. május 15-én Gyomaendrődön megrendezett Körzeti Atléti-
ka Versenyen:

III. korcsoport (60 m síkfutás, 600m síkfutás, távolugrás, 
kislabdadobás):

Fiú: „A” csapat, II. hely; „B” csapat III. hely.
Egyéni összetett: Hajdú Zoltán, II. helyezés.

Leány: csapat I. hely (Bela Lili, Zrubecz Réka, Gyurcsán Nikolett, 
Virág Andrea, Véha Dóra, Csulák Anett, Almási Viktória).
Egyéni összetett: Bela Lili I. hely, Virág Andrea II. hely, Zrubecz 
Réka III. hely.

IV. korcsoport (100m síkfutás, 800m síkfutás, távolugrás, 
kislabdadobás, súlylökés):

Fiú: „A” csapat I. hely (Tótka Sándor, Lapatinszki Sándor, Nagy 
Bence, Cselei Tamás, Demeter Erik, Tímár Attila, Váradi Milán), 
„B” csapat III. hely.
Egyéni összetett: Tótka Sándor II. hely.

Leány: csapat I. hely (Hunya Gréta, Lakatos Fruzsina, Ágoston 
Kata, Lövei Fanni, Lövei Kitti, Tóth Ágnes).
Egyéni összetett: Hunya Gréta I. hely, Lakatos Fruzsina II. hely.

A megyei döntőre május 20-án került sor. Ezen a III. korcsopor-
tos lány csapat, a IV. korcsoportos fiú csapat és egyéniben Hunya 
Gréta, illetve Lakatos Fruzsina vett részt.

A zömében igazolt versenyző és sportiskolás ellenfeleik mezőnyé-
ben sikeresen helytálltak, eredményeiket javították.
Eredmény: III. korcsoport lány csapat – 8. hely
                  IV. korcsoport fiú csapat – 9. hely.

2009. május 22-én Debrecenben Alkotmányozó Zsinat és Hála-
adó Istentisztelet volt. Felemelő érzés volt több, mint húszezer em-
berrel együtt ünnepelni. 

Az Alkotmányozó Zsinat üzenete:

Isten iránti hálával adjuk hírül, hogy ma, 2009. május 22-én, 
11.00 órakor a magyarországi, kárpátaljai, délvidéki, erdélyi és 
partiumi részegyházak aláírták a Magyar Református Egyház Alkot-
mányát. Ezzel a lépéssel, közel 20 évi fáradozás után, mi, magyar 
reformátusok évszázados közösségünket ebben a formában juttat-
juk kifejezésre. A magyar reformátusság a reformáció évszázadától 
megtartotta lelki, szellemi egységét. Összetartozásunkat még törté-
nelmi viszontagságok és politikai szándékok sem tudták kikezdeni, 
így a trianoni döntés és 2004. december 5-i népszavazás sem tudta 
szétzilálni közösségünket. Ezt a közösségünket kifejezi az is, hogy 
ma együtt ünnepelünk azokkal is, akik már kifejezték csatlakozási 
szándékukat vagy még ezt idáig nem tudták megtenni.

Alkotmányozó Zsinat 
Debrecenben

Ma ezzel a közös alkotmánnyal is kifejezzük és megszilárdítjuk 
egységünket. Alkotmányunk szerint:

 - Egyházunk tagja minden keresztyén, aki a magyar református 
egyházhoz tartozónak vallja magát , éljen bárhol a világban, 
és legyen magyar vagy más anyanyelvű.

 - Egyházunk a csatlakozó részegyházak zsinati közössége, 
amely törvényt alkot és megnyilatkozik mindazokban a kér-
désekben, melyekre a részegyházak legmagasabb szintű tes-
tületei felhatalmazzák.

 - Egyházunk alkotmánya biztosítja és szabályozza a Kárpát-me-
dencén kívüli magyar református egyházak csatlakozását is. 

 - Belső szervezeti rendszerük kialakításában a részegyházak 
önállóak és függetlenek. Kivételt képeznek ez alól mindazon 
kérdések, amelyek a közös alkotmányba vagy közös szabály-
zásra tartoznak.

Jézus Krisztus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. 
Hisszük és valljuk, hogy Krisztus igazsága szabadít meg minden 
igazságtalanságból és nyomorúságból. Hisszük, hogy gyógyító 
hatalma megteremti Benne való egységünket is. Hisszük, hogy ha 
Őt követjük a megbékélés eszközei lehetünk minden körülmények 
között. Hisszük, hogy a magyar reformátusság összefogása Jézus 
Krisztus egyetemes egyházának egységét és hiteles bizonyságtéte-
lét szolgálja, melynek mindnyájan tagjai vagyunk.

Krisztus a jövő, kövessük együtt Őt!



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Kedves Olvasó!

Endrőd térségének kiemelt régészeti jelentőségéről már 
korábban is hírt adtunk. A Szujó kereszt és a Hegedűs tanya 
körül feltárt gazdag régészeti lelőhelyek egyedülálló leleteiről 
tudományos szaklapok és régészeti beszámolók adtak hírt. 
Mostanában viszont keveset hallunk arról, hogy régészeti feltá-
rások folynának Gyomaendrőd körül, de még arról sem, hogy 
a közelben leletmentő ásatásokon kívül vizsgálnák a kutatók a 
földben rejtőző letűnt korok tárgyi emlékeit. 

A napokban határbejáró napot tartottunk, ahol Csejt, Varjas, 
Csudaballa és Póhalom határrészeket jártuk be. A Simai hal-
mot elhagyva, a Móra Ferenc ásatásáról híres és Márton Gábor 
anekdota könyvében regélt Lyukashalomhoz értünk. A halom-
ról tudtuk, hogy korábban többször folyt itt feltárás és leletmen-
tés és arról is értesültünk, hogy sajátos legenda övezi az em-
ber alkotta dombocskát. A vadászok mesélték, hogy a halom a 
rókacsaládok kedvenc helye és egy-egy kutyás rókairtáskor az 
üregekbe beküldött kutyák ugatása úgy hallatszik, mintha egy 
teremben ugatnának. A domb tetején ugrálva, pedig az úgy dü-
bög, mintha üreget rejtene a halom. A halomtól körülbelül húsz 
méterre egy nagyméretű báger gödör található. A gödörben a 
helyi vadásztársaság vadkacsákat nevel. A terepbejárásunkkor 
a báger gödörben lévő víz szintje a szárazság miatt lecsökkent 
és meglepve tapasztaltuk, hogy a halomhoz legközelebb eső 
részen foltokban őskori cserépdarabok és paticsdarabok he-
vernek. Értesítettük a terület régészeti felügyeletét, akik más-
nap kiérkezve megállapították, hogy egy neolitikumi település 
erősen bolygatott és rongált maradványai láthatók a gödör ol-
dalában. Sajnos a XX. század közepén végzett talajelhordások 
erősen megrongálták a telepet és így a régészeti feltárást nem 
lehet elvégezni. Talán egyszer megvalósul a Lyukashalom ré-
gészeti feltárása és többet megtudhatunk az előttünk több ezer 
éve itt élt emberek életéről, addig is őrizze a múltat a föld.

Feni kép:  Őskori cserepek a Lyukashalom oldalában
Lenti kép: Lyukashalom leletek a báger gödör szélén

Lyukashalmi leletek

Június 6-án a Debreceni Egyetemen Gyomaendrődről ketten lettek 
doktorrá avatva. Dr. Hornok Mária az agrártudományok doktora lett, 
Dr. Szonda István a bölcsészettudományok szakterületén szerzett PhD 
doktori fokozatot. Szeretettel gratulál a Városunk újság Szerkesztősége.

Doktoravatás



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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Következő gyomai sorozatom hivat-
kozott „családi krónikája” nem más, mint 
édesapám Dr. Cs. Szabó Albert (1910-
2002) néhai községi főállatorvos által 
írott krónika: „CS. SZABÓK Mózestól 
(1816-1864.)” címmel. Talán mondanom 
sem kellene, hogy nem a bibliai Mózesról 
van szó, hanem, mivel a 19. században 
igen kedvelt keresztnév volt Gyomán 
– mint több más bibliai név férfi- és nő-
renden egyaránt – nékem már ükapám 
CSŐSZ Mózes telkes jobbágygazda, 
majd 1848 után maga gazdája Mózes, a 
címben szereplő ősatya, vagy régi gyo-
maiasan „törzsökatya”. E nevet Gyomán 
annak idejin „Mózses”-nek, illetve ked-
veskedve „Mózsi-nak mondották volt. 
Így még öregektől magam is hallottam 
gyermekkoromban. Ükanyám pedig a 
Szilágyiak kiterjedt nemzetségéből szár-
mazott: CSŐSZ SZABÓ Mózesné szüle-
tett SZILÁGYI Zsuzsánna (e nemzetség 
is több ágra szakadt s így nékik is válto-
zatos ragadványneveik voltak, pl.: Köböl-
kúti-, Országh-, Laczka-, Kupecz-, Szil-
ágyi …) A krónika „családfás” részével 
nem terhelem kedves olvasóimat, hiszen 
több gyomai család eredetéről már e lap 
hasábjain közöltem írást. Itt most éppen 
csak a szorosan vett „népéleti, néprajzi, 
helytörténeti értékű” adatokat emelem ki, 
a megismerésnek okáért. 

„Származásra nézve őseink magya-
rok és református vallásúak voltak. Amíg 
volt ennek jelentősége a jogállásuk sza-
badmenetelű telkes jobbágy állapotú volt 
1/8-ad telektől – egész telekig (1/8-ad 
telek = 4,5 kishold szántó s tartozékai: 
kaszálórét, legelő) birtokoltak. A házaso-
dásokkal gyarapodhatott a birtok. A gyo-
maiak leginkább Dévaványa, Túrkeve, 
Mezőtúr, Köröstarcsa, Körösladány ha-
sonszőrű lakosait tüntették ki férfi és nő-
nemen egyaránt házasodási szándékuk-
kal. Később ez a helyzet változott, mert a 
vasúttal már más vidékekre is eljutottak 
„háztűznézőbe”.Az ősök szorgalmas, 
szapora fajtájú, népes, mindig többre 
törekvő családok voltak. Földmívesek, 
parasztgazdák. Közvetlenül az I. világ-
háborút megelőző időszakban divattá 
vált az intenzívebb (belterjes) gazdál-
kodás érdekében, hogy a fiatal gazdák, 
pl. édesapámék is – mikor mi gyerekek 
akkorák lehettünk, a tanyán is baj nélkül 
megélhettünk, de még nem voltunk isko-
lások – a városból télire is a tanyán ma-
radtak. Valószínűnek tartom, hogy ezt a 
nagyszámú állattartás is indokolhatta (el-
lések, állatgondozás, fejés). A gazdasági 
eszközleltár is korszerűsödött. Volt vető-
gép, különböző lófogatú ekék, vagonos 
teljesítményű tengeri morzsoló, lógereb-
lye, némely helyen fogatos fűkasza, stb. 

A tanyát otthonossá tette a fiatal gyümöl-
csöskert, szőlőtelepítéssel, méhessel. A 
szőlőről rövid időn belül kiderült, – édes-
apám telepítette – hogy az a Keselyűsön 
nem díszlik. Apámék parasztemberek 
voltak, de városi jellegű polgári életet él-
tek. Abban a 20. század eleji időben már 
öltözetben, lakásban, étkezésben, szoká-
sokban gyökeres változások következtek 
be a paraszti életben. A férfiak ruházata 
konzervatívabb volt. Az idősebb férfiakon 
a zakókabát mellénnyel sötét színű volt. 
Ehhez még egy rend ilyen fekete színű 
ruha is volt ünnepekre. A fiatal és a ja-
vakorabeli férfiak öltözete kétsoros zakó 
is lehetett világosszürke, világosbarna 
vagy szilvakék színű. A nadrág mind-
egyik esetben szűk magyar nadrág volt 
fekete kemény-szárú, magas-kérgű csiz-
mával (magasított sarokkal). Remekbe 
szabott lábbelik voltak ezek a csizmák. 
Ekkor még sűrűn előfordult, hogy a zakó 
ujja, a szűk magyar nadrág eleje szövet-
színű zsinórral volt amúgy magyarosan 
„kihányva”. Kemény karimájú, begyűrt 
tetejű sötét színű kalap volt a fejfedő, 
nyáron szalmakalapot is hordtak. Ehhez 
jött még a meglett embereknek – vagyis 
a házasembereknek – az elmaradha-
tatlan meggyfa bot vagy görbebot. Nem 
igen hiányzott ekkor már az aranygyűrű, 
arany-ezüst zsebóra, dublé vastag lánc-
cal, szivartárca és szivar, de az idősebbje 
leginkább pipázott s ehhez más kellékek 
voltak (dohányzacskó, stb.). A fiatalabb 
gazdákat nemigen láttam pipázni. Ebben 
a paraszti társadalomban is már akkor 
volt „státusz”, mindenki tudta, megtanulta 

már gyermekkorában, hogy hová tarto-
zik. A gyermekkori pajtás, emberkorában 
is tartotta a viszonyt jómódú legénypaj-
tásával, de úgy, hogy azt ne zavarja a 
saját társaságában. Minden csoportnak 
volt egy hangadója, ez olykor kellemet-
len ember volt, akkor is, ha maguk között 
voltak, de ez volt az a „hangadó”, aki szó-
vá tette s elzavarta a nem közéjük való 
embert. Az alkalmi köszöntésnek, láto-
gatásnak és a látogatás viszonzásának 
is megvolt a maga módja. Ehhez nagyon 
tartotta magát mindenki. Lehetőleg délig 
köszöntötték a gazdát s gazdasszonyt, 
de leghamarabb templom után, olyanok, 
akik valamilyen kapcsolatban voltak a 
gazdáékkal, a családdal: a tanyás, bé-
res, szolgálólány, udvaros, kocsis. Ők 
nagyon jól megvoltak az alsóházban, 
ahol a gazdasszony foglalatoskodott és 
közben beszélgettek, csináltak ezt-azt. A 
család rokonai, barátai nem ilyenkor, ha-
nem csak estefele jöttek, a közbeeső idő-
ben, olyan szegényebb rokonok és nem 
a közvetlenek. Ha különböző státuszok 
véletlenül összetalálkoztak, óra nélkül 
is tudták, meddig időzhetnek, akkor sem 
volt nagyobb baj. Az érkező kellő tiszte-
lettel, tiszteletadással, mint ismerőst üd-
vözölte az ott tanált „időzőket”. De mikor 
már mindenki megmelegedett az ülésen, 
a nem egy társaságba valók,vagy aki 
régebben jött, vagy valami kifogással, 
jószágra hivatkozva – szóval megadta a 
módját – kellően „uncsárkodva”- sajnál-
kozva eltávozott.”

Közreadja: Cs. Szabó István

Néprajzi, helytörténeti adalékok egy gyomai családi krónikából I. 

Cs. Szabó: Helyreigazítási kérelem
Alulírott azzal a kérelemmel fordulok a Tisztelt Szerkesztőséghez, hogy PAPP Zsig-

mond életrajzi adatainak pontos, hiteles köztudatban maradása érdekében, az alábbi 
helyreigazításokat szíveskedjenek a lapban eszközölni. 

I. DR. SZILÁGYI Ferenc:
„Gyomaendrődi emlékkertek és más emlékhelyek” c. VÁROSUNK Gyomaendrőd 

XVI. évf. 1. sz. 2009. január, 14. old. „Egykori műhelye és művészeti hagyatéka /...../ 
egykori, Rákóczi úti lakóházában találhatók, ...” helyett: „Rákóczi úti lakóháza helyén 
az 1960-as évek elején épült házban találhatók...”

II. DR. SZILÁGYI Ferenc:
„Papp Zsigmond emlékezete” c. VÁROSUNK Gyomaendrőd XVI. évf. 5. sz. 2009. 

május, 9. old. „Ilonka alakja látható virágcsokorral a kezében...” helyett: „Az Öreg te-
metőbeli síremléken a jobb oldali nőalak Zöld Jolán fiatal gyomai leányé, a fej leányáé, 
Papp Ilonkáé, s kötényéből mintegy hálaadással rózsabimbókat szór a sírra. A még 
látható nőalak síremlékek modellje is Zöld Jolán volt.” 

„.., hogy ő is odakerüljön szülei és öccse hamvai mellé.” helyett: „.., hogy ő is odake-
rüljön nagyszülei, szülei, öccse és férje hamvai mellé.” 

20. oldalon közölt férfi portré helyes címe: 
„Papp Zsigmond: Apám arcképe, Gyoma, 1909. május, olaj-vászon 98x110 cm.” 

(Papp Zsigmond festette édesapjáról, idősb Papp Zsigmondról.)

Papp Zsigmond unokája, Futó Ilonka és családja kérésére.
Tisztelettel: Cs. Szabó István
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A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány

(5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.)
Közhasznúsági jelentése a 2008. évi tevékenységéről

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

Az alapítvány tevékenysége: 
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tehetséges di-

ákjai tudásának fejlesztése, rászoruló diákok támogatása.

Mérleg (ezer Ft-ban)
Előző év Tárgyév

Forgóeszközök 349 420
    Pénzeszköz 349 420
Eszközök összesen 349 420
Saját tőke 349 420
    - induló tőke, jegyzett tőke 30 30
    - tőkeváltozás eredmény 2257 319
    - tárgyévi eredmény -1938 71
Források összesen 349 420

Eredménykimutatás (ezer Ft-ban)
Előző év Tárgyév

Összes közhasznú
tevékenység bevétele 208 402
   támogatás 76 130
     - vállalkozástól - 60
     - magánszemélytől 76 70
     - alapítótól - -
     - önkormányzattól 100 100
     - központi költségvetéstől - 160
Egyéb bevétel 32 12
Összes közhasznú
tevékenység költsége 2146 331
  - anyagjellegű ráfordítás 29 -
  - egyéb ráfordítás 2117 331
Tárgyévi eredmény -1938 71

Az alapítvány valamennyi bevételét az alapítvány alapszabályá-
ban meghatározott célokra használta fel.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai díjazás nélkül végzik te-
vékenységeiket.

Farkas Zoltánné, az alapítvány képviselője

„Együtt a Kárpát-medencében”

2009. június 14-én, egy verőfényes, bár kissé szeles vasárnapon ke-
rült megrendezésre a VIII. Suttyomba Népzenei Fesztivál és Kézműves 
Vásár, melynek a Gyomai Tájház adott otthont. 

A fesztivál rendezői - Szujó Zsolt és Dr. Szonda István - már a kora 
reggeli órákban a tájház udvarán tevékenykedtek, hogy mire a fesztivál 
megnyitja kapuit, addigra minden tökéletes legyen. Segítségük is akadt 
szép számmal, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani! Dél-
előtt tíz órától kézműves bemutatók várták a kicsiket és nagyokat, akik 
nemcsak megtekinthették, hanem ki is próbálhatták a kosárkötést, a 
korongozást, a kovácsolást, a cukorfigura öntést és a papírmerítést. 
Kész remekművek születtek a fesztivál ideje alatt. 

Az éhes népet délben Poharelecz László látta vendégül egy-egy tá-
nyér finom gulyáslevessel. Tizenöt órakor a Fekete Rózsa sarkadi roma 
együttes lépett a színpadra, így elkezdődtek a várva-várt népzenei kon-
certek. Egy óra vérpezsdítő cigányzene után a moldvai muzsikát játszó 
Berbécs Zenekar szórakoztatta a dalimádó, táncos lábú közönséget. 
Őket követte a fesztivál házigazdája, a Suttyomba Zenekar, akik csak to-
vább fokozták a fergeteges hangulatot. Majd a vendégek együtt rúgták 
a port a tájház udvarán, amikor elkezdődött a táncház a közreműködő 
zenekarok részvételével. Kicsik és nagyok, kezdők és haladók egymás 
kezét fogva ropták a táncot. 

A Nap már lenyugvóban járt, amikor a fesztivál este fél kilenc tájé-
kán bezárta kapuit.

A hangulatos napnak két német hölgy is a vendége volt, akik Köln-
ből látogattak el városunkba. A műsor ugyanúgy lenyűgözte őket, mint 
a hazai közönséget. 

Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni, hogy jelenlétük-
kel színesebbé és emlékezetesebbé tették a rendezvényt!

Köszönjük  Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, Szarvas Város 
Önkormányzatának, valamint a Nemzeti Civil Alapprogramnak a támo-
gatást. 

Tímár Kitty

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!



HÍREK A KÁRPÁT-MEDENCÉBŐL

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

Kós Károly, 1925.
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„Krisztussal ezer esztendeig” 
– Pünkösdi búcsú Csíksomlyón 

443. alkalommal gyűlt össze Csíksomlyón több százezer em-
ber, hogy részt vegyen a búcsún. A helyi idő szerint 12.30-kor kez-
dődött ünnepi szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek 
mutatta be. A búcsú különlegessége, hogy idén számos magyar 
településen mutattak be szentmisét a csíksomlyóival egyidőben. 

A zarándokokat a ferences rend tartományfőnök-helyettese kö-
szöntötte. A szentmisében megemlékeztek az Erdélyi Egyházmegye 
alapításának ezredik, illetve a ferences rend pápai jóváhagyásának 
nyolcszázadik évfordulójáról. „443 évvel ezelőtt őseink itt kérték 
a Szűzanya segítségét” – mondta Jakubinyi György gyulafehérvá-
ri érsek a szertartás elején, majd köszöntötte Bábel Balázs érseket. 
„Ezeréves múltunkban több mint 900 esztendőn át Szent István 
akaratából egyházmegyénk alapítója döntése szerint az Erdélyi Egy-
házmegye a Kalocsa-Bácsi Érsekséghez tartozott a román konkor-
dátumig. Éppen ezért méltó és igazságos volt, hogy az az érsek jöjjön 
el hozzánk és hirdesse az igét, akihez tartoztak az erdélyi hívek, az 
erdélyi püspökség, az ezeréves történelem 90%-án át” – fogalmazott 
Jakubinyi György. Ezután köszönetet mondott a ferences szerzete-
seknek, hogy immár közel 700 éve őrzik a somlyói szentélyt.

„Itthon vagyunk. A magyar nemzet szíve itt dobog most ebben 
az ünnepi órában. Égi édesanyánk összeköt bennünket a világ bár-
mely tájáról érkezett magyarokat, de összeköti azokat is, akik más 
nemzethez tartoznak, mert az első pünkösd óta tudjuk, hogy az egy-
házban minden nemzetnek helye van” – mondta Bábel Balázs érsek 
a szentmise elején.

Szentbeszédében a kalocsa-kecskeméti érsek úgy fogalmazott: a 
Gyulafehérvári Érsekség 1000 éve beláthatatlan idő egy ember életé-
ben. „Úgyis jöttem ide, mint a szent koronát hozó Asztrik érsek 90. 
utóda. Beláthatatlan hosszú idő a 800 éves ferences rend története. 
Mégis most ezek a jubileumok összekötnek bennünket múltunkkal, 
jelenünkkel és remélhetőleg 1000 évnél is tovább tartó jövőnkkel. 
Összetartanak és összekötnek mindazokkal, akik a közös keresztény 
hitben a nemzettudatban magyarnak, székelynek, csángónak vallot-
ták és vallják magukat” – mondta homíliája elején Bábel Balázs.

Hogyan tekintsünk történelmünkre? – tette fel a kérdést. Ha 
valaki meg akarja ismerni történelmét, annak társalkodnia kell Is-
tennel – idézett egy francia gondolkodót. A Szűzanya is ezt tette éle-
tében. A Magnificat egyben egy rejtettt történelmi visszatekintés is, 
hiszen benne van az, hogy nemzedékről nemzedékre mit tett az Is-
ten. Felfedte benne Isten gondviselését. Nekünk is meg kell látnunk 
a múltban Isten gondviselését, mert a múlt erős gyökér, jelen és jövő 
ebből él. Fel kell fednünk benne Isten vonalvezetését. Ugyanezt kell 
tennünk saját életünkben is: fel kell fedeznünk benne Isten gondvi-
selését.

Istent nem lehet nagylelkűségben felülmúlni. Ő a lelki erősség 
adományát is nekünk ajándékozza, ahogy Szűz Máriának is adta, 
aki állt a kereszt alatt és nem rogyadozott. Ő akkor is hitte, amit 33 
évvel korábban mondott neki az Angyal: Isten neki adja atyjának 
házát és uralmának nem lesz vége. Rá kell tekintenünk bajainkban, 
hogy lelki erőt kaphassunk, hiszen ő a mi égi édesanyánk – folytatta 

Bábel Balázs. A világ és a mi magyar népünk is nagy válságban van. 
A magyarországi gondok kivetülnek a világ összes magyarjára. De 
minden megosztó szándék ellenére mi egyetlen nemzetet alkotunk 
– szögezte le.

Sokan csak a gazdasági válságot látják. Akik mélyebben látnak, 
azt mondják, erkölcsi válságban vagyunk. Azonban ennél is mé-
lyebbre kell tekintenünk, mert az erkölcs nem áll meg önmagában. 
Támaszt kíván. Az újkori ember elveszítette komoly istenhitét, im-
már 300 éve. Azóta egyre lejjebb csúszunk. Az erkölcsi válságban 
minden korrumpálódott, és ezt követte az értékválság. Mindennek a 
pénz a mércéje. Az összes többi bűnből könnyebb kigyógyulni, mint 
a pénzimádatból. Ma ott tartunk, hogy az áldozatos munkakörök-
ben dolgozó emberek, ápolók, tanítók vagy egy pláza dolgozója, egy 
hónap alatt nem szerez annyi jövedelmet, mint e világ gazdagjai egy 
óra alatt. Az értékválságot pedig nagyon könnyen követheti állam-
csőd is – figyelmeztetett Bábel Balázs.

A válsághoz hozzátartozik, hogy az emberiség őssejtjét, a csalá-
dot rombolják. Minden más együttélést fel akarnak emelni a család 
rangjára, miközben a családok támogatása csökken. Növekszik az 
abortuszé. Még a prostituáltak is kapnak újabban állami támoga-
tást. De a családok helyzete egyre inkább megnehezedik. A mara-
dék ifjúságot pedig megrontják. Mindenhová beszivárog az új kór, 
a gender-program, hogy mindenki döntse el szabadon, hogy férfi 
vagy nő akar lenni. Eddig mindig azért tudtunk felemelkedni, mert 
többen születtek, mint ahányan meghaltak. Mára ez a rend is meg-
fordult. Fel kell ébrednünk, mert a családokat, fiataljainkat tudato-
san rontják meg – hangsúlyozta a kalocsa-kecskeméti érsek.

Mit hoz a jövő? A csíksomlyói búcsú mottójára utalva (Krisz-
tussal ezer esztendeig) Bábel Balázs elmondta: nemcsak a múltra 
utal, hanem a jövőre is. Milyen jövőkép áll előttünk? Kisemmizet-
tek lettünk. Kifizethetetlen adósság jármában nyögünk. Növekszik a 
munkanélküliség. A kilátástalanság, a depresszió egyre több embert 
taszít a mélyszegénységbe. Statisztikák szerint több, mint három-
millió embert.

Szüntelenül imádkozzatok! Úgy szeressétek egymást, ahogy én 
szerettelek titeket! A hegyi beszéd, a nyolc boldogság magában fog-
lalja a Tízparancsolatot. Nem a tilalmakra, hanem az eszményekre 
hívja fel a figyelmünket. Jézus Krisztus a mi örök eszményünk. Őt 
kell követnünk. Amikor boldogságot ígér a szegényeknek. Ki kell 
állnunk értékeink mellett, akkor is, ha üldöznek bennünket. Legyen 
gondunk a szociálisan rászorulókra! Ha ezek megvalósítására tö-
rekszünk, akkor nemzetünk megmarad, újjászülethet és még azt is 
remélhetjük, hogy a végítéleten jobbjára állít bennünket. Össze kell 
fognunk! Mert nem vette le rólunk a Magyarok Nagyasszonya a 
kezét. Sem a Csíksomlyói Szűz Mária! Ő velünk van! Hozzá kell 
folyamodnunk úgy, ahogy ezer évvel ezelőtt a mi Szent István kirá-
lyunk végső elkeseredettségében felajánlotta a koronát, úgy ajánl-
juk fel mi is az életünket neki. 

Magyar Kurir
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Lengyelországi kirándulás

Négy kellemes napot töltöttek a Rózsahegyis nyolcadikosok testvéris-
kolánk, Pilzno vendégeként. Akik sikeres nyelvvizsgát tettek, a Rózsahegyi 
Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatásával utazhattak Lengyelországba. 
Pilzno nevezetességei után meglátogatták Zakopane havas hegyeit, majd 
visszatértek a forró nyárba.

Angol nyelvi verseny

Az Országos Levelező Nyelvi Verseny 4. fordulója után eredményt hir-
dettek a Starter kategóriában. A Rózsahegyis negyedikesek közül első lett  
Csapó Elek, Gresó Barnabás, Mátyás Zsanett csapata, negyedik helyen pe-
dig Bognár Nóra és Kulik Adrienn végzett. Eredményesen szerepelt Kovács 
Szávitri. Felkészítőjük Gresóné Farkasinszki Katalin.

Gyomaendrőd Város Sportjáért

A Kihívás napján, az endrődi sportpályán, Várfi András polgármester 
nyitotta meg az ünnepséget, majd köszöntötte a több mint 400 fiatalt. 
Ezután átadta Vaszkán Gábornak, a Rózsahegyi iskola testnevelőjének a 
Gyomaendrőd Város Sportjáért elismerő oklevelet. A kitüntetésre a Diák-
sport Egyesület terjesztette fel az atlétika szakedzőt, és a díjat a Képviselő-
testület adta.

A nap további részében volt aerobic, foci, kézilabda, sorverseny, 
kiütőcske és az alsósoknak kerékpáros közlekedési verseny is.

Az év sportolója

Virágesővel köszöntötték a hozzátartozók a ballagó nyolcadikosokat 
az endrődi ligetben. A rendkívüli szépségű természeti környezetben meg-

tartott ünnepségen Szabó Balázsné az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke gravírozott tollal és oklevéllel jutalmaz-
ta a kitűnő tanuló ballagókat: Gonda Évát, László Lorettát, Liszkai Máriát, 
Szentpéteri Balázst és Tokai Kingát. 

Oklevelet és gravírozott perselyt kaptak az Önkormányzattól azok a 
nyolcadikosok, akik országos versenyeken az első hat között értek el helye-
zést: László Loretta, Nándori Nándor. Az év sportolója kitüntetést és a vele 
járó kupát Nándori Nándor nyerte, aki többek között Békés megye váloga-
tottjának tagjaként országos bajnok lett 4x800 m-es váltófutásban. A bal-
lagás képeit megtekintheti az iskola honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu

Gergely Diák-díjasok

A díjat Gergely Ágnes endrődi születésű Kossuth-díjas írónő alapította 
1997-ben. Anyagi forrását az írónő rendszeres támogatásával biztosítja. 

A legjobb eredményt elérő, példás magatartású, végzős Rózsahegyis 
diák kaphatja a nevelőtestület döntése alapján.

Az idén megosztva kapta a díjat és a vele járó oklevelet László Loretta, 
Szentpéteri Balázs és Tokai Kinga.

Zene nélkül mit érek én…

A Hangszeresek Országos Szövetsége az éneklés, zenélés népszerű-
sítésére versenyt szervezett. Máté Péter és S. Nagy István szerzeményét 
énekelték videóra a Rózsahegyis negyedikesek, majd a filmet feltöltötték 
az internetre. Itt lehetett szavazni a videó megtekintésével. Az 53 versenyfil-
met 130.000 alkalommal nézték /néztük/ végig a szavazás ideje alatt. A film 
megtekinthető az iskola honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu

Eredményképpen hangtechnikai vásárlásra szóló kedvezmény-utal-
ványt nyertek. Segítőik: Nagy Ildikó, Kónyáné Jakab Ida, Szujó Csaba.

Nemzetközi atlétikai 
verseny Varsóban

Szerető József 
Rózsahegyis ötödikes is tagja 
volt annak a magyar sport-
delegációnak, amely Varsóba 
utazott a IV. Nemzetközi Gyer-
mek Atlétikai Versenyre. Egye-
dül képviselte Békés megyét a 
36 fős magyar válogatottban. 
A varsói Testnevelési Egye-
tem atlétikai stadionjában 8 
ország sportolói részvételével 
tartott tornán a magyar csa-
pat második, Józsi pedig 1000 
méteren bronzérmes lett. 
Edzője Vaszkán Gábor.

A Tátra havas csúcsai előtt Zakopaneban

Gergely Diák-díjasok  Szentpéteri Balázs, Tokai Kinga, László Loretta

Szerető József bronzérmet szerzett 
Varsóban a Nemzetközi Gyermek 
Atlétikai Versenyen

Szabó Balázsné kitűnő tanulókat jutalmazott
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Magyar Vöröskereszt
Gyomaendrődi Területi Szervezete
5502 Gyomaendrőd Fő út 3/1. 
Tel. : 70/ 933-8282 
E-mail: gyomaendrod.voroskereszt@fibermail hu

FELHÍVÁS!

A Magyar Vöröskereszt 2009. július 11-én, szombaton ország-
szerte egész napos adománygyűjtés szervez közterületeken. Hazánk 
legnagyobb karitatív szervezetének önkéntesei közel 40 városban visz-
nek hordozható perselyeket az utcára, hogy az így beérkezett pénzado-
mányokból támogassák a rászorulókat. 

Ehhez az akcióhoz csatlakozik Magyar Vöröskereszt Gyomaendrődi 
Területi Szervezete is július 11-én 8-11 óráig a Pásztor J. úti piactéren 
és környékén.

A gyűjtést a MVK Gyomaendrőd Területi Szervezet Önkéntesei 
végzik egységes megjelenéssel (vöröskeresztes póló, vöröskeresztes 
emblémával ellátott perselyek).

A beérkezett pénzadományokból élelmiszert vásárolnak, amivel 
a helyi rászorulókat támogatják.

A jelenlegi gazdasági válság idején különösen fontossá vált a ne-
héz helyzetben élő embertársaink támogatása, ami az adománygyűjtés 
terén új, az emberek közvetlen megszólítására építő módszer alkalma-
zását teszi szükségessé. A Magyar Vöröskeresztnél új a kezdeményezés, 
amit már a nyugat-európai vöröskereszt szervezetek régóta sikerrel al-
kalmaznak.

Az önkéntesek – akik ruházatukon a Magyar Vöröskereszt jól lát-
ható lógóját viselik majd – kizárólag a közterületeken tevékenykednek. 

Tisztelettel kérjük, aki teheti, adományával segítse a rászorulókat.
Nagyné Pintér Ágnes  

területi vezető

Tisztelt Véradók! Tisztelt Lakosság!

A Magyar Vöröskereszt Gyomaendrődön három alkalommal szer-
vez véradást a nyár folyamán.

Gyoma városrészen a Katona József Művelődési Ház 
ad helyet rendezvényünknek

2009. július  13-án   8- 11.30 óra   és
2009. július 20-án    8- 11.30 óra között.

Endrőd városrészen a Közösségi Házban 

2009. augusztus  24-én  8- 10.30 óra között.

Személyi igazolványát és TAJ- kártyáját 
feltétlenül hozza magával!

A vöröskereszt minden régi és új véradót szeretettel vár!

Segítsen, hogy segíthessünk!

A VÖRÖSKERESZT FELHÍVÁSA

Póni mondóka

Pici-paci,
Kipp-kopp,
Jön a póni
Hoppla-hopp,
Ülj fel a hátára,
elvisz téged
a vásárba

Ujházi Aranka verse

A Százszorszép Óvoda év végi rendezvényei

Május 15-én nagycsoportosaink tornabemutatójával nyitottuk 
meg a már hagyományos Családi délutánunkat. Óvodánk udvarán 
nagyon sok színes, vidám, kötetlen programmal vártuk a leendő és 
jelenlegi óvodásainkat, szülőket, nagyszülőket, családtagokat. Óriás 
légvárral, játszóházzal, pónilovaglással, állatsimogatással, koncert-
tel kedveskedtünk a gyerekeknek, amelyeket a szakács nénik ízletes 
paprikás krumplija és a szülők finomabbnál finomabb süteményei 
tettek teljessé. A nap végén tombolázással, a kis Százszorszépek 
néptánc műsorával, közös táncházzal zártuk a délutánt.

Május 19-én gyermeknapi kirándulást szerveztünk a Debrece-
ni Állatkertbe.

Az egy napos kirándulással a természet, a benne lévő növény-és 
állatvilág megismerése volt a célunk. Szeretnénk, ha már óvodás-
korban is ráébrednének gyermekeink a szülőhazájuk adta gyönyö-
rűségekre, „hisz valóságos ékszerdoboz ez a kis ország.”

Reggel indultunk, s amikor kiértünk a városból, csodálkozva 
néztük, mily szép a világ, házak helyett végre zöld növények és pi-
pacsos búzatáblák között futott velünk az autóbusz.

Amikor besétáltunk az állatkert kapuján, a növények és szebb-
nél-szebb állatfajok vettek körül bennünket. Mindannyiunknak 
tetszett, hogy az állatok ugyan „bezártságban” élnek, de nagy terek-
ben, amelyek igényeiknek megfelelően vannak kialakítva.

Május 20. Kihívás napja és X. Ovi-Olimpia
Ezen a napon óvodásaink apraja- nagyja kivette részét: a zenés 

tornából, sor- és akadályversenyekből, labdajátékokból, táncházból. 
Az olimpián tornabemutatóval és különböző versenyszámokkal je-
leskedtek kis tornászaink.

Május 30. Évzáró műsor - Ballagás
„Úgy érkeztünk mindannyian, hogy nem volt szavunk,
Egyikünk se kérte, mégis mind itt vagyunk.
Piciny magból kikeltünk, mint nyíló virág, 
Ahány ember, annyiféle csodálatos világ.”
Ezen a jeles napon ünneplőbe öltözött óvodánk, és színvonalas, 

gyermekcentrikus műsorral zártuk az évet, búcsúztattuk iskolába 
készülő óvodásainkat.

Egyik legszebb napunk a gyermeknap, amelyet június 4-én tet-
tünk emlékezetessé.

Arcfestéssel, légvárral, finomságokkal, ajándékokkal és sok- sok 
játékkal kedveskedtünk apróságainknak.

Június 12-én a Maci csoportos gyermekekkel egy remek dél-
előttöt töltöttünk az Endrődi Tájházban. Nagy érdeklődéssel hall-
gattuk Szonda Pista bácsit, aki a Tájház értékeiről, emlékeiről me-
sélt. Látogatásunk örömteli élménye volt, hogy kemencében sült, 
saját készítésű perecet, kalácsot majszolhattunk, és az udvaron sza-
badon játszhattunk.

Beszámolónk csak akkor teljes, ha a tanév lezárásaként kö-
szönetet mondunk a Szülőknek, akik egész évben támogattak 
bennünket, együttműködtek velünk, segítették munkánkat. Kö-
szönjük!

Gyomaendrőd, 2009. június
Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete
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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

Sokan szavaztak a változásra

Köszönöm Békésszentandrás, Csabacsüd, Hunya, Gyomaendrőd, 
Kardos, Kondoros, Örménykút  Szarvas lakosságának, hogy elmentek 
véleményt nyilvánítani. Az Európai Parlamenti választások kapcsán 
bebizonyosodott, hogy a Fidesz-KDNP kormányképes erőt alkot, az 
MSZP-vel és az SZDSZ-szel szemben pedig a választók teljes bizal-
matlansága nyilvánult meg. Az emberek, akik reményt, rendet és biz-
tonságot akarnak, azok a Fideszben megtalálják a kiszámíthatóságot, a 
válság túlélésének megoldását.

Települések FIDESZ-
KDNP MSZP JOBBIK MDF SZDSZ MCF ROMA Ö. MUNKÁS-PÁRT LMP-HP

Gyomaendrőd 1750 565 758 175 32 4 70 68
Szarvas 2485 759 1960 156 67 4 49 115
Békésszentandrás 737 144 451 41 7 1 27 24
Csabacsűd 332 92 162 22 9 1 3 2
Hunya 143 29 37 12 2 1 0 0
Kardos 155 15 26 6 0 1 0 5
Kondoros 835 158 163 71 11 1 20 6
Örménykút 75 22 26 6 1 0 2 2
Választókerület  összesen 6512 1784 3583 489 129 13 171 222

Annak ellenére, hogy ennek a választásnak nem volt közvetlen 
hatása a legtöbb választópolgár életére, mégis, Közép-Európában a 
legtöbben, Magyarországon járultak az urnákhoz, hogy kifejezzék vé-
leményüket a belpolitikáról. A választás országos eredményeiből az is 
kitűnik, hogy az MSZP-kormány a változás akadályává vált.

Domokos László
Szarvas, Gyomaendrőd, Békésszentandrás, 

Kondoros, Kardos, Hunya, Csabacsüd, Örménykút
országgyűlési képviselője

2009. június 8-án véget ért a 
megyei labdarúgó bajnokság.
Csapatunk szezonzárója itthon 
a Kondorosi TE ellen 2:1-es 
vereséggel végződött 450 néző 
előtt. Sajnáljuk, hogy a dobogó-
ról lemaradtunk, pedig a sze-
zon nagy részében ott voltunk. 
Hanyecz Jancsink 3. helyre 
tornázta fel Kondorost. A mi 6. 
helyünk is szép.

1. Battonya 22-6-2 89:36 72 
pont
2. Rákóczi 14-12-4 60:32 54 
pont
3. Kondoros 16-4-9 46:39 52 

pont
4. Sarkadkeresztúr 14-9-7 62:32 51 pont
5. Jamina 14-7-9 58:46 49 pont
6. Gyomaendrőd 14-7-9 42:45 49 pont
7. Szabadkígyós 12-7-11 43:47 43 pont
8. Méhkerék 11-8-11 40:35 41 pont
9. Csabacsűd 11-8-11 58:59 41 pont
10. Mezőhegyes 11-6-13 46:56 39 pont
11. Szarvas 10-5-15 50:57 35 pont
12. Szeghalom 9-8-13 39:47 33 pont
13. Mezőberény 10-4-16 27:47 34 pont
14. Békés 8-8-14 40:49 32 pont
15. Kaszaper 9-1-20 48:73 28 pont
16. Mezőkovácsháza 3-4-23 27:72 13 pont

Lesz még jobb is! Hajrá Gyomaendrőd!
Márton Gábor
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Ernest Hemingway (1899. július 21.- 1961. július 2.)

Elmúlt havi irodalmi olda-
lunkon Mácz István üzeneté-
vel találkozhattak Olvasóink. 
Most is őt hívjuk segítségül, 
amikor Ernest Hemingwayre 
emlékezünk születésének 110. 
évfordulóján. Kísértés a jóra 
című könyvében számba veszi 
az erkölcsi értékeket. Köztük az 
állhatatosságot. Hemingway 
legismertebb műve - Az öreg 
halász és a tenger - meghatáro-
zó élményű irodalmi olvasmány, 
kötelező tananyag. Sok évvel 

ezelőtt Mácz Istvánt is megszólította, írásra sarkallta. Hemingway 
öreg halásza és az állhatatosság című munkájának részletével idézzük 
meg az amerikai irodalom óriását.

Nyolcvannégy napon át minden reggel kievezni a tengerre. 
Mindennap várni, hogy horogra akad egy hal. Minden este úgy 
menni haza, hogy üres marad a háló, üres a csónak. A kunyhó még 
ennél is szegényebb. A nyolcvanötödik napon pedig újra tengerre 
szállni… Kitartás kell ehhez, erő. Ilyen erős volt Santiago, a havan-
nai halász. Hemingway mutatja be őt Az öreg halász és a tenger 
című regényében.

Arcát ráncok barázdálták. Minden öreg volt rajta. Csak a szeme 
volt vidám és töretlen fényű. Egyedül halászott a tengeren. Nyolc-
vannégy nap alatt nem fogott semmit. A reményt mégsem adta fel. 
Különben sem csüggedt el sohasem. Egyetlen barátja, egy fiatal fiú, 
akit halászni tanított, a nyolcvannegyedik napon felkereste. Vacsorát 
hozott neki. Beszélgettek. Az öreg mesélt a sok- sok napról, melyen 
nem fogott semmit. Elkeseredés nélkül beszélt. A fiú ezt csodálta 
benne. Az öreg halász bízott abban, hogy majd talál egy nagy halat. 
Biztos. Ha már nem is olyan erős, mint képzeli, de sok fogáshoz ért 
és van benne kitartás.

Hajnalban, mikor még sötét volt, a nyolcvanötödik napon a fiú 
ébresztette föl. A csónakhoz kísérte az öreget.

- Sok szerencsét, Santiago. 
- Sok szerencsét- felelte az öreg. Aztán evezni kezdett kifelé az 

öbölből.
Rendületlenül evezett a sima tengeren. Egyre messzebb a parttól. 

Madarak adtak jelet, hol úsznak a halak. Delfinek kísérgették a csó-
nakot. Repülőhalak ugrottak fel és hullottak vissza. Az öreg halászt 
egyetlen gondolat éltette: „valahol itt kell lennie az én nagy halam-
nak… ma van a nyolcvanötödik nap, és ezen a napon is becsülete-
sen kell halásznom”. Santiago hol magában beszélt, hol hangosan 
mondta ki a szavakat. Úgy dolgozott, mintha az első nap jött volna 
ki a tengerre.

A zsinórt, melynek végén a horog és a csalétek volt, a hüvelyk-
ujja és a mutatóujja közt tartotta. És figyelt, órákon át figyelt. Aztán 
megrándult a zsinór, megfeszült és egyszerre a zsinóron érezte, hogy 
hatalmas súlyú hal húzza, vonja lefelé.

„Az embert el lehet pusztítani, 
de nem lehet legyőzni.”

„Nyeld le úgy, hogy a horog hegye átfúrja a szívedet és öljön 
meg- gondolta magában.”

A hal állhatatosan úszott befelé a tengeren. Az öreg állhatatosan 
fogta, tartotta a zsinórt. Eltelt négy óra, majd dél lett, majd este, majd 
éjszaka. A hal szakadatlan úszott, a havannai halász pihenés nélkül 
tartotta a zsinórt.

„Furcsa, nagyszerű hal, Isten tudja, hány esztendős lehet- gondol-
ta. –Még soha életemben nem fogtam ilyen erős halat.”

Közeledett a hajnal. A hal egyszerre csak szökött egy nagyot. 
Megbillentette a csónakot. Santiago arcra esett. Vér csorgott az ar-
cán. A zsinór kezét és hátát egyaránt vágta. Nem törődött a fájda-
lommal; a küzdelmet nem adja fel!

A nyolcvanhatodik napon érezte, hogy a hal még nem fáradt el. 
Csónakja farán egy kis madár pihent meg. Jólesett látni  „valakit”. A 
hal ismét hatalmasat rántott a zsinóron. A halász majdnem a tenger-
be esett. Keze görcsbe rándult. „Türelem, kezem, türelem- mondta.” 
Nagyon egyedül érezte magát. A zsinór emelkedni kezdett. A hal 
felbukkant. Bíborvörös  volt a háta, meg a feje. Csillogott a napfény-
ben. 

A hal rendületlenül úszott tovább.
„Nem vagyok vallásos ember - mondta. De azért elmondok tíz 

Miatyánkot és tíz Üdvözlégyet, hogy kifoghassam ezt a halat…”
Délután még mindig egyenesen úszott a hal. Az öreg félve várta 

az éjszakát. Ha a hal bírja, bírja ő is! Válla, keze fájt. Aludni próbált 
kényszeredett helyzetben. A hold már rég feljött, amikor arra riadt, 
hogy a hal feldobta magát a levegőbe, aztán nagy csattanással hullott 
vissza a vízbe. Tíz- tizenötször dobta fel magát. Olyan volt, mint aki 
semmitől sem fél, bátor és rendíthetetlen.

„Inkább magad légy bátor és rendíthetetlen, öreg- mondta.”
A hal körözni kezdett. Az öreg szédült, rosszullét kerülgette. Egy-

re közelebb húzta magához ellenfelét. „Légy higgadt és erős, öreg – 
biztatta magát fennhangon.”

Háromszor- négyszer ütköztek össze. Közelharcot vívtak, míg 
végül a szigonyt belevágta közvetlenül a melluszony alatt a hal olda-
lába. A halálra sebzett hal kiemelkedett a vízből, aztán visszazuhant 
a tengerbe. 

A szívéből csorgó vér vörösre festette a vizet. Hét és fél mázsára 
becsülte a súlyát. A part felé fordította csónakját. Nézte a halat, alig 
akarta hinni, mekkora?! Azt hitte, vége a küzdelemnek. Kitartása 
elnyerte jutalmát. Öröme csak egy órát tartott. A vérre megjelentek 
a makaocápák. Kettőt megölt közülük. Halálos fáradtság vett rajta 
erőt, de állhatatosságát nem győzte le.

„De hát az ember nem arra született, hogy legyőzzék- mondta. 
Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni.”

Újabb cápák jöttek. Lapátorrú cápák. Újabb küzdelem, keserves 
harc velük. A nagy halat tépték, ették. Már elvitték a hal negyed ré-
szét. „Verekszem velük majd- mondta. –Verekszem, amíg meg nem 
halok.” Vállát a csónak farának nyomta. Fájt. Érezte, hogy él.

Éjfélkor már falkában jöttek a cápák. Kaszabolta őket. Kitartóan 
küzdött. Nem adta fel a reményt. Vállalt feladatát állhatatosan kell 
teljesítenie. Önmaga előtt. Az eredmény? Csak az a fontos, hogy 
helytáll. Ezt érezte fontosnak.

A nagy halat szétrágták a cápák. Mikor már csak a csontváz 
maradt a csónakhoz kötve, elmaradtak a ragadozó halak. Terhétől 
megszabadulva a csónak könnyedén siklott a part felé. 

Mikor a kikötőbe ért, már nem égtek a lámpák. Hazafelé a fá-
radtságtól fölbukott. Kimerülten ért kunyhójába. Ivott egyet s lefe-
küdt.

Reggel látták az öreg csónakját s mellette a tizennyolc láb hosszú 
csontvázat. Mindenki sajnálta az öreg halászt. Különösen a fiú. Sírt. 
Siratta öreg barátját és még jobban szerette. A fiú tudta, mekkora 
küzdelmet vívott a halász az óriási hallal. Az öreg halász később 
alázatos egyszerűséggel mesélt a fiúnak a három napról. És beszélni 
kezdett a holnapról, új lándzsákról, pengékről, hogy újra kieveznek 
a tengerre…

A nyolcvannyolcadik nap estéjén a fiú az öreg halász mellett 
maradt. Ott ült mellette és virrasztott. Azt nem tudta, hogy az öreg 
oroszlánokról álmodott. Csak a nyolcvannegyedik napot tudta, a há-
rom napot tudta, azt tudta, hogy barátja erős ember, állhatatos.
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Július
Sóskakrémleves

A megtisztított sóskát margarinon megfuttatjuk, megsózzuk és saját levében 
pároljuk. Hagyjuk elpárologni a levét, meghintjük liszttel és rántás sűrűségűre 
hígítjuk. Mixerrel simára dolgozzuk, majd felengedjük levessé. Közben kemény 
tojást főzünk, melyeket kockákra vágunk. A tányérokba tesszük a tojás kockákat, 
rá a levest és néhány kanál tejfölt.

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

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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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.

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

HORNOK IMRE, aki Hunyán a Bartók u. 1. 
sz. alatt lakott, 80 éves korában visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Gyászolja: felesége, lánya, veje, 
unokái és a rokonság

ÖZV. JAKUS ISTVÁNNÉ RÁCZ HERMI-
NA, aki Endrődön Öregszőlőben a Diófa u. 16. 
szám alatt élt, hosszan tartó betegség után el-
hunyt. Gyászolják: gyermekei és családjuk

KISZELY LAJOS Hunya, Kossuth u. 34. sz. 
alatti lakos, 74 éves korában visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Gyászolja: felesége, lánya, veje, 
unokái és a rokonság

TÍMÁR LÁSZLÓ, aki Endrődön a Selyem 
úton lakott, életének 57. évében hosszú betegség 
után elhunyt. Gyászolja: családja

SZMOLA ERNŐ ny. iskolaigazgató, volt 
hunyai lakos június 23-án, 81. évében az Égi 
Hazába költözött. Gyászolják: családja és volt 
tanítványai

VÉHA JÁNOS, aki Endrődön élt, türelem-
mel viselt rövid betegség után 94 évesen el-
hunyt. Gyászolják: a családja és a rokonok

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

édesapánk, Véha János temetésén részt vettek, 
fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

†
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 takarítását, 
karbantartását támogathatjuk adományok 
felajánlásával:

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

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

Fényképalbum
Endrődi focicsapat 1935-1936

Kiss Tóth Imre
Hunya András

Matuska Imre (Cili)
Kovács Imre (Stüszi)

Kertes Lajos
Tímár László (Mucsa)

Simon István
Kurilla László I. (Bul)

Kovács Pál
Koós László

Kurilla László II.

Hogyan lehetünk sikeresek? 

- tette fel a kérdést előadásában Dr. Bakanek György, az Endrődi Közösségi Házban.

Az Endrődi Közösségi Házat működtető Templárius Alapítvány pályázatot nyújtott be 
a helyi Önkormányzat Ifjúsági Alapjához, hogy az elmúlt évhez hasonlóan folytatni tudja az 
ifjúsági egészség délután programját. Pályázatunk sikeresnek bizonyult, és így május 21-én 
megtartottuk az ifjúsági programot. Az előadás előtt Hangya Lajosné, a Humánpolitikai 
Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent fiatalokat. Ezt követően „A siker titka, avagy a 
felnőtté válás, az örömszerzés és annak buktatói” címmel megtartotta „rendhagyó óráját” Dr. 
Bakanek György életmód tanácsadó, a MOB orvosa. Az előadó arról beszélt, hogy ki lehet 
sikeres, beszélt az alkohol, a cigaretta és a drog káros következményeiről. Elmondta, hogy 
napi egy pohár bor elfogyasztása az egészségünket szolgálja, de a mértéktartás minden-
ben nagyon fontos. Kiemelte, hogy a számítógép túlzott használata mennyire befolyásolja 
személyiségünk leépülését. Javasolta, hogy inkább olvassunk sok könyvet. A szintetikus 
anyagok bevitelével a szervezetbe nagyon romboló hatású lehet.

Az idő rövidsége miatt sajnos nem volt idő mindenre kitérni. Pl. a párkapcsolatokról 
nem esett szó, de megígérte, ha legközelebb meghívást kap, szívesen folytatja a megkez-
dett gondolatokat.    

Itt szeretnénk köszönetet mondani Gyomaendrőd Város Önkormányzata Ifjúsági Alap 
programban nyújtott támogatásáért. 

Ungvölgyi János
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Kedves vásárlóim!
Júliusi ajánlataim:

•	 növényvédőszerek,	műtrágyák,	növény-
tápok

•	 kézi	permetezőgépek,	öntöző	tömlők,	
szórófejek

•	 szivattyúk,	permetező	alkatrészek
•	 fűnyírók,	bozótvágók,	vágódamilok,	
tárcsák

•	 bográcsok,	állványok,	gázégők,	faszén
•	 védőfelszerelések	(sisak,	kesztyű-
bakkancs,	esőruha)

•	 műanyag	áruk,	-	műanyag	kuka	120-110	
l	-	hordók

•	 festék	áruk	-	olaj	-	zománc,	-	külső-belső	
falfestékek,

•	 hígítók,	ecsetek,	glett	anyagok,	csempe-
ragasztók

•	 kézi	szerszámok,	barkácsgépek,	szegek,	
csavarok

•	 befőzéshez	üvegek,	üvegtetők
•	 drótkerítések,	kötöződrótok,	alu	létrák
•	 kerti	szerszámok,	lombszívók

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

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


