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A tartalomból:

XIII. Rózsahegyi Napok - 16. oldal

XI. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és 
Túrófesztivál (május 1-3) képekben - 20. oldal

„Apropó, 2009. május 8-10. között a Ró-
zsahegyi Napok alkalmával az Endrődi Bará-
tok köre ismét összejövetelt rendez” 

Ezen szavakkal fejeztük be ismertetőn-
ket a Gyomaendrődi Világtalálkozóról a Vá-
rosunk cimű újságban, 2009. március 31-én, 
és ahogy akkor a világ négy égtája felé szét-
széledt a társaság, most fordítva ugyanezen 
irányokból -ismét számosan- összejöttünk. 
Ki gyalog, ki repülővel, ki lóháton. (100 lovas 
kocsikon.) Újabb lehetőség, komoly valamint 
vidám, szép dolgokban való részvételre.

Amint a közzétett Meghívóból láthatjuk 
a RÓZSAHEGYI NAPOK rendezvénysorozat 
május 8-10 között két testület gondozá-
sában jött létre: A Rózsahegyi Kálmán Ál-
talános Iskola, és az Endrődiek Baráti Köre 
vezetése szervezésének keretében. Kiemelt 
díszvendégünk: Abóczky Róbertné Rózsahe-
gyi Marika volt.

Az első nap május 8. péntek

Ez a nap még a szorgos munka jegyé-
ben kezdődött a felsőbb osztályok részére. 
8 órakor a diákok vetélkedő keretében adtak 
számot tudásukból, Rózsahegyi Kálmán élet-
útjáról. 

Majd 9 órakor a jeles nap alaphangját  
Farkas Zoltánné  igazgatónő és a Baráti Kör 
tagjának -Giricz Lászlónak-ünnepi megnyitó 
beszéde adta meg, a Rózsahegyi Kálmán Is-
kola főbejárata előtti terecskén.  A két egy-
kori szellemi óriás - Rózsahegyi Kálmán és 
Timár Máté - szobrának „figyelő” szemei előtt 
történtek a dolgok. Továbbá a díszvendégek, 
köztük Rózsahegyi Marika ültek a székeken 
az első sorban. Körülöttük a tanárok és diá-
kok állva nézték-hallgatták a szép megnyi-
tó eseményeit, és készültek gondolatban a 
nap(ok) további dolgaira, eseményeire.

Ezután a kisebbek moziba mentek, vi-
szont a hagyományoknak megfelelően, a 
fölsősök rendhagyó órákon vettek részt 10 
órától. A rendhagyó órákat az endrődi isko-
lák egykori diákjai, a Baráti Kör tagjai és más, 
jeles eredményeket elért meghívott előadók 
tartották. Hogy miről? Idézzük az iskola ösz-
szefoglalóját.

„Gulyás Péter az ásványok keletkezésé-
vel, fajtáival és felhasználásával ismertette 
meg közönségét. Dr. Szilágyi Ferencné az 
endrődi tájnyelv ismeretéből vizsgáztatta 
hallgatóságát. Kézbe vehették a hagyomá-
nyos cipész szerszámokat Dr. Szonda István 
e l ő a d á s á n . 

Az Endrődi Barátok ismét összejöttek

folytatás az 5. oldalon

Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
és Óvodából: 

Kovácsműhelyben jártunk -  7. oldal

50 éves házasságkötési évfordulók - 12. oldal
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FELHÍVÁS

Készül az emlékhely a nagylaposi és a varjasi iskolák 
tiszteletére!!!

Az előzetesen már meghirdetett emlékmű állítás Nagylaposon 
2009. augusztus elsején lesz, az ünnepség délelőtt 10.00 órakor kez-
dődik. Az emlékoszlop avatására szeretettel várunk mindenkit, aki 
régen Nagylaposon és Varjason élt és itt járt iskolába. Az ünnep-
ség után egy finom ebédre és baráti beszélgetésre lesz lehetőség a 
Nagylaposi Birkacsárdában, melyre tisztelettel hívunk és várunk 
minden Gyomaendrődön élő, vagy innen elszármazott és most ha-
zalátogató nagylaposi és varjasi lakost.

Köszönjük az eddig befizetett adományokat, és továbbra is vár-
juk az anyagi segítséget az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet  
53200015-15252973 számlaszámára.

A részletes programot, az utazással és étkezéssel kapcsolatos 
tudnivalókat a július elején megjelenő helyi lapokban és a város in-
ternetes honlapján (www.gyomaendrod.hu) tesszük közzé. 

Elérhetőségeink:   
Gubucz Béláné Földvári Erzsébet  66/610-682
Lovászné Habzda Irén  66/284-949
Fülöpné Takács Ágnes  agnes.takacs55@gmail.com
Szunyog Antalné
Személyesen: hétfőtől-csütörtökig  8.00-16.00 óráig
Levélben:  5502 Gyomaendrőd, Fő u. 5 .sz.

Erdősi István nyilatkozata:
Az első körben néhány Kocsorhegyen végzett diák is úgy gon-

dolta, hogy csatlakoznak a nagylaposi kezdeményezéshez, de a 
többség megváltoztatta ezt a döntést, és önállóan akarnak emléket 
állítani a volt iskolájuknak.

Tisztelettel: a szervező bizottság

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.

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

HUNYAIAK I. TALÁLKOZÓJA
Szeretettel meghívjuk a Hunyaiak I. Találkozójára azokat a 

polgárokat, akik már nem községünk lakosai, de valaha itt éltek.
A találkozóra 2009. június 27-én szombaton Hunyán a Mű-

velődési Házban kerül sor, melyre mindenkit  szeretettel várunk.

Program: 

10.00 Szent László napi  búcsúval egybekötött Istentisztelet  
a helyi Római Katolikus Templomban.

12.00 Ebéd  
           Részvétel: 2.000.-Ft/ fő    svédasztal
           Helye:  Búzavirág  vendéglő
            Jelentkezni :  66/ 294-141 telefon     2009. június 20-ig

14.00  Ünnepélyes megnyitó a Művelődési Házban 
        A megnyitót tartja: Petényi Szilárdné polgármester
        Pillanatképek Hunya  község  életéből 
         Hunyai  diákok és a helyi Idősek Klubjának  gálaműsora
        a Hunyai Nosztalgia zenekar műsora 

Fellépnek: 
 - Szent Gellért Katolikus Általános Iskola diákjai,  
 -  Körös - menti Táncegyüttes Alapítvány, 
 - Színfolt Mazsorett Csoport táncosai, 
 - a Hunyai Idősek Klubjának Népdalkórusa, Színjátszó cso-

portja, a helyi Rockzenekar

16. 00   „Településünk múltja – látogatás az id. Szabó Béla  és 
Neje Falumúzeumába (Hunya, Óvoda utca 8. sz.)

18. 00   A magyar népdal és operettmuzsika gyöngyszemei
Helye :  Művelődési Ház
Fellépnek: Leblanc Győző, Tóth Éva operett művészek  

19.30   Bál a Búzavirág vendéglőben
További információk: 
Hunya Község Önkormányzata 5555 Rákóczi út. 19.
Fülöpné Kővári  Ágnes    Tel.:  66/ 294-141
Fax: +36 (66) 294-200
e-mail: hunya_onkorm@tvn.hu       Web site: www.hunya.hu

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-ig 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 
eladó. 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 május hónapban

A Képviselő-testület a 2009 április 30-i ülésen elfogadta azt a módosító 
indítványt, hogy ekkor még nem dönt az Idegenforgalmi alap felosztásá-
ról. Ennek oka, hogy a Bizottságban, az első fordulóban nem volt szakértő, 
illetve javaslat érkezett azokról az elvekről is, melynek mentén egy igazsá-
gosabb rendszert lehet kialakítani. Ezért május első felében újra összeült a 
testület és a második fordulóban megszületett a végleges döntés. A nyertes 
pályázókat a hivatal kiértesítette.

Ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjának megállapítá-
sáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rendeletmódosítás vitája

Az idei évben már módosításra került ugyan a szolgáltatás díjának 
megállapítása, de mint utólag kiderült a Vízmű nem kalkulált a rekonstruk-
ció belekerülési költségével. A Képviselő-testület kérte a Vízmű megjelent 
vezetőit, hogy ez után előre jelezzék a várható költségeket, hogy a testület 
megfelelő időben tudjon számolni a díjak megállapításával.

Az áprilisi ülésre már elkészült az új rendelettervezetet, s az első for-
dulóban megvitatásra került az összes javaslat, ezért a Bizottság az alábbi 
rendeletmódosítást alkotta meg, figyelembe véve az ide vonatkozó Kor-
mányrendeletet is. 

Vízszolgáltatási alapdíjak 2009 július 1-től 

1. Táblázat
Vízmérő mérete Értékesítési irány Alapdíj (Ft/db/hó)

13-20 lakossági 520
Nem lakossági 787

25-40 Lakossági és nem 
lakossági

5.560
50-80 16.210

100-200 26.400

Fogyasztott mennyiségtől függő vízdíjak (Ft/m3) 2009 július 1-től

2. Táblázat
Ívóvízdíjak Hatósági Önkormányzati Lakossági

2009 290.10 248.80 179.80

Fogyasztott mennyiségtől függő 
szennyvízdíjak (Ft/m3) 2009. július 1.

3. Táblázat
Csatornadíjak Hatósági Önkormányzati Lakossági

2009 361.10 328.70 240.00

A szippantott szennyvíz fogadási-díja 2009 július 1-től a mindenkor ér-
vényes csatornadíj másfélszerese:541.70 Ft/m3

(a mellékletben szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása

Az Egészségügyi Intézmény Igazgató Főorvosa Dr Torma Éva benyújtot-
ta egységes szabadságolási tervét a Polgármester Úrnak. Beadványában azt 
kérte, hogy 2009 július 27. és augusztus 7. közötti időpontban a rendelőin-
tézet egységes szabadságolását hagyja jóvá. A fenti időtartam alatt a Réthy 
Pál Kórház Rendelőintézete látná el a sürgős eseteket. A Képviselő-testület 
a szabadságolás tervezetét jóváhagyta.

Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Fő és Bajcsy úton

Gyomaendrőd Város Önkormányzata már nyújtott be DAOP keretein 
belül pályázatot kerékpárút-hálózat fejlesztése érdekében, azonban a ma-
gas fajlagos költségek miatt az nem részesült kedvező elbírálásban. A jelen 
pályázatban beadott kerékpárút a Szabadság tér és a Kazinczy utca között 
kerülne megvalósításra úgy, hogy a Fő úton változó szélességgel épülne 
meg.

A beruházás összes költsége:162.262.386.-Ft (bruttó). Saját erő:16 226 
239 Ft (bruttó)

Belterületi utak és járdák felújítására pályázat benyújtása

A Város Önkormányzata a szűkös anyagi keretekre való tekintettel 
igyekszik kihasználni minden pályázati lehetőséget, amely a város infrast-
ruktúráját fejleszti. Így kerülne megvalósításra a Hősök útja felújítása, Kisréti 
utca, a Mikszáth Kálmán utca, valamint a szakrendelő előtti parkoló kiépíté-
se, illetve a városon belüli utcák járdáinak javítása, felújítása. 

Beszámoló szúnyoggyérítésről

A város önkormányzata 1999 év óta végeztet regionálisan szúnyoggyé-
rítést. Évente 3 alkalommal külterületi holtág légi-kémiai kezelést, illetve 2 

alkalommal biológiai lárvairtás történik. Az idei évben a szúnyoggyérítés 
április 22.-én megkezdődött, átlagosan 92%-os hatékonysággal. A kémiai 
gyérítések az időjárás függvényében valószínűleg május második hetétől 
lesznek esedékesek.

Tájékoztató az Endrődi Közösségi Ház épülete műszaki állapotáról

A Blaha utca 21. dolgozóitól több bejelentés is érkezett, hogy az épület 
homlokzatáról tenyérnyi vagy annál nagyobb darabokban hull a vakolat, s 
ezért balesetveszélyben vannak a járókelők. 

A felújítás magába foglalja a homlokzat teljes cseréjét, valamint az 
ereszcsatorna felújítását a 2008 évi pénzmaradvány terhére.

Tájékoztató a vasúti beruházásról, az endrődi híd felújításáról

2008. évben kezdődött Gyomaendrődön a Mezőtúr-Gyoma vasútsza-
kasz felújítása. A kivitelezés várható befejezése 2009. szeptember 30. Ezután 
kezdődhet a Gyoma-Murony-Békéscsaba vonalszakasz munkálatai, mely 
keretében készül a 46-os főút és a Mezőtúr-Gyoma vonalszakasz keresz-
teződésében az aluljáró Európai Uniós forrásból. Kivitelezője a Viharsarok 
2 Konzorcium. A beruházás során átépítésre kerülnek az állomási átmenő 
és mellékvágányok, új széles peron, illetve a X. vágány mellett oldalperon 
épül. A széles peronra gyalogos aluljáró fog vezetni, a mozgáskorlátozottak 
lehetőségeit, pedig lift fogja megkönnyíteni. 

Mint ismeretes felújításra kerül az endrődi közúti híd is. Az építendő híd 
beosztása: 2,65 m, +8,5 m,+2,65 m. A felújítás idején a forgalmat ponton-
hídra terelik rá, amely a híd közelében kerül kiépítésre 2009. 06.-2009. 09.-
ig. A forgalmat várhatóan 2010-re terelik vissza az új hídszerkezetre.

Lehóczkiné Timár Irén
Képviselő

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
KINCS AZ ÉLETED KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

2008 évre vonatkozóan

I.SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (adatok ft-ban)

NYITÓ PÉNZKÉSZLET    596 060
Bevételek:
 1.Önkormányzati támogatás     
 2.Pályázat útján nyert pénzösszeg  
 3.Adományok, szponzori támogatás  616 059
 4.Egyéb bevétel     25 654
 5.APEH 1%    146 155
 6.Banki kp felvétel    456 000
 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                 1 839 928

Kiadások:
 1.Személyi jellegű    ---
 2.Anyag jellegű
kirándulás ünnepség ajándék ktsg.   350 844
       játék, írószer     114 893
 3.Tárgyi eszköz, fogyóeszköz vásárlás   66 150
 4.Bank költség     10 352
 5.Banki kp felvétel    456 000
 KIADÁSOK ÖSSZESEN:   998 239
 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET:   841 689
 
Pénztárban:  8 875
Bankban: 832 814

A fenti pénzügyi táblázat kiadási adataiból feltétlenül nevesíteni 
illik, a tárgyi eszköz vásárlás sorát, ami lámpák és masszírozó gép vá-
sárlás volt. Az agyagjellegű soron a nyári Balatonszemesen töltött egy 
hetes nyaralás  és ajándékozással kapcsolatos kiadás szerepel.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ:

Az Alapítvány kurátorai az alapítók által megfogalmazott célok 
érdekében teszik dolgukat, amely ekképpen került megfogalmazásra:

A Gyomaendrődön fogyatékossággal élő emberek életminőségé-
nek javítása, szociális intézmény e témájú működéséhez való hozzájá-
rulás, az ott lévő gyermekek, felnőttek tanulási, játszási, foglalkoztatási 
feltételeinek javítása és mindazon támogató szolgálatok kialakításának 
segítése, amely a fogyatékos személyek ellátásának integrációját a meg-
lévő szociális, család-gyermekvédelmi hálózatba segíti, ezzel is előse-
gítve a közösségi programokban való részvétel lehetőségeit.

Az alapítók és kurátorok együttműködnek más civilszervezetekkel 
is a segítségre szoruló emberek érdekében.

Gyomaendrőd, 2009-03-03
Lehóczkiké Tímár Irén

 Kuratórium elnöke



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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Tímár Máté (1922-1999)
Szubjektív gondolatok az endrődi könytár 

névadó ünnepségén

Szubjektív gondolatok az 
endrődi könyvtár névadó ün-
nepségén

In memoriam Tímár Máté

Tisztelt érdeklődő közön-
ség!

Szeretettel köszöntöm 
Önöket az Endrődi Könyvtár 
névadó ünnepségén.

Bölcs elhatározás volt, 
hogy Tímár Máté halálának 
10. évfordulóján az endrődi 
könyvtár felveszi az író ne-
vét.

Jó lesz majd olvasni min-
den könyvön a település hí-

res szülöttének nevét.
Gondolom, hogy akadnak olyanok, főleg a fiatalabbak közül, 

akik megkérdezik, ki volt Tímár Máté. Akkor a kezükbe kell adni 
egy-egy regényt az írótól, majd ennek elolvasása után tegyék fel 
ismét a kérdést.

Van válogatási lehetőség, hisz több mint húsz kötete jelent 
meg Máténak. Reméljük, hogy a kultúrpolitika lehetővé teszi, 
hogy gyarapodjon ezen kötetek száma.

A szervezők engem arra kértek, hogy Tímár Mátéval kapcso-
latos szubjektív élményeimről szóljak.

Máté 20 évvel korábban született, mint én, de az ismert író 
barátjává fogadott, és a nekem dedikált kötetekbe írt soraival ezt 
sokszor megerősítette.

Mi kapcsolt össze bennünket? 
 - Endrődön születtünk, ő a Polyákhalmon, én Gyomavégen. 
 - Szüleink kétkezi fizikai munkások voltak.
 - Mind a ketten tudtuk, mit jelentenek az endrődi tájszavak: 
tajápálni, csurrongálni, pampuska, vízi cibere, herőce, pa-
szuly, szotyola, Cindri Körözs, ….

 - Tudtam, hogy az író által megváltoztatott nevek mögött kik 
vagy mik vannak: Besenszeg, Körösmart, Berettyóhalom, 
Hallgatag kocsma, Betérő falatozó, Kutya, Pamacs igazgató, 
Maczkó Mihály, Gabnai, Czipó, stb.

 - A legfontosabb kapocs a Péter András Gimnázium. Ő hat 
évig tanulója volt ennek a különleges iskolának, melyet ké-
sőbb 32 évig én igazgattam. De mindketten kötődtünk az 
egykori cserkész kollégiumhoz is.

Büszke vagyok arra, hogy ennek a nagy múltú, érdekes ala-
pítású gimnáziumnak az irányítója voltam, amelynek egykor Tí-
már Máté író és szerkesztő kisdiákként padjait koptatta, ahol az 
irodalmat megszerette, amely indíttatást adott a későbbi íróvá 
válásához.

Az iskola romantikus történetének feldolgozásában Máté so-

kat tett. Személyes találko-
zásokon mesélt a két világ-
háború közötti időszakról, 
és nekem írt leveleiben 
sok érdekes eseményről 
számolt be. Terveim között 
szerepel e levelezésünk 
közkinccsé tétele. 

A rendszerváltás után 
az volt az elképzelésünk, 
hogy a szeghalmi gimná-
ziumról 1964-ben írt regé-
nyét kiadatjuk. Ez a kézirat 
sok-sok kiadót megjárt, de 
támogatást nem kapott. 
Sajnos az új kultúrpoliti-
ka sem támogatta. Végül 
magánkiadásként a P.A.G. 
Alapítványainak anyagi tá-
mogatásával megjelent  a 
„… és a Berettyó folyik to-
vább…” című regény.

Megtisztelő volt számomra, hogy az előszót én írhattam.
Máté ezt írta a könyve elejére:
„ALMA MATER-EMNEK A SZEGHALMI PÉTER ANDRÁS GIM-

NÁZIUMNAK
Egykori iskolánk s tovatűnt ifjúságunk méltó megbecsülésére, 

felidézésére regénnyé álmodott művem – saját anyagi erőfeszíté-
sem mellett – a Péter András és Takács Andrea Alapítványok se-
gítségével kerülhet a szeghalmi-sárréti közkatedrára, hogy valljon 
és vállaljon helyettünk a Néppel a Népért tiszta fénylésével akkor 
is, amikor már csak emlékekben élünk. Soli Deo Glória Legyen 
vélünk az Isten.”

A regény nagy visszhangot váltott ki, főleg az egykori diá-
kok körében. A dicséretek mellett méltatlan támadások is érték a 
szerzőt. Az egyik régi diák, a Mátét ért bírálatokra a következőt 
mondta: 

Ha Tímár Máté csak ezt a két sort írta volna, akkor is méltó 
tisztelettel kellene minden egykori diáknak emlékeznie rá. Majd 
elővette Máté verses kötetét, és a Szeghalmi álom című vers két 
sorát idézte. 

„Még az ólom is pehellyé könnyül, 
Ha fészket lel kézben a kéz…”
Mennyire aktuális ez a gondolat 2009-ben!
E vershez kapcsolódnak utolsó mondataim is.
 2001-ben az iskola fennállásának 75. évfordulójára megjelent  

PAG Jubileumi Évkönyve első oldalán ez a vers olvasható.
Néhány nappal ezelőtt Szeghalom várossá avatásának 25. év-

fordulóját ünnepelte. Az ünnepi műsor első számaként egy gim-
nazista diák ezt a verset szavalta. 

Nagyon meghatódtam, mert tőlem függetlenül az iskola 
egyik fiatal magyar szakos tanára választotta ki ezt a költeményt.

Én is ebből idézek most:

„Mit izenjek? Csupán szeretet
És barátság minden vagyonom.
Kedveseim, kik nyomomban jártok
Mind a kettőt Tinéktek adom.
A Jóisten ezeregyszer áldjon,
és legyetek nagyon boldogok,
lélekben köztetek maradok
akkor is, ha majd meghalok.” 

Igen, Máté, itt vagy velünk.

Vaszkó Tamás
Endrőd, 2009. 05. 08

Kedves Olvasóink! A Rózsahegyi Napok és az endrődi ta-
lálkozó, valamint az iskolai események oly bőséges és gazdag 
anyagot adtak, hogy az elkövetkezendő hónapokban folyta-
tásokban tudjuk közre adni.

Tehát a következő számokban folytatjuk az endrődi 
könyvtár névadó ünnepségén elhangozott megemléke-
zést, valamint az orvosok emléktábla avatón elhangzott, 
életutukat bemutató beszédet.
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Sótonyi Sándor já-
tékmester vezeté-

sével táblajátékokat játszottak. Amerikáról, az 
amerikai álomról mesélt Rózsahegyi Marika. A 
színházművészet rejtelmeibe és a rendezés tit-
kaiba nyertek betekintést Giricz Mátyás által. 
Ázsiai eredetű néphagyományokról hallhattak 
Dr. Kunkovács Lászlótól. Egészségügyi felvilá-
gosító előadás keretén belül kaptak hasznos 
tanácsokat Dr. Farkasinszki Erzsébettől. Az 
endrődi iskolák története elevenedett meg 
előttük Giricz László előadása mellé vetített 
képein.” 

Az iskola szakácsai az előadók jó kon-
centráló képességét, utánozhatatlanul finom 
káposztáslepény és szilvalekváros buktával 
támogatták meg.

Délben következett a vetélkedőkön ered-
ményesen működők dijazása, az előadók ré-
szére emlékplakett átadása, kiváló tanulók 
és dolgozók kitüntetése. Majd következett az 
ebéd, jókedv és társalgás.

Ebéd után Gulyás Péter megnyitotta ás-
vány-tárlatát, hogy a délelőtt szóban elhang-
zottakat káprázatos gyűjteményével támassza 
alá. Ez egy héten át, végig az érdeklődők ren-
delkezésére állt.

Kora este szép hangversenyen vehettünk 
részt az endrődi Szt. Imre-templomban. Ka-
mara kórus, növendékek és tanárok művészi 
előadásának lehettünk részesei.

Sötétedéskor kezdődött a nagy vigalom, 
a ridegvárosi parkban, faültetéssel. Majd  dal, 
ének, tánc és tábortűz emelték a hangulatot 
az egekig, ahogy a tűz lángja is felért. Öreg 
éjszakába hajlott az idő, mire szétszéledt a tár-
saság.

Második napon május 9-én, szombaton 
több irányba folytatódtak az események

9 órakor az iskola diákjai, tanárai és szülők 
sporteseményeken mérték össze erejüket, 
ügyességüket a sportpályán és a ligetben. 
Nem volt hiány a drukkerekben sem. Hangjuk 
még a túlparton is zengett.

Eközben az iskolában rendkívül izgalmas 
küzdelem kezdődött. Rövid, de intenzív beme-
legítés után 6 felnőtt és 17 diák indult kemény 
csatába egyetlen ellenféllel szembe, aki nem 
volt más, mint Végh Endre nemzetközi sakk-
mester. Áttekintve a kavargó küzdelmet őszin-
tén meg kell mondani a közmondás nem jött 
be, mivel minden táblán a MESTER győzött. 
Szó szerint, aki tud az tud, aki meg nem, majd 
az is fog, ha egyszer megnő és sokat gyakorol. 
Elnökünk, Timár Imre szervezte a mérkőzést, 
amiért nagy köszönet illeti őt, mert ennyi ér-
deklődőt erre a pályára összeterelni nem le-
hetett kis feladat, és biztosan sok ifjú fejbe el 
tudta ültetni ezen szellemi torna szeretetének 
gondolatát.

A Baráti Kör tagságának nagyobbik része 
irányt vett Mezőtúrra, cserepeket nézni. Tel-
jesen megtöltöttünk egy buszt, annyi embert 
érdekelt ez a szép népi művészet.

Tekintve a népes közönséget két részre 
osztottuk magunkat, mivel egy múzeumba 
sokan lettünk volna és amúgy is kettőt akar-
tunk megnézni. Az egyik a Badár Balázs mes-
ter egykori háza, a másik a Városi Múzeum.

A Badár család által alapított műhelyben 
eredeti környezetében láthattuk ezen nagy-
hírű család történelmi ívű munkásságát, és a 
jelenleg is működő kézművesség szépségeit, 
fogásait. Jó volt látni, hogy ez a szép népi mes-
terség, ha nem is a mindennapi élet része már, 
igen szépen képviseli a magyar népművészet 

értékeit, és terjeszti 
még külföldön is azt. 
A tárgyak tömegét és 
szépségét leírni nem 
lehet, látni kell. Ezért 
1-2 képpel igyekszünk 
ízelítőt adni róluk.

Csakúgy a Városi 
Múzeumban látotta-
kat is hába ecsetel-
nénk. Badár Balázs 
gazdag életművét be-
mutató tárlatot szin-
tén látni kell.  Történel-
mi tudásunkat viszont 
szépen kiegészíthet-
tük azon ismerettel, 
amely bemutatta a 
kapcsolatot az egykori 
mezőtúri fazekasság, 
valamint Gömör és 
Hódmezővásárhely 
között. 

Vásárlásokra is sor kerülhetett, mely lehe-
tőséggel számosan éltek, boldogan vigyázva 
a szerzeményre.

Ebédünkre a mezőtúri Gyöngyhalász ven-
déglőben került sor. Ki amit rendelt előre, azt 
kapott. Nem részletezzük, csak annyit, ha vala-
ki arra jár, ne mulassza el, hogy betérjen.

Visszatérve Endrődre, du. 3 órakor kezdő-
dött a helyi Fiók Könyvtár, Tímár Mátéra törté-
nő névadó ünnepsége.

Sokunk által ismert és szeretett költőnk 
nevének mindennapos használata jól esett lel-
künknek, hiszen a Baráti Kör tagja és elnöke-
ként is mindannyiunk a szívébe zárta őt. Előbb 
a zsúfolásig megtelt könyvtár helyiségében 
Vaszkó Tamás méltatta a költőt, és idézetek-
ben közreműködött Bartus Gyula, Polányi Éva 
és Vaszkó Ildikó.

Az ünnepség után a külső falon elhelye-
zett táblát Várfi András polgármester úr, és 
elnökünk Timár Imre leplezte le. 

Kora este aztán megint a „rózsahegyieké” 
lett a szó. Itt is idézünk.

„Nem sok idő maradt lazítani, mert fél hat-
tól már a Rózsahegyi iskola színházzá alakított 
tornatermében szórakoztatták a vendégeket a 
gálaműsoron fellépő kis- és nagydiákok. Ver-
seltek, meséltek, énekeltek, táncoltak, zenél-
tek és parodizáltak. A több mint kétszáz szép 
és tehetséges fiatal produkciója az iskolában 
folyó délutáni foglalkozások eredményessé-
gét bizonyította. A kis kézművesek alkotá-
sainak kiállítását a zsibongóban láthatták a 
jelenlévők, de a folyosókon is tetszetős gye-
rekmunkák kísérték ki a közönséget az épü-
letből.”

A napot ill. a Rózsahegyi Napokat  Várfi 
András polgármester úr a „Dombszögön” tar-
tott fogadáson méltatta és zárta le.

Majd ismét hazatértünk pihenni, eltenni 
magunkat a következő napra.

A harmadik nap május 10-én szintén 
szép napra ébredtünk

Tíz órakor kezdődött a Szentmise egykori 
orvosainkért az endrődi Szt. Imre templom-
ban. A templomba nagyszámú hívő közönség 
jött el imádkozni egykori szeretett és nagyra 
becsült, hivatásukat áldozatkészen gyakorló 
orvosokért. Iványi László plébános úr szent-
beszédében igen szépen emlékezett meg 
az elhunyt orvosokról. Beszédében kitért az 
egyház kezdetek kezdetétől való gyógyító 
szerepére. Kezdve a csodatévő Jézus Krisztus 

tetteivel, majd rátért a ténylegesen orvosként 
működő szentek ismertetésére, mint Szt. Luk-
ács evangélista, Szt. Kozma és Damján test-
vérekre. Azon kívül méltatta és párhuzamot 
vont Batthyány-Strattman László munkája és 
elhunyt orvosaink tevékenysége között. Végül 
név szerint említve, kérte a Jó Istent, tartsa ke-
gyelmében őket. Itt felsoroljuk neveiket: 

Dr. Kovács Péter; Dr. Cseh József; Dr. Weisz 
Aladár; Dr. Ugrin Nándor; Dr. Timár Sándor; Dr. 
Kolbusz András 

A Szentmise után kezdődött a táblaavatá-
si ceremónia. A tábla a „Sikátorban”, az orvosi 
rendelő falán került elhelyezésre. Az orvosok 
leszármazottain kívül népes, tisztelettel és há-
lával emlékező személy jött el. Kedves kórus 
és más előadások emelték az ünnepség han-
gulatát. 

Dr. E. Szabó Zoltán tartott megemlékező 
beszédet. Az ismertetett életutak mind kivá-
ló emberi és szakmai felkészültségről adtak 
tanúbizonyságot, alátámasztva nevük meg-
örökítésének méltányosságát. Beszéde végén 
lerántva a táblát takaró leplet, mód nyílott a 
ceremónia továbbfolytatására. Ennek követ-
kező lépéseként, Iványi László plébános úr 
megáldotta és megszentelte a táblát. Közö-
sen elmondott imádsággal kértük a Jó Istent, 
fogadja kegyelmébe egykori orvosainkat. 
Ezután következtek a megemlékezők koszo-
rúzása. Elsőként Várfi András polgármester úr 
és Timár Imre elnökünk koszorúzott közösen. 
Majd következtek a leszármazottak és tiszte-
lettel adózók. Ezzel véget ért a táblaavatási 
ünnep. A rendelő bejárati folyosóján megte-
kinthettük az nevezett orvosok életét bemu-
tató tablókat is.

Az ebédre ismét a Dombszögön került sor. 
A finom étkek előtt Várfi András polgármester 
úr és elnökünk Timár Imre mondott értékelő 
és záró beszédet. Elfogyasztva ebédünket és 
még némi búcsúzkodó beszélgetést megejtve 
kb. 3 óra tájban ki-ki saját otthona felé vette 
az irányt.

Talán nem számít hazabeszélésnek, ha el-
mondjuk, hogy ezt a programot és megemlé-
kezéseket igen nagy részben a Baráti Kör veze-
tése és Timár Imre elnökünk tervezte meg és 
valósította meg, ezért köszönet illet minden-
kit, aki ezen ügyek létrehozatalában részt vett. 
Adja Isten, hogy a jövőben is legyen erőnk és 
alkalmunk ilyeneket véghezvinni. 

Mindenki iránt szeretettel: 
Szabó Béla, Budapest, 2009. május 20-án

Az Endrődi Barátok ismét összejöttek
Rózsahegyi Napok

folytatás a címoldalról
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Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

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

JÚNIUSI ÜNNEPEK
  1. hétfő:  Szent Jusztinusz vértanú
  2. kedd:  Szent Marcellinusz és Péter vértanúk
  3. szerda:  Lwanga Szent Károly és társai vértanúk
  5. péntek:  SzentBonifác püspök és vértanú
  6. szombat:  Szent Norbert püspök
  7. vasárnap:  Szentháromság vasárnapja
  8. hétfő:  Prágai Szent Ágnes
  9. kedd:  Szent Efrém diakónus és egyháztanító
11. csütörtök:  Szent Barnabás apostol
13. szombat:  Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító
14. vasárnap:  Úrnapja
15. hétfő:  Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő
19. péntek:  Jézus Szentséges Szíve
20. szombat:  A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
21. vasárnap:  Évközi 12. vasárnap
22. hétfő:  Nolai Szt. Paulinusz püspök, Morus Szent Tamás
24. szerda:  Keresztelő Szent János születése
26. péntek:  Alexandriai Szent Cirill püspök
27. szombat:  Szent László király
28. vasárnap:  Évközi 13. vasárnap
29. hétfő:  Szent Péter és Pál apostolok
30. kedd:  A római Egyház első szent vértanúi

JÚNIUSI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 19 órakor. Hétköznapokon reggel fél 8-kor.
Június 14-én Úrnap: 10, 19 óra

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Csak szeptemberben!

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. 

Kedden, csütörtökön, elsőpénteken és szombaton este 6-kor. 
A szombat esti előesti mise vasárnapi mise. 

Június 14-én Úrnap: 8 óra

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

Szombaton 19 órakor vasárnapi előesti mise. 

Új képviselőtestületek 
egyházközségeinkben

Egyházközségeinkben megtörtént az egyházközségi képviselőtestületi 
választás, a Püspökség előírása és útmutatása szerint. A tagokat a hívek 
választották. Van, aki munkája alapján hivatalból lett tagja, és a plébános is 
delegált tagokat. Az új testület tagjai 

Endrőd: Balog Péter, Balogh Péterné, Balogné Bujdosó Irén, Fekécs 
Edit, Dr. Giricz Katalin, Gyuriczáné Szabó Erzsébet adminisztrátor, Lukács 
László igazgató, Koloh Elekné, Pepelán Ferenc kántor, Pfeiferné Varjú Ma-
rianna hitoktató, Szabó Zoltánné, Tímár Miklós, Tóth Péter, Uhrin Péter, 
Ifj. Várfi András

Hunya: Cserven Béla, Farkas Rezsőné, Fülöp Máténé, Hanyecz Vencel, 
Hanyecz Vencelné, Hegedűs Bence, ifj. Iványi Sándor, Kiszely Imre, Papp 
László, Pepelán Ferenc kántor, Pintér László Sóczó Géza hitoktató

Gyoma: Gellai Imre, Hunya Elekné, Kiss Pál, Joó Mihályné, Medveczki 
Géza, Monostori Krisztina, Papp István, Papp Jánosné, Pelyva Istvánné, 
Pólus Viktor, Szujó Lajos, Uhrin Zoltán, Uhrin Zoltánné, Ungvölgyiné 
Paulik Zsuzsanna hitoktató, Varga József

Póttagok: Gellai Imréné, Pólus Elemérné, Papp Istvánné, Tímár Mihály 
(Petőfi u.)

Gyomai búcsú: június 20-án szombaton10 órakor
a búcsú főpapja Ondavay Tibor pp. prelátus, esperes

Hunyai búcsú: június 27-én szombaton 10 órakor 
a búcsú főpapja Szurovecz Vince pp. káplán, főesperes

Elsőáldozók Hunyán (május 17.) és Endrődön (május 24.)

Úrnapja ünnepének eredete
Az ünnep teljes neve: Az Úr Testének és Vérének ünnepe. Az egyházi 

évben - a Húsvéti időt lezáró - Pünkösdvasárnap után két héttel tartjuk. Az 
ünnep eredete a XII. századi eucharisztia-kultusszal áll kapcsolatban, mely 
Jézus eucharisztikus jelenlétét hangsúlyozza. Mindenekelőtt az 1263-ban 
történt híres bolsenai eucharisztikus csodához kapcsolódik. Az Apostolfeje-
delem sírjához zarándokló cseh pap nem messze Rómától szentmisét muta-
tott be a bolsenai Szent Krisztina templomban. Az átváltoztatás pillanatában 
kétségek gyötörték afelől, hogy a kenyér és a bor valóban Krisztus testévé és 
vérévé válik-e. Ekkor a pap megdöbbenve vette észre, hogy a megtört ostyá-
ból vércseppek hullottak a korporáléra. A nagy tisztelettel körülvett ereklyét 
1264. június 19-én átvitték Orvietoba, abba a városba, ahol éppen IV. Orbán 
pápa tartózkodott. Ő hirdette ki Úrnapja ünnepét az 1264. szeptember 8-án 
kelt Transiturus bullával, melyben a Pünkösd nyolcadát követő első csütör-
tökre tűzte ki Úrnapja megünneplését. A hagyomány szerint Aquinói Szent 
Tamás írta az ünnepre a liturgia szövegét. A szentmisében az „átváltoztatás-
tól” kezdve Jézus teste és vére jelen van a kenyér és a bor „színében”. Ez a 
jelenlét megmarad, ezért őrizzük a Szentostyát a Tabernákulumban, és az 
örökmécs jelzi, hogy Jézus itt van velünk. Az Oltáriszentségben jelenlévő Jé-
zusnak térdhajtással adunk tiszteletet.
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„Aranyfonál” Városi Mesemondó Verseny 
eredményei

1. o. Gubucz Szilvia  I. helyezett + különdíj
 Farkas Anita I. helyezett
 Zsilinszky Erika II. helyezett
 Csernyeczki Liliána II. helyezett
 Csahóczki Péter III. helyezett
 Giricz Bettina  III. helyezett
 Aranyos Viktória III. helyezett
 Putnoki Róbert V. helyezett
 Rómer Vanessza VI. helyezett

2.o. Neibort Tibor II. helyezett
 Kocsis Réka V. helyezett
 Kurilla Virág VI. helyezett
 Bene Boglárka VI. helyezett

3.o. Trabach Veronika II. helyezett
 Hornok Roland IV. helyezett + különdíj
 Nándori Nikolett V. helyezett
 Veres Dorina VI. helyezett

4.o. Kővári Lili  II. helyezett
 Oláh Evelin III. helyezett
 Dajkó Lívia III. helyezett
 Rédai Klaudia IV. helyezett
 Izsó Réka  V. helyezett
 Vági Kíra  VI. helyezett
 Molnár Mónika VII. helyezett
 Szalai Tímea VII. helyezett
 Tímár Ádám VII. helyezett

5.o. Ronyecz Nikolett I. helyezett + különdíj
 Farkasinszki Tünde  I. helyezett
 Német Vanessza II. helyezett
 Szilágyi Melinda III. helyezett
 Papp Virág IV. helyezett
 Majoros Ilona V. helyezett
 Iványi Dóra V. helyezett

6.o. Pfeifer Anna II. helyezett
 Óbis Edina IV. helyezett

7.o.  Bela Gréta  I. helyezett

Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

Papírgyűjtés
Ebben az évben 

is megrendezték is-
kolánkban a papír- 
és vasgyűjtést.

Reggel 8 órára 
kellett jönnünk. 
Volt, aki már ek-
kor hozott magá-
val hulladékot. Az 
osztályok egymás 
ellen versenyez-
tek. Mindenkinek 
külön kupaca volt, 
ahová rakták a pa-
pírokat.

Kis csapatokba 
szóródtunk szét, és elindultunk a városba kerékpárral, gyalog, kisko-
csikkal. Becsengettünk ismerőseinkhez, nagyszülőkhöz, szomszédok-
hoz. Sokan szívesen segítettek és ideadták a fölösleges papírokat, ezút-
tal is köszönjük szépen.

A suli parkolójába kellett lerakni. Rengeteg papír gyűlt össze, 
melyet két nagy konténerbe tettünk. A papírt és a kartont külön-kü-
lön raktuk. Egy kézzel állítható három mázsás mérlegen mérték le az 
összeset.

A vasat a gyomaendrődi Oskó Sándor vállalkozóhoz lehetett vinni.
Az első három helyezett osztály pénzjutalmat kapott, a többit az 

iskola játszóterének a fejlesztésére fordították.
Jól elfáradtunk, de megérte, mert mindenkit megdicsértek a szor-

galmas munkáért.
Reméljük jövőre is ilyen jó lesz.

Kovács Boglárka és Kiszely Domkinika 
6. osztályos tanulók

1. Számos tanulónk nevezett be a 
MOZAIK Kiadó által szervezett internetes 
angol tanulmányi versenyre, ahol egyrészt 
nyelvtani tudásukról, másrészt az angol 
nyelvet beszélő országok kultúrájának, tör-
ténelmének ismeretéről kellett tanúbizony-
ságot tenniük. A megmérettetésre országos 
szinten több száz diák jelentkezett külön-
böző korcsoportokban: 5- 6. osztály és 7- 8. 
osztály. A verseny négy fordulóból állt, me-
lyek mindegyikében 1- 1 feladatsort kellett 
megoldani, a helyes válaszok után pontokat 
kaptak a diákjaink. Mára már a végleges 
eredmény is megszületett:

5- 6. osztályos tanulóink – 850 versenyző 
közül

Kiszely Dominika 110. 
Molnár Vivien  189.  
Ronyecz Nikolett 282. 
Szilágyi Melinda 282. helyen

7- 8. osztályosok csoportjában- 515 ver-
senyző közül

Hunyadi Tamás 70.
Tari Zsolt 105. helyen végzett.

Eredményeikhez gratulálunk, és további 
sok sikert kívánunk!

2. Nyolcadik osztályos tanulóink közül 
öten jelentkeztek az Idegennyelvi Tovább-
képző Központ (Rigó utca) angol nyelvű 
alapfokú nyelvvizsgájára, mind szóbelire, 
mind írásbelire.

A szóbeli nyelvvizsga két részből állt. 
Először is gépi hang után kellett magyar kér-
désekre magyarul válaszolniuk. Másodszor 
egy kéttagú bizottság előtt kellett tanúbi-
zonyságot tenniük kommunikációs képessé-
geikről. Sikeres szóbeli vizsgát tett:

Giricz Petrik  
Kurilla Zsolt  
Rácz Mihály  
Rácz Erzsébet  
Hunyadi Tamás 
Az írásbeli részt 2009. május 9-én írták 

meg, melynek eredményeire kb. 4-6 hetet 
még várnunk kell.

Az eddigi sikereikhez, eredményeikhez 
gratulálunk.

3. Intézményünkben idén -hagyomány-
teremtő szándékkal- rendeztük meg az ide-
gen nyelvi házi versenyt. Német és angol 
nyelvet tanuló -4-8. osztályos- diákjainknak 
csapatban dolgozva kellett bebizonyítaniuk 
nyelvtani tudásukat, szókincsüket, valamint 
Németország, illetve Anglia történelmével, 
hagyományaival, kultúrájával kapcsolatos 
ismereteiket. Előzetes feladatként rajz- és 
plakátpályázatot írtunk ki. Az volt a felada-
tuk, hogy ezeken keresztül próbálják meg 
bemutatni az adott országot. Nagyon ötletes 
és szépen kidolgozott munkákat kaptunk. 
Voltak csapatok, melyek a nevezetességeken 
keresztül mutatták be a másik nemzetet, má-
sok történelmi alapokra helyezték a hang-
súlyt. Maga a verseny nagyon összetett volt, 
nyelvtani feladatsorokon keresztül teszteltük 
grammatikai tudásukat, műveltségi tesztet 
kellett kitölteniük, poénos keresztrejtvénye-
ket kellett megoldaniuk, híres- mindenki 
által ismert- épületeket kellett felismerniük.

Úgy látjuk, hogy a gyerekek nagyon szí-
vesen vettek részt ezen a „megmérettetésen”, 
és rendkívül jól érezték magukat. A győztes 
csapatokat nagyon szép könyv-, CD ajándé-
kokkal jutalmaztuk.

Fasoláné Mucza Irén és Varjú Diána

Az idegen nyelvi munkaközösség hírei

Kovácsműhelyben jártunk
2009. május 5-én kedden fantasztikus élményben volt része ismét isko-

lánk ötödikeseinek. Megismerhettük a régi kovácsmesterséget Szmola Béla 
bácsinál, aki megmutatott nekünk mindent, ami a kovácsolással kapcsola-
tos. Nagyon érdekes volt látni, ahogy egy egyszerű hosszú vasból Béla bácsi 
szerencsepatkót készített az osztályoknak. Kipróbálhattuk mi is az eszkö-
zöket, készíthettünk „S-kapcsot” és a patkó készítésében is segíthettünk. 
Az egész osztály belátta, hogy a kovácsmesterség nagyon nehéz, megeről-
tető munka, és hogy jól jönne még néhány kéz a kettő mellé.

Köszönjük pedagógusainknak, Szmola Béla bácsinak és Iványi Mik-
lós bácsinak, hogy megszervezték ezt a délelőttöt. Máskor is szívesen me-
gyünk, ha alkalmat kapunk rá.

Iványi Dóra, Papp Virág, Szarka Ramóna 5. a osztály



zentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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BERTONI SZENT GÁSPÁR
áldozópap, rendalapító

* Verona, Itália, 1777. október 9.
† Verona, 1853. június 12.

A család mind 
apai, mind anyai 
ágon több városi 
jegyzőt is adott, 
ami aránylag jó 
anyagi körülmé-
nyeket biztosított 
Gáspár mély hívő 
életet élő szülei-
nek. Nővére korán 
meghalt, s Gáspár 
egyetlen gyermek-
ként nagyon jó ne-
velést kapott ott-
hon.

Iskoláit a je-
zsuitáknál kezdte, 
akiket 1773-ban 
föloszlattak ugyan, 
de Veronában to-
vább taníthattak, 
s vezethették a 
Máriakongregációt 
is. Gáspárra nagy 
hatással volt Luigi 

Fortis páter, aki később a helyreállított rend generá-
lisa lett.

Tizenegy évesen járult elsőáldozáshoz, és tudato-
san készült a papságra. Első éves teológus volt, ami-
kor 1796. június 1-jén a franciák megszállták Veronát, 
s megkezdődött egy 20 éves keserves időszak a város 
számára. Gáspár teljes erővel a betegek és sebesültek 
ápolásának szentelte idejét egy újonnan alapított be-
tegápoló társulatban. 1800. szeptember 20-án pappá 
szentelték. Káplánként az ifjúságot bízták rá, s mind-
járt alapított is egy oratóriumot a fiatalság nevelésére, 
és Máriás csapatnak nevezte el őket. Kezdeményezé-
sét azonban egy időre megbénította az 1807-es na-

póleoni elnyomás. Ebben az időben mint gyóntató és 
lelkivezető több későbbi rendalapító nővérrel is kap-
csolatban volt.

1810 szeptemberében püspöke kinevezte a veronai 
szeminárium spirituálisává.

VII. Pius pápa ekkor volt Napóleon fogságában, s 
Gáspár a szeminaristák nevelésében a szentélyből fa-
kadó belső megújulást és az evangéliumhoz való visz-
szatérést tűzte ki célul. A szeminárium, mely koráb-
ban gazdaságilag is, erkölcsileg is szétesett, rövid idő 
alatt megújult.

Napóleon bukása után Gáspár atya világosan látta, 
hogy a hit alapvető igazságainak hirdetésében és meg-
mutatásában népmissziókkal kell az embereket vissza-
vezetni Krisztushoz. 1817. december 20-án VII. Pius 
pápa erre kifejezett parancsot adott neki, fölruházva az 
apostoli misszionárius jogaival és feladataival.

Verona ekkor osztrák fennhatóság alatt volt, és a 
kormány megakadályozta ezt a sajátos küldetést, és 
lehetetlenné tették a többnapos népmissziók szerve-
zését. Ezért Gáspár atya a hitoktatás és az alkalman-
kénti prédikáció felé fordult, s egyre inkább érlelődött 
benne egy rend alapításának a gondolata.

Még 1816. november 4-én két társával visszavonult 
egy bezárt Szent Ferenc Sebei templom mellé, s látszó-
lag népiskolát nyitott, valójában kemény vezeklő kö-
zösségi életet kezdtek élni, mely a szemlélődésből az 
ifjúság nevelésére, a papság képzésére és népmisszió-
ra ajánlotta föl magát a megyéspüspök igényei szerint. 
E kezdeményezésből bontakozott ki a stigmatinusok 
kongregációja, mely Itálián kívül Amerikában és Afri-
kában is elterjedt.

1812. május 30-án elragadtatása volt a feszület 
előtt. Másnap sörétes puskával meglőtték, majdnem 
belehalt. Csodaként életben maradt, de a hátralévő 
negyvenegy évet végigbetegeskedte. Közel harminc-
szor operálták meg. Nagy fájdalmai voltak, de beteg-
ágyából is sokak lelkivezetője maradt. Kínjait az Egy-
házért és a lelkek javára ajánlotta föl. Amikor utolsó 
óráiban az ápolója megkérdezte: „Atyám, van valamire 
szüksége?” – azt válaszolta: „Szenvedésre van szüksé-
gem.”

VI. Pál pápa 1975. november 1-jén boldoggá, II. Já-
nos Pál pápa 1989. november 1-jén Rómában szentté 
avatta.

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!

Eladó
 - Lakóház (Endrőd, Dózsa u. 9.)
 - Ridegvároson 2 föld: 0,1367 HA és 0,732 HA
 - BL-7 dízelmotor darálóval és fűrészgéppel
 - Kézi szivattyú: orosz gyártmány, benzines
 - kulcskészletek, menetvágók
 - gázpalack
 - kézi kukoricamorzsoló
 - kályha, prés, hordók, traktor pótkocsi

Érdeklődni lehet
az endrődi plébánián: Gyomaendrőd, Fő út 1.

20/9457-843 vagy 66/283-940
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

I. Meg a sztár
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda I. Meg a sztár versenyére 

a 2008/2009-es tanévben került sor. Az alapítók, a Ki Mit Tud és a 
Megasztár versenyek hangulatát kívánták megvalósítani, újabb hagyo-
mányt teremtve a diákság körében.

A háromfordulós bemutató 1. fordulója osztályszinten, a 2. és 3. 
forduló iskolai keretben valósult meg.

A versenyre ének, zene, tánc, mozgás, jelenet és egyéb kategóriák-
ban nevezhettek a tanulók.

32 produkció jutott a döntőbe, amelyet április 24-én bonyolított le 
a Diákönkormányzat. A verseny szervezője, irányítója Kónya Márta és 
Hornokné Kereki Irén Diákönkormányzatot segítő pedagógus.

A döntő legjobbjait (20 produkció) a Kis Bálint Napok keretében, 
június 10-én láthatják az érdeklődők.

Továbbjutó produkciók:

Kisdiákok:
1. Lovacskázós játék 1.a
2. Vers: Bárkai Zsolt 2.a
3. Babás játék 2.a
4. Tapsrondó 2.a
5. Jelenet - Sün Balázs 2.b
6. Tánc: 3.b (Kruchió Adrienn, Gyányi Gerda, Fülöp  Petra, 

Neibort Gréta)
7. Tánc: 3.c (Czeglédi Renáta, Magyar Mercédesz, Nagy Bettina, 

Rátóti Lejla)
8. Tánc: 4.a (Uhrin Barbara, Nagy Evelin, Nagy Noémi)
9. Tánc: Gera Ilona 4.b
10. Mese: Csordás Alíz 4.b

Nagydiákok:
1. Ének: Kósa Cintia 5.a
2. Ének: Ágoston Dorottya 5.b
3. Jelenet: 5.b (Szonda Lili, Hunya Réka, Balázs Izabella)
4. Jelenet: Indul a bakterház 6.b (Kéri Miklós, Zsombok Bence, 

Csatári Bence)
5. Tánc: 6.c (Zrubecz Réka, Virág Andrea, Tímár Tamara, Véha 

Dóra, Gyuricza Beáta)
6. Jelenet: Gatyafalva 7.b
7. Bűvészkedés: R. Nagy Tibor 7.b
8. Társastánc: Lázár Rebeka és Czibulka Alex 7.b
9. Ének: Kató Orsolya 8.a
10. Humor: Nagy Bence 7.b
Továbbjutottak egyéb kategóriában a rajzkészítők: Balázs Izabella 

(5.b), Homonnai Evelin (7.a), Gyebnár Bianka (7.c), Tímár Tamara 
(7.c). Rajzaik a Családi délutánon szintén megtekinthetőek lesznek.

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Nevelőtestülete

A Kis Bálint Általános Iskolá-
ból és Óvodából a 2008/2009-
es tanévben a következő 
tanulók tettek sikeres nyelvvizs-
gákat. Felkészítő tanárok: Dubis 
Ferencné, Mészárosné Stef Ilo-
na, Balla Károlyné és Ökrös Ka-
talin.

Német nyelv - 
A típusú (szóbeli):

Lakatos Fruzsina 8.b
Hunya Gréta 8.b

Német nyelv - 
C típusú (szóbeli és írásbeli):

Cserenyecz Kinga 8.b
Dajkó Nóra 8.b
Farkas Zsanett 8.b
Kéri Virág 8.b
Szonda Benjámin 8.b
Zsilinszky Éva 8.b

Pataki Boglárka 8.c

Angol nyelv - 
A típusú (szóbeli):

Ács Fruzsina 8.d
Csizmadia Nikolett 8.d
Dinya Julianna 8.d
Gyurcsán Georgina 8.d
Gyuricza Tamás 8.d
Oltyán Enikő 8.d
Piltz Kitti 8.d
Sztezsán Adrienn 8.d
Tótka Sándor 8.d
Gácsi Nikolett 8.d
Fülöp Péter 8.d

Angol nyelv - 
C típusú (szóbeli és írásbeli):

Hunya Gyöngyi 8.d
Lapéta Brigitta 8.d

Nyelvvizsgák



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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A gyűjtemény magángyűjtemény, melyet Szabó Béla és 
felesége hozott létre önerőből. 

Szabó Béla már gyermekkorától vonzalmat érzett a 
gyűjtéshez, hiszen a Csárdavölgyi tanyájuk körül gyakran 
kerültek elő régi cserepek és kövek a földből. Később trak-
torosként mélyszántásokat végzett a határban és ott is ösz-
szegyűjtötte az „érdekes leleteket”, melyeket az eke kifordí-
tott. Több hunyai leletmentést végzett a szarvasi Tessedik 
Sámuel Múzeum régésze Szabó Béla segítségével. A ta-
nyák pusztulásával, a hagyományos paraszti gazdálkodás 
és életmód hanyatlásával erőteljes ütemben pusztultak a 
falusi gazdálkodási és házkörüli tárgyak. Szabó Béla és fe-
lesége látva, hogy mennyi régiség kerül a szemétre vagy 
a tűzre néprajzi tárgyak gyűjtésébe kezdett. Sokszor a kis-
kertek szántásáért nem pénzt kért, hanem egy-egy néprajzi 
tárgyat (sajtprést, béklyót, vajköpülőt, stb.). Hamarosan a 
falusiak megajándékozták őket egy-egy családi ereklyével, 
vagy más „régiséggel”. Így lett a Szabó- gyűjtemény Hunya 
múltjának letétje, régiségeinek összegyűjtő és bemutatóhe-
lye. 

  A tájház épülete a XX. század elején épült, hagyomá-
nyosan háromosztatú. A nagyszobában szögletes búbos ke-
mence áll, mely a konyhából fűthető. A kamra a tornác felől 
nyílik, melyből falépcsős padlásfeljárón juthatunk a padlás-
ra. A tornác végében később épült kéthelyiséges kiskonyhát 
találunk. Az udvaron kukoricagóré, disznóól és tyúkól áll. A 
góré egyik oldalához félhajas szín csatlakozik, ahol mező-
gazdasági eszközök és egy sárgára festett ünnepi lőcsös 
kocsi látható. A ház minden helyiségében tematikus jellegű 
néprajzi kiállítások vannak. A nagyszoba enteriőrszerűen 
berendezett, melybe belépve jobbra kétajtós szekrényt és 
fiókos sublódot találunk. A sublód tetején vallási tárgyak és 
családi ereklyék (fényképek, csészék, emléktárgyak) lát-
hatók. A sublódban és a szekrényben gazdag háziszőttes 
gyűjtemény található, melyet szívesen bemutatnak a láto-
gatóknak. A sublód végében egy vetett ágy helyezkedik el, 
felette a falon szentképek és koszorús képek sorakoznak. 
A szoba közepén esztergált lábú asztal áll két lécvázas 
székkel. Az asztalon régi dokumentumok és fényképek lát-
hatók Hunyáról. Az asztal mellett a gyűjtemény egyik be-
cses darabja található, mely egy rövid ágy (gyerekágy). A 
gyerekágy formája hasonló a felnőttekéhez és négy gyerek 
aludhatott benne. A nagyszoba berendezése az 1930-40-
es évek hunyai középparaszti lakáskultúráját mutatja be. A 
konyha egyszerű berendezése lócából, asztalból és polcos 

tárolóból (stelázsi) áll. Az ajtó mellett lavórtartóban zomán-
cos lavór van, házi szőttes törölközővel. A stelázsin gazdag 
csésze és bögre gyűjteményt találunk, mely darabok a XIX. 
század végéről, valamint a XX. század első feléből valók. A 
kamrában lévő kiállítás tematikus sorozatokban mutatja be 
a cserépedényeken kívül a vajkészítés, a lótartás és néhány 
falusi kézműves mesterség tárgyi emlékét. 

A tornácon a kenderfeldolgozás eszközeivel találkozunk, 
a gerebennel, tilóval, motollával, gombolyítókkal és az al-
kalomszerűen felállított szövőszékkel. A tornác falán hely-
történeti tárgyakat találunk, melyek Hunya község jelleg-
zetes régiségei. A tornác végéből nyíló két kis helyiségben 
a helytörténeti gyűjtemény mutatkozik be. A leégett hunyai 
templom tűzből kimentett relikviáit is megtalálhatják ebben 
a gyűjteményben.

A tájházhoz nagy zártkert tartozik, ahol az idős házas-
pár veteményes kertet alakított ki, mely bemutatja az idelá-
togató turistáknak a hagyományos kertgazdálkodás erre a 
vidékre jellemző formáját.

A Szabó házaspárnak sok erőt és kitartást kívánok, hogy 
még tovább tudják gyarapítani gyűjteményüket, és meg-
menteni Hunya történelmének tárgyi bizonyítékait.. 

GYOMAENDRŐDI SZENT FLÓRIÁN ALAPÍTVÁNY  
az 1996.évi CXXVI. Törvény 6.§ (3) bekezdés rendelkezésének 
megfelelően ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot és értesíti Tá-
mogatóit, hogy  a 2007-ben  felajánlott SZJA 1 % -aiból  az adó-
hatóság 34 697 Ft összeget utalt át. Ezt az összeget az alapítvány  
a helyi Tűzvédelmi feladatok megvalósítását  biztosító szervezeti 
és technikai feltételeit javításának elősegítésére használjuk fel.

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

Gyomaendrőd   2009-05-19

Dinya László
az alapítvány képviselője

Hunyai tájház - Szabó Béla magángyűjtemény



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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A román megszálló hadsereg a me-
gye községeiben itthon található volt kö-
zös-hadseregbeli, vagy honvédtiszteket 
„begyűjtötte” s Fogaras várába internálta. 
Mindezt egy kitalált „békéscsabai ütközet-
tel” indokolta, hogy ti. a vezénylő tábornok 
egy magyar tiszti összeesküvést időben 
elfojtott s egy nagyobb „gerilla csapatot” ő 
tönkrevert Békéscsaba határában. Ebből 
egy szó sem volt igaz, de hát az „irányí-
tott sajtó” akkor is működött s már akkor 
is hatásosnak bizonyult. Az Antant előtt 
ezzel indokolta az oláh királyi vezetés ezt 
a gaztettet is. Ezt a gyomai tisztek meg-
úszták, időben eltűntek, mert a Hollerban 
szórakozó oláh tisztek elkotyogták 
magukat. Ennyi haszon volt a helybe-
li „aranyifjakkal” való „fraternizálásból”. 
Többen, így János nagybátyám – későbbi 
Cs.Szabó János könyv-papír- és írószer-
kereskedő – is a keselyősi kukoricásban 
bujkált. A tanyavilágot nem tudta az oláh 
katonaság ellenőrizni. Tehetetlen volt, 
mert a hadműveleti sávhatár egybeesett a 
demarkációs vonallal – ez a mezőberényi-
gyomai határdűlő (akkor még Berény nyu-
gati határa, nem volt Csárdaszállás), de 
akiket az oláh ezen a tájon vagy a vasút 
tájékán elkapott, arra könyörtelenül rávág-
ta a „dózecsecsincset” (huszonötöt bot-
tal). Piszkos állatok voltak. De ha egyedül 
mert csellengeni a román katona a tanyák 
között, az nem látta többet a jó anyját. 
Ott szunnyadt évekig a tanyaudvaron a 
trágyadombban. Ez járt a tolvajoknak. A 
tanyaiak nagyon összetartók voltak. Akik-
nek a fiai a „vereseknél” szolgáltak, har-
coltak nem is olyan messze, ha hallották 
az ágyúszót, csak bizony sírdogáltak, de 
reménykedtek, mikor a tiszai áttörésnek 
híre jött. A gyomai „szépjányok”, csiklan-
dósabb asszonyok nem tudtak ellenállni a 
szép szónak. Még az igazán jómódú csa-
ládok közt is akadtak, akik összefogtak a 
románokkal, úgy mint majd 1944-ben a 
németekkel, majd az oroszokkal. Ez az 
egész román-világ nem sokáig tartott, 
de rengeteg keserűséget, megaláztatást 
hozott az embereknek. Meg aztán egy 
kis háborús színjátékban is volt részünk 
1919. júliusban. A követút – akkor így 
mondták még a Gyoma-Mezőberényi or-
szágutat – melletti tanyákban lehetetlen 
volt megmaradni az ott lakóknak. Azokat 
rendszeresen kifosztották a jövő-menő 
oláh katonák. Kénytelenek voltak a tanyá-
kat elhagyni s beljebb húzódni a város-
ba. Egyetlen esetre emlékszem, hogy a 
helyszínen megtoroltak ilyen fosztogatást. 
Keresztapa, édesanyátoknak, az Egei 
halmi G.Nagy tanyában mint ifjú házasok 
rezideáltak s egy hajnali időben kifosz-
tották a tanyát s még örülhetek, hogy ők 
egy csellel a tengeri táblákon keresztül 
elmenekülhettek. Keresztapa jelentette 
még akkor reggel az esetet az oláh pa-
rancsnokságon, éppen kifogott egy királyi 
gárdatisztet, aki azonnal lovasokkal a har-

madik-negyedik tanyában nyakon csíp-
te a tanált pálinkától elájult murmujokat 
s miután keresztapa felismerte náluk a 
zsebóráját s más egyebeket, az oláh tiszt 
ott helyszínen agyonlőtte, kettőt meg a 
lovakkal tapostatott agyon. Ott helyben a 
tanyatulajdonossal elkapartatta őket. 

1919 júliusában megtörtént a tiszai 
áttörés és egy szép magyar katonai siker 
kezdett kibontakozni a Tiszántúlon. Ez 
utóbbit a román királyság már a román 
impérium területének gondolta, „Pod Tisu 
de la Nistru” – a Tiszától a Dnyeszterig – 
terjedő Romania Mare – Nagyrománia. A 
román hadsereg létszám- és hadianyag 
fölényben volt, mégis futott Szolnok alól, 
nyomában a magyar vörös hadsereg 
egységeivel. Mezőtúr Újvároson a fegy-
vereit s mindenét elszórt román csürhét 
a lakosok forróvízzel, lúggal, furkósbottal 
fogadták. Még nagyobb lett a pánik. Este 
a felduzzasztott Hortobágy-Berettyó csa-
tornán kellett átkelniök. Rengetegen belé-
fulladtak. Túri diákkoromban koponyákat 
bármikor szedhettünk ki a kubikgödrök 
aljából. A szétzüllött tömeg éjjel érkezett 
Gyomára. A házakban minden vásznak, 
fehérneműt összeszedtek, szárítkoztak. 
A román parancsnokságnak mesteri gya-
korlata volt a visszavonulásban, reggel 
nyolcra teljesen kiürítette Gyomát. Dél-
előtt 11 óráig süket csend volt Gyomán. 
Mi, gyerekek a Hősök útján található el-
szórt aknalőporból gyönyörű rakétaszi-
varokat csavartunk újságpapírral. Ezeket 
gyújtogattuk. Nagymama rémülten rohant 
ki az utcára, hogy mikor robbantom fel ma-
gam? „Ebatta kölykei, kutyavóttyát a feje-
teknek, hogy a kara vigye el a dógotokat!” 
– mondta volt. Egy ilyen rakétaeresztésem 
után nem várt hatás történt, nagy vijjogás 
után óriási robbanás zaja hallatszott, majd 
utána a másik, harmadik. Rohantam ki az 
utcasarokra. Felvillant a napfényben a lö-
vedék, majd mikor lefelé ívelt robbant és 
beleesett a Körözsbe. Nagymama rémül-
ten kiabált, megjöttek a vörösök! Gyere 
be, ne kísértsd az Istent. Egy lélek se volt 
az utcán, az emberek a kerítés mögül le-
selkedtek. Néha egy-egy román küldönc 
vágtatott végig az utcán, mert a román fel-
tartó vonal a régi Körözs gáton húzódott 
– Dobó utca-Pocoskert-Páskom fele. Meg 
a kutyám, Foxi német juhász futkosott az 
udvaron össze-vissza kínjában nyüszítve. 
Átmentünk édesnéniékhez a Mirhón ke-
resztül, ott is a pincébe. Nemsokára való-
ban nagy harci zaj lett, puska, géppuska, 
ágyú, akna robbanás, stb. A csatazaj után 
a pinceablak fájában egy arasznyi gránát-
repeszt találtam. A következő napok sűrű 
programot adtak nekünk, gyerekeknek, 
irány a harctér. A Körözs gátja, a gát töve, 
a Körözsajj tele volt eldobált lőszerrel, 
gázálarccal, fegyverekkel (ugyanúgy, mint 
1944-ben, megjegyzem én, Cs. Szabó Ist-
ván) volt aki még holttestet is tanált, már 

lepték a legyek. A románok semmivel sem 
törődtek, a sebeiket nyalogatták. A vörö-
sök – mint tudjuk – anélkül, hogy veresé-
get szenvedtek volna, visszavonultak. A 
front balszárnya árulás miatt a levegőben 
lógott. Ha látták volna azt a demoralizált 
oláh csürhét, Aradig meg sem álltak vol-
na. A házakban nem esett kár, mert a mi 
derék magyar katonáink, akik között vol-
tak gyomaiak is, vigyáztak. Csak a főte-
ret tartották srapnel tűz alatt. Itt a mosta-
ni Hősök szobra helyén állt egy nagy fa, 
abba belevágódott egy srapnel hüvely. 
A magyar tüzérség a nagyállási vasúti 
megálló körül volt. Ott egy közeli tanyá-
ban egy fiatalasszony a rémülettől, a lövé-
sektől szívburokrepedésbe belehalt, Kis 
Palkóné. Máig élő bennem legkülönben 
annak a magyar vöröskatonának a hős-
tette, aki a kocsihídon keresztülvonszolt 
egy géppuskát és szörnyű pusztítást vitt 
végbe az oláhok között, míg aztán kilőtték 
szegényt. Az a kép is él bennem, amikor 
az oláh fogságból hazatértek a „vörös ka-
tonák”; a piaci nép kiröhögte őket, mert 
rongyosak és tetűmartak voltak, kiéhe-
zettek, mezítlábosan, bocskorban vonul-
tak a községházára. Ahol jónéhányukra 
további internálás várt Kistarcsára. Ahe-
lyett, hogy hősként fogadták volna őket, 
mert tulajdonképpen az országot védték 
a betolakodók ellen. De hát a propagan-
da akkor is működött, meg a félelem. A 
földtulajdonos parasztembert sokkolta az 
„elkommunizált föld” réme. Ez a félelem a 
harmincas években is hatott. Tanálkoztam 
akkoriban olyan parasztemberrel, akinek 
akkor már öt felnőtt gyermeke volt, aki ar-
ról beszélt, hogy nagy felelőtlenség csa-
ládot alapítani, tudhatjuk, mi vár ránk, a 
megsemmisülés, a nyomorúság követke-
zik előbb-utóbb. Ezt ő már az első hábo-
rúban hallotta. A rettegett és félt változás 
kiteljesülésének tartotta a parasztember 
a 40-es évek végét, az ötvenes éveket. A 
parasztság nem várt semmi jót a proletár-
diktatúrától. Rettegett tőle a zsellérig be-
zárólag. A volt „vörös katonák” csak annyit 
mormogtak mindig csendben, hogy; „mi 
nem szájaltunk, hanem harcoltunk a ha-
zánkért”.

A vörös hadsereg visszavonulása után 
nagyon gyorsan konszolidálódott vidéken 
a helyzet. A románok itt voltak a nyakun-
kon, de a katonaság nagy része elvonult. 
A rekvirálás az nem szűnt meg. Minden 
vonzotta a románokat, ami gép volt (ve-
tőgép, aratógép, cséplőgép, stb.). Még a 
téglagyárat is leszerelték, de a mézperge-
tőt is elvitték. Zsákmányoltak gátlás nél-
kül. Aztán lassan eltűntek, mire vége lett a 
télnek. Megjöttek a „darutollas legények”. 
De bizony az legtöbbször csak libatoll volt 
a sapka mellé tűzve. De örültünk nekik, 
mert a mieink voltak, magyar katonák, 
méghozzá „vazsmegyeiek”.

Közreadta: Cs. Szabó István

Édesapám, Dr. Cs. Szabó Albert visszaemlékezései az 1918-1919. évi eseményekre III.
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A legutóbbi meccsek

Békéscsabai-Rákóczi-
Gyomaendrőd 4:0

Balszerencsés mérkőzés a 
mi kapusunk bemelegítéskor 
súlyosan megsérült. Így ma-
gunknak rúgtuk a gólokat.

Helyezés:
Gyomaendrőd 13, 6, 6, 35-

34, 45 pont
Április 20-án 

Gyomaendrőd-Csabacsűd: 3:2. 
Gólszerzők: Farkasinszki 2, 
Toldi 1

Az ifik 1:0-ra vesztettek.

Márton Gábor

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK

Hanyecz Libór és Hanyecz Ilona május 2-án ünnepi szentmisén 
adott hálát az endrődi templomban, házasságkötésük 50. évfordu-
lója alkalmából. Ezen a szentmisén részesült a keresztség szentsé-
gében dédunokájuk, Varjú Libór. Képünkön az ünneplő házaspár, 
dédunokájuk és a dédunoka szülei láthatók.

Látkóczki József és Kiszely Magdolna május 9-én a hunyai temp-
lomban adtak hálát és kaptak áldást házasságkötésük 50. évfordu-
lóján. E szép ünnepet azzal is emlékezetessé tették, hogy egy ara-
nyozott áldoztatókelyhet ajándékoztak a templomnak. Isten fizesse 
meg nagylelkű ajándékukat.

Isten adjon további szép éveket, egészséget, örömet, áldást az 
ünneplő házaspároknak és családjaiknak!

A Tűzmenedék együttes ismét Győrben 
Faggyas László és F. Sipos Bea, azaz a Hangraforgó együttes má-

sodik alkalommal hirdették meg az InternetVers Fesztivált Győrben 
kortárs költők és verséneklők számára ezúttal Radnóti Miklós, Nagy 
Gáspár és Kányádi Sándor költészetét emelve fókuszba. Honlapjukon 
50 költő több száz versét olvasgatva közel 40 énekmondó fakadt dal-
ra, s végül 21 produkciót hívtak meg a találkozóra a beküldött mp3-as 
anyagok alapján.

A Tűzmenedék együttes Kányádi Sándor – B. Molnár Albert: Cite-
rára és B.Molnár Zsuzsa – Oláh Gizella: Üzenet című versével jutott a 
győri bemutatóra. Külön öröm számunkra, hogy B. Molnár Zsuzsa ver-
sei négy fiatal zenészt is megihletettek, valamint B. Molnár Albert Nyár 
című költeménye is színpadra került Gál Csaba, a Müncheni Kreativ 
Music Forum gitártanára előadásában.

A Tűzmenedék együttes 8-án délelőtt a győri Kovács Margit ÁMK-
ban egy rendhagyó irodalomórán is bemutathatta változatos műsorát, 
s ezt követően csatlakozott a rendezvény sokszínű programjaihoz. 
Íme néhány nagyvonalakban: 7-én koszorúzás volt Abdán a Radnóti 
emlékműnél, majd este Kányádi Sándorral Czigány György beszél-
getett. Pénteken késő délután Radnóti Miklós emlékműsorra, este a 
Misztrál együttes fergeteges koncertjére került sor. Szombaton egész 
nap a produkciók bemutatása zajlott, este emlékezés Nagy Gáspárra a 
Hangraforgó, Dinnyés József, Gülch Csaba és Pátkai Tivadar közremű-
ködésével, végül az éjszakába nyúló gála zárta a fesztivált.

Jóleső érzés volt a szponzorok között ismét ott látni Gyomaendrőd 
címerét, hiszen a zenekart ezúttal is a város utaztatta. Köszönjük szé-
pen!

A Dr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány a szemé-
lyi jövedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján a magán-
személyek felajánlásából 2008. évben 29 851 Ft támogatást kapott. A 
támogatás összege az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően az 
alapítvány tőkéjét növeli. A tőke kamatát az endrődi születésű, hátrá-
nyos helyzetű gyermekek továbbtanulásának támogatására használ-
tuk fel.

Köszönjük támogatóink segítségét, továbbra is várjuk támogatá-
sukat! Adószámunk: 19062255-1-04.

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma – Farkas Zoltánné

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány a személyi jövede-
lemadóról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján a magánszemélyek 
felajánlásából 2008. évben 159 551 Ft támogatást kapott. A támoga-
tás összegét az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően a Rózsahe-
gyi Kálmán Általános Iskola tehetséges diákjai tudásának fejlesztésé-
re, valamint a rászoruló diákok támogatására használtuk fel.

Köszönjük támogatóink segítségét, továbbra is várjuk támogatá-
sukat! Adószámunk: 18390162-1-04.

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma – Farkas Zoltánné

Békéscsabán rendezték meg - a táncművészet világnapja alkalmából - 
a 15. Jubileumi Gálaestet, ahol klasszikus balettet táncolt a gyomaendrődi 
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda két tanulója. Bene Bog-
lárka és Pfeifer Anna szép sikerrel szerepelt a Jókai Színház színpadán. A 
képen Novák Éva balett-tanárral



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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Június 4. - Trianon
„Amit a Kárpátok lánca lefog területet, megszólaltak a haran-

gok, órákon keresztül egy merő harangszó és zokogás volt a Kárpát-
medence.”

A háború vége, illetve a Trianonban 1920. június 4-én megkötött 
béke, mely egyben Osztrák-Monarchia végét is jelentette, nagymér-
tékben átszabta Európa e részének térképét, teljesen új gazdasági és 
politikai viszonyrendszert állított fel az itt élő népek és nemzetisé-
gek között. Globálisan nézve, és csak a történelmi tényekre szorít-
kozva, a béke-szerződés lényegét a következőképpen foglalhatjuk 

össze: egy többnemzetiségű államból több többnemzetiségű állam 
jött létre, azzal, hogy az előző helyzet több évszázadon át alakult 
ki, egy dialektikus történelmi folyamatban, az új – igazságtalan - 
helyzet pedig zöldasztal mellett, az európai nagyhatalmak elvtelen 
alkuja következtében, minden etnikai alapot nélkülözve.

Trianon legnagyobb vesztese Magyarország: 282 000 négyzet-
kilométernyi területe mindössze 93000 négyzetkilométernyire zsu-
gorodott, azaz elvesztette területének kétharmadát. Hasonló a hely-
zet a lakosság tekintetében is. Magyarország 18 milliós lakosából 10 
millió (!) elveszett.

1991-ben Mitterand francia államelnök 1920. június 4-ről azt 
mondta: „Ami Trianonban történt, az mocskos dolog volt.”

Forrás. Magyar Idő

Immár harmadik alkalommal ad helyet a Sajt- és Túrófesztivál ál-
lófogadásának intézményünk – a Szent Gellért Katolikus Általános Is-
kola és Óvoda – tornaterme. Ahhoz, hogy minden olajozottan menjen, 
már egy héttel korábban a megelőző munkálatokat el kell végeznünk, 
mint pl. a szőnyegek leterítése, asztalok és székek kipakolása, bordásfa-
lak elfedése bordó szövettel, stb. 

Idén először az endrődi Gondozási Központ munkatársai – 
Mraucsikné vezetésével – szervírozták az ízletesebbnél ízletesebb étele-
ket, emellett pedig széles választékban az italokat is. Várfi András pol-
gármester úr köszöntője után pedig kezdődhetett is a jóízű falatozás. 

Itt szeretném megköszönni munkatársaimnak a nagylelkű segít-
ségét és helytállását, név szerint: Kondorné Timár Erzsébet ig.h. asz-
szonynak, Tari Lászlóné gazdasági vezetőnek, valamint a technikai 
dolgozóknak: Szűcs Ferencnének, Balogh Péternének, Lapatinszki 
Lászlónénak és Lapatinszki Lászlónak. Külön öröm számomra, hogy 
nagyon jó csapatmunkának lehettem részese.

Lukács László igazgató
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Szép eredmény az országos döntőben

László Loretta, a Rózsahegyi iskola nyolcadikos tanulója a Bod Péter 
Országos Könyvtárhasználati Verseny döntőjében 6. lett. A döntőt az 
idén a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban rendez-
ték. Lorettának és a többi 7-8. osztályosoknak az erdőről szóló lexikon-
család egy-egy kötetét kellett megtervezni. Két és fél óra állt rendelke-
zésükre, hogy szócikkeiken keresztül új nézőpontból mutassák be az 
erdőt, nem csak a megszokott - főként biológiai - témakörök szerint. 
Lori kislexikonának a címe: Az erdő és a zene. A feladat elkészítése ala-
pos könyvtári búvárkodást igényelt és sok ötletet. Az elkészült terve-
zetet szóban be is kellett mutatni. Loretta felkészítője: Gellainé Tuboly 
Zsuzsanna.

Mesélj Európa! 

 A kecskeméti Katona József Könyvtár által meghirdetett Európa 
díjas régiós angol nyelvi verseny döntőjébe két Rózsahegyis csapat is 
bejutott. Az első forduló egy online vetélkedő volt, ahol a gyerekek-
nek az európai unióval kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk. 
A második fordulóban a regisztrációkor kapott ország egy népmeséjét 
és egy történelmi eseményét kellett megjeleníteni óriás képregény for-
májában. Innen már csak a korosztályonként legjobb 10 csapat jutott 
tovább, és a választott mesét és történelmi eseményt kellett előadni 
- természetesen angol nyelven. Mindkét csapatunk első helyen végzett 
az elődöntőben, így bejutottak a döntőbe, ahol az ötödikesek - Bíró 
Adrienn, Gonda Bettina, Gyuricza Anita, Varga Rita, Vári Edina - az ötö-
dik, míg a hetedikesek - Baráth Bernát, Geszti Brigitta, Horváth Richárd, 
Uhrin Dávid, Varga Gréta - a harmadik helyen végeztek.

Felkészítőjük Szedlák Réka

Szakmai konferencián a Rózsahegyi iskola

Az Európai Unióban folyó „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram-
hoz kapcsolódó hazai rendezvénysorozat része volt az a műhelymunka, 
melynek szakmai és szervezési koordinációját az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium megbízásából a Tempus Közalapítvány végzi. Felkérésük-
re három Rózsahegyis pedagógus tartott előadást és tréninget Kecs-
keméten intézmény- és munkaközösség-vezetők részére egy régiós 
szakmai konferencián.

A workshop gyakorlati megközelítésű előadásai és a helyi iskolai 
jó gyakorlatok megosztása során Farkas Zoltánné igazgató Rózsahe-
gyi iskolát bemutató előadása után a Tanulás tanítása modulról adott 
általános ismertetőt. Aztán Molnárné Pésó Irma Mire való az iskola?, 
Beszédművelés és Olvasásfejlesztés, Gellainé Tuboly Zsuzsanna pedig 
Koncentráció és Önművelés témakörökben tartott tréninget.

Paprikáskrumpli-főző verseny

Május 3-án, majális keretében megrendezett paprikáskrumpli-főző 
versenyre 150 településről 1500 gyermeket várt a Gyermekétkezteté-
si Alapítvány. 45 bográcsot állítottak fel Budapesten a Városligetben, 
a Műjégpálya betonján. Azok a gyerekek versenyeztek szakácsként, – 
pedagógusok, segítők és népszerű közéleti személyiségek segítségével 
- akiket az Alapítvány év közben folyamatosan támogat. Délben 1000 
gyermek ült le egy extra méretű, összesen 286 méter hosszú asztalhoz, 
hogy együtt fogyasszák el az általuk készített, szintén rekordmennyi-
ségű paprikáskrumplit. A vasárnapi rendezvény különleges nagyságú 
ebédnek számít. A szervezők szerint Magyarországon eddig még nem 
evett együtt ennyi gyerek egy asztalnál. A rekordkísérlettel a szervezők 
az éhező magyar gyermekekre és a közös segítségnyújtásra szerették 
volna felhívni a figyelmet. 

A második alkalommal megrendezett paprikáskrumpli-főző ver-
senyt Gyomaendrőd nyerte. A várost a Rózsahegyi iskola csapata képvi-
selte, ők főzték a legfinomabb ételt. A győztes ötszázezer forint értékű 
élelmiszercsomagot és egy dunai hajóutat nyert Szentendrére. 

Történ-észek

A TIT által rendezett történelmi verseny döntőjébe három hatodi-
kos és öt nyolcadikos Rózsahegyis került. Vaszkó Áron I. lett a hatodiko-
sok között. A nyolcadikosoknál  Szentpéteri Balázs a III., Szujó Tamás a 
IV. helyen végzett.

Felkészítőjük Vaszkóné Dinya Erzsébet. 

A Természettudományi Múzeumban versenyeztek 
az ötödikesek

Az Országos Süni Komplex Vetélkedőre a tanév elején nevezett be 
egy négyfős csapat - Bíró Adrienn, Forgács Genovéva, Gonda Bettina 
és Szilágyi Norbert - a Rózsahegyiből. A Süni Magazin alapján készül-
tek fel. Az országból több mint 200 csapat versenyzett. A negyedik 
fordulóra a legjobb tizenkettőt hívták meg. Ők a 9. helyen végeztek. 
A jutalomkönyvek mellé nem mindennapi ajándékot kaptak: Vacsora 
a Füvészkert vendéglőben, szállás a Marco Polo Hostelben, esti pesti 
városnézés. 

Másnap szakvezetéssel megtekintették a Füvészkertet és a mú-
zeum Predátorok interaktív kiállítását. Megnézték az Expedíció a pil-
langók zöld szigetén – Tajvan gyönyörű élő lepkéit. Az Evolúciós for-
gatagban kezükbe vehették a dínótojást, koponyákat, régi csontokat. 
Felkészítőjük Gellainé Tuboly Zsuzsanna. 

Ők beszéltek angolul

A mammut árnyékában
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Nagyon megörültünk, amikor 
a tanító néni egyik reggel azzal a 
hírrel jött be az osztályba, hogy is-
kolánk tanulói elmehetnek másnap 
Békéscsabára a Jókai Színházba. 
Alig van az osztályban olyan gye-
rek, aki már látta belülről a színhá-
zat, így nagy volt az izgalom.

Másnap reggel egy emeletes 
busz állt meg iskolánk előtt. Előbb 
el sem hittük, hogy értünk jött. 
Amikor felszálltunk, újabb meg-
lepetés következett. Az emeletre is 
felmehettünk.

Sokan még nem ültek közülünk 
emeletes buszon. Az utazás csodá-
latos volt.

Amikor megérkeztünk, és el-
sétáltunk a színházhoz, hirtelen 
elkeseredtünk, mert egy tábla volt 
kitéve: - Az előadásra minden jegy 
elkelt.

Katika néni megnyugtatott 
bennünket, hogy nekünk el van 
téve a jegy.

A színház előtt nagy volt a tu-
multus. Bejutottunk. Már a látvány 
rögtön megragadott bennünket. 

Képek, érdekes tárgyak, serlegek, 
amelyek a színház életével kapcso-
latosak.

Egyre izgatottabbak lettünk. 
Amikor elfoglaltuk a helyünket, 
körbenéztünk a teremben. Minden 
gyönyörű bordó volt. Hamarosan 
megszólalt a zene, és felgördült a 
függöny. Megjelent az egyik fősze-
replő, a Kőmaró és énekelni kez-
dett. Nagyon hasonlított a téma a 
Jancsi és Juliska meséjéhez. Csak 
a Kőmaró nem ismert a klasszikus 
meséből. Ő nagyon szépen énekelt 
több dalt is. A dallam annyira a fü-
lünkbe mászott, hogy még a buszon 
is énekeltük. 

Vége lett az előadásnak. Az idő 
nagyon gyorsan elröppent. Kijöt-
tünk a színházból. Editke néni le-
fényképezte a boldog kis csapatot. 
Szép, maradandó emlékkel tértünk 
haza.

Mindenkinek ajánljuk ezt az 
előadást.

A Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda

A 4. osztály tanulói

SZÍNHÁZBAN VOLTUNK

Nyár

Nyár asszonyság gazdag dáma,
zöld bársony ünnepi ruhája.
Szőke haja dús búzamező,
szép ő, mint egy nyárfaerdő.

Napsütésben vidáman táncolgat,
kosarából friss gyümölcsöt kínálgat.
Táncol nagyon, ropja rázza,
egyre csak cifrázza,
míg aztán „szept”ember, 
szépen megállítja.

Ujházi Aranka verse

Kedves Gyerekek! Néhány nap múlva itt a várva-
várt vakáció. Pihenjetek, játsszatok, segítsetek szü-
leiteknek, vigyázzatok magatokra! A mindennapi 
imádságot a nyári szünetben se hagyjátok el! Minden 
vasárnap vegyetek részt szentmisén, ministráljatok to-
vábbra is!

X. Ovi Olimpia

Dajkó Lívia rajza

Szurovecz Erik rajza
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A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 1996-ban vette fel az 
endrődi születésű színész-pedagógus nevét. A névadó hagyományt terem-
tett, azóta többnapos kulturális és sportrendezvénnyé nőtte ki magát.

Május 8-án, pénteken Giricz László (képünkön) megnyitó beszéde 
után Rózsahegyi Kálmán életéről és munkásságáról vetélkedtek a felsős 
osztályok. A felkészüléshez használhatták az iskola zsibongójában lévő 
állandó kiállítás anyagát és az internetet. 

Aztán a kisdiákok moziba mentek, a nagyok pedig a felnőtt vendé-
gekkel együtt rendhagyó órákon vettek részt: 

Gulyás Péter a Békéscsabai Ásványkör titkára az ásványok keletke-
zésével, fajtáival és felhasználásával ismertette meg közönségét. 

Dr. Szilágyi Ferencné nyugalmazott könyvtárvezető az endrődi táj-
nyelv ismeretéből vizsgáztatta hallgatóságát. 

Kézbe vehették a hagyományos cipész szerszámokat Dr. Szonda Ist-
ván néprajzos előadásán. 

Sótonyi Sándor játékmester vezetésével táblajátékokat játszottak a 
negyedikesek.

Amerikáról, az amerikai álomról mesélt Rózsahegyi Marika. 
A színházművészet rejtelmeibe és a rendezés titkaiba nyertek bete-

kintést Giricz Mátyás színházi rendező segítségével.
Ázsiai eredetű néphagyományokról hallhattak Dr. Kunkovács Lász-

ló fotóművésztől. Egészségügyi felvilágosító előadás keretén belül kap-
tak hasznos tanácsokat Dr. Farkasinszki Erzsébet orvostól. 

Az endrődi iskolák története elevenedett meg előttük Giricz László 
fotográfus előadása mellé vetített képein. 

Délben Farkas Zoltánné igazgatónő Rózsahegyi emlékplakettet 
adott át azoknak az előadóknak, akik először tartottak rendhagyó órát. 

A Rózsahegyi vetélkedőn legeredményesebbek a 6. a és 7. b osztá-
lyok lettek. Jutalmuk egy-egy torta és vándordíj. 

A Szent Imre iskola öregdiákjai nevében Fülöp Imréné és Hunya Zol-
tán adták át a Szent Imre-díjat Geszti Brigitta 7. b osztályos tanulónak 
kiemelkedő közösségi munkája és tanulmányi eredménye jutalmául.

Vaszkó Áron és Baráth Bernát pedig a Komédiás Kör vezetőjétől, 
Hajdú Lászlótól kapott ajándékot. 

Ebéd után Gulyás Péter nyitotta meg az iskola olvasótermében az 
ásványkiállítást, amely sok érdeklődőt vonzott.

Délután az endrődi templomban láthatták és hallhatták a Zeneba-
rátok Kamarakórusának és a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény tanulóinak és pedagógusainak hangversenyét.

Este a ridegvárosi játszótéren, az emlékfa ültetés után lángra lob-
bant a tábortűz, mely csak az éjszaka közepén hunyt ki. Addig a gyere-
kek karaoke műsorral szórakoztatták magukat és kísérőiket. 

Az ünnepségsorozat második és harmadik napja is sok vendéget 
mozgósított. Az iskolai rendezvényekhez hagyományosan csatlakozott 
az Endrődiek Baráti Köre is. 

Május 9-én, szombaton a délelőtt a sporté, a délután a kultúráé, az 
este pedig a gasztronómiáé volt.

Az I. Rózsahegyi Kupán a Rózsahegyi iskola két focicsapata mellett 
a Kis Bálint, a Szent Gellért és a szarvasi Benka Gyula iskola is indult. A 

vándorkupát végül a Rózsahegyi iskola „A” csapatának kapitánya vehet-
te át. 

Ez alatt a ligetben családi sportnapon játszottak gyerekek, szülők 
és pedagógusok.

A Szimultán sakk rendezvényen Végh Endre nemzetközi sakkmes-
ter játszott 6 felnőttel és 17 „mesterjelölt” gyermek sakkozóval. Az izgal-
mas agytornát Tímár Imre szervezte. 

Délelőtt az Endrődiek Baráti Köre Mezőtúrra tett látogatást Ladányi 
Gáborné vezetésével a Fazekas múzeumba és a Badár házba, majd a 
Gyöngyhalász vendéglőben ebédeltek. 

Délután az endrődi könyvtár várta a kultúra iránt érdeklődőket, 
hogy bensőséges ünnepség után vegye fel a Tímár Máté nevet. Vaszkó 
Tamás nyugalmazott igazgató emlékezett a szeghalmi évekre. 

Délután a Rózsahegyi iskola színházzá alakított tornatermében szó-
rakoztatták a vendégeket a gálaműsoron fellépő kis- és nagydiákok. 
Verseltek, meséltek, énekeltek, táncoltak, zenéltek és parodizáltak. A 
több mint kétszáz szép és tehetséges fiatal produkciója az iskolában 
folyó délutáni foglalkozások eredményességét bizonyította. 

A kis kézművesek alkotásaiból készült kiállítást a zsibongóban lát-
hatták a jelenlévők, de a folyosókon is tetszetős gyerekmunkák vették 
körül a közönséget. 

A meghívottak részére tartott fogadáson, a Dombszögön Várfi And-
rás polgármester méltatta az iskolában folyó munkát, majd a hazaváró 
rendezvények fontosságáról beszélt. 

Dr. Farkasinszki Erzsébet a kezdeményezésére összegyűlt anyagi 
támogatást átnyújtotta az igazgatónőnek, amiből a gyerekeknek köny-
veket vásárolnak.

A vasárnapi szentmisén Iványi László tb. kanonok, plébános em-
lékezett meg Endrőd elhunyt, legendás orvosairól. Utána a Sikátor-
ban, az orvosi rendelő falán elhelyezett emléktábla előtti ünnepséget 
Lehoczkiné Timár Irén képviselő nyitotta meg. Dr. E. Szabó Zoltán is-
mertette Dr. Kovács Péter, Dr. Weisz Aladár, Dr. Cseh József, Dr. Ugrin 
Nándor, Dr. Tímár Sándor és Dr. Kolbusz András orvosok életét és gyó-
gyító munkáját. 

A Rózsahegyi iskola növendékei és a Zenebarátok Kamarakórusá-
nak műsora színesítette az ünnepséget. Az emléktáblát előbb Iványi 
atya megszentelte, majd a polgármester és az Endrődiek Baráti Köré-
nek elnöke koszorúzta meg. A rendelő Sikátor felőli bejárati folyosóján 
kiállítás őrzi a nemzedékek gyógyítóinak emlékét.

Többen ezen a napon látogattak el a Rózsahegyi iskolába, hogy 
megtekintsék az endrődi iskolák történetének állandó kiállítását. 

A Baráti Kör a Dombszög nagytermében rendezte a búcsúebédet, 
ahol a polgármester szavai zárták a Rózsahegyi Napok ünnepségsoro-
zatát. 

A rendezvényeken készült képeket tekintsék meg az iskola honlap-
ján: www.rozsahegyiiskola.hu

Az iskola köszöni a szülői munkaközösségnek és mindazoknak a 
segítségét, akik hozzájárultak a Rózsahegyi Napok rendezvényeinek 
sikeréhez.

A XIII. RózsAhegyI NApok

Sztepptáncosok a gálaműsoron
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„Ne ásd fel a múltat a holtakért. Hagyd csöndesen pihenni 
őket, s inkább várj. Előbb- utóbb maguktól jelentkeznek, szokásaik 
szerint.”(Rónay György)

Igaza van a költőnek. Családunkban, elhunyt szeretteink „jelentke-
zését” ki nem élte már át? A nép, a nemzet egy nagy család, és elhunyt 
történelmi nagyjai jelentkeznek. Napjainkban s most és itt, Bethlen 
Gábor és Pázmány Péter. Jelentkeznek, mert időszerűek.

Történelmi idejük jelenében árva és elhagyott volt nemzetünk- ma 
magára hagyott. Akkor háborúban fogyott a magyar- ma meg sem 
születik. Akkor bizonytalan jövő felé haladt- ma pedig biztos-e a hol-
napunk?! Akkor a török félhold és az osztrák ház malomkövei között 
préselődtünk- ma nem nehezedik ránk a Nyugat követelése és Kelet 
elvárása? Akkor rabságban sínylődtünk- ma szabadok vagyunk, ám a 
világbankok kézfogása nem fűz minket rabszíjra?

Mikor volt jobb sorsunk? Helyesen állapítják meg, hogy az agónia 
népe vagyunk. Igaz. Nem kételkedem benne, de mi, magyarok, az agó-
nia népe egyben az élni és építeni az alkotni akaró nép is vagyunk. Erről 
tett tanúságot 1100 éves évfordulónk!

Ismét költőt idézek: „Csak akit betakarít a halál, az bizonyíthat-
ja, hogy halhatatlan az ember: elnémulva szólhat örökké.”(Vasadi 
Péter)

Bethlen Gábor és Pázmány Péter századok elnémulása után is szól. 
És milyen érdekes, tisztelettel figyel rájuk református, katolikus, uni-
tárius, evangélikus, sőt vallás nélkül élő ember is- figyel rá mind, aki 
magyar. Érzik, érezzük, ők ketten „egy hazáért” élő magyarok voltak.

Prohászka Ottokár írja Pázmányról: „E kiváló és hatalmas ember-
nek két érzés fűtötte lelkét, az Istenszeretet és a honszeretet, a két 
ország vonzotta: a mennyország és Magyarország!” E jellemzést el-
mondhatjuk, és mondom, írom Bethlen Gábor fejedelemről is: E kiváló 
ember lelkét két érzés fűtötte: Istenszeretet és honszeretet!

Mit üzennek ők nekünk 1997-ben? Igazán csak azt tudom közölni, 
mit üzennek nekem? Hogyan látom én őket?

Igazat adok Sík Sándornak, aki a következőket írta róluk: „Az ősi 
magyar természetnek két történelmi típusát testesítik meg.” Az ő 
gondolatmenete alapján azonban számos közös jellemvonásuk volt.

- Kortársaik közül egyéniségük erejével emelkedtek ki. Összefogla-
lói voltak történelmi törekvéseknek, azokat megvalósították. Összetar-
tozó nevük száz év magyar történelmet jelent.

- Mindkettőjüket a józan ész, a realitás jellemezte. Tényeket és lehe-
tőségeket megvesztegethetetlenül mérlegeltek.

- Rendkívüli becsvágyuk mozgatóerejét nem önös érdekeik szol-
gálatába állították, hanem közösségi célok, a nemzet, a vallás érdekeit 
szolgálták odaadóan.

Bethlen Gábor és Pázmány Péter üzenete

- Óriási volt munkabírásuk. Írásban, cselekedetben egyaránt.
- Mind Pázmány, mind Bethlen homo politicus volt. Arra születtek, 

hogy országok ügyét intézzék. Cselekedjenek és cselekedtessenek.
- Imádkozó emberek voltak. Országos ügyeik végeztével esténként a 

fejedelmi köntöst s bíborosi palástot magukról levették, az egyszerű em-
ber keresetlen szavával fordultak Úristenhez. Mindketten ugyanabból a 
könyvből, Bibliából merítettek erőt, ihletet, életlendületet a holnaphoz.

Mindannyian tudjuk, hogy „ellenfelek” voltak. Egyik a másikában 
emberére akadt. Ellenségeskedésük nem csupán vallási és politikai kü-
lönbözőségükből eredt, hanem „két kivételes férfi személyes párbaja is 
volt.” Amikor azonban eljött „az egy hazáért” érdekében a pillanat, ak-
kor békét kötöttek egymással.

Tanúsítja ezt Pázmány Péter 1622. január 22-én írott levele, mely-
ből kiemeljük a következőket: „…E mellett minthogy az visszavonu-
ló üdőnek állapotja magával hordozza a gyűlölködésre való oko-
kat, felségedet kérem, hogy az elmúlt dolgokat feledékenységben 
hagyván, tartson engem jóakarójának… én is igyekszem azon, 
hogy az én vékony értékem és tehetségem szerint kedveskedjem 
mindenben felségednek, viszontag felséged hasonló jóakaratját 
várván. Tartsa és áldja meg Isten felségedet sok jókkal.”

Bethlen Gábor fejedelem levelei diplomatikusan hűvösebbek, de 
kétségtelen a tisztelet, s elismerés Pázmány bíboros iránt. Érzékenyen 
fájlalja, hogy a bíboros rossz véleménnyel van róla. Nemes önérzet-
tel válaszolja Pázmány azon levelére, melyben 200 000 halottat ró fel 
a hadviselések miatt, a következőket: „… hogy kétszázezer magyar 
héával vagyon Magyarország, a mi 13 esztendőül fogván való fe-
jedelmességünk alatt: mert dicsértessék az Úristen örökké, sohult 
senki  ez napig harczon győzedelmet nem vett; sőt igaz lelkiisme-
rettel hitet mernénk mondani, hogy az hét esztendőtül fogván való 
hadakozásainkban- ha igaz számot kellene adnunk is, úgymint 
egy generális az ő urának- négyezer magyar fegyver miatt el nem 
veszett hadainkból…”

Másik levelében ezt írja: „Bizony nem az vagyon én uram, aki-
nek kegyelmességed ítél, avagy is ugyan hisz lenni; mert én is ke-
resztyén embernek tartom magamat, akarom ledálni.”

Így látom őket. S mit „hallok” tőlük üzenetként?
Kiművelt, jellemben kikristályosodott egyéniségük arra hív fel 

minket, hogy első legyen hazánk megjobbításáért önnön jellemünk tö-
kéletesítése. Mert a haza elsősorban nem a körülhatárolható, térképen 
jelölhető terület, hanem a haza a szívek élete. Szívem egy göröngye 
hazámnak, s nem mindegy, milyen!

Becsvágyuk, önérvényesítésük az Isten, s nemzet szolgálatában 
égett, lobogott. Becsvágyunk mire hajt, ösztökél? Politizálásunk célja az 
egy haza vagy az „én” érdeke?

Megélték vallásukat jó meggyőződéssel hitt formájában. Ma ne-
künk, az ökumenizmus- sajnos még nem napján, de hajnalhasadásán- 
könnyebb a dolgunk. Nem vitára hívni egymást, hanem keresni azt, 
ami összeköt, és nem azon rágódni, ami elválaszt! Ugyanannak az Úr-
istennek kell számot adnunk.

Ők kezet fogtak egymással az „egy haza” érdekében. Vajon nekünk, 
akik nyíltan vagy szemérmesen, de az egy Isten és az egy haza jelszóval, 
hittel akarjuk jövőnket biztosítani, nem kell- e kezet fognunk mindazon 
erőkkel szemben, akik Isten és hazánk ellenére vannak?!

Egységre kellene jutnunk. Hamvas Béla szerint az egység nem 
azonosság, melyben a tényezők nem különböztethetők meg. Nem is 
egyenlőség, melyben az elemek felcserélhetők. Az egységben a ténye-
zők, az elemek különböznek. Az egység feltétele, hogy különböző ele-
mek teremtsék meg azt.

Ha ez így igaz, akkor magyar a magyarral, akinek az Isten Isten, a 
haza a haza, bár különböző módokon, különböző utakon kívánják szol-
gálni érdekeiket, miért nem lépnek egységre?! Az öt géniusszal megál-
dott nép képes 1100 éve élni, újra élni, tovább élni, mert ennyire gaz-
dag, tehetséges, ám éppen mert nem tud vagy nem akar az öt géniusz 
világában egyensúlyt teremteni, agonizál. Miként éljük túl a holnapot, 
mely részünkre nem lehet kevesebb – 1100 évvel a hátunk mögött – 
újabb 1100 évnél! Talán akkor győzi le haldoklásra hajló rosszkedvün-
ket élni akarásunk és erőnk, ha Bethlen Gábor fejedelem és Pázmány 
Péter bíboros üzenetét nem csupán olvassuk, halljuk, de megéljük…

Nem ástuk fel a múltat a holtakért. Ám mindig módunk van figyel-
ni történelmünk nagyjaira, akik századok óta elnémulva szólnak örökké 
és most, nekünk.

Mácz István ezeket a sorokat 1997 januárjában írta… tizenkét év-
vel ezelőtt… Mondatai ma is elgondolkodtatóak. A szerző legújabb 
könyve a napokban jelent meg. Címe: Merjünk boldogok lenni!

Polányi Éva
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Június
Tárkonyos zúza fasírt

Csirkezúzát, tárkonyt, áztatott zsemlét összedarálunk. Tojással, sóval borssal 
összegyúrjuk és hosszúkás kis fasirtokat formázunk belőle. Forró olajban sütjük. 
Burgonyapürével, salátával 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

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!

BÁNFI GYULA, aki Endrődön lakott, 
73 éves korában visszaadta lelkét Teremtő-
jének. Gyászolja felesége, fiai, menyei, uno-
kái és a rokonság

özv. FEKÉCS GYÖRGYNÉ URBÁN 
MÁRIA, aki Endrődön élt, 88 éve korában 
az Égi Hazába költözött. gyászolja családja

KNAPCSEK BÁLINT, aki Hunya, Jó-
zsef Attila u. 38. sz. alatt élt, 74 éves korá-
ban súlyos betegségben elhunyt. Gyászolja 
felesége, fia és a rokonság

KINDL FERENCNÉ KÖLES MÓNI-
KA, volt endrődi lakos, májusban 95 éve-
sen Veszprémben elhunyt. Május 13-án 
Veszprémbe helyezték örök nyugalomra. 
Gyászolja: a családja

KULIK BENEDEK, aki Endrődön a 
Szabadság úton élt, 52 éves korában várat-
lanul, súlyos betegség után az Örök Hazába 
költözött. Gyászolja édesanyja és a családja

özv. MOLNÁR ISTVÁNNÉ GIRICZ 
ILONA volt kocsorhegyi lakos, aki a bé-
kési szociális otthon lakója volt, 102 éves 
korában mennyei pihenőre tért. Gyászolja 
a rokonság

SZMOLA ILLÉSNÉ SZUROVECZ 
MÁRIA, aki Hunyán a Kinizsi u. 21. sz. 
alatt élt, 85 éves korában Teremtőjéhez köl-
tözött. Gyászolja férje, gyermekei, unokái 
és a rokonság

özv. TÍMÁR VINCÉNÉ SZUROVECZ 
MARGIT, ki Hunyán, a Jókai u. 12. sz. alatt 
élt, május 22-én 84 éves korában nyugovó-
ra tért. Gyászolja családja és a rokonok.

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

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

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

(Juhász Gyula)
Az endrődi katolikus temetők 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

2009. május 20-án az ENCI udvarán működő cé-
gek dolgozói is csatlakoztak a „Mozogjunk, táncoljunk 
együtt!” Munkahelyi kollektívák részvételével délelőtt 
10.00-10.15-ig. A torna levezetésében segítségemre volt 
Pelyva Miklós, aki szaktudásával profi módon levezette 
a tornát. A nem tökéletesen kivitelezett gyakorlatok jó-
kedvre derítették a résztvevőket. A 15 perces tornában 
59 fő vett részt, hozzájárulva ehhez Gyomaendrőd város 
sikeres szerepléséhez a Kihívás Napi megmérettetésben.

Palercsik Vincéné

Kihívás Napja 
az ENCI udvarán
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Kedves vásárlóim!
Júniusi ajánlataim:

•	 kistasakos kerti magok, zöldségek, vi-
rágok

•	 dughagyma, bioburgonya
•	 virághagymák, rózsatövek, virágföldek
•	 tavaszi	lemosó	vegyszerek,	rovarölők
•	 gombaölők,	gyomirtók,	virágtápok
•	 műtrágyák,	patkánymérgek
•	 kézipermetezők,	kéziszerszámok	
•	 barkácsgépek,	szegek,	csavarok
•	 kandallók, kályhacsövek, talicskák
•	 festékáruk, ecsetek, létrák
•	 műanyag	kukák	110	l	-	120	l,	műanyag	

áruk
•	 munkavédelmi	bakancsok,	védőkesztyűk
•	 izzók,	elemek,	zseblámpák
•	 konyhai eszközök, fóliák, zsákok

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Bővebb képanyag: www.gyomaendrod.com

A képekért köszönetet mondunk 
Weigert Józsefnek, 

a www.gyomaendrod.com fotósának.

XI. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál - 
képekben (május 1-2)


