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A tartalomból:

Egy csodás nap az állatok között - 7. oldal

Papp Zsigmond emlékezete - 9. és 20. oldal

 A legáldottabb kéz a földön, 
A te kezed jó Anyám 
Rettentő semmi mélyén álltam 
Közelgő létem hajnalán; 
A te két kezed volt a mentőm 
S a fényes földre helyezett. 
Add ide, - csak egy pillanata, - 
Hadd csókolom meg kezedet! 

Ez a kéz áldja, szenteli meg 
A napnak étkét, italát 
Ez a kéz vállalt életére 
Gyilkos robotban rabigát, 
Ez tette értünk nappalokká 
A nyugodalmi perceket. 
Add ide, - csak egy pillanata, - 
Hadd csókolom meg kezedet! 

Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, 
Ha éjsötétbe dőlt a föld. 
Hányszor csordúlt a bánat könnye, 
Amit szememről letörölt, 
Hányszor ölelt a szent kebelre, 
Mely csupa szeretet. - 
Add ide, - csak egy pillanata, - 
Hadd csókolom meg kezedet! 

Ha megkondult az est harangja 
Keresztvetésre tanitott, 
Felmutatott a csillagokra, 
Ugy magyarázta: ki van ott; 
Vasárnaponként kora reggel 
A kis templomba vezetett. 
Add ide, - csak egy pillanata, - 
Hadd csókolom meg kezedet! 

Lábam alól, ha néha néha 
EI is tévedt az igaz út, 
Ujjaid rögtön megmutatták: 
Látod a vétek szörnyü rút! - 
Ne hidd Anyám, ne hidd, hogy 
Egykor feledni birnám ezeket!. 
Add ide, - csak egy pillanata, - 
Hadd csókolom meg kezedet! 

Oh, hogy igy drága két kezeddel 
Soká vezess még, adja ég; 
Ha csókot merek adni rája 
Tudjam, hogy lelkem tiszta még 
Tudtam, hogy egy más, szebb hazában 
A szent jövendő nem veszett! - 
Add ide, - csak egy pillanata, - 
Hadd csókolom meg kezedet!

DSIDA JENŐ (1907-1938): Édesanyám keze

Isten áldja meg az édesanyákat!

Rózsahegyi 
Napok
programja
 - 16. oldal
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FELHÍVÁS

Emlékmű állításra készülnek Kocsorhegy, Nagylapos, Varjas 
öregdiákjai.

Szeretnénk hajdani tanyai iskoláinknak méltó emléket állítani. A 
volt nagylaposi iskola épületének közelében tervezzük egy emlékosz-
lop felállítását. Kérünk mindenkit, aki régen ezen külterületi iskolák 
valamelyikének tanulója volt, adományával segítse tervünk megvaló-
sítását. A felajánlott összeget az 

53200015-15252973 számlaszámra kérjük befizetni. Kérünk 
továbbá mindenkit, ha régi fényképei, tárgyi emlékei vannak, amit 
egy tervezett kiállítás anyagához fel tud ajánlani, juttassa el hozzánk 
(ezeket vissza fogjuk adni) személyesen vagy postai úton. Az ünne-
pélyes emlékműavatást előzetesen 2009. augusztus 1-jére tervezzük. 
Az esemény pontos időpontjáról, a részletes programról egy későbbi 
időpontban a helyi újságokból, a város internetes honlapjáról értesül-
hetnek az érdeklődők. 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.

Köszönettel:  a szervező bizottság

FELHÍVÁS

A Templomos Lovagrend 2009. július 27-től augusztus 1-ig 
cserkész jellegű TÁBOR-t szervez TAR községben, a Mátra 
hegység lábánál, melyre szeretettel várjuk az érdeklődő gyere-
keket.

Részleteket a későbbi szülői értekezleten tudunk mondani. 
A táborral kapcsolatban információ Barta Mónikától vagy a 

70- 428 45 11-es  telefonon Érsek Barnabásnétól kérhető.

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

SZAKÁCSOT,  FELSZOLGÁLÓT,  PULTOST 
FELVESZÜNK. 

 
PAVILON FOGADÓ - Érdeklődni: 06- 30-9 439 576

Hunyai gyerekek a Cirkuszban

Április 22-én a Magyar Nemzeti Cirkusz békéscsabai elő-
adásán több mint 25 gyerek vett részt a Karitász Csoport nye-
reménye jóvoltából.

A két órás műsorban láthatóak voltak ázsiai elefántok, púpos 
tevék, nílusi krokodilok, aligátorok és indiai kobrák.

Az igazgató külön felhívta a figyelmet a 80 kilós albinó kí-
gyóra, amelyet három ember cipelt be. A csodálatos oroszlán 
csordával először találkozhatott a közönség.

Porondra lépett Richter Flórián és csoportja 30 idomított 
lóval, akik különleges mutatványokkal szórakoztatták a nagyér-
deműt. Láthattunk vágtázó lóról induló szaltókat, valamint több 
lóról induló ugrásokat.

A társulat idén 15 esztendős, s az évfordulót az artisták lé-
legzetelállító produkciókkal tették emlékezetessé. A kupola alatt 
félelmetes halálugrásokat is láthatott a közönség.

A résztvevő gyerekek nagyon jól érezték magukat, reméljük 
jövőre is részt veszünk ilyen szép számmal.

Köszönjük a szülőknek, akik megszervezték a gyerekek szál-
lítását.

Hanyecz Vencelné

Kedves Olvasók!

Megjelent Az elefánt és a repülő 
szőnyegek című verses mesekötetem, 
mely Csemniczky Dávid 10 csodaszép 
illusztrációját tartalmazza, illetve 27 
többnyire állatmesét, mely a barátság, 
szerelem, szeretet témáját járja körül 
és néhány elmarasztalható emberi tu-
lajdonságra hívja fel a figyelmet.

A kötet már kapható az Omart 
könyvesboltban Gyomán a Fő úton, 
ahol május 15-én könyvbemutató is 
lesz, ahol a Tűzmenedék együttes is 
fellép.

Szeretettel várjuk azokat a ked-
ves érdeklődőket is, akik nem kaptak 

meghívót.
Megjelenésére számítunk, és a program végén teával és aprósüte-

ménnyel vendégeljük meg!
Üdvözlettel: Fürj Katalin

MEGHÍVÓ

Május 31-én Pünkösdvasárnap Hősök 
napi megemlékezést tartunk. 

10 órakor ünnepi mise az endrődi 
templomban, mise után ünnepi megem-
lékezés a Hősök terén. 

Mindenkit szeretettel várunk!

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

Egy, az elmúlt évben elfogadott megállapodás értelmében a Térségi Tár-
sulással együtt szervezett testületi ülések váltott helyszínen zajlanak a 2009. 
évtől. Így az idei év második közös döntéseinek Csárdaszállás adott otthont 
április 29-én 14 órától. A napirendi pontok között szerepelt:

- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási 
Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2008. évi zárszámadá-
sa, a belső ellenőrzéseiről készült összefoglaló jelentés, az alapító okiratok 
felülvizsgálata. 

A Képviselő-testület az intézményvezetők beszámolóit elfogadta, meg-
állapította, hogy azok gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott keretek között 
történt. Az írásbeli jelentések kiterjedtek a vagyon alakulására, a befektetett 
eszközök állományára is. 

Önkormányzati támogatásból a Gondozási Központ megvalósította a 
Mirhóháti úton lévő egységeknél (szükség szerint) térburkolat, nyílászáró 
cserét, előtető elkészítését. Lecserélte intézményi gépkocsit, illetve elektro-
mos emelőt építtettek be a mozgáskorlátozottak könnyebb mozgatása ér-
dekében.

A bentlakók felajánlásából készült el a Rózsakert Idősek Otthonában az 
előtető a terasz fölé, illetve redőnyök kerültek az ablakokra is.

2009. április 30-án a Városháza Nagytermében 14 órakor kezdődött a 
testületi ülés, amelyet teljes terjedelmében a kábeltelevízióban megtekint-
hetnek az érdeklődők

 -  A szociális ellátásokról, a fizetendő térítési díjakról rendelet-mó-
dosítás, kiegészítése

A Térségi Gondozási Központ 2009 márciusától már óvodás korú gyer-
mekek számára is szolgáltat vendég ebédet, ezért az intézmény vezetője 
kérte a Képviselő-testületet, hogy az új nyersanyagköltséggel egészítse ki 
meglévő rendeletét. 

A testület a kockázatelemzés figyelembevételével megállapította, hogy 
a vendégétkeztetés biztosításával pluszszolgáltatást tud nyújtani az itt élő 
lakosok számára.

 - Mezőőri járulék mértékéről és megfizetéséről szóló rendelet mó-
dosításának II. fordulója

A Képviselő-testület márciusban már I. fordulóban tárgyalta a mezőőri 
járulék megfizetésével és a mezőőrök területéhez tartozó termőföldek őrzé-
sével kapcsolatos feladatok arányos elosztását a külterületek közbiztonságá-
nak javítása érdekében. 

E szerint: 
- 6 működési körzetet alakított ki
- 1 működési körzethez 1 mezőőr tartozik, aki napi rendszerességgel 

köteles ellenőrizni azt
- a mezőőri járulék kivetésének joga a Polgármestert illeti
- a mezőőri járulék mértéke: hektáronként 300 Ft, 2 hektár alatti terület 

esetén, területenként 600 Ft
 - Az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletmódosítás II. fordu-

lója
A meglévő rendelet már nem felelt meg az elvárásoknak ezért került 

megvitatásra II. fordulóban az állattartás helyi szabályozása. Az új szabály 
szerint az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek 
biztosításáról, a létesítmények tisztaságáról, fertőtlenítésről, rovarok, rág-
csálók irtásáról

A település belterülete az alábbi állattartási övezetekre osztódik:
 a.) nagyváros (központi vegyes terület is)
 b.) kisvárosi lakóterület
 c.) kertvárosi lakóterület
 d.) falusias lakóterület
Ezen kívül módosul a veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartásá-

nak rendelete, az elhullott állati tetemek osztályba sorolása, kezelése, vala-
mint az állatok szállítás közbeni védelméről szóló irányelv is.

 - 2009. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
A Képviselő-testület 2009. évre is kiírta a pályázati lehetőségeket a civil-

szervezetek támogatási alapra, ifjúsági alapra, sport alapra, idegenforgalmi 
és környezetvédemi alapra.

Határidőig az egyes alapokra beérkezett pályázatok száma:

Pályázati alap Pályázható összeg Beérkezett 
pályázat /

db./
Ifjúsági alap 1.300.e-Ft 17
Sport alap 17.000.e Ft

Ebből kötött felhasználásra: 
4.246 e Ft

Sportegyesületek támogatása:
12.754. e Ft

17

Civil szervezetek 8.000. e Ft 47

Idegenforgalmi alap Keret összeg:
2.970.000.-Ft

/a pályázók által igényelt ösz-
szeg:7.200.570/

Céltartalék:
330.000.-Ft

10

Környezetvédelmi 
alap

4.742.038.-Ft
/igényelt támogatás:5.120.158/

6

A nyertes pályázatok kiértesítését követően a szerződések megkötésre 
kerülnek az Önkormányzattal.

 - Dél-alföldi ivóvízminőség-javító program 
Az Európai Unióhoz való csatlakozással Magyarország vállalta, hogy 

az ivóvíz minősége megfelel az EK irányelvekben meghatározott feltéte-
leknek. Az elvégzett vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a szolgáltatott 
ivóvíz minősége sok helyen eltér az elvárt paraméterektől. A Dél-Alföldi 
régió 208 taggal konzorciumot hozott létre. Elkészíttették a megvalósulási 
tanulmánytervet, amely szerint új beruházás nem készül, hanem növelnék a 
Maros hordalékkúpjára telepített kutak számát, illetve hálózati rekonstruk-
ció szerepel még a projektben. A hatóság minden esetben előírja azt, hogy 
az érintett önkormányzatok kötelesek meghatalmazást adni az engedélyezé-
si eljárás lefolytatására. Ezek az eljárások, fejlesztések egyre költségesebbek, 
illetve csökken a jó minőségű ivóvíz mennyisége is. Ez nagyobb odafigyelést 
követel, valamint változtatást a fogyasztási szokásokon is, takarékoskodást 
a kinccsé váló ivóvízzel.

 - Selyem utcai buszmegálló pár építése, helyi járatú buszmenetrend 
módosítása, valamint tájékoztatás az autóbusz próbajáratról - 
Nagylapos

A Selyem utcán a megnövekedett forgalom és az elkerülő út megépítése 
indokolttá tette egy buszmegálló pár létesítését, illetve a helyi járatú busz-
menetrend módosítását.

Május 1-től a közlekedési útvonal a következő lesz:
MÁV állomás - Bajcsy út - Fő út - Szabadság tér - Fő út - Kulich Gyula 

utca - Selyem utca - Ipartelepi utca - Fő út - Déryné (Blaha út) - Öregszőlő 
(Szarvasi út) – Déryné - Fő út - Selyem utca - Ipartelep utca - Fő út - Pász-
tor János út - MÁV állomás - Lévai utca - Bajcsi út - Szabadság tér - MÁV 
állomás

MÁV állomás - Bajcsy út - Szabadság tér - Fő út – Déryné – Nagylapos 
– Déryné - Fő út - MÁV állomás

A Képviselő-testület a belterület és Nagylapos közötti közlekedés biz-
tosítására a Tanyagondnoki szolgálattal köt szerződést a város költségvetés-
ének csökkentése érdekében.

 - Belterületi utak kátyúzása, Népliget utca szélesítése
A közutakon közlekedők megtapasztalhatták, hogy talán a Dunántúl 

kivételével az ország egész területén egyre járhatatlanabbak lettek az utak. 
Ez igaz a városunkban található szilárdburkolatú útjainkra is, ezért 

Gyomaendrőd Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizott-
sága betervezte a belterületi utak kátyúzását, illetve a Népliget utca szélesí-
tését, a Kiss Lajos üdülőtelep útjavítását. Ezekre a feladatokra elkülönített 
forrásból 10 millió Ft-ot tud szánni a Képviselő-testület. Tavasszal 8 millió 
forintig, illetve az őszi felülvizsgálatokra tartalékol 2 millió forintot remélve, 
hogy belterületi útjainkon biztonságosabban tudunk majd közlekedni. 

 - Tájékoztatás a gallyazási, fakivágási munkálatokról
Városunk belterületén február 15 - március 15 között az E.on Tiszántúli 

Áramszolgáltató Rt. végeztetett gallyazási, fakivágási munkálatokat. Ennek 
lényege, hogy megfelelő biztonsági övezet alakuljon ki a fák és a vezeték 
között a balesetveszély elkerülése végett. Rendelet szabályozza mekkora vé-
dősávot kell tartani a lombkorona és a vezeték között. Előzetes bejárással 
kijelölték azokat a területeket, ahol a munkálatok elvégzése szükségessé vált, 
melyről jegyzőkönyv készült. Ezek zömében a 60-as, 70-es években telepített 
sorfák voltak, (pl. nyírfa). Ezek a fa fajták nem felelnek meg visszametszés 
nélkül az előírásoknak, ezért néhány helyen fakivágást kellett alkalmazni. 
(A későbbiekben meggondolandó, hogy a vezetéket a földben vezessék-e, 
illetve alacsony gömbkoronájú fák kerüljenek majd kiültetésre. A harmadik 
megoldás, hogy vezetékek alá ne ültessenek fát.) Mivel több panasz is érke-
zett ezzel kapcsolatban, a Képviselő-testület tárgyalta az ügyet, de jelenleg 
csak azokban az esetekben tud eljárni, ahol bebizonyosodik, hogy a rende-
letben leírtaktól eltérő védőövezet kialakítása áll fenn.

 - Helyi környezetszépítő verseny meghirdetése 2009-ben
2009-ben a Város Képviselő-testülete ismét meghirdeti „A tisztább és 

ápoltabb Gyomaendrődért” c. környezetszépítő versenyt. A részt vevők dí-
jazására a 2009. évi költségvetésből 400.000.-Ft áll rendelkezésre. melynek 
elosztásáról a verseny zsűrije dönt. 

 - Magtárlaposi utcai beruházás közbeszerzési eljárása
A város Önkormányzata a DAOP pályázaton nyert támogatást a „Fo-

gyatékkal élők nappali ellátása” érdekében a Magtárlaposi utca 3542/15 hrsz. 
alatti meglévő épület átalakítására.

A beruházás tervezett költsége:  52.716.566,-Ft
Elnyert támogatás mértéke:  47.444.909,-Ft
A beruházás építési munkára tervezett része: 42.096.300,-Ft
A beruházás a nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítása után kerül majd 

megvalósításra.
Lehóczkiné Timár Irén

képviselő



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

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

Tímár Máté
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Biczó Tamásné Kovács Jolán
1926-2009

Született: 1926 
s z e p t e m b e r é b e n 
Endrődön.

Szülei: Kovács Pé-
ter, Hunya Franciska 
gazdálkodók, később 
„kulákok”.

A családot ért II. vi-
lágháború utáni meg-
hurcoltatás, üldöztetés 
miatt nem végezhe-
tett felsőbb iskolát, bár 
tehetsége meg volt 
hozzá. Fiatalon Bu-
dapestre ment, ahol 
műszaki rajzolóként 
tudott elhelyezkedni. 
Szorgalma, munka-
bírása, harmonikus 

egyénisége hamar feledtette vezetőivel, az akkori rendszerből 
adódó hátrányos helyzetét, és megbecsült munkaerőként tovább 
képezhette magát, technikusi végzettséget 
szerzett. Tervező vállalatoknál (LAKÓTERV, 
BUVÁTI majd a KERTI) dolgozott.

Testvére, Lajos – akivel mindvégig támo-
gatták, segítették egymást – fiatal emberként 
részt vett az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc küzdelmeiben, és ezért emigrálni 
kényszerült, Ausztráliában élt, majd a rend-
szerváltás után tért haza. 

Tervező irodai munkája mellett Biczó Ta-
más építész, művész férjét segítette, a máig 
is sokak által a legnívósabbnak tartott, ma-
gyarországi útikönyvek rajzainak, térképe-
inek elkészítésében. A PANORÁMA Kiadó 
által megjelentetett útikönyvek rajzait készí-
tették együtt, Milánó, Firenze, Amszterdam 
és több más európai nagyváros utcáin iga-
zodhatunk el az ő általuk készített, különle-
ges, egyedi stílusban megrajzolt térképek 
alapján. 

Mindemellett a Balatonon évtizedeken 
keresztül vitorlás hajójuk volt, majd később 
Paloznakon saját tervezésű és kivitelezésű 
házat építettek férjével, ahol kertészkedett, 
szőlőt termesztett, bort készített.

Férje 1996-ban bekövetkezett halála után 
- már nyugdíjasként - a közéletben is aktívan 
részt vett, segítette és támogatta az értékte-
remtő, nemzeti elkötelezettségű társadalmi 
szervezetek munkáját. 

Szűkebb és tágabb rokonsága, barátai és 

volt munkatársai szerették és tisztelték egyenes jelleméért, őszin-
te barátságáért.

Tagja volt az Endrődiek Baráti Körének. Az összejöveteleket 
szívesen látogatta, mindig érdekelte, mi történik otthon, szülő-
helyén. Betegsége miatt a februári találkozóra már nem tudott 
elmenni.

Élete utolsó hónapjaiban betegeskedett. 2009. március 17-én 
költözött az Égi Hazába lelkét a betegek szentségével és szentál-
dozással megerősítve.

Március 26-án búcsúztatta Budapesten a Farkasréti Teme-
tőben, majd a farkasréti Mindenszentek templomában tartott 
gyászmisét unokaöccse, Iványi László tb. kanonok, endrődi plé-
bános, majd kívánsága szerint a Balaton melletti Palóznakon, férje 
mellé lett eltemetve. A temetési szertartást és gyászmisét itt is az 
endrődi plébános tartotta.

Nyugodjék békében!

Képek:

Felső: testvérével, Lajossal az egyik endrődi találkozón
balra lenn: férjével Tamással, az 1960-as években nagybátyja, 
Kovács Miklós ridegvárosi tanyáján
Jobbra lenn: A könyv térképvázlatait tervezte és rajzolta: Biczó 
Tamásné (A Ceausescu-érában a határátkelőkön tornyokban állt 
a könyv, mert sorra kobozták el az Erdélybe utazóktól a vámo-
sok)
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

2009. március 28-án Vitáris Alexandra (8.a) és Deli Csenge 
(4.b) tanulók, Szurovecz Zoltánné és  Csapóné Pap Zsuzsanna ne-
velők kíséretében a „ZÖLD DIÁKPARLAMENT” első ülésén vet-
tek részt. Ennek a nagyszerű kezdeményezésnek az algyői Faluház 
adott otthont. Mindegyik iskolának egy plakátot és egy logótervet 
kellett vinni. 

A program egy jelenettel kezdődött, amely az energiatakarékos-
ságról szólt, az ezt követő előadások szintén ezt a témakört fejtették 
ki. 

Ezután minden iskola beszámolt arról, hogy mit tesznek meg 
azért, hogy csökkentsék a túlzott energiahasználatot. Intézmé-
nyünkből Deli Csenge számolhatott be mindezekről. 

A gyomaendrődi küldöttség szünet után az algyői diákpar-
lament elnökével beszélgetett az energia túlzott fogyasztásáról, a 
megújuló energiaforrásokról és az energiaválságról. Érdekes gon-

A Drogprevenció utolsó állomása a Kis Bálint Általános Iskola 
és Óvodában a 2009. március 31-én megtartott Egészségnap volt.

Dr. Katona Piroska gyermekorvos a védőoltásokról tartott elő-
adást az érdeklődő szülőknek és tanároknak, ezután kezdődött a 
délutáni program. 

A gyerekek remekeltek a szendvicskészítésben, az ínycsiklan-
dozó falatok érdekessége, hogy mindegyiket többféle tavaszi zöld-
ség tette egészségessé.

Az osztályok forgószínpad-szerűen hat helyszínt jártak be. A 
tanulók érdeklődve hallgatták a helyes és szakszerű újraélesztést, 
amelyet ki is próbálhattak, figyelemmel kísérték és a gyakorlat-
ban szintén alkalmazták a megfelelő sebkötözést. A fogápolásról, 
szájhigiénéről is tartottak rövid tájékoztatót. Környezetünk védel-
méről, ápolásáról is szó esett. Minden bizonnyal a legnépszerűbb 
helyszín a néptáncoktatás volt. A diákok örömmel tanultak meg 
néhány lépést a tánckultúránkból. 

A totó kitöltésében a 8. b, a 7. a, és a 6. b osztály bizonyult a 
legjobbnak.

A kellemes délután az eredményhirdetéssel ért véget, ahol a 
minden gyermek narancsot és müzliszeletet kapott.

Egészségnap a Kis Bálint Általános Iskola 
és Óvodában

dolatok hangzottak el. 
A „ZÖLD DIÁKPARLAMENT” zárásaként a résztvevők fát ül-

tettek az algyői parkban.

Zöld Diákparlament
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Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

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

MÁJUSI ÜNNEPEK
  1. pének:  Szent József, a munkás
  2. szombat:  Szent Atanáz püspök és egyháztanító
  3. vasárnap:  Húsvét 4. vasárnapja
  4. hétfő:  Szent Flórián vértanú
  7. csütörtök:  Boldog Gizella
10. vasárnap:  Húsvét 5. vasárnapja
12. kedd:  Szent Néreusz, Achilleusz és Pongrác vértanúk
13. szerda:  A fatimai boldogságos Szűz Mária
16. szombat:  Nepomuki Szent János áldozópap, vértanú
17. vasárnap:  Húsvét 6. vasárnapja
18. hétfő:  Szent I. János pápa vértanú
20. szerda:  Sienai Szent Bernardin áldozópap
21. csütörtök:  Magallán Szent Kristóf áldozópap, vértanú
22. péntek:  Szent Rita szerzetes
23. szombat:  Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú
24. vasárnap:  Urunk mennybemenetele
25. hétfő:  Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap
26. kedd:  Néri Szent Fülöp áldozópap
27. szerda:  Canterbury Szent Ágoston püspök
30. szombat:  Szent István király ereklyéinek átvitele
31. vasárnap:  Pünkösdvasárnap

MÁJUSI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 19 órakor. Hétköznapokon reggel fél 8-kor.
Május 10-én vasárnap: 10, 19 óra

Május 31-én Pünkösdvasárnap: 10, 19 óra
Májusi litánia hétköznap 19 óra

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Május 3-án vasárnap 15 óra: Anyák napi mise

Május 24-én vasárnap fél 12-kor.

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. 

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

Május 10-én vasárnap 8 óra
Május 31-én Pünkösdvasárnap 8 óra

Májusi litánia hétköznap 17.30

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

Szombaton 19 órakor vasárnapi előesti mise. 
Májusi litánia misék előtt fél órával

Benedek pápa négy éve
Juliusz Janusz érsek, apos-

toli nuncius hálaadó szentmisét 
mutat be XVI. Benedek pápa 
megválasztásának negyedik 
évfordulója alkalmából ápri-
lis 24-én 17 órakor a Budavári 
Nagyboldogasszony- (Mátyás-)
templomban.

XVI. Benedek pápát 2005. 
április 19-én választotta meg 
a konklávé Szent Péter apostol 
264. utódául. Az eltelt négy év-
ben a Szentatya 175 általános 
kihallgatást tartott, 231 alka-
lommal mondta el nyilvánosan 
az Úrangyala-, illetve a Regina 
Coeli-imádságot és 8 alkalom-
mal adott Urbi et orbi áldást. 
Világnapokra 39, jubileumi 
rendezvényekre és kiemelt ese-
ményekre összesen 42 hivatalos 
üzenetet küldött. 153 levelet írt, 
valamint 178 alkalommal mon-
dott szentbeszédet és 961 beszé-
det tartott. 

Benedek pápa két enciklikát 
– Deus caritas est és Spe salvi –, 
valamint egy apostoli buzdítást 
írt Sacramentum caritatis cím-
mel. Mindhárom mű megjelent 
magyar nyelven is.

A Szentatya 15 apostoli leve-
let fogalmazott, amelyek több-
nyire boldoggáavatásokról ren-
delkeznek (közel 700 esetben), 
18 szentet avatott, és újabb 5 
személy kerül a szentek sorába 
április 26-án. Saját kezdemé-
nyezésű rendelkezést (motu 
propriot) 5 alkalommal adott 
ki. 

Pápasága alatt eddig két 
konzisztóriumot tartott, ame-
lyeken 38 új bíborost kreált. 

Az elmúlt négy esztendő-
ben a Szentatya 12 külföldi 
apostoli látogatást tett. Járt Né-
metországban (2 alkalommal), 
Lengyelországban, Spanyol-
országban, Törökországban, 
Brazíliában, Ausztriában, az 
Amerikai Egyesült Államok-
ban, Ausztráliában, Franciaor-
szágban, az afrikai kontinensen 
Kamerunban és Angolában, va-
lamint idén májusban a Szent-
földre utazik. 

Olaszországban 2005 
óta Bari, Manopello, Vero-
na, Vigevano, Padova, Assisi, 
Loreto, Velletri, Nápoly, Savona 
és Genova, Brindisi és Santa 
Maria di Leuca, Cagliari, Pom-
peji hívei köszönthették szemé-
lyesen Benedek pápát, aki ápri-
lis 28-án felkeresi a földrengés 
sújtotta Abruzzo tartományt. 

Diplomáciai látogatások al-
kalmával a pápa számos ország 
vezetőit fogadta – királyokat, 
államelnököket, minisztereket 
–, illetve szentszéki nagyköve-
tekkel, püspöki konferenciák és 
egyházi intézmények küldöttsé-
geivel, valamint közéleti szemé-
lyiségekkel találkozott. 

2008. május 4. és 10. között 
a magyar püspökök ad limina 
látogatást tett a Vatikánban, 
ahol kihallgatáson fogadta őket 
XVI. Benedek pápa.

Budapest, 2009. április 23.

Elsőáldozás Hunyán: május 17-én 10 órakor
Elsőáldozás Endrődön: május 24-én 8órakor 
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Városi Vers- és prózamondó verseny eredményei
1. osztály

I. helyezett   Gubucz Szilvia
II. helyezett   Giricz Bettina
III. helyezett   Csernyeczki Liliána
IV. helyezett   Zsilinszky Erika
V. helyezett   Parragh Gergő
Eredményesen szerepelt:  Csahóczki Péter
    Kovács Dominik
    Aranyos Viktória

2. osztály

II. helyezett   Neibort Tibor
VII. helyezett   Orgona Nikolett

3. osztály

IV. helyezett   Trabach Veronika
V. helyezett   Hornok Roland

4. osztály

II. helyezett   Kővári Lili
    Oláh Evelin
III. helyezett   Dajkó Lívia
    Molnár Mónika
IV. helyezett   Tímár Lilla
Eredményesen szerepelt:  Wolf Péter
    Hajdú Tímea
    Tímár Ádám

5. osztály

II. helyezett   Ronyecz Nikolett
VI. helyezett   Farkasinszki Tünde
    Német Vanessza
Eredményesen szerepelt:  Szilágyi Melinda
    Papp Virág
    Iványi Dóra
    Madarász Edit
    Soczó Beatrix

6. osztály

Eredményesen szerepelt:  Hanyecz Barbara
    Molnár Vivien
    Kovács Boglárka
    Kiszely Dominika
7. osztály

I. helyezett   Bela Gréta
II. helyezett   Tari Zsolt (különdíjas)
    Nagy Anna
IV. helyezett   Vajda Vanda
V. helyezett   Czinczár Nikolett

8. osztály

VI. helyezett   Kondorosi Vivien

EGY CSODÁS DÉLELŐTT ÁLLATOK KÖZÖTT

2009. április 7-én mi, iskolánk 5.a és 5.b osztályos tanulói  kiláto-
gattunk az Iványi családhoz. Iványi Miklós bácsi növénytermesztéssel 
és állattenyésztéssel foglalkozik. Természetismeretből a háziállatokról 
tanultunk és itt mindent megláthattunk a gyakorlatban is. Elmesélt 
sok fontos tudnivalót a haszonállatokról, azok tartásáról, a velük való 
munkáról. Láthattuk, hogy az állatok hogyan vannak tartva, mit esznek, 
hogyan kell őket gondozni. Volt ott számos anyakoca, kismalac, hízó, 
anyajuh, bárány, növendék marha, kisborjú, bika és számtalan sok szár-
nyas. Megmutatta, hogyan fejik a teheneket, és megkóstolhattuk a friss 
tehéntejet. Megfoghattuk az állatok kicsinyeit, még kisborjút is vezet-
hettünk kötélen. Piroska néni, Miklós bácsi felesége pogácsával és üdí-
tővel kínált minket. 

Ez a délelőtt feledhetetlen élményt nyújtott számunkra. Köszönjük 
tanárainknak, valamint elsősorban Miklós bácsinak és Piroska néninek, 
hogy lehetővé tették számunkra ezt az örömteli, érdekes napot.

Német Vanessza, Papp Virág
5. a osztályos tanulók

1.o.  Csernyeczki Liliána
 Giricz Bettina

2.o. Bene Boglárka
 Kiss Vivien
 Kurilla Virág

5. a Farkasinszki Tünde

 Ronyecz Nikolett
 Szilágyi Melinda

7.o. Nagy Anna

8.o. Giricz Petrik
 Kurilla Zsolt

Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

Bendegúz Nyelvész Verseny 
megyei döntőbe került tanulók

Radnóti 100 éve címmel hirdette meg a Magyar Televízió azt 
a versklipp versenyt, melyre iskolánk, a Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda is elküldte kisfilmjét. 2009. május 9-én 
lesz a Gálaműsor, amelyen a legjobb produkciókat láthatják a né-
zők. A feltöltött videót a http://www.mtv.hu/videotar/?id=42708# 
hivatkozáson tekinthetik meg az érdeklődők, valamint iskolánk 
honlapjáról is elérhető. www.szentgellert.hu 

Bendegúz verseny



zentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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SZENT PONGRÁC
Ünnepe: május 12.

+304. (?)

Pongrác története 
egy fiú hősiességének 
himnusza. A 6. század-
ban keletkezett szen-
vedéstörténete szerint 
szüleit korán elvesztet-
te, s a tizennégy éves 
fiú nagybátyjával, Dé-
nessel frígiai hazájá-
ból Rómába költözött. 
Épp abban az utcában, 
ahol megszálltak, la-
kott Kornél pápa és 
vele számos keresz-
tény, akik hamarosan 
megszerették az élénk 
fiút, és főpásztoruk elé 
vezették. Kornél pápa 
fölismerte a fiú tiszta 
lelkületét, és megke-
resztelte.

Dénes, az öreg ba-
rát meghalt, Pongrác 
azonban ekkor már 
tudta, hogy nem ma-
radt árván. Részt vett 
a közösség imáin és ál-

dozati ünnepein, amíg egy napon katonák el nem fogták, 
s a császár elé nem vezették. A császár megsimogatta 
arcát, és barátságos szóval kérte, hagyjon föl ,,babona-
ságával’’. Pongrác félelem nélkül a szeme közé nézett, 
és ezt mondta: ,,Éveim szerint ugyan gyermek vagyok, 
mégis az enyém az én Uramnak, Jézus Krisztusnak az 
igazsága és ereje. Ezért a te intelmed nekem annyi, 
mintha az a festett kép beszélne ott a falon. Az istenek, 
akiknek imádását nekem parancsolod, csalók voltak. 
Nővéreiket meggyalázták és szüleiket sem kímélték. 
Ha ma egy hivatalnokod ilyen tetteket követne el, azon 
nyomban megöletnéd. És te nem röstelled, hogy ilyen 
isteneket imádsz?’’ -- Diocletianus elnémult. Intett az 
őrségnek. A katonák elvitték a fiút, és lefejezték a Via 
Aurelián.

Pongrác sorsa minden korban élénk részvétre indí-
totta a hívőket. Tiszteletére az 5. századtól van bizonyí-
ték. Symmachus pápa (498--514) bazilikát emeltetett a 
Via Aurelián lévő sírja fölé. Rómában fehérvasárnap az 
újonnan megkereszteltek ünnepi körmenetben a bazi-
likájához vonultak, ott levetették keresztelési ruháju-
kat és megújították hitvallásukat. Hitüket az ártatlan 
gyermek oltalma alá helyezték szeretetük és bizalmuk 
jeleként. E bizalom eskük megerősítéseként is szolgált 
bírói tárgyalásokon: a peres felek Pongrác sírjánál es-
küdtek meg arra, hogy igaz a vallomásuk. A késő közép-
kor óta Pongrácot a tizennégy segítőszent közé sorolják.

 
Fagyosnapok néven tartja számon Pongrác, Szervác, 

Bonifác (máj. 12, 13, 14) alakját és napjait a közép-euró-
pai, tehát a hazai néphagyomány is. Pongrác egyébként 
ókeresztény vértanú (†304), Szervác püspök (†384), 
Bonif

ác (†303) szintén mártír volt.
Évszázados paraszti tapasztalat szerinte ebben az 

időszakban a melegedő időjárás hirtelen hűvösre for-
dul, sőt sokszor fagyot is hoz, amely a sarjadó rügyeket, 
vetéseket tönkreteheti.

Zagyvarékason úgy vélték, ha fagyosszentekkor nincs 
felhő, akkor sok bor lesz . A Drávaszögben, Vörösmarton 
erről regula szól: 

   
    Sok bort hoz a három ác,
Szervác, Pongrác, Bonifác,
Ha felhőt egyiken se látsz! 

Berettyóújfalusi rigmus szerint: „Szervác, Pongrác, 
Bonifác megharagszik, fagyot ráz”. 

Ady Endre: Fagyosszentek
(részlet) 

Be kén’ jól rendezni Vácot,
Odazárni Bonifácot,
Szerváciust és Pongrácot...
Mert az már szörnyü és galád,
Hogy mit művel e szép család...
Megszégyenít májust, tavaszt,
Fület és lábat megfagyaszt... 

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!

Kedves Olvasók! Keresném 
ilyen „Évkönyv” másolt példá-
nyát, a következő évfolyamokat: 
1941-42 és 1942-43 iskolai évek-
ről, 1-1 példány. Nem hivatalos 
másolatra gondolok.

Köszönettel: 

id. Szabó Béla 

5555 Hunya, 
Óvoda u. 3.
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Mostanában egyre kevesebbet hallunk 
Papp Zsigmondról és azokról a 20. sz. első 
felében szülőhelyünkön élt földijeinkről, akik 
példa értékű életükkel megalapozták mos-
tani világunkat. Olyan parasztgazdák éltek 
itt, akik ügyesen, nagy hozzáértéssel és nagy 
szorgalommal, korszerűen gazdálkodtak, 
ugyanakkor a közösségért is dolgoztak, a kö-
zösség javát mindig készek voltak szolgálni. 
Megépítették azokat a szép parasztpolgár la-
kóházakat, középületeket, közösségi színtere-
ket, amelyeket máig használunk. Ugyanakkor 
fogékonyak voltak a művészetek irányában is: 
képeket festettek, színdarabokat írtak, azokat 
elő is adták. Az ő munkásságukra és az akkor 
élt kiváló iparosemberekre hivatkozva kije-
lenthetjük, hogy a 20. sz. első felében Gyomán 
már kialakult egy olyan parasztpolgári réteg, 
amelyből – ha nem szól bele a történelem – 
természetes módon kinőtt volna a napjaink-
ban annyira hiányzó: demokratikus életet 
igénylő, kultúrát és emberi értékeket védő, 
ápoló polgárság.

Papp Zsigmond (Gyoma, 1888-1961) gaz-
dálkodó, festőművész, kőszobrász, fafaragó, 
feltaláló volt. Gyoma és Endrőd várossá egye-
sülésének 20. évfordulóján fölvetődött, hogy a 
képzőművész őstehetségről, Papp Zsigmond-
ról is meg kellene emlékezni, hagyatékának: 
olajfestménye, szobrok, iparművészeti értékű 
bútorok bemutatásával, annál is inkább mivel 
ezeknek, az értékeknek őrzője, és gondvise-
lője, leánya Futó Zoltánné Papp Ilonka, vala-
mint unokája Futó Ilonka - már hónapok óta 
fenyegetően súlyos egészségi állapotban van. 
Sajnos, éppen az említett betegségek miatt is 
egy nagyobb bemutatóra nem kerülhetett sor, 
viszont a művész munkásságába – képébe, 
szobraiba, és egyéb alkotásaiba – bepillant-
hattak az érdeklődők a gyomai református 
templomba tartott kisebb megemlékezésen, 
valamint a Kató József utcai régi Református 
Temetőben ahol Papp Zsigmond nyugszik a 
maga tervezte családi sírboltba, s ahol több 
szép márvány sírszobra található.

A Református Templom már csak azért 
is alkalmas helyül kínálkozott a megemléke-
zésre, mivel Papp Zsigmond az egyházköz-
ség presbitere volt és tevékenyen részt vett a 
templom 1935 és 1938 közötti felújításának 
munkáiban: mint tervező, és mint kivitelező 
egyaránt. A domborműves, faragott tölgyfa 
ajtókat kívülről is megcsodálhatják az arra 
járók: ezek is Papp Zsigmond művészetét, 
keze munkáját dicsérik. Belül azonban szin-
te mindenütt megcsodálhatjuk keze nyomát, 
amint erről Sípos Tas Töhötöm esperes lel-
kész, a „tárlatvezetés”-en részletesen tájékoz-
tatott. Az úrasztal és faragványai, a szószék 
az ő tervei, sőt kivitelezése nyomán készült 
a felújításkor; legnagyobb műve azonban az 
új, nagyméretű orgona látványtervének el-
készítése volt máig a templom egyik legfőbb 
büszkesége. A templomban, a kis alkalmi 
ünnepségen láthattuk Papp Zsigmond mell-
szobrát és olajfestményét a felújítás előtti, régi 
templombelsőről, amikor a boltozat még csil-
lagokkal teleszórt kék égboltot mutatott, és az 
orgona is az akkori két kórus közé volt beszo-
rítva.(Ez a kép különben a templom mögötti 
református imateremben látható erre az alka-
lomra hozták át ide.) 

Az orgona történetét, amely az egyhá-
zi műemléknek számító gyomai református 

templom fő dísze, az 
emlékezésen résztve-
vő Bay Zoltán, arany-
diplomás gépészmér-
nök, az akkori gyomai 
református lelkész, 
Bay József fia ismer-
tette. Ő maga is kép-
zőművésznek készült 
diák korában, s Papp 
Zsigmondtól kapott 
biztatást és szakmai 
tanácsokat; végül 
pedig atyai barátja a 
maga festőszerszámait 
is fiatal tanítványának 
ajándékozta, aki im-
már maga is túl van 
a nyolcvanadik évén 
és kedvtelésből máig 
is festeget, elbeszélése 
szerint. Már csaknem 
készen volt a belső 
felújítás, csupán a ré-
ginél jóval nagyobb 
méretű orgona terve 
hiányzott. A Műem-
léki Bizottság három 
tervezőművésze is be-
levágott a feladatba, 
de a Bizottság egyik 
tervet sem fogadta 
el. Már-már emiatt 
elakadt a felújítás, 
mikor Bay József oda-
fordult kedves presbi-
teréhez: „Na, ez az a 
feladat, amelyre rég-
óta vártál, és amely te-
rád várt eddig!” - azzal 
kedélyesen átölelte és 
közölte, hogy délig (reggel 9 óra lehetett ak-
kor) bezárja a templomajtót, s biztos benne, 
hogy addig meg is születik a várva várt terv. 
Papp Zsigmond nem neheztelt, meg „a szo-
bafogságért”, sőt örült a nagyszerű megbíza-
tásnak. Egy csomagolópapírt terített ki az úr-
asztalra és egy ceruzával meg egy vonalzóval 
neki kezdett a munkának. Rajzolt, méricskélt, 
tűnődött, és amikor a toronyban odafenn 
megkondult a déli harang, s megcsikordult a 
kulcs a zárban: készen volt az orgona terve!

A lelkész nem volt annyira meglepve 
(mert ismerte presbitere tehetségét), mint a 
Műemléki Bizottság elnöke, aki nem akart 
hinni a szemének és a fülének, hogy a nagy-
szerű látványtervet (amely rögtön megnyerte 
tetszését) egy négy polgárit végzett gazdálko-
dó parasztember készítette. Csodálattal gratu-
lált neki, átölelte és természetesen ezt a tervet 
valósították meg, amely ma is büszkesége a 
templomnak, s ezen játszanak Bachot, Bee-
thoven hazai és külföldi a nagy messze híres 
földön lévő művészek. A templom bejáratánál 
kis márványtábla örökíti meg Papp Zsigmond 
művészeti érdemeit a templom felújításában. 

A templomtól külön busz vitte a látoga-
tókat a régi református temetőbe. Ott van a 
művész is eltemetve, s egy hosszabb temetői 
út, amelyet az ő fehér márvány sírszobrai 
díszítenek „nem hivatalosan” máris a „Papp 
Zsigmond sétány” nevet viseli. Itt is Sípos Tas 
Töhötöm esperes lelkész tartott ismertetőt. A 
szobordíszeket a családi sírboltra maga Papp 

Zsigmond készítette: a balról álló cserkészru-
hás fiú, korán elhunyt gyermekét ábrázolja, 
jobbról pedig leánya, Ilonka alakja látható vi-
rágcsokorral kezében. 

Fájdalmas, hogy a most már hajlott korá-
ba lépett nagy beteg Ilonka nem vehetett részt 
a megemlékezéseken, sőt egy hét múlva azért 
nyílt meg a családi sírbolt, hogy ő is oda ke-
rüljön szülei és öccse hamvai mellé. 

Fölmerült az a terv is, hogy az egész – 
használaton kívüli– régi temetőt alakítsák 
emlékkertté: a Papp Zsigmond nevét vise-
lő emlékkertté, a bejárathoz pedig kerüljön 
egyik nevezetes (az idők viharában eltűnt) 
domborművének „A magvető és a nagy Ara-
tó” másolata. S ez talán nem is nagyon merész 
terv, hiszen a várossá nyilvánítás 20. évfordu-
lóján tartott ünnepi önkormányzati ülésen 
Várfi András polgármester is hangsúlyozot-
tan szólt Papp Zsigmond hagyatékának foko-
zott védelméről és megőrzéséről, mint a város 
egyik feladatáról.  

Papp Zsigmond leánya – Ilonka néni – aki 
több szép márványangyal sírszobor modellja 
volt fiatalon,valamint unokája: Futó Ilona - 
nehéz élethelyzetükön felülemelkedve - hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a festményekből és 
a szobrokból néhányat megmutathassunk a 
városunkból elszármazott földijeinknek és a 
most is itt élő gyomaiaknak, endrődieknek. 
Köszönet illeti érte őket!

Sz. F.
További képek a 20. oldalon

Papp Zsigmond emlékezete
(emlékséta a gyomai református templomban és a régi temetőben)



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Kedves Olvasó!

Endrőd újraszületésének pontos dátumáról megosz-
lanak a vélemények. A legújabb kori történetírás 1730 
körül határozza meg a község újratelepülésének idejét. 
A megyei történetírás Karácsony János monográfiája 
alapján írta meg Endrőd község történetét. A mélyreha-
tó vizsgálat és annak szintéziseként megjelenő Endrőd 
monográfiája még várat magára. A levéltári források új-
rafaggatására sajnos mostanában senki nem vállalkozik. 
Az 1818-as endrődi protocollumban a falu újratelepítésé-
nek dátumát 1718-ban határozták meg, mivel 1818. má-
jus 4-én ünnepelték a település száz éves évfordulóját. 
A korabeli dokumentum, melyet Salacz József nótárius 
jegyzett a leghitelesebb bizonyítéka eddig az újratelepült 
falu megalakulásának. Az ünnepségről a Historia Domus 
szűkszavúan ír és megkérdőjelezi az 1818-as dátum hi-
telességét. Mégis azt mondhatjuk, hogy a falu újraszer-
vezése valószínűleg több évig tartó folyamat volt, ezért 
a település újraszerveződését több rétegből vizsgálhat-
juk. Az első telepesek valószínűleg már az 1700-as évek 
elején megjelentek, de a hivatalos bejegyzése a falunak 
csak később történhetett meg. A História Domus írója 
ellentmondásnak érzi az 1818-as dátumot, mint ahogy 
meg is jegyzi a szövegben. Mivel az egyházi történetet 
csak később írták a meglévő dokumentumok alapján el-
vetették a korábbi dátumot. 

Ha Endrőd 1818. május 17-én ünnepelte fennállásá-
nak 100. évfordulóját, akkor most falunk 291 éves. A to-
vábbiakban idézzük a Historia Domus bejegyzését: 

„1818. Harcsarik szemináriumi tanár, 
Zsitnyánszki kárásztelki plébános lesz. Jönnek: Visnyei 
István és Lengyel Antal. A lemondott Skultéty helyett 
Endre Imre lett kántor, leánytanítóság nélkül. Leánytaní-
tónak maradt az eddigi kántorsegéd, Alt Sándor. 

Május 17-én, Szentháromság vasárnapján ünnepel-
te a község fennállása 100. évfordulóját, mely Szakálos 
András 116, Alekszi Márton 97, Pelyva András és más 

öregek emlékezete után állapíttatott meg. De persze hi-
básan, mint a 4. lapon látható kétségtelen történeti ada-
tok tanúsítják. A hálaadó Istentiszteletet tartotta Kovács 
Miklós, váradi kanonok és gáborjáni c. apát, a szónoklatot 
Fekete Ferenc, törökszentmiklósi tb. kanonok-plébános. 
Ezt követte a plébánián és a községházánál több mint 
100 személy megvendégeltetése. Jelen voltak: Vidovich 
György kir. tanács I. alispán, b. Rudnyánszky Sándor v. 
notárius, Stummer János fő, Szombathelyi József vice-, 
Bogyó József tiszt. viceszolgabírák, Thorma Ferenc táb-
labíró, Lengyel Márton vfiscalis, Lehóczki Lajos esküdt, 
Csepcsányi Tamás uradalmi plenisotentiarius, Vámosi 
István szarvasi, Salacz Antal békési uraságtiszt, Thímár 
István gyomai ingenieur, Grócz Gábor szarvasi ispán, a 
szarvasi, öcsödi, szentandrási, túri, gyomai, berényi, bé-
kési és csabai helységek deputátusai, főtisztelendő Varjú 
Victorinus úr, „a cs. K. Hadi seregek főpapja, mint ha-
zafi, kedves szülőföldjének a jeles napját Budáról való 
lejövetével, „drága jelenlétével nagyította”, valamint a 
számos főtisztelendő papság.

Endrőd ekkor állott 654 házból, lakott 4.873 lélek, 
akik közül 110 görög hitű. Uraság: Gróf Stockhammer 
Ferencné, akinek kegyes szárnyai alatt minden úri és ki-
rályi beneficuimokat a helység árendába bírt.”

Forrás: Szent Imre Plébánia- Historia Domus 34. oldal

Fájdalmas Mária a gyomavégi temetőből

Zöldfelületek, kertek 
gépi kaszálása, 
fák gallyazása, 
gally aprítása 

a Zöldpark Kft.-től 
(akár éves szerződéssel.)

Tel: 20/278-8176



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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„Emlékszem, hogy ez a hadbíró 
azon méltatlankodott, miért háborgat-
ják őt ilyen-olyan ügyekkel, ide jönnek 
jelenteni, hogy egy katonát tetten értek 
rabláson – statárium volt érvényben! – 
hát akkor miért nem lőtték agyon ott a 
helyszínen? A zászlóaljban zendülés 
készült. Egy esetben a tisztek tudomást 
szereztek róla, a következő reggelen 
valamilyen címen a Hősök útja-Kos-
suth Lajos út sarkán álló nagy uradalmi 
portára /a hajdani uradalmi tiszti lak, 
volt HANGYA Bolt, ma is élelmiszer üz-
let van ott/ – itt volt a zászlóalj-parancs-
nokság – gyülekeztették a zászlóaljat. 
A parancsnok szólt a katonákhoz s 
minden panaszért, bajért a katonata-
nács tagjait hibáztatta. A katonák bele-
kiabáltak a beszédbe, akkor a parancs-
nok az oszlopnak hátat fordított, majd 
a szakaszparancsnokokat magához 
rendelte, közben a kapukat észrevétle-
nül bezárták, a vonal balszárnyán gyü-
lekeztek a megbeszélésre. Ebben a 
pillanatban a várfalszerűen vastagfalú 
épület mellvédes /oszlopos-tornác/ fo-
lyosóján a tisztek két géppuskát dobtak 
fel a zászlóalj oszloppal szemben, tü-
zelésre készen. Ezután perceken belül 
lefegyverezték a legénységet, s tiszti 
őrség kíséretében a mostani kultúr-
házba /a hajdani ipartestületi székház/ 
meneteltették őket. Ott voltak bezárva 
mindaddig, míg meg nem fogadták az 
engedelmességet. A lakosság unta, 
sőt lassan meg is utálta a katonasá-
got, mert valami idétlen propaganda 
hatására az akkor még alapjában val-
lásos és erkölcseiben intakt lakosságot 
mindenféle trágár nótákkal zaklatták. 
Olyanokkal, ami még a nagyon élénk, 
„csúszós fenekű” kiéhezett menyecs-
kéknek sem tetszett. Ilyeneket, mint: 
„Nyomd meg a gombot, kapsz egy liba-
combot,... nyomd meg a kereket, kapsz 
egy zabigyereket, vagy kis Juliska egy 
nagyot lökött, a fara nyöszörgött...” stb. 
Újmódi volt ez akkor mind, s sajnos a 
fiataloknak az újmódi, már akkor is a 
mocsok tetszett a legjobban.

A mi kis családunkban a külső ese-
mények jelentősége elhalványodott a 
belső bajok mellett. Közben a román 
királyi megszálló csapatok berendez-
kedtek Gyomán is. A front Gyomától 
kb. 60 km-re a Tiszánál alakult ki a 
Budapest-Arad vasútvonal irányá-
ban. Az átvonuló csapatok egymást 
váltották a beszállásolással. Amellett 

egy zászlóaljnyi román katona állan-
dóan itt tartózkodott mint helyőrség. 
PAPP Dániel – most már mint Daniel 
Pop generalmajor – volt osztrák-ma-
gyar császári és királyi tábornok dan-
dárparancsnok dirigálta Gyomát, mint 
helyőrség- és frontparancsnok. Jól 
emlékszem egy ulánusezred beszál-
lásolására. Mogorva szótlan emberek 
voltak, valahonnan Oláhország mélyé-
ről /Munténia, Ollténia vagy Moldva/. 
Beálltak az udvarba, pedig ott már bent 
volt egy századiroda és személyzete 
beszállásolva, no meg egy raktár. Fél-
retepertek mindenkit, kötelet húztak 
az udvaron keresztbe, ehhez kötötték 
lovaikat. Nagymama nagy bánatára 
egyből felfedezték a szénapadláson a 
tartalék szénát, pillanatok alatt lehány-
ták onnan az udvarra a lovak elébe. A 
századírnok lecsendesítette nagyma-
mát; „ne kezdjen ki velük, ezek nem 
állnak szóba senkivel, mert nem ismer-
nek magukon kívül senkit, ez a kirá-
lyi gárdalovasság.” Csudálkoztam én 
ezen akkor, mint gyerek, no hiszen ha 
ezek gárdalovasság /az ugye váloga-
tott legénység, stb./, akkor milyen lehet 
a „nemzeti lovasság”? Hiszen a leg-
jobban lerongyolódott harctéri magyar 
huszárság is különbül nézett ki ezektől, 
emberekre, lovakra való tekintetben 
is. Később nagy elégtétellel hallottuk, 
hogy ezt a „gárdalovasságot” a „vörö-
sök” alaposan megritkították Szolnok 
alatt. Szolnok felől az ágyúzás nappal 
nem annyira, de éjjel idehallatszott. A 
lakosság többsége a román bevonu-
láskor közömbös maradt. Ám a gyűlö-
let már az első napon fellángolt, ami-
kor híre ment, hogy egy szerencsétlen 
öreg magyar az úton vonuló katonák-
nak mutogatta a földről felszedett ké-
zigránátot – mert át akarta adni nekik 
– egy marha katona menten lelőtte. 
Gyomán román nótától volt hangos az 
utca. A kávéházban – Holler – a tiszt-
urak telepedtek meg. Az itthon tengődő 
„aranyifjak” hamarosan felvették velük 
a kapcsolatot. Alapjában nem volt ez 
nehéz azokkal a tisztekkel, akik nem 
sokkal ezelőtt még a közös hadsereg-
ben szolgáltak. A regáti  - ókirályságiak 
– kipucolt, kifestett babák voltak, s 
mélységesen megvetettek itt mindent 
és mindenkit. A közkatonák nagyobb 
része is regáti volt, de volt közöttük 
több erdélyi román is, s bizony elro-
mánosodott magyar is. Így aztán na-
gyon jól tudtak magyarul. Mi gyerekek 

állandóan köztük forgolódtunk. Valami 
mindig hiányzott a román katonának. 
A ház előtt játszottunk mikor az egyik 
őrmester odajött s azt mondja nekem; 
hozzál nagyanyádtól egy skatulya gyu-
fát. Mondom én; hozok, ha nekem adja 
a raktárból a flóbert puskát /madársö-
rétes kispuska/ – amit nyilván valame-
lyik úri házból zabráltak el –, de hallani 
sem akart róla. De aztán csak addig 
egyezkedtünk, hogy megtörtént a „cse-
re”. Emellett már volt egy – nagymama 
nem tudott erről – Körözsből kiszedett 
karabélyom is. Egy alattomos sunyi 
gyerek ezt meglátta és azzal zsarolt, 
hogyha nem adom neki a flóbertet, be-
köp az oláhoknak. Fogtam magam és 
sötétedéskor mindkét puskát a hónom 
alá vágva a Körözsaljban megközelítve 
a községházát, ott a nagykapu mögé 
leraktam. Nagykabát alatt vittem a 
„kincseket”, hogy el ne felejtsem. Nem 
volt ez veszélytelen, mert sötétedéskor 
este 8-ra mindenkinek otthon kellett 
lenni, kijárási tilalom volt. A főútvona-
lat fényszórókkal pásztázták a román 
őrök, s ahol mozgást láttak, mindjárt 
lőttek. Az öreg G.Nagy házban – Hő-
sök Emlék útja 57. – lakott egy román 
kapitány /ez akkor még az 1927-ben 
lebontott oszlopos-tornácos öreg, ak-
kor száz esztendős nádfedeles ház 
volt még/, aki minden reggel kihallga-
tást – rapportot – tartott a községháza 
előtti téren a református templom felőli 
oldalon. Az egész századja felsora-
kozott ilyenkor. Goromba korbácsos 
ember volt, eljárt a keze a katonákon. 
Amint az egyik katonán végigvágott, 
a lova felágaskodott, hanyatt esett a 
kapitány a templom körüli vaskerítés-
re esett s szétment a feje. Egy másik 
alkalommal Pólus Karcsival, Csapó 
Gucival hármasban a Pólus ház udva-
rán kiépített „magasmegfigyelőnkben” 
/sűrű lombú kőrisfán/ lestük a mi ud-
varunkon katonákkal „hancúrozó” őr-
mestert, ti. alakiztatta őket keményen. 
Pólus Karcsi egy talált lőszerből kicsa-
vart golyóval, parittyával kupán lőtte az 
őrmestert. Az dühbe gurult, s rohant a 
puskájáért. Meleg helyzet volt. Mi le-
csúsztunk a fáról és az udvarunkon ke-
resztül-kasul rohantunk a Körözsaljba, 
/a község alatti holtág partja/ a nádas-
ba. Addig, míg elsimult az ügyünk, ki-
vittek bennünket egy hétre a tanyára.”

Közreadta: Cs.Szabó István

Édesapám, Dr. Cs. Szabó Albert visszaemlékezései az 1918-1919. évi eseményekre II.
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Az alábbi gyomaendrődi civil 
szervezetek köszönik az eddigi 
jóindulatot mindazoknak, akik 
adójuk 1%-ával korábban is tá-
mogatták alapítványukat, egyesü-
letüket. Remélik és kérik, az ez évi 
támogatást is.

Endrődi Szent Imre Egy-
házközségért Közhasznú Ala-
pítvány, célja az egyházi temetők 
karbantartása, újra megnyitásuk-
kal kapcsolatos költségek fedezé-
se, a templom belső felújításának 
támogatása.

Adószám: 18380761-1-04.
Szent Gellért Keresztje Egye-

sület, célja a Szent Gellért Kato-
likus Általános Iskola és Óvoda 
támogatása.

Adószám: 18389980-1-04
Endrődiek Baráti Köre 

Egyesület, célja a hagyományok 
ápolása, az elszármazottakkal való 
kapcsolattartás.

Adószám: 19182030-1-04.
Élet Másokért Közhasznú 

Egyesület, célja a rászoruló gyer-
mekek és felnőttek segítése, támo-
gatása.

Adószám: 18384215-1-04
Honismereti Alapítvány, 

célja a helyi hagyományok meg-
őrzése, publikálása, az Endrődi 
Füzetek, stb.

Adószám:19056274-1-04
Hittel a Holnap Ifjúságáért 

Alapítvány, célja a Szent Gellért 
Katolikus Iskola támogatása. 

Adószám:18372276-1-04
C u k o r b e t e g e k 

Gyomaendrődi Klubja, célja a 
cukorbetegek oktatása, segítése.

Adószáma: 18378272-1-04
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Kiemelkedően Közhasznú Egye-
sület célja az élet és vagyon védel-
me városunkban és környékén.

Adószám: 18371608 –1-04.
Hallható Hang Alapítvány, 

célja a zeneiskola hangszerállo-
mányának gyarapítása.

Adószám:18379383-1-04
Gyomaendrődi Városi 

Sportegyesület, célja a helyi ifjú-
sági és labdarúgó sport támoga-
tása.

Adószám: 18370827-1-04.
Öregszőlői Gyermekekért 

Alapítvány, célja a külterületen 
felnövő hátrányos helyzetű gyer-
mekek közép és felsőfokú tanul-
mányainak támogatása.

Adószám: 18376184-1-04
Selyem úti Óvodáért Alapít-

vány célja az óvodás gyermekek 
kirándulásainak támogatása, az 

óvodai felszerelések színvonalá-
nak javítása.

Adószám: 18379778-1-04
Kincs Az Életed Köz-

hasznú Alapítvány, célja a 
Gyomaendrődön fogyatékkal élők 
segítése, a Gondozási Központ ez 
irányú tevékenységének támoga-
tása, felszereléseinek javítása. 

Adószám: 18386932-1-04
A Napsugár Óvodákért Köz-

hasznú Alapítvány, célja a Sza-
badság úti és a Fő út 85 sz. alatti 
óvodák gyermekeinek tanulási, 
játszási feltételeinek jobbítása, az 
óvodák tárgyi feltételeinek javí-
tása.

Adószám: 18386248-1-04  
Templárius Alapítvány tá-

mogatja a „Segítsünk a rászoru-
ló gyermekeken!” jótékony célú 
adakozást.  (Új székhely: 5502 
Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 
5.)

Adószám: 18856617-1-04
Gyomaendrődi Mentőala-

pítvány: célja a mentőállomás be-
rendezésének, felszerelésének és 
a mentéstechnikai eszközöknek a 
bővítése. 

Adószám: 18376713-1-04

Rózsahegyi Iskola 
alapítványai:

A Rózsahegyi Iskola Diák-
jaiért Alapítvány az iskola tanu-
lóinak és tanulóközösségeinek tá-
mogatására szolgál. (Tanulmányi 
versenyek nevezési díja, útiköltsé-
ge, nyelvvizsga díjak, tanulmányi 
kirándulások, kulturális tevékeny-
ségek, rendezvények.) Az alapít-
vány közreműködésével készült 
el a Hősök terén és a ligetben lévő 
játszótér.

Adószám: 18390162-1-04
Dr. Farkas János Tanulmá-

nyi Ösztöndíj Alapítvány 
Célja a közép- és felsőfokú 

iskolákban tanuló diákok támoga-
tása. Jelenleg több, mint 2 millió 
Ft alaptőke kamataival rendelke-
zik a kuratórium.

Adószám: 19062255-1-04
A Rózsahegyi Kálmán Diák-

sport Egyesület az iskolában fo-
lyó sporttevékenységet támogatja. 

A befolyó tagdíjakból, pályá-
zati forrásból sporteszközöket, 
felszereléseket vásárolunk, illetve 
a nevezési díjakat, útiköltséget fi-
nanszírozzuk. 

Iskolánk kiváló sporteredmé-
nyei többek között az egyesület 
támogatásának köszönhetők.

Adószám: 18387139-1-04

Köszönet az 1%-ért!

A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ köszönetet mond azok-
nak a magánszemélyeknek, akik az elmúlt évben a személyi 
jövedelemadójuk egy százalékát az egyház részére ajánlották 
fel. Az idén is kérjük katolikus híveinknek és mindazoknak a 
támogatását, akik jövedelemadójuk egy százalékával segíteni 
szeretnék egyházunk hitéleti, karitatív és nevelő tevékenysé-
gét. 

Felajánlásukat a 0011 technikai számra tehetik meg, me-
lyért előre is hálás köszönetet mondunk.

GYOMAENDROD.COM 
– ÚJ VÁROSI OLDAL AZ INTERNETEN -
Tavaly novemberben két helyi fiatalember – Klimó Krisztián és Weigert 

József – indította útjára a www.gyomaendrod.com címen található interne-
tes portált, mely a városunkba látogató hazai és külföldi vendégeket, vala-
mint a helyi lakosokat egyaránt meg kívánja szólítani.

A részletes turisztikai tudnivalók nem merülnek ki a látnivalók, neveze-
tességek bemutatásában: az aktuális szállás- és vendéglátóhely informáci-
ók, valamint a kikapcsolódási lehetőségek ismertetése is helyet kapott az 
oldalon, magyar és angol nyelven egyaránt. Az angol fordítás két hónapot 
vett igénybe és ezzel egyedülállóan részletes idegen nyelvű információ vált 
elérhetővé városunkról (www.gyomaendrod.com/en).  

A helyi lakosok számára is érdemes sűrűn ellátogatni a gyomaendrod.
com-ra: az ingyenes apróhirdetési lehetőség, a rendezvénynaptár mindenki 
számára hasznos lehet. A szakmai telefonkönyvként funkcionáló üzleti és 
céges adatbázis mintegy félezer helyi vállalkozás és üzlet adatait tartalmaz-
za kategorizáltan fényképekkel, elérhetőségekkel. Mindehhez társul egy 
utcaszintű információs térkép, melyen az orvosi rendelőktől az iskolákon át 
kedvenc ruhaüzletünkig minden fel lett tüntetve.

Az oldal készítői nem szándékoznak itt megállni. Kép és filmanyaggal 
jelentkeznek a jelentősebb városi rendezvényekről, valamint további fej-
lesztéseket terveznek. Mindenre nekik sincs idejük, így szívesen vállalják az 
oldal profiljába (turisztika, helyi kulturális élet, hagyomány) illeszkedő írások 
megjelentetését. Valamint várják azon üzletek és cégek jelentkezését, akik 
véletlenül kimaradtak az adatbázisból – a megjelenés mindenkinek ingye-
nes.

Az egyesület labdarúgói elis-
merést váltottak ki.

Eredményeik:
Márc. 14. Gyomaendrőd – Ka-
szaper 1 : 0
Márc. 22. Szeghalom – 
Gyomaendrőd 1 : 1
Márc. 28. Gyomaendrőd – 
Méhkerék 1 : 1
Ápr. 05. Gyomaendrőd – 
Mezőberény 1 : 1
Ápr. 12. Szarvas – 
Gyomaendrőd 5 : 1
Ápr. 18. Gyomaendrőd – 
Csabacsűd 3 : 1
Táblázat legújabb helyzete: Me-
gyei I. o. 

1. Battonya 17, 5, 1, 66:27, 56 pont
2. Kondoros 13, 3, 7, 34:30, 42 pont
3. Gyomaendrőd 12, 6, 3, 33:29, 42 pont 

Hajrá Gyoma-Endrőd!
Márton Gábor



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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GYALOGOSAN CSÍKSOMLYÓIG 
A MÁRIA ÚTON   

Április 21-én gyalogos zarándokok indultak útnak Csíksomlyóra 
Budapestről, a Normafa melletti Szent Anna rétről. A zarándokok 
indulása előtt reggel 8 órától Kemenes Gábor nagykovácsi plébános 
tartott szabadtéri szentmisét a Szent Anna réten.

Jelen volt az indulásnál Bencsik János, Tatabánya polgármestere, 
a Mária Út Egyesület alapító tagja, aki négy évvel ezelőtt maga is gya-
logosan jutott el Csíksomlyóra, valamint Szabó Tamás, a Mária Út 
Egyesület elnöke és a Mária Rádió elnöke is.

A 920 kilométeres utat a zarándokok 40 nap alatt teszik meg, majd 
részt vesznek a minden évben több százezer embert vonzó pünkösdi 
búcsún május 30-án. A teljes utat hárman járják végig, de a rövidebb 
szakaszokra eddig már több mint húsz jelentkező van. Az indulás al-
kalmával avatták fel a Mária Út első felfestett jelzéseit: a zarándokok 
az utat a Szent Anna réttől a Városmajorig már a Mária út jelzésein 
teszik meg.

A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarán-
dok- és turistaút-hálózat, melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai 
Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet. A teljes, 1400 kilométer 
hosszú távolságot gyalogosan mintegy 60 nap alatt lehet megtenni, 
ezen belül a Mariazell–Budapest szakasz 500 kilométer és 20 nap, a 

Budapest–Csíksomlyó szakasz pedig 900 kilométer és 40 nap. Az út 
vagy annak kisebb szakaszai csoportosan vagy egyénileg is bejárha-
tók lesznek, elsősorban gyalogosan, de akár kerékpáros változatban 
is. Az utat jelzések és táblák jelölik majd, ezenkívül térképes kalauz is 
segíti az útrakelőket.

Közép és Kelet-Európa igen gazdag Mária-kegyhelyekben, ezért 
a zarándokút kijelölésénél az volt a cél, hogy ezeket a kegyhelye-
ket összekössék, így Csíksomlyó és Mariazell mellett az út érinti 
Máriaremete (Budapest), Mátraverebély–Szentkút és Máriapócs za-
rándokhelyeit és több más kegyhelyet, kulturális emléket. Az út el-
sősorban a természetben vezet, igyekszik elkerülni a forgalmas köz-
utakat.

A zarándoklat létrehozása a 2006-ban alakult Mária Út Közhasz-
nú Egyesület nevéhez fűződik. Az alapítók között volt Bencsik János 
országgyűlési képviselő, Tatabánya polgármestere és Szabó Tamás 
a Mária Rádió elnöke. Az egyesület jelenleg mintegy félszáz tagot 
számlál. 

Március 28-án indult el a Mária Útat végigjárni Fodor Krisztián, 
a pécsi székesegyház híve, aki Mayer Mihály pécsi püspök áldásával 
és ajánló soraival kezdte a zarándokutat. Április 18-án Sirokról indult 
tovább, 500 km-t maga mögött hagyva, pünkösd ünnepére tervezi a 
megérkezést Csíksomlyóra. Fodor Krisztián zarándokútját a Duna 
Televízió is figyelemmel kíséri.

Magyar Kurir

Nemzeti vágta
2009. május 30. - június 1. között rende-

zik meg Budapesten a Hősök terén a Nemzeti 
Vágta.  Városunkat a Haszon Magazin szerve-
zésében  „Az Úr” nyergében Kohut Gyöngyi 
képviseli . „Az Úr” egy 9 éves Angol Telivér, 
aki Szarka Zsoltnál nevelkedett, gondozója 
Zsilinszki György.  Az esemény célja egyrészt 
egy látványos, történelmi hangulatú lovasver-
seny keretében a nemzeti lovas hagyomány 
felelevenítése, másrészt egy országos kulturá-
lis, turisztikai és gasztronómiai esemény, ame-
lyen az ország valamennyi régiója megmutat-
hatja magát.

Akinek kedve és lehetősége engedi, kérjük 
látogasson ki a rendezvényre, és szurkoljon a 
gyomaendrődi csapatnak.

Köszönettel: 
Márjalaki József (szervező)
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Az Endrődiek Baráti Köre egyéni kezdemé-
nyezésre könyvgyűjtési akciót hirdet. Kérjük, 
hogy feleslegessé vált könyveit ajándékozza 
a rászoruló gyermekek részére! A Rózsahegyi 
Kálmán Kistérségi Általános Iskola titkári iro-
dájában szívesen és köszönettel fogadják az 
ajándéknak szánt könyveket. Főként ajánlott 
és kötelező olvasmányokat várnak az alábbi 
jegyzék szerint:

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Petőfi Sándor: Összes költeménye
Mese-, mondatgyűjtemény
Arany János összes költeménye
Így élt sorozatból (pl. Petőfi, Arany, Ady, 

Móricz, Kosztolányi…)
J. Werne regények
Lázár Ervin mesék, versek
Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
Fekete István regényei
Örsi Ferenc: A Tenkes kapitánya
Szabó Magda, Fehér Klára regényei (Csí-

kos, pöttyös könyvek, Delfin köny-
vek)

Mikszáth-, Móricz novellák
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője, 

Beszterce ostroma, Fekete város, 
stb.

Jókai Mór: Az aranyember, A kőszívű em-
ber fiai

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, 
Rokonok

Ady Endre összes verse
Babits Mihály
Kosztolányi Dezső
Tóth Árpád
Szabó Lőrinc

József Attila
Radnóti Miklós versei
Shakespeare: Rómeó és Júlia
J.K. Harry Potter kötetei
Magyar értelmező kéziszótár
Szinoníma-szótár
A magyar helyesírás szabályai (11. kiadás)
Játékos nyelvi fejtörők
Ó. Nagy Gábor: Mi fán terem?
Ladó J.: Utónévkönyv

Ha könyveit selejtezi, szerezzen örömet velük 
a gyermekeknek!

Köszönettel: 
az Endrődiek Baráti Körének nevében:

Dr. Farkasinszki Erzsébet

„Aranyfonál” mesemondó verseny:

A Határ Győző Városi Könyvtár endrődi fiókkönyvtára márci-
us 30-tól április 3-ig rendezte meg a városi Aranyfonál mesemon-
dó versenyt. Évek óta szép hagyományt ápol, sok érdekes népmese 
hangzik el, tehetséges gyerekek meséi nyomán elevenedik meg a 
népi tapasztalat és bölcsesség – időnként ízes- népies nyelvezeten.

Iskolánkat most kevesebb felső tagozatos tanuló képviselte, saj-
nos, az influenza sokukat otthon tartotta jó pár napra!

Eredményeink azonban így is dicséretre méltóak.

I. helyezettek: Lancester James Lucas 3. b, Tokai Kinga 8. a, és 
Szentpéteri Balázs 8. a

II. helyezettek: Rédai Zoltán 1. b, Botos Pongrác 3. b, Vaj-
da Soma 3. b, Roszik László 3. b, Vaszkó Áron 6. a és 
Liszkai Mária 8. a

III. helyezettek: Szujó Róbert 3. b, Lövei Zsuzsanna 3. b, Liszkai 
Kata 6. a, és Bán Brigitta 6. b, Rácz Dóra 7. b, Varga 
Gréta 7. b osztályos tanulók.

Észkaszinó:

Iskolánkban április 7-én zajlott az Észkaszinó nevű osztályok 
közötti vetélkedő.

Előzmények:

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot írt ki az isko-
lai egészségfejlesztési – drogmegelőzési tevékenység támogatására. 
Iskolánk 7. éve pályázik sikeresen, és nyer is a program megvalósí-
tásához szükséges anyagi támogatást.

A program célja:

Lehetőséget adni a 10-14 éves korosztály számára, hogy ké-
pessé váljanak pozitív életstílus kialakítására, valamint arra, hogy 
adott szituációban vissza tudják utasítani a kábítószert, illetve ká-
ros anyagokat.

Minden évfolyamon öt foglalkozást tartottak; védőnő, pszicho-
lógus, médiatanár, mentálhigiénés, szociális munkás bevonásával, 
és meghívott vendégek is jártak az iskolában Nagyszénásról, akik a 
Drogambulancia önkéntes dolgozói, segítői.

Tartalom, tevékenységek:

- egészségkárosító eszközök ismerete
- önismereti foglalkozás
- médiahatás, filmnézés

Az utolsó foglalkozás a nagy sikerű Észkaszinóval zárult, ami-
nek része volt plakátkészítés, tesztlapok kitöltése, és az egészség 
megőrzéséről szóló vers vagy dal írása, előadása. Tanulságos dél-
után volt!

E pályázat útján nyert összegből udvari játékokat, sakk-készle-
tet, kreatív eszközöket is vásárolt az iskola, és ezzel jutalmazta az 
osztályokat.

Ennek a programnak azonban minden tanuló győztese lehet, 
ha az adott szituációban ismereteivel élni és elutasítani tud!

A versmondó verseny eredményei:

A Határ Győző Városi Könyvtár dolgozói szép hagyományt 
ápolnak azzal, hogy évente megrendezik a költészet napja tisztele-
tére a városi versmondó versenyt.

Az idén április 6-án közel 100 tanuló mondott verset vagy pró-
zát igen magas színvonalon az egész délutánt betöltve.

Iskolánk tanulói Aranytól, Petőfitől, Adytól, Lázártól, József At-
tilától, Romhányitól választottak verseket.

A zsűri a következő tanulóinkat jutalmazta: 

I. helyezettek: Lancaster James Lucas 3. b osztályos, Vaszkó 
Áron 6. a osztályos tanulók.

II. helyezettek: Botos Pongrác 3. b, Hegedűs Zoé 6. a, Liszkai 
Mária 8. a

III. helyezettek: Megyeri Dóra 4. b, Liszkai Kata 6. a, Tokai Kin-
ga 8. a osztályos tanulók.

Különdíjasok: Botos Pongrác, Hegedűs Zoé tanulók.

Szeretnénk, ha tanulóink megőriznék az irodalom, a versek 
iránti szeretetüket, és kedvet éreznének a jövő évben is a szerep-
léshez.

További részletek megtekinthetőek az iskola honlapján. (www.
endrodiiskola.hu)

Az iskola nevelőtestülete

Á P R I L I S I  E S E M É N Y E K  A  R Ó Z S A H E G Y I B E N

Felhívás könyvgyűjtésre
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A SOLYMÁRI CSÓKA

Igazságos Mátyás királyról tudnivaló, hogy úrtól, sze-
génytől egyformán megkívánta a kötelességtudást. Aki-
ben megtalálta, azt megbecsülte, aki a kötelességének 
eleget nem tett, azt hamar ráncba szedte. Egyszer a 
solymáriakat kapta kötelességmulasztáson a nagy király. 
Megtudta róluk a kincstartójától, hogy három esztendeje 
nem fizettek már egy batka adót se. Nosza, szalajtott is 
mindjárt egy lovas stafétát a solymáriakhoz.

- Azt üzente urunk királyunk, hogy nyomban fölmenjen 
hozzá, a solymári bíró, mert beszélni akar a fejével - trombi-
tálta ki a staféta a solymári piacon. - Ha holnap ilyenkorra 
ott nem lesz a budai Várban, holnapután ilyenkorra már a 
lábához kerül a feje.

Azzal a követ elnyargalt, a solymári bíró pedig földhöz 
pukkantotta a bírósüveget.

- Eb legyen Solymáron bíró, nem én! - fohászkodta el 
magát. - Keressetek a süvegbe más embert, nekem drá-
gább a fejem a süvegnél!

Nosza, a kisbíró kapta a süveget, s bekopogtatott vele 
minden háznál. De bizony senki se akarta beledugni a fe-
jét. Bujkáltak előle, ki padlásra, ki pincébe. Nem kívánko-
zott Solymáron senki sem bíró lenni.

Utoljára aztán a falu végén talált a kisbíró egy bojtárle-
gényt, aki nem szaladt el a süveg elől. Irhás subán hevert 
a szép kövér gyepen, s olyan hegyesen fütyörészett, mint 
a rigó.

- No, öcsém - toppant elé a kisbíró -, téged az isten is 
solymári bírónak teremtett.

- Már mért teremtett volna? - tátotta el száját a legény-
ke.

- Azért, mert ilyen szépen tudsz fütyülni. Márpedig most 
az a törvény, hogy azt választjuk bírónak, aki legszebben 
fütyül.

- Hát ez szép törvény - húzta a fejébe a fiú a süveget. 
- Csak azt szeretném most már tudni: mi lesz az én hivata-
lom?

- Kerek e világon semmi egyéb, csak éppen a süveget 
kell hordoznod és fütyülgetned benne napszámra. Most 
pedig fölmégy Budára a királyhoz, mert nagyon szeretne 
veled megösmerkedni.

- Én is ővele - bólintott rá a legényke jókedvűen, azzal 
a nyakába akasztotta a tarisznyáját, s napáldozat táján 
már a budai Vár tövében kocogott, azazhogy nem na-
gyon kocogott, mert egy öreg csókát látott tollászkodni 
a kökénybokrok közt, s egyszerre meglassította a menést.

- No, ezt megfogjuk - kapta le a bírósüveget, s hirtelen 
ráborította a madárra. 

- Gyere a tarisznyába, ne mondják a solymáriak, hogy 
üres kézzel tértem meg Budáról.

Azzal betarisznyálta a csókát, s most már csakugyan 
meg se állt addig, míg a királyi vár ajtónállója keresztbe 
nem fektette előtte az ásóját.

- Ki vagy, mit akarsz?
- Én bizony a solymári bíró vagyok - mondta kevélyen 

a bojtár -, a királyhoz igyekszem, mert szeretne velem 
megösmerkedni.

- Bizonyosan az adót hozza a tarisznyában - súgtak ösz-
sze az udvari népek, s bevezették a solymári legényt a ki-
rály elé a madaras szobába.

Mert hogy szavam ne felejtsem, élt-halt Mátyás a szép 
szavú madarakért. Tartott belőlük egész erdőre valót, most 
is tele volt mind a két válla csízzel, pintyőkével, a tenye-
rében meg valami külső országbeli tarkabarka madárka 
fütyörészgetett, amit a török császártól kapott ajándékba.

- Szép jó estét! - billent be az ajtón, s mindjárt megkér-
dezte a madaras embert, melyik e közt a sok tarka madár 

közt a király.
- Én vagyok - szögezte rá a szemét a madaras ember. - 

Hát te ki fia-csikaja vagy?
- Ugyan úgy-e, hát csakugyan kelmed az? - mosolyo-

dott el a solymári bojtár. - 
Majd meg nem ismertem a sok madara közt. Hát én 

meg a solymári bíró vagyok.
- Úgy, te vagy az a híres?! - rebbentette el magától Má-

tyás haragosan a madarakat. - Hát mért nem szoktátok ti 
az adót elküldeni?

- Micsoda? - csóválta meg a bojtár a bírósüveget. - Hát 
még most se ért ide? 

Pedig mink egyebet se csinálunk három esztendeje, 
csak az adót küldjük: eredj adó, Budavárba, eredj!

No de erre a tréfára már csakugyan megharagudott 
Mátyás, s fölemelte az aranygombos botját, hogy a nyaka 
közé szedjen a követnek; de az megneszelte a 

szándékát, s egyszerre kiugrott a madaras szobából. 
De nemcsak kiugrott, hanem a kilincset is úgy megkapta 
a két markával, hogy Mátyás ki nem bírt szaladni utána, 
akárhogy rángatta az ajtót.

- Eressz ki, te ember! - mondta félig bosszúsan, félig ne-
vetve, mert mulattatta 

is egy kicsit a legényke együgyűsége.
- Nem addig, míg a botodat ki nem adod, uram, mert 

még valami kárt tehetnél bennem - alkudott a solymári 
bíró, s nagy jókedvében olyan fütyülést csapott, mint száz 
feketerigó.

Mátyásnak elmúlt a haragja, ahogy a fütyülést meg-
hallotta. Azt hitte, valami ritka madár, s megbékülve kia-
bált ki a szobából:

- Megállj, te ember, még az adót is elengedem, ha azt 
a szép szavú madarat nekem adod!

- Nagyon szívesen - egyezett bele a bojtár, s egyszerre 
eleresztette a kilincset. - Hanem megállj, uram, majd én 
veszem ki a tarisznyából a madarat, mert nagyon fürge 
portéka ám ez!

Ki is nyitotta a tarisznyát hirtelen, azzal - huss! - úgy kire-
pült belőle a csóka, mintha soha benne se lett volna.

- Ejnye, te csiribiri ember - gyulladt megint haragra a 
király -, hiszen nem is rigó volt az, hanem csóka!

- Hát persze hogy az volt - hagyta helyben a bojtár. 
- Tudnivaló, hogy Solymáron úgy fütyül a csóka, mint más-
hol a rigó.

- No, azt szeretném én hallani! - fenyegette meg Má-
tyás az ujjával a bojtárt. - 

A színem elé ne kerüljetek többet, míg fütyülő csókát 
nem hoztok!

- Add írásban, uram királyom - borult térdre rimánkod-
va a bojtár -, mert másképp el nem hiszik otthon, hogy 
ilyen bölcs parancsot adtál nekem!

Szép holdvilágon vígan ballagott haza a solymári bíró. 
Vitte a tarisznyában a nagy pecsétes írást, hogy solymári 
embernek nem szabad a király színe elé addig 

kerülni, míg olyan csókát nem fognak, amelyik úgy fü-
tyül, mint a feketerigó. S üzengethetett ezután a kincstartó 
az adóért, mindjárt a király keze írását tartották a követ 
orra alá:

- Nem találtuk még meg a fütyülő csókát!
A bojtár pedig addig bíróskodott Solymáron, míg meg 

nem halt. Az emlékezete azonban máig is fönnmaradt. 
Máig is azt mondják arra, amit könnyen meg lehet szerez-
ni: füttyön adják, mint a solymári bíróságot.

Móra Ferenc
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A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 
tanulói, dolgozói

és az Endrődiek Baráti Köre Egyesület vezetősége 
szeretettel meghívja Önt a

2009. május 8-9-10-én
Gyomaendrődre, a

RÓZSAHEGYI NAPOK 
rendezvényeire

Díszvendég
ABÓCZKY RÓBERTNÉ RÓZSAHEGYI MARIKA

Rendhagyó órát tartanak:

DUDA BENEDEK – mezőgazdasági szakos tanár
DR. FARKASINSZKI ERZSÉBET – orvos
DR. KUNKOVÁCS LÁSZLÓ - fotóművész

DR. SZILÁGYI FERENCNÉ - nyugalmazott könyvtárvezető, 
pedagógus

GIRICZ LÁSZLÓ – mérnök, fotográfus
GIRICZ MÁTYÁS - színházi rendező, igazgató

GULYÁS PÉTER -  a Békéscsabai Ásványkör titkára
RÓZSAHEGYI MARIKA - Rózsahegyi Kálmán unokája

SÓTONYI SÁNDOR – játékmester

PROGRAM

Május 8. (péntek)

8 00 óra: VETÉLKEDŐ Rózsahegyi Kálmán életéről és 
munkásságáról

9 00 óra: ÜNNEPI MEGNYITÓ (Az iskola bejárata előtt)
 A rendezvényt megnyitja GIRICZ LÁSZLÓ műszaki 

mérnök, fotográfus
10 00 óra: RENDHAGYÓ ÓRÁKAT TARTANAK az iskola 

egykori növendékei, meghívott vendégei
12 00 óra: EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJKIOSZTÁS
13 00 óra: Ebéd
14 00 óra: ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR az iskola olva-

sótermében
 Az ásványokat bemutatja GULYÁS PÉTER, a Békés-

csabai Ásványkör titkára 
17 30 óra: A Zenebarátok Kamarakórusa és a Városi Alap-

fokú Művészetoktatási Intézmény    
HANGVERSENYE az endrődi katolikus templom-
ban

20 00 óra: TÁBORTŰZ, ÜNNEPÉLYES FAÜLTETÉS 
 a ridegvárosi játszótéren

Május 9. (szombat)

9 00 óra: SPORTRENDEZVÉNYEK
 Családi sportnap és Rózsahegyi foci kupa a sportpá-

lyán
9 30 óra: A BARÁTI KÖR KIRÁNDULÁSA MEZŐTÚRRA 

A FAZEKAS MÚZEUMBA
10 00 -tól 13 00 -ig: Három órás SZIMULTÁN SAKK FE-

HÉR GYULA nemzetközi sakkmesterrel
13 00 óra: Ebéd
15 00 óra: AZ ENDRŐDI KÖNYVTÁR névadó ünnepsége: 

Tímár Mátéra emlékezünk
17 30 óra: GÁLAEST  
 Az iskola tanulóinak ünnepi műsora
19 00 óra: BARÁTI BESZÉLGETÉS meghívott vendégeink-

kel a Hídfő étteremben

Május 10. (vasárnap)

10 00 óra: SZENTMISE ELHUNYT ORVOSAINKÉRT az 
endrődi katolikus templomban

 A misét celebrálja IVÁNYI LÁSZLÓ tb. kanonok, 
plébános

11 00 óra: NEMZEDÉKEKET GYÓGYÍTOTTAK EMLÉK-
TÁBLA ELHELYEZÉSE az endrődi orvosi rendelő 
falán 

 
 egykori orvosaink: 
 Dr. Kovács Péter, Dr. Cseh József, Dr. Weisz Aladár, 

Dr. Ugrin Nándor, Dr. Tímár Sándor, Dr. Kolbusz 
András tiszteletére.

 Életútjukról megemlékezik DR. E SZABÓ ZOLTÁN 
PhD ny. főiskolai tanár

 Az ünnepségen közreműködik a Zenebarátok Ka-
marakórusa és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ál-
talános Iskola irodalom szakköre.

12 00 óra: Ebéd - A program zárása

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Gyomaendrőd, Népliget út 2.

Tel./fax: 66-283 938, 
e-mail: endrodiiskola@internetx.hu, 

web: www.rozsahegyiiskola.hu

Endrődiek Baráti Köre Titkársága
Tel.: 66-285 329, 

e-mail: margitv@internet-x.hu

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ



VÁROSUNK2009. május 17

Vallomások Radnóti Miklósról
Barna, puhafedelű könyv az aszta-

lon… ragasztott, lapjai foltosak, töredezet-
tek, igen elhasználódott… a borítón alig 
olvasható Radnóti Miklós neve… az első 
oldalon ismerős, kalligrafikus kézírás… 
ajánlás, név, dátum. 

A szeretett- mérete miatt zsebben is 
hordható- Radnóti- összes, családi örök-
ség… nagybátyám hagyományozta nagy-
apámra halála előtt három hónappal… 
hogy - ha már ő nem lesz, akkor is- ha-
szonnal forgassák irodalomórákon… s 
hogy sok- sok év múltán én is bevigyem 
a nyolcadikosokhoz, s felolvassak belőle… 
csak ebből…

A verses kötet ötvenhárom éves (Szép-
irodalmi Könyvkiadó 1956), az ajándékozás negyvenhárom éve történt… 

Bizonyára sokan vagyunk így egy- egy könyvvel, a könyvespolcokon 
mindig elérhető, bárhol, bármikor kinyitható kötetekkel… melyekkel 
együtt növekszünk… s melyek különböző életszakaszainkban – valamiért- 
mindig szerepet kapnak… fontos szerepet…

Radnóti Miklós 100 éve született… A televízió szombatonként egy-
egy („műsorfolyammá” összeálló) órában emlékezik… neves színészek, 
irodalomtörténészek, archív felvételeken beszélő kortársak és persze Radnó-
ti- versek, levelek, gondolatok segítségével… hogy a hallgatók  is újabb in-
formációkat, adalékokat kapjanak e tragikus és rövid élethez… és ösztönzést 
a költő írásaihoz… ahogy én is,  nem csak a barna borításúhoz… 

Most - persze teljesen „véletlenszerűen”- a Naptárnál nyílik ki…  s 
a hónapok közül a Május képeit látom… érzem… tapintom…  /Szirom 
borzong a fán, lehull;/ fehérlő illatokkal alkonyul./ A hegyről hűvös éj 
csorog,/ lépkednek benne lombos fasorok./ Megbú a fázós kis meleg,/ vad-
gesztenyék gyertyái fénylenek./… s igen, ettől a néhány sortól valahogyan 
a tavasz, benne a fák, a virágok, egyáltalában a táj másképpen kezd fény-
leni…

Úgy hiszem, az itt következő néhány vallomás segít még teljesebbé 
tenni a bennünk élő Radnóti-képet…

Weöres Sándor: In memoriam Radnóti Miklós

„Hódolattal és hiánytalan szeretettel gondolok Radnótira, nagy költő 
volt és mégis kristályosan nyugodt és tiszta ember, művészszeszély nélkül; 
ha valakiről, hát róla feltételezem, hogy soha életében nem ártott senkinek.
{…}

Megvallom, hogy amíg élt, az ő poétai rangját ugyanúgy nem tudtam 
felmérni, sőt talán megsejteni sem, mint József Attiláét. Jó barát, hűséges 
társ volt részemre, akivel nem kell sokat törődni, hiszen úgyse csap be…

Radnóti Miklós oly átlátszóan tiszta volt, hogy az ilyet nem szoktuk 
nagynak tekinteni életében; persze épp ez az átlátszóság az igazi nagyság, 
nem pedig a primadonnaíró fontoskodó ön- és közkultusza, segítő és ártó 
pozíciója, mely előtt hajbókolunk, míg mellette állunk, szinte tudomásul se 
vesszük, öntudatlanul foglalatoskodunk és látunk az ő fényénél- csak később 
döbbenünk rá, hogy egy torony ablakából ragyog, messzire, síkságon át, 
hegyekig!

Ilyen alkotó volt Radnóti Miklós. Hadd tegyem ezt a késői mécsest az 
ő sírja mellé.”

Tiszatáj, 1964. 11. szám
Kormos István
Fehér virág

Fehér virág a zápor zuhogva ejti szirmát
holló a szél az ékkő tócsában mossa tollát
szép zöld haját lebontja a kukorica elszáll
e sziromzuhogásból a tündöklő ökörnyál

Fehér virág kezedben szétporló liliomszál
szétporló tenyeredből szökkent e liliomszál
szétporló zuhatagból ahogy a szirom elszáll
eltűntél aki köztünk angyali zene voltál

Pilinszky János: Radnóti Miklós

„Sokat olvastam életemben, mégis kevés író az, akivel naponta együtt 
élek, úgy, mint egy elháríthatatlan gondolattal. E gondolatok jelenléte 
egyszerre személyes és egyszerre személytelen bennem. Valamiféle olyan 
megoldhatatlan problémát képviselnek, aminek megoldhatatlansága ezer-
szer eligazítóbb és informatívabb, segítőbb és megvilágosítóbb mindenfajta 
belátható és elfogatható bölcsességnél vagy úgynevezett igazságnál.

Vannak bizonyos alkotók, akik számomra egyszerű szóvá, szótári sza-
vakká váltak. Nem irodalom- vagy kultúratörténeti nevekké. Számomra fű, 
fa, tenger vagy pitypang ugyanúgy szó, behelyettesíthetetlen megnevezés, 
mint Mozart, Hölderlin, Bach, Dosztojevszkij vagy Leonardo. Az hogy ki 
tudom mondani és le tudom írni, hogy fa, ugyanolyan rejtélyes és egye-
temes „valami”, mint amikor módomban áll kimondani: Mozart, Platon, 
Novalis.

Szótári szóvá válni csak valami egyszeri, kihagyhatatlan és behelyette-
síthetetlen képes. Valami vagy valaki. Mindegy. S itt mindjárt be szeret-
ném vallani, hogy Radnóti Miklós számomra éppúgy szó, egyszeri, pótol-
hatatlan, kihagyhatatlan és persze megismételhetetlen, mint az, hogy szög, 
idill, kert, vagy mondjuk kenyér, vagy az a szó, hogy tömörség.

Hogy mi ennek az átváltozásnak a folyamata? Az, hogy egy emberi 
vagy már irodalmi név „közönséges” szótári szóvá alakulhat? Sajnos keveset 
tudok ennek az átváltozásnak a folyamatáról. Mégis megkísérelném leírni 
és úgy- ahogy megindokolni. 

Kezdem talán a legkézenfekvőbbel. Az emberi szellem alig- alig föl-
térképezhető s nagyon is útvesztőkkel teli, olykor már-már zavaros törté-
netében ritka az a művész, akiben tengernyi problémánk közül legalább 
egy- egy a gyűjtőlencse élességével és a pont határozottságával megjelenik. 
Amit Radnóti életében egyedülállónak érzek, azt szánalmas elvontsággal 
„szituációs zsenialitásnak” nevezném. Tehetségét - amely minden úgyneve-
zett alkotóban alig több néhány százaléknál- egy kiszámíthatatlan helyzet 
s méghozzá egy olyan tragikum növesztette fel, melyre indulásakor aligha 
számított. Fiatalkori költészetét néhány szürrealisztikus elem beszivárgása 
jellemezte, majd egy váratlan és tökéletes hangvételű bukolikus líra. Lát-
szatra erre született : az idillre, az elvesztett latinos paradicsom visszaszer-
zésére. Mondataiban klasszikusan van ismét jelen a szilvalekvár illata, a 
kedves, a kert és a barátság időtlen törékenysége.

És ezekbe, az üvegfúvók aggodalmas finomságával alakított mondatai-
ba szabadul be a világ talán legmegalázóbb szerencsétlensége.

Ügyetlenségből nem változtatta meg stílusát? Alig hiszem. Az, ami 
barbár ésszel szituációs zsenialitásának neveztem, de amit egyszerűen hű-
ségnek is mondhatnék, hozta létre költészete utolsó korszakának valóban 
„kiszámíthatatlan” remekeit. S itt érzem, hogy minden elemzés mennyire 
kevés. A legtöbb, amit tehetek, a puszta tény leírása, az hogy ez a képtelen 
ötvözet létrejött. Létrejött az, amire eleve készült, s amire egyáltalán nem 
készült fel. Eclogákban közölte azt, amit még egy Beckett is csak fejlövész 
stílusban merészelt.

Véletlen ez a csoda? Ezzel is csak nagyon keveset, mi több, a lehető 
legkevesebbet mondhatjuk. Mert a nagyságban mindig ott van a bizonyos 
személytelen elem, amit korok szerint őrületnek, véletlennek vagy a külső 
összefüggések szerepének nevezünk. Radnóti, mint a legkülönbek, több ön-
magánál.

Történészek és irodalomtörténészek majd megírják sorsát, belső költői 
fejlődését. Én befejezésül is csak azt mondhatom, amit előszörre írtam le. 
Fű, fa, pitypang, Hölderlin, tenger- egyszóval szótár. És benne az ezer és 
tízezer behelyettesíthetetlen szó között: Radnóti Miklós.”

Élet és Irodalom 1974. 44. szám

Gergely Ágnes
Egy magányos mesterhez

Egyetlen jázmin- könnyűség a hold.
A templomtorony héja csupa szöglet.
Barlangba vágyó embrió- kobold,
a hold a torony oldalára görnyed,

a toronyívek lassan elfödik,
vad, ragadozó éjjeli növények,
körbefogják s az égbe földelik
azt, ami benne pillanatnyi lényeg.

És a torony a holdra menekül.
Szétfeszülnek az ívek, csúcsra futnak,
s a díszítmények gátlása mögül
akkordja szól a barokk mélabúnak-

zúgnak a fémes domborulatok,
teli jázminnal, teli ólmos éggel,
„A hold ma oly kerek!”- valaki így dadog.
És minden tornyot a földbe pecsétel.

2000. január

Az olalt szerkesztette: Polányi Éva
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Május
Újhagyma saláta

Zsenge újhagymát fél centis karikákra 
vágunk. Ecetet, sót, mustárt, cukrot, 
és olajat keverünk össze (esetleg 
majonézt teszünk bele olaj helyett), és 
ezzel a salátaöntettel összekeverjük. 
Hűtőben állni hagyjuk néhány óráig.

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

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

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!

ÖZV. JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ VASZKÓ 
ILONA, aki Endrődön élt, ápr. 9-én 94 éves 
korában rövid betegség után elhunyt. Gyá-
szolják: gyermekei, unokák és dédunokák

NÉMETH DEZSŐ, aki Endrődön élt, 
84 éves korában márc. 28-án váratlanul el-
hunyt. Gyászolja: a családja

SZAKÁLOS MÁTÉ, aki Endrődön élt, 
86 éves korában ápr. 2-án elhunyt. Gyá-
szolja: a családja

DR. TÍMÁR LÁSZLÓ (volt endrődi 
lakos), aki Hódmezővásárhelyen élt 86 
évesen hosszan tartó, súlyos betegség után 
elhunyt. Gyászolja: családja

VARJÚ ISTVÁNNÉ GYURICZA 
IRÉN, aki Endrődön élt 80 éves korában 
elhunyt. Gyászolja: családja

†

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

Fényképalbum

a fényképek Endrődön, a volt 
polgári iskola udvarán készül-
tek 1958-ban illetve 1959-ben
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Kedves vásárlóim!
Májusi 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.

A gyomai templom belső tere az 1938. évi felújítás előtt (Papp Zs. festménye)

A magvető és az arató
(Papp Zsigmond domborműve)

Ballag a magvető barázdái során
Magot szór. De nem ám szelesen, szaporán;
Hanem úgy, tempósan, magyarosan, szépen.
Magyar dal muzsikál szívében, kezében.

Ballag a magvető. És a kaszás csontváz
Lépést tart mögötte. Tudjuk: ez mit példáz.
Látástól az ember fárad vakulásig,
Kaszájával embert arat az a – másik.

Így van ez. De, testvér, ne búsuljunk mégse!
Nem baj, ha kialszik bús életünk mécse.
Keserű a füstje! Bízva nézzünk hátra
A nyomunkban járó egy igaz barátra!

Füzesgyarmat, 1936. május 12.
Jánosi Zoltán

Papp Zsigmond emlékezete (folytatás a 9. oldalról)

Papp Zsigmond Ilonka nevű lányának ifjúkori portréja édesapjáról 
(ő Dr. Futó Zoltánné, éppen a cikkben említett kiállítás idején hunyt el)


