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A tartalomból: Szent István történelmi hagyatéka

IN MEMORIAM - Kállai Ferenc 
színművész, 

Gyomaendrőd város díszpolgára - 4. oldal

1092 óta Szent István király ünnepelendő 
emléknapja a Szabolcsi zsinat döntése alapján 
AUGUSZTUS 20-án van. Az egyházi ünnep az 
évszázadok folyamán mindinkább nemzeti 
jelleget öltött. 1991-ben a Magyar Országgyű-
lés a nemzeti ünnepek sorában a legfőbb álla-
mi nemzeti ünneppé nyilvánította augusztus 
20-át, Szent István király napját.

Az ünnep előtti napokban, az ünnepre lel-
kileg is készülődve idézzük fel első királyunk 
emlékét. Így tudjuk megőrizni múltunkat, 
amit senki nem vehet el tőlünk!

István király átlagon felül művelt, bölcs, 
mélyen gondolkodó uralkodó volt. Folytatta 
apja, Géza fejedelem által megkezdett állam-
szervezési munkát. Géza már kereszténynek 
nevelte fi át, aki bölcs, történelmi éleslátással 
felismerte, hogy magyarságunk megmaradá-
sának egyik feltétele a kereszténység felvétele, 
ezért Rómától, a pápától kért koronát.

Ő fejezte be a Honfoglalást azzal, hogy 
az ország, az állam alapjait lerakta. Nagy po-
litikai előrelátással felismerte, hogy a Kárpát-
medencében - ami egyben a Nyugat és Kelet 
kapuja is -, olyan független államot lehet csak 
létrehozni, amelynek az intézményrendszere 
ingathatatlan erkölcsi érték-alapokra épül. 
A népből nemzetet kovácsolt, tudta, hogy 
le kell győzni az anarchiát, a versengő belső 
törzsi vetélkedéseknek véget kell vetni. Fájó 
szívvel, sok belső gyötrelemmel, de leszámolt 
a visszahúzó maradisággal. Kemény kézzel 
könyörtelenül védte a fi atal magyar király-
ságot minden belső és külső ellenségtől. A 
nép hagyományait, a magyar élet ősi formáit 
védte, vigyázta, és uralkodása alatt a magyar 
szellemiség végig megmaradt az intézmény-
rendszerében. Korának legkorszerűbb államát 
hozta létre.

Maradandót alkotott, mert népünk meg 
tudott maradni a történelem pusztító európai 
viharaiban, a belső, önpusztító harcok után. 
Országunk, hazánk népe, most a 21. század 
elején, 1000 éves európai múlttal indulhatott 
el az Európai Unió tagjai sorában. 

Országunknak, népünknek nem minden 
korban voltak olyan vezetői, akik Szent István 
királyunk eszméi, intelmei alapján vezettek, 
de ezen válságos időkben is voltak, akik nem 
hagyták lankadni, elveszni a Szent Istváni esz-
méket, intelmeket, ezek tanításiból próbáltak 
erőt meríteni a nehézségek legyőzéséhez.

A történelem igazolta szent István királyt, 
csak az az ország, nép tud megmaradni, amely 
a jogállamiság és az alkotmányosság útján 
halad. 

Atyai szeretettel fi a számára összeállított 
(vagy állítatott) egy könyvet az erkölcsi ok-

tatásról, amelyben a leírtak örökérvényűek: 
Szent István király intelmei fi ához, Imre her-
ceghez. Arra inti: tartsa meg a katolikus hitet, 
erősítse az egyházi rendet, tartsa tiszteletben 
a főpapok méltóságát, szeresse a vitézeket, 
szolgáltasson igazságot, és gyakoroljon türel-
met minden cselekedetekor, fogadja szívesen 
a jövevényeket, és lássa el őket, tanács nélkül 
semmit ne tegyen, eleit tartsa szüntelenül 
szem előtt, és ők legyenek példaképek, legye-
nek könyörületesek. Az erkölcs, a tisztesség, a 
könyörületesség, az igazságszeretet, a példa-
mutatás, a béketűrés, a gyengék, az elesettek, 
a kiszolgáltatottak segítése, felkészült bírák 
alkalmazása, a tisztségviselők, a munkát vég-
zők, az értéket teremtők megbecsülése, a fe-
lelősségvállalás fontossága, a cél iránti alázat, 
legyenek örök érvényű eszmék és követelmé-
nyek. Megtapasztalta, ezért fi gyelmeztette 
Imre fi át, de egyben minden utódját, hogy a 
hatalom könnyen gőgössé tesz, a kevélység 
gyűlöletet, indulatokat ébreszt, és előbb-
utóbb a megalázottak fellázadnak az ilyen ha-
talom gyakorlója ellen. 

Törvényes utód nélkül halt meg István 
király. A mélyen vallásos idős király a koroná-
ját és az országát felajánlotta az égieknek. A 
trónviszályok és külső támadások ellenére or-
szágunk, népünk megmaradt, véglegesen be-
tagolódott Európa keresztény közösségébe.

István király örök hagyatéka: a magyar 
nemzet élni akarása!

Császárné Gyuricza Éva

Szent István Napi Program
2010. augusztus 20.

10:00 Ünnepi szentmise a Szent Imre 
Katolikus Templomban
A misét tartja: Iványi László tb. kanonok

11:00 Ünnepi megemlékezés
Helyszín: Gyomaendrőd, Hősök tere
Himnusz
Vers
Várfi  Andás polgármester ünnepi beszéde
Műsor
Kenyérszentelés
Szózat

12:00 Ünnepi testületi ülés
Helyszín: Gyomaendrőd, Déryné 
Művelődési Ház

18:00-20:00: Esti térzene fúvószenekarok 
közreműködésével 
Helyszín: Gyomaendrőd, Szabadság tér
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Pontosabban a Kner Imre Gimnáziumban. 
Neves, országos (sőt azon túli) esemény színhelye volt városunk júli-

us elején. A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT), a fi atal űrpalánták 
számára rendszeresen Űrtábort szervez immár mintegy 15 éve. Hol itt, 
hol ott vernek tanyát. Ezúttal városunk adott helyet, illetve lett kiszemelve 
erre a megtisztelő feladatra. Belhoni fi atalok mellett felvidéki, délvidéki 
és kárpátaljai - 13-19 év közötti - diákok jöttek össze több mint ötvenen. 
Mindnyájan a csillagok és az űrkutatás szerelmesei, leendő asztronauták.

Július 4-én délután ki ezzel, ki azzal közlekedve érkeztek a gimnázium-
ba. A tábor a MANT szervezésében jött létre, így kezdettől fogva részt vet-
tek benne Solymosi János elnök és Bacsárdi László főtitkár urak. Az ifj úság 
közvetlen vezetését Zombori Ottó csillagász, tanára úr vállalta. Az érkező-
ket Dr. Kovács Béla igazgató és Tóth Ferenc tanár úr fogadta. Este 7 órakor 
Dr. Kovács Béla igazgató, Zombori Ottó és Bacsárdi László mondott üd-
vözlő és eligazító beszédet. Majd rögvest kezdődött az első előadás, melyet 
Solymosi János tartott a súlytalanság állapotáról, kisfi lmmel alátámasztva.

Sötétedéskor aztán természetesen az egész társaság égre emelt tekin-
tettel fürkészte a csillagokat egészen addig, míg a nyaka el nem merevedett.

Mivel e sorok írója nem tudott mindég jelen lenni, ezért csak szemel-
vény formájában tudja a tudósítását folytatni.

A július 6-i nap igen sokrétű eseményekkel teli volt. Az első előadó, e 
cikk szerzője (Hunyán született), aki egykor az űrdózismérő készülékek 
– közte a PILLÉk- fejlesztésének vezetője volt. A PILLE űrdózismérő ké-
szülék története és működésének ismertetése volt a témája. Szóba került a 
PILLE használatának fontossága, és mivel egy működő példányt ajándé-
kozott az iskolának, élőben kaptak tájékoztatást a hallgatók annak kezelé-
séről. Az egykori fejlesztőgárdában igen jelentős munkát végző Vágvölgyi 
Jenő is bekapcsolódott az előadásba, a dózismérők fi zikájának tudományát 
ismertetve. 

Majd Zombori Ottó csillagász, tanár úr tartott igen szép előadást, me-
lyet úgy lehet jellemezni, hogy a fi lozófi a-fi zika-költészet egységét, annak 
szépségét sikerült elplántálni a fejekbe. Láthattuk híres ernyőjét, mely kí-
vül sötét volt, mint a legtávolabbi űr, belül meg ragyogtak rajta a csillagok, 
meg a tejút. Esőben úgy érezheti magát alatta az ember, hogy nem is esik, 
hiszen ragyognak felette a csillagok. 

Ezután következett Solymosi János, MANT elnök, egyben a Bonn 
Hungary Kft . igazgatója, Gyoma szülötte. Előadása első részét a tanterem-
ben tartotta, ahol megismerhettük a JÖVŐT. Szóval láthattuk hová tart a 
világ. Egy automata kis robot repülőgépet mutatott be egyelőre asztalon és 
vetítő vásznon. A gép majdhogynem gyerekkorunk modellező korszakát 
idézte föl. de a tudománya már minden elképzelhetőt fölülmúl. Kamerája 
képet közvetít a földi kezelőnek. Akár a látókörön kívül is kezelhető, illetve 
önálló működésre, visszatérésre is képes. Azonkívül még sok-sok mást is 
lehetne sorolni, tudománya talán egy Boeing-ét is felülmúlja.

Előadása közben érkezett meg, élénk fi gyelmet felkeltve, Farkas Ber-
talan űrhajós - az ország kedves Bercije - az Endrődiek Baráti Köre veze-
tőségének - Tímár Imre és Buckó Imre- társaságában. Helyet foglaltak a 
hallgatók között. Előadás után közös ebéd következett. Ezen alkalommal 
készült egy kedves kép, melyet itt mutatunk be.

1. kép: Farkas Bertalan az Endrődiek Baráti Körének és a tábor előadó-
inak-vezetőinek társaságában.

Álló sor, balról: Bacsárdi László, Zobori Ottó, Vágvölgyi Jenő, Solymosi 
János

Ülnek: Buckó Imre, Szabó Béla, Farkas Bertalan, Tímár Imre.

Ebéd után irány a mező. Itt valóságban is láthattuk a csoda-gép tudo-

mányát. Élőben nézhettük, hogy száll föl, mit lát maga körül és alatt, majd 
tér vissza a földi bázisra.

Egyik diák csoport saját gyártmányú „vizes fl akon” rakétákat lőtt az 
űrbe. Némelyik talán 50 m-re is felrepült.

Délután 4 órakor ismét csoportkép a gimnázium előtt, majd a kollé-
gium ebédlőjébe fórum keretében került sor a kötetlen beszélgetésre ked-
ves űrhajósunkkal. Itt aztán minden szóba kerülhetett. Család, tudomány, 
kaland, politika, humor. Szóval azt hiszem felejthetetlen élményt raktá-

rozhattak el nemcsak a diákok, 
hanem azok is akik már koráb-
ban is részesei voltak a Farkas 
Bertalannal való párbeszédnek.

Este pihenés helyett a Ru-
bin étteremben, fehér asztalnál 
folytatódott a szorgos nap, Ber-
ci és az Endrődiek Baráti Köre 
néhány tagjával. A házigazda 
Újlaki Szabolcs és szakácsa re-
mekeltek. Szolid, de igazi fér-
fi as képességekről adtak tanú-
bizonyságot a vendégek. Mivel 
a gimnázium PILLÉ-je kéznél 
volt, sikerült a cikk szerzőjének 
egy egyedülálló képet készíteni 
űrhajós barátunkkal. Reméljük 
értékes emléket fog képezni a 
gimnázium tárgyai között. 

Késő estébe hajlott a láto-
gatás, majd Budapestre indult 
kedves űrhajósunk Farkas Ber-
talan, a Baráti Kör két tagja Tí-
már Imre és Buckó Imre.

2. kép: Egy különleges emlékkép: Farkas Bertalan kezében a Kner Imre 
Gimnázium PILLÉ-je, fedelén az űrhajós autogramjával. Ehhez hasonlót 
vitt föl 30 éve az űrbe.

Csütörtökön 7-én szarvasi kirándulás, hajókázás volt a fő program. 
Pénteken 8-án Both Előd a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója érkezett, 
hogy szintén tágítsa a fi atal résztvevők ismereteit. Délután kezdődött elő-
adása, melyben a régi híres magyar csillagászokat, fi zikusokat sorolta föl 
és azok nemzetközi vonatkozású munkásságát. Előadása további részében 
a közelmúlt és jelenleg is alkotó hírességekre tért ki.

Nem tudjuk idézni mindazt, ami elhangzott. Természetesen szó volt 
Farkas Bertalan űrrepülésétől kezdve a többi - immár talán 100-on is túl-
haladott - magyar kísérleti eszközről, közte a PILLÉ-ről, annak kezdetéről 
- e cikk szerzőjéről -, majd mai továbbfejlesztőjéről, Apáthy Istvánról. Be-
számolt egy készülő, magyar mini-műholdról.

Pénteken, az utolsó nap délutánján az endrődi Pájer strand volt műso-
ron. A forró napsütésben jól esett a diákoknak a felüdülés, annál is inkább, 
mivel aztán kis fi zikai igénybevétel következett, ugyanis gyalog mentek 
vissza Gyomára a gát mentén. 

Este a Polgári Védelem tanyáján adott Várfi  András polgármester úr 
fogadást a tábor résztvevői számára.

Ezen szó szerint ízelítőt kaptak a helyi sajátosságokból egy fi nom ha-
lászlé formájában.

Visszatérve a kollégium ebédlőjébe, Both Előd űr-tudomány-hírnév 
ismereti vetélkedőt rendezett. Három csapatot alkottak a diákok, izgalmas 
csatát vívtak a kijelölt díjért. Nem is tudjuk ki győzött, hiszen mindnyájan 
olyan okosak voltak.

Majd Solymosi János, Bacsárdi László és Zombori Ottó búcsúztató és 
záró szavai következtek.

Teljes besötétedéskor, még egy csillagnéző program volt a ráadás. 
Zombori tanár úr percre pontosan tudta, mikor fog felcsillanni az égen 
a Nemzetközi Űrállomás fénye. Ennek áthaladása- és kihunytakor már az 
erő is hasonlóan elhalványodott bennünk, így a szerző mindenkinek jó 
éjszakát és utat kívánva búcsúzott a társaságtól.

Egy külön bekezdésbe kívánkozik a táborlakók egyikének a megemlí-
tése. A 16 éves Hanyecz Ottó - gyökerei Hunyáról erednek - ifj ú űrkutató 
(most már nevezhetjük annak) a 2010-es MANT Ifj úsági pályázatán or-
szágos első díjat nyert. Ezzel egy hetes NASA űrtábor részvételt is! Fiatal 
barátunk az egy hét hunyai Karitász tábor után ment át a gyomaendrődi 
űrtáborba, majd onnan továbbmenve az erdélyi űrtáborban kötött ki. Ez-
után következett a NASA űrtábor. 

Lapzártánkig még nem érkezett vissza, így nem tudtuk megkérdezni, 
milyen emlékeket hozott magával.

Erre majd visszatérünk, most befejezzük egy időre.
Minden jót kívánva üdvözlettel, most a tenger mellől:

Szabó Béla szerkesztőségi tag

ŰRTÁBOR
volt Gyomaendrődön 2010. július 4. és 10. között

- az Endrődiek Baráti Köre is közreműködött -
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I.SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (adatok ft-ban)

NYITÓ PÉNZKÉSZLET   841 689
Bevételek:
 1.Önkormányzati támogatás     
 2.Pályázat útján nyert pénzösszeg  
 3.Adományok, szponzori támogatás  171 000
 4.Egyéb bevétel      26 719
 5.APEH 1%      75 550
 6.Banki kp felvétel    283 275
 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                   1 398 233

Kiadások:
 1.Személyi jellegű    ---
 2.Anyag jellegű
  kirándulás ünnepség ajándék ktsg. 514 547
 3.Tárgyi eszköz, fogyóeszköz vásárlás    48 120
 4.Bank költség          9 525
 5.Banki kp felvétel    283 275
 KIADÁSOK ÖSSZESEN:   855 467
 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET:   542 766
 
Pénztárban:      5 013
Bankban: 537 753

A fenti pénzügyi táblázat kiadási adataiból feltétlenül nevesíteni illik, 
a tárgyi eszköz vásárlás sorát, ami vércukormérő, inhalátor és minikonyha 
vásárlás volt. Az agyag jellegű soron a nyári Bükkszentkereszten töltött, ön-
ellátós  egy hetes nyaralás és ajándékozással kapcsolatos kiadás szerepel. 

II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

2009. évben 50 eFt volt.(Békés Megyei Önkormányzat)

III. VAGYON FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS SZÁMADÁS

Az Alapítvány vagyona PÉNZ formában testesül meg. Az alapítói va-
gyon 40 000 Ft, amit 2002-ben 5 természetes személy adományozott.

Az éves pénzügyi beszámoló kiadási adatai mint az Alapítvány célkitű-
zésének az alapítói akaratnak megfelelően a városban fogyatékkal elő, és a 
Gondozási Központhoz valamilyen formában kötődő személyek érdekében 
kerültek felhasználásra.

IV. CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK

Az önkormányzati pályázaton nem nyert az alapítvány 

V. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ÁLLAMI PÉNZALAPBÓL, HELYI 
ÖNKORMÁNYZATTÓL, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGA-
TÁS:

2009. évben nem volt

VI. AZ ALAPÍTVÁNY VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁ-
SOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Az Alapítvány kurátorai önkéntesen vállalták a feladatot, és munkáju-
kért sem természetbeni, sem pénzbeni juttatásban nem részesülnek.

VII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ:

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

A Gyomaendrődön fogyatékossággal élő emberek életminőségének 
javítása, szociális intézmény e témájú működéséhez való hozzájárulás, az 
ott lévő gyermekek, felnőttek tanulási, játszási, foglalkoztatási feltételeinek 
javítása és mindazon támogató szolgálatok kialakításának segítése, amely 
a fogyatékos személyek ellátásának integrációját a meglévő szociális, csa-
lád-gyermekvédelmi hálózatba segíti, ezzel is elősegítve a közösségi prog-
ramokban való részvétel lehetőségeit.

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

Gyomaendrőd, 2010-04-20
Lehóczkiké Tímár Irén

Kuratórium elnöke

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KINCS AZ ÉLETED KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

2009. évre vonatkozóan

OMART Kulturális Műhely 
Közhasznú Egyesület
5500. Gyomaendrőd, Dobó István u. 9.
Adószám: 18394946-2-04.

2009. évi Közhasznossági jelentés

Az Egyesület a Pk. 60.046/2009-es számon, 2818-es tételszámon 2009. 
május 20-án a Békés Megyei Bíróságon került bejegyzésre.

Az egyesület tevékenysége:
Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása
Bemutatkozási lehetőség megtemetése helyi és elszármazott a telepü-

léshez kötődő alkotóknak, művészeknek bármilyen művészeti ágban
Kulturális, ismeretterjesztő és képességfejlesztő programok szervezése 
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeret terjesztés
Fiatalok olvasóvá nevelése és általános emberi értékek közvetítése

Szöveges beszámoló a 2009. évi közhasznú tevékenységről

Az egyesület valamennyi kiadása az alapító okiratban meghatározott 
célok megvalósításának érdekében merült fel.

Az egyesület 2009. évben 4 alkalommal szervezett kiállítást (grafi ka, 
gobelin, festmény, fotó),  4 alkalommal tartott kulturális estet (Valuska Sára 
Fresylla című könyvének bemutatója, az endrődi tájnyelvről előadás, Vermes 
Éva kötetbemutató, Bíró Balogh Tamás kötetbemutató előadása). 

Az egyesület vezetősége két alkalommal ülésezett, ahol a vezetőségi 
tagok megvitatták az éves beszámolót és a következő időszak munkatervét 
és költségvetését.

Az egyesület egy alkalommal tartott közgyűlést, ahol a tagság megvi-
tatta és jóváhagyta az éves beszámolót, a következő évi költségvetés ter-
vezetét, döntött a pénzeszközök gyűjtésének és felhasználásának módjáról.

Az Egyesület 2009. évben közületektől és a helyi önkormányzatoktól tá-
mogatást nem kért és nem is kapott. Magánszemélyektől támogatást nem 
kapott.

Az egyesület 2009. évben a központi költségvetésből és annak alrend-
szereitől támogatást nem kért és nem is kapott.

Az egyesület tisztségviselői tevékenységüket önkéntes munkában vég-
zik, ezért díjazásban nem részesülnek.

Gyomaendrőd, 2010. május 26.
Molnár Albert elnök

Egyszerűsített éves beszámoló 2009. év
ezer forint

Sorsz. Megenevezés 2008 2009
1 Befektetett eszközök 0 0
2      Immateriális javah 0 0
3      Tárgyi eszközök 0 0
4      Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
5 Forgóeszközök 0 21
6      Készletek 0 0
7      Követelések 0 0
8      Értékpapírok 0 0
9      Pénzeszközök 0 21

10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 21
11 Saját tőke 0 21
12      Induló tőke / jegyzett tőke 0 0
13      Tőkeváltozás / eredmény 0 0
14      Lekötött tartalék 0 0
15      Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 0 21
16      Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0
17 Tartalék 0 0
18 Céltartalékok 0 0
19 Kötelezettségek 0 0
20      Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
21      Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0
22 FORRÁSOK ÖSSZESEN 0 21

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
ezer forint

Megnevezés Előző év Tárgy év Változás
2008. 2009.

Saját tőke összesen 0
Induló tőke 0
Tőkeváltozás 21 21
 / a tőkeváltozásra ható tényezők
a tevékenység előző évi eredménye
Tárgy évi eredmény 21 21
  / eredményre ható tényezők
a) működésre kapott támogatások 0
b) egyéb bevételek 0
c) működési költségek 21 21

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

ezer forint
Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás

összege
Önkormányzati Támogatások 0

0
Magánszemélyek által nyújtott támogatások 0

0
Közületek által nyújtott támogatások 0

0



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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„... minden színész álma, hogy jöjjön meg az Isten…”

Kállai Ferenc
(1925-2010)

Kossuth-díjas, Érdemes művész, 
a Nemzeti Színház örökös tagja, a Nemzet Színésze

Kállai Ferenc 1925. október 4-én 
Gyomán született. Édesapja Krampner 
Ferenc borbélymester, édesanyja Gá-
los Ilona. Az általános iskolát Gyomán 
végezte. Legkorábbi éveiről így em-
lékezett: „Négy-öt éves koromban, 
különböző hatások miatt, elindult ben-
nem egy önmutogatási játék.” Időn-
ként az ágyterítő szolgált jelmezül, szí-
vesen szavalt… volt, hogy a csirkeól 
előtt „szerepelt”, riogatta a tyúkokat. 
Egészen kicsi korának emlékei között 
Körös-parti séták, tavaszi hangulatok 
maradtak… amikor a szomszéd hor-
gászni viszi… kubikgödrök jégdarab-
jai, fogvacogások… 

Valódi színházat Békéscsabán látott 
először, itt gyakran nyaralt rokonoknál.

„Tanáraim egyre-másra mondo-
gatták: ebből a gyerekből nem lesz könyvelő. Az anyám meg gyak-
ran buzdított: szavalj már valamit, kisfiam. Szeretett volna színésznő 
lenni. Az apámat viszont nem vonzotta az ilyesmi. Holott az édes-
apját, a jó nevű gyomai Krampner borbélyt, azért hívták gyakran 
úri társaságba, mert annyira szórakoztató egyéniség volt. Egyszer 
utánoztam egy púpos embert, s apám keményen ledorongolt. Sze-
rencsétlen embert kifigurázni?! Holott a karaktere érdekelt.” Az erős 
indulat, szenvedély családi örökség… az apa, nagyapa jellemének 
megfigyelése, felidézése - szerepek megformálásában - pályáján is 
segíti. „A múltunk távolodik persze… De a szülők benne vannak a 
génjeinkben. Mit spekulálsz, fiam? – szokta kérdezni anyám. Amiben 
rejlett indulat is. Mert apám temperamentuma, szenvedélye nem 
volt olyan hőfokú, amilyent szeretett volna… Bár szegények voltak, 
nem vegetáltak, intenzíven élték meg az életüket.”

A gyomai iskolás évek alatt nagy hatással volt rá Mohácsy kán-
tortanító. Később arra a kérdésre, milyen pályát tudott volna még 
elképzelni a színészeten kívül, úgy válaszolt, hogy tanító vagy pap 
lett volna szívesen…. Mindenképpen olyan ember, aki gondolatait 
sokaknak tudja elmondani…

Középiskoláját – Felső Kereskedelmi Iskola - Budapesten végez-
te, ahová családja is költözött. Érettségi, majd a Színművészeti Aka-
démia következett… Ady Góg és Magóg fia vagyok én c. versének 
negyedik soráig jutott… azonnal felvették… ebből a korszakból szár-
mazik névváltoztatása is… „Legyen maga Kállai, mint a miniszter-
elnök…” - javasolta egyik felvételiztető tanára, Kiss Ferenc… 1944 
őszén iratkozott be a főiskolára, de az ostromállapot miatt félbesza-
kadtak tanulmányai… 1945-46 Szabad Színház, 1946-48 Belvárosi 
Színház, 1948-tól Nemzeti Színház…

„Minden úgy történt, mintha a sors rendezte volna. Akkor már 
jó ideje Budapesten éltünk, itt diákoskodtam, itt jártam a színiakadé-
miára. Tett-vett a család, halottakat is temettünk. De a háború után 
azon morfondíroztam, mibe fogjak, mi adna inkább megélhetést. A 
szüleim már felpakoltak a szánkóra, hogy megyünk haza, Békés me-
gyébe. Felváltva húztuk volna. De Kőbányán elolvadt a hó. Várni kel-
lett. S akkor megjelent egy hirdetés, hogy jelentkezzenek a színinö-
vendékek egy Damjanich utca 4. szám alatti helyiségben, ahol Both 

Béla szervezte a Szabad Színház társulatát. Leszerződtettek, csak a 
blanketta hiányzott a szerződéshez. Még egyszer kellett mennem 
érte, s a lépcsőn szembetalálkoztam Bárdos Artúrral. Csak megné-
zett, és szerződést ajánlott. Szabadkoztam, hogy már elígérkeztem. 
Akkor megkérdezte, mennyi a gázsija. Mondtam. Mire ő: a dupláját 
adom. De még fordulhatott volna a kocka, mert be kellett vallanom, 
fogalmam sincs, kivel beszélgetek. – Ilyen műveletlen, fiatalember? 
- kérdezte. Majd bemutatkozott. Akkor már tudtam, kit tisztelhetek 
abban a romos világban is kifogásolhatatlan úriemberben. - Olvastam 
a könyveit - válaszoltam. 

S a Belvárosi Színház tagja lettem. De akkor is szinte fátum igaz-
gatta a pályám, amikor a szerződésem még le sem járt, s levél érke-
zett, amelyben meghívnak a Nemzetibe…”

Kállai Ferenc pályája 1946-ban indult… ahogy mondta, a „szere-
peket tálcán hozta az élet.”

A klasszikus és mai világirodalom, valamint a magyar drámairo-
dalom számos főszerepét eljátszotta… de mindig meg is ijedt a sze-
rencsétől… „szárnyára vett valami furcsa szerencse, csak mindig azt 
kellett igazolnom, hogy ehhez a szerencséhez méltó vagyok-e…”

1946-ban Romeo… Shakespeare drámájában… „alakítása ekkor 
még inkább az ifjúság, mint az átélés varázsával hatott”… szenve-
déllyel, a „szerelemmel mindig együtt élő ember” szívével - lelkével 
játszott…

E hosszú művészpálya alatt (a teljesség igénye nélkül) volt Cson-
gor, Noszty Feri, Szakhmáry Zoltán, Petúr bán, Tartuffe, Stockmann 
doktor, Danton… kiemelkedő jellemábrázoló erejét említik kritiku-
sai… hősei megformálásában szerepet kapott a humor, finom iró-
nia… 

A kezdeti hősszínészt felváltotta a karakterszínész… rengeteget 
dolgozott… egy anekdota szerint: minden szerepet eljátszott a klasz-
szikus darabokban… csak a nőket nem…

Gondolkodó, figyelő, pózoktól mentes művész volt, aki a szem-
lélődés – vizsgálódás „eredményeit” beépítette szerepeibe… „har-
minc-negyven éves koráig tanul az ember, majd ezt követően már 
élvezni is tudja azt, amit csinál… a megélt élet folytán differenciá-
lódnak benne a dolgok, az eszközök pedig egyszerűsödnek… mert 
egy idő után már a színész tud önmagából fogalmazni” – mondotta.

Minden gyermek- és felnőttkori élmény, emberek megnyilatko-
zásai, konfliktusok, kórházi tapasztalatok szereplőkben, szerepekben 
formálódtak… színpadon és filmen… „jó ha az ember egy fényké-
pezőgéppel járja az életét”… mindent rögzít, hogy adott esetben  
felhasználhassa... a fontos szerepek, művek irányt szabtak művésze-
tében… ilyen volt Romeo, Antonius és Kleopátra, A nép ellensége, 
A revizor, Tartuffe… 

1977-1990 között a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára, 
1987-től egyetemi tanár, 1981-1990 között a Színházművészeti Szö-
vetség elnöke, 1985-89 között országgyűlési képviselő, a kulturális 
bizottság tagja volt.

Csak rövid ideig tevékenykedett politikusként… „minden egyes 
megszólalásomért ma is vállalom a felelősséget”… „ha képviselő 
maradok, nem is tudom, hogy megérem-e ezt a kort… nem nekem 
való”… „nagyon szeretünk gyűlölni, verekedni, harcolni egymás el-
len… ha esetleg elmegyek, Istennél igyekszem közben járni, hogy 
próbáljon már valamit abból adni az emberiségnek, ami a szeretetet 
jelenti”… 

Filmszínészként emlékezetes alakításai: a Katonazene huszártiszt-
je, az Iszony Takaró Sanyija, Pelikán József gátőr a Tanúban, a Legény-
anya tanácselnöke… és még sorolhatnánk…

Filmek, tévéfilmek, lemezek, rádiós szerepek sokasága fűződik a 
nevéhez…

Kitüntetései közül a legfontosabbak: Jászai Mari-díj 1956,1958; 
Érdemes művész 1966; Kiváló művész 1970; SZOT-díj 1971; Kos-
suth-díj 1973; Nemzeti Színház örökös tagja 1989; a Nemzet Szí-
nésze 2000; A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a 
Csillaggal 2002…

 Gyomaendrőd város (1995) és Budapest (1998) díszpolgára … 
„…minden színész álma, hogy jöjjön meg az Isten…” - nyilat-

kozta egyik televíziós interjújában… mert a legnagyobb dolog ami 
történhet a színpadon, hogy megteremtődik a csoda…a katarzis… 
színészek által… művész és közönsége, alkotó és befogadó, ember 
és ember között…

A Gyomaendrődi Ki kicsoda? hazai történetével, visszaemlékezé-
sével búcsúzunk a Nemzet Színészétől:

„Gyomai kissrác koromban pénzt kértem a szüleimtől futball-
meccsre, melyet rövid időn belül elfagyiztam. A pályához érve a 
palánkon másztam át, természetesen jegy nélkül. A nézőtéren elve-
gyültem a tömegben, de mivel féltem a lebukástól, egy jólöltözött 
úriember mellé álltam, hogy ne kérjék a jegyet tőlem. Megérkezett 
az ellenőr, megvizsgálta a „pótapám” jegyét, majd elhangzott a kér-
dés, amely engem teljesen leforrázott: - És a gyereké? Nagy szé-
gyenemre kivezettek a mérkőzésről. Azóta nem szeretek jegy nélkül 
belépni sehová.”

Összeállította: Polányi Éva
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Kedves Endrődi Barátok!
Olvassátok az alábbi hírt, és örüljetek.

„Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
283/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata

II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,

 
„Gyomaendrődért”emlékplakettet adományoz:

Endrődiek Baráti Köre Egyesületnek

„Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület 50 évvel ezelőtt ala-
kult, s azóta folyamatosan, aktívan működik….” olvasható a 
Társaságunkat méltató indoklás elején. Majd hosszasan sorolja 
hasznos tevékenységünket és eredményeinket.

Kérjük, aki csak tud, legyen jelen a 2010. augusztus 20-i 
ünnepségsorozatunkon.

10 órakor: Szentmise az endrődi Szt. Imre Katolikus 
Templomban.

11 órakor: Augusztus 20-i ünnepség 
az endrődi Hősök terén.

12 órakor: A Képviselő Testület ünnepi ülése keretében, 
díjátadás az endrődi Népházban.

17 órakor: a Baráti Kör összejövetelt rendez az endrődi 
Rózsahegyi K. Iskolában (birkapörkölttel ízesítve) hogy 

baráti beszélgetés keretében idézhessük fel az egykori szép 
emlékeket, és tiszteletünket rójuk le a hajdani alapítóknak.

Természetesen nemcsak tagjainkat várjuk, hanem minden-
kit, akinek a szíve felénk húz.

Nagyon fontos, hogy akik szeretnének részt venni a délutáni 
összejövetelen, előre jelezzék a szándékukat, hogy a szervezést 
illetően kellő módon tudjunk felkészülni.

A birkapörkölt vacsora ára: 1000 Ft/fő
Elérhetőségeink:
Endrődön: Fülöp Imréné Kati, T: 06-66-284-435; M: 06-30-

662-8551
Továbbá: Tímár Imre elnök: T/F:06-1-326-7567;  M: 06-20-

942-9331; E-mail: villbizt@citromail.hu 

Üdvözlettel: Tímár Imre elnök és Szabó Béla vezetőségi tag

A KEZDET - Az Endrődi Barátok 50 éve összejárnak
Amint köztudott, az ’50-es évek elején az „osztályharc fokozásá-

nak” időszakában sok ember kényszerült Endrődöt elhagyni. Ezek az 
események éppen most 60 éve kezdődtek.

De akiket ez a kegyetlen sors elűzött, mindnyájuk szívében ott 
lapult vagy buzgott a szülőföld szeretete. Sokan kerestek megélhetést 
Budapesten is.  Voltak olyan munkahelyek, ahová több endrődi szár-
mazású személy is összekerült.

Ilyen volt a Szerelvény Értékesítő Vállalat, ahol falunk fi a Pelyva 
Máté főkönyvelő posztot töltött be. (Ő még háború előtt jött Bp.-re). 
Szerette faluját és az ottani embereket. Akiket csak lehetett fölvett. Volt 
olyan időszak is, amikor tucatnyi endrődit hozott a céghez. Ezek az 
emberek mind nagy szeretettel gondoltak szülőföldjükre, jól esett ne-
kik a szép dolgokra visszaemlékezni, feledve a keserű elűzetést.

Eljártak egymáshoz, vagy beültek vendéglőbe egy-egy beszélgetés-
re. Meghívtak máshol lévőket is, kezdett rendszeressé válni a meghitt 
baráti találkozás.

Kovács Klárika* (Pappné), aki a kapcsolatuk körébe került 
endrődiek listáját vezette, Pelyva Máté pártolását tudva maguk mögött, 
szervezte az összejöveteleket. 1957-től emlékszik az együttlétekre, és 
1960-ra tehető, hogy ezek az összejövetelek már rendszeresnek voltak 
mondhatók, persze nem hivatalosan. (Más források is úgy jellemzik az 
ebben az időszakban összejáró társaságot: Endrődi Üldözöttek). 

Tehát mondhatjuk, éppen 50 éve kezdte el rendszeres működését 
Baráti Körünk - de facto. Később jöttek mások is, akik szívében szintén 
ott lobogott a szülőföld szeretete, és ez összekötötte őket a korábbiak-
kal. Bizony állandóan ott lebegett a társaság feje felett, hogy esetleg 
kihívják magukra az állami szervek nemtetszését. 

Egy idő után aztán hivatalossá is tudott válni a szervezet, Endrő-
diek Baráti Köre néven, így be tudott kapcsolódni Endrőd kulturális 
és társadalmi életébe. Azóta társaságunk rendszeresen részt vesz baráti 
összejöveteleken kívül számos kulturális eseményen, megemlékezésen, 
kiránduláson. Emléktáblák létesítésén kívül sok-sok más kezdeménye-
zés és patronálás fűződik társaságunk nevéhez. Igazán jólesik az a fi -
gyelem a város vezetése részéről, amellyel kitüntette a Baráti Kör 
teljes tagságát.

A Baráti Kör múltbéli emlékeinek feltárási munkáját még folytat-
juk. Számos anyagot, riportot sikerült összegyűjteni. A későbbiekben 
egy másik cikk keretében majd részletesebben is beszámolunk a hajda-
nán történtekről, azokról a személyekről, akik tevékeny részesei vagy 
tanúi voltak a hősi korszaknak.

Kérjük, akinek akármilyen kis emléke is van erről a korszakról, 
ossza azt meg velünk.

Szabó Béla vezetőségi tag
1022. Budapest, Fillér u. 93.

T/F: 06-1-326-6753

* Lapzárttakor érkezett a szomorú hír, hogy Kovács Klárika elhunyt.

 2010. augusztus-szeptemberi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)
VIII.2-4. Kínai gyermek vendégek Alapfokú Művészeti Iskola H-né Hunya Anikó0666581830
VIII.7. 19 ó. XIII. Farmer Est Nagylaposi Popfarm Szonda István 06-20-238-0046
VIII.7. 9 ó. Gyalogtúra, Hármas-Körös árterében Indulás:Liget fürdő Tourinform 06-66-386-851
VIII.14. Besenyszegi Gyermeknap Besenyszegi játszótér Katona J. M. K. 06-66-283-524
VIII.14. 14 ó III. Hagyományos lakodalom Gyoma, Tájház; Zrínyi. u. 2. Szonda István 06-20-238-0046
VIII.19. 17 ó Ünnepi hangverseny Gyoma, Református templom H-né Hunya Anikó0666581830
VIII.20. 9 ó. Gyalogtúra, Hármas-Körös árterében Indulás: Liget fürdő Tourinform 06-66-386-851
VIII.20. 10 ó Szt. István-napi mise Enrdrőd, Katolikus templom 
VIII.20. 11 ó Augusztus 20-i ünnepség Endrőd Hősök tere Tóth Katalin 06-66-581232
VIII.20. 12 ó Ünnepi Képv. Testületi ülés Endrőd, Népház Tóth Katalin 06-66-581232
VIII.20. 17 ó Képv.Testület+Endrődi Baráti Kör találkozó Endrőd, Rózsahegyi K. Iskola Tímár Imre, 06-1-326-7567
VIII.20. 18 ó Térzene Szabadság tér Katona J. M. K. 06-66-283-524
VIII.21. XII. Nemzetk.Halfőző Verseny Bethlen G. Szak. Isk. udvar (Lidl) Tourinform 06-66-386-851
VIII.28. Tájház-Táncház Gyoma, Tájház; Zrínyi. u. 2. Szonda István 06-20-238-0046
IX. 11. 8 ó Őszi kerékpártúra Mezőberény, Kossuth tér Bacsó József 06-70-206-6282
IX. 12. Kajakverseny, Viharsarok Kupa Gyoma, Szabadstrand 06-66-282440; 06-30-3326075
IX.16-22. Európai Mobilitás Hét, közl.+étk. Gyomaendrődi iskolák, óvodák Tóth Katalin 06-66-581232
IX. Drogprevenciós előadás Gyomaendrőd, Szabadság tér Tóth Katalin 06-66-581232
IX. 25. Betakarítási ünnep Dévaványa, Művelődési Ház Kovács Jánosné 06-66-483051
IX. 25. Tájház-Táncház Gyoma, Tájház; Zrínyi. u. 2. Szonda István 06-20-238-0046
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Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

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

A nyár elején a focira fi gyelt a fél világ. Azt azonban kevesen tud-
ják, hogy:

Nemrég lett katolikus a Brazília 
elleni győztes 

holland gól szerzője 

Az argentin La Nacion napi-
lap a héten a holland válogatott 
focistájáról, Wesley Sneijderről 
jelentetett meg egy cikket, amely-
ből kiderül: a Brazília elleni 
meccs győztes gólját szerző fut-
ballista nemrég tért meg, és ré-
szesült a keresztség szentségében.

Mariano de Vedia újságíró 
szerint Sneijder megújult ember-
ként érkezett a dél-afrikai vébére. 
„Május végén lett katolikus, a ke-

resztelésre egy milánói kápolnában került sor. A döntésben hatással 
volt rá barátnője, egy holland színésznő és modell, Yolantha Cabau, 
akivel Sneijder egyházi esküvőt tervez a világbajnokság lezárul-
ta után. Szintén jó példa volt előtte Javier Zanetti, csapattársa az 
Interben, aki maga is gyakorló katolikus” – áll a CNA összefogla-
lójában.

Sneijder elmondta: megtérésének története azzal kezdődött, 
hogy szentmisén vett részt csapattársaival, és mélyen megérintette 
valami, ezután jelentkezett az Inter lelkészénél, aki felkészítette őt a 
keresztségre. „Dél-Afrikában minden nap imádkozik, vasárnapon-
ként misére jár, és áldozik Yolanthéval együtt. Nyakában rózsafü-
zért hord, amelyet a lánytól kapott ajándékba” – írja a cikk. 

„A hit erőt ad nekem” – mondja Sneijder. „Sokszor hitbeli meg-
győződésem tartja bennem a lelket és kitartásra ösztönöz. Minden-
nap imádkozunk a menyasszonyommal. Minden meccs előtt imád-
kozom” – tette hozzá.

Sneijder és a holland válogatott Uruguay ellen július 6-án ját-
szott, a mérkőzés holland győzelemmel ért véget.

Magyar Kurír

Egy megtérés 

AUGUSZTUSI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 19 órakor. Hétköznapokon reggel fél 8-kor.
Augusztus 20. péntek: 10, 19 óra

Szent Gellért Iskola kápolnájában
A vakáció miatt szeptemberig szünetel.

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. 

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

Augusztus 20. péntek: 8 óra

Gyoma
Vasárnap fél 12-kor, hétköznap a templomi hirdetés szerint.

Augusztus 20. péntek: fél 12

AUGUSZTUSI ÜNNEPEK
  1. vasárnap:  Évközi 18. vasárnap
  2. hétfő:  Vercelli Szent Özséb püspök
  4. szerda:  Vianney Szent János áldozópap
  5. csütörtök:  Havas Boldogasszony
  6. péntek:  Urunk színeváltozása
  7. szombat:  Szent II. Szixtusz pápa és társai vértanúk
  8. vasárnap:  Évközi 19. vasárnap
  9. hétfő:  Szent Terézia Benedikta (Edith Stein)
10. kedd:  Szent Lőrinc diakónus és vértanú
11. szerda:  Szent Klára
12. csütörtök:  Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő
13. péntek:  Boldog XI. Ince pápa
14. szombat:  Szent Maximilian Kolbe áldozópap, vértanú
15. vasárnap:  Nagyboldogasszony
18. szerda:  Eudes Szent János áldozópap
19. csütörtök:  Szent Bernát apát és egyháztanító
20. péntek:  Szent István király
21. szombat:  Szent X. Piusz pápa
22. vasárnap:  Évközi 21. vasárnap
23. hétfő:  Limai Szent Róza
24. kedd:  Szent Bertalan apostol
25. szerda:  Kalazanci Szent József áldozópap
27. péntek:  Szent Mónika
28. szombat:  Szent Ágoston püspök, egyháztanító
29. vasárnap:  Évközi 22. vasárnap

FELHÍVÁS

AZ ÖREGSZŐLŐI ISKOLÁK egykor TANULÓI és TATNÍTÓIK 
2010-ben szeretnék:

1. A CSÁKI ISKOLÁNAK EMLÉKOSZLOPOT állítani, arra he-
lyezni az iskola EMLÉKTÁBLÁJÁT és keresztjét.

2. A SZENT IMRE ISKOLA keresztjét EMLÉKOSZLOPRA he-
lyezni

3. A 7 iskola EMLÉKKÖNYVÉBE sok anyagot gyűjteni.
Kérjük támogatásukat mielőbb!

2010. szeptember 25-én délelőtt 10 órakor emlékmise lesz az  
endrődi templomban.

11. órakor emlékoszlop avatás a Csáki és Szent Imre Iskoláknál.
Tisztelettel:

Alt Jánosné Salamon Terézia
ny. pedagógus

Gyomaendrőd, Toronyi u. 21.
06 66 284-538

Pésó Illés Béláné Fekécs Irma
ny. pedagógus

Gyomaendrőd, Polányi u. 23.
06 66 284-212

Nagyboldogasszony 
Szűz Mária mennybevételét au-

gusztus 15-én ünnepli a világegyház. 
E parancsolt ünnep – ami a katoliku-
sok számára misehallgatási kötele-
zettséget jelent – ősi magyar elneve-
zése Nagyboldogasszony.

Az Egyház szent hagyománya 
szerint Jézus nem engedte át a földi 
enyészetnek édesanyja testét, hanem 
magához emelte a mennyei dicsőségbe. 
Mária elszenderedésének ünnepét Je-
ruzsálemben már a VI. században ün-
nepelték, és a VII. századtól Rómában 
is elterjedt. Az ünnepet Szent István 
király is megülte, és e napon ajánlotta Magyarországot Szűz 
Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi párt-
fogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent István 1038-
ban Nagyboldogasszony napján hunyt el.
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Sajtótájékoztató - Gyomaendrőd, 2010. július 29.
Helyszín: Projekt iroda

A 2007 III. negyedévében történt törvényi módosításokhoz igazod-
va a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium  vezetése 2008-
ban úgy határozott, hogy a fenntartásában működő 18 iskolát 3 tér-
ségi integrált szakképző központba szervezi (a továbbiakban: TISZK).
A Kelet Magyarországi Agrár Szakképző Központ (ASzK) központi intézmé-
nye Jánoshalmára került. Tagintézményei Szentesen, Kétegyházán, Pétervá-
sárán, Mátrafüreden és Gyomaendrődön működnek teljes szakmai és peda-
gógiai önállósággal.

„ A munka-erőpiaci igényekhez alkalmazkodó 
FVM Alföldi Agrár-szakképző Központ fejlesztése”

című TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0014 projekt

A TÁMOP projekt alapadatai: (1.)
 - Megítélt támogatási összeg: 372 928 210 Ft
 - Megvalósítási időtartam: 24 hónap
 - Projektmegvalósítás kezdete: 2009. 11. 01.
 - Kedvezményezett: FVM ASZK
 - Szerződés megkötésre került (2010. március).
 - Nyitó konferencia 2010. március 12. Jánoshalma
 - Projektiroda FVM ASzK, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 

Gyomaendrőd

A TÁMOP pályázat célja:
Intézményrendszer kialakítása:

6 eddig külön működő Intézményből egy Integrált működésű Intéz-
mény létrehozásának elősegítése.

Oktatás fejlesztése: 
Moduláris, kompetenciaelvű, gyakorlatorientált képzésre való áttérés. 

A TÁMOP projekt céljai:
A projekt hosszú távú célja az ASZK adottságainak hatékonyabb ki-
használásával a szak- és felnőttképzés fejlesztése révén a foglalkoztatási 
színvonal emelkedése, melynek következtében csökkenhet a munka-
nélküliség, és hatására javulhat a lakosság jövedelmi helyzete, életmi-
nősége. 
A projekt rövid távú célja a munkarő-piaci igényekhez rugalmasan al-
kalmazkodó szak- és felnőttképzés biztosítása a térség agrárgazdasági 
szereplőinek számára. 

A TÁMOP projektben tervezett fő tevékenységek:
 - képzők (pedagógusok, szakoktatók, külső kiképzők) továbbképzése, 

menedzsment kiképzése
 - koordinált és integrált működés kialakítása
 - egységes mérési, értékelési rendszer kidolgozása
 - reintegrációs képzési program kidolgozása
 - pályaorientációs és pálya tanácsadási rendszer kidolgozása és mű-

ködtetése
 - moduláris és kompetenciaelvű oktatás feltételrendszerének megva-

lósítása
 - Külső gyakorlati képzőhelyek és a külföldi kapcsolatok bővítése
 - Eredmények monitoring követése és kommunikálása, terjesztése

Hogyan valósulnak meg a feladatok a gyakorlatban?
A szervezetfejlesztési projektben a fejlesztési feladatokat döntően az 
agrár-szakképző központ munkatársai (mintegy 60 fő) végzi. 
A projekt végső sikere is lényegében azon múlhat, hogy e nagy létszá-
mú projektgárda milyen elhivatottsággal és hozzáállással végzi el a rá 
háruló feladatokat. 
Ezt felismerve már a projektben dolgozó munkatársak kiválasztása a 
Tagintézmény-vezetők részéről is alapvetően kompetencia és hozzáál-
lás alapján történt; ugyanakkor a kiválasztás sikerességét és a szervezet 
struktúrájának fenntarthatóságát utólag, mindinkább objektív muta-
tókkal is vizsgáljuk. 

A projektben elvégzendő feladatok és a fejlesztési – egységesítési prio-
ritások mentén a projekt indítása során az ASzK Főigazgatójának (egy-
ben a TÁMOP projekt projektmenedzserének) döntése alapján 6 ún. 
fejlesztő munkacsoport jött létre. 
Ezen csoportok elnevezése utal a csoportok által megvalósítandó fel-
adatok körére is: 

1. csoport: Integrált irányítás, tanügy-igazgatás munkacsoport
2. csoport: Tananyagfejlesztés és felnőttképzés munkacsoport
3. csoport: Gyakorlati oktatás- fejlesztés és moduláris képzés mun-

kacsoport
4. csoport: Pályaorientációs és hátrányos helyzetűeket segítő mun-

kacsoport
5. csoport: Kompetencia- és oktatásfejlesztési munkacsoport
6. csoport: Minőségirányítás, mérés-értékelés, pályakövetés mun-

kacsoport
   A fejlesztő csoportok szerepe meghatározó a döntés-előkészítésben, 
döntés – támogatásban, összehangolásban, szabályzatok, munkaanyagok 
készítésében és megvalósításában is. A munkacsoportok számára az elvég-
zendő feladatok köre ismert, a megvalósítás módszereit és konkrét részfel-
adatait azonban már részbeni külső támogatással, önálló munka keretében 

határozzák meg és végzik el. 

A csoportok munkaformáját a következők jellemzik: 
 - Havi egyszeri ülésezési  körben a csoportok személyes találkozó kere-

tében üléseznek, 3 egymást követő napon;
 - Alkalmanként 2-2 csoport ülésezik 1-1 tagintézményben rotációs elv-

vel, biztosítandó az egymás körülményeinek megismerését, valamint 
a költségek csökkentését is. 

 - A tagok természetesen az ülésnapokon túl is végzik az egyes tagin-
tézményekben a soros feladataikat, a feladatok adminisztratív meg-
valósítása egy a projekt érdekében létrehozott csoportmunka szoft-
verrel történik. 

 - A munkacsoport-vezetők beszámolói és közös találkozói tervezetten 
3 havonta kerülnek megrendezésre az Igazgatótanács előtt. 

 - A csoportok munkáját a második fejlesztési szakaszban külső, szakér-
tői névjegyzékben regisztrált szakértők fogják támogatni. 

Hol tartunk jelenleg a munkában?
A támogatási szerződés aláírásának elhúzódása ellenére a projektünk tech-
nikai és szakmai megvalósításának előkészítése maradéktalanul megtör-
tént. Az első négy körben lezajlottak a munkacsoport – ülések. 
Az intézményi helyzetfeltárás szakasz lezárult és már konkrét munkatermé-
kek és akciók kerülnek előállításra, megvalósításra. 
A projektben a soron következő nagyobb jelentőségű feladatok az oktatást 
támogató eszközbeszerzések, valamint a Pedagógus – oktatások, amelyek 
keretében az FVM ASzK valamennyi pedagógusa, oktatója szervezett kép-
zésen vesz részt a következő, többek között a jelenlegi körülményeknek és 
követelményeknek hangsúlyos oktatásfejlesztési tárgykörökben: 

 - Konfl iktuskezelés;
 - Projekt alapú oktatás;
 - Kooperatív technikák.

Július végén a projektünk elért eredményeiről és munkáiról a támogatásban 
közreműködő és ellenőrző szerepet betöltő szervezet, az ESZA Nonprofi t 
Kft. felé ún. Projekt előrehaladási jelentést nyújtottunk be. A támogatást biz-
tosító Európai Szociális Alap (tágabban az EU) számára ezen dokumentum, 
a részletes helyszíni ellenőrzések és a projekt teljesítését viszonylag mérhe-
tővé tevő indikátorok, valamint a ténylegesen elvégzett, igazolt tevékenysé-
gek jelentik az ellenőrzés központi elemeit. 
A TÁMOP projekt a feladatok sokszínűsége és komplexitása miatt is a részt-
vevő intézmények számára a hosszú távú versenyképesség alapjait teremt-
heti meg. 
Ezért, számunkra is adódik az a lehetőség és feladat, hogy kövessük a híres 
hadvezér  Hannibal felismerését: 

„Vagy találunk utat, vagy csinálunk egyet”
Ennyi a feladatunk, nem kevesebb.

FVM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző 
Központ 

FVM ASzK, Szakképző Iskola
Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Tel: 06-66/386-028

e-mail: bethlen@bgmg.hu

Érettségizettek részére
Felsőfokú szakképzési ajánlat 
2010/2011 tanévre nappali tagozaton

- agrárkereskedelmi menedzserasszisztens
- hulladékgazdálkodási technológus
- vadgazdálkodási technológus (levelező formában is)

A képzésben résztvevők térítésmentes oktatásban és kollégiumi 
elhelyezésben részesülnek.

FVM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ
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Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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LIMAI SZENT RÓZA
Ünnepe: augusztus 23.

Született: Lima, 1586. 
április 20/30. +Lima, 1617. 
augusztus 24. 

A Szűz Máriáról neve-
zett Róza - ezt a nevet mint 
harmadrendi domonkos nő-
vér kapta - Dél-Amerika és 
Peru számára olyan jelentős 
szent, mint Itáliának Sziénai 
Szent Katalin vagy Spanyol-
országnak Avilai Szent Te-
réz. Peru fővárosában, Limá-
ban született 1586. április 
20-án vagy 30-án. A kereszt-
ségben az Izabella de Flores 
nevet kapta. A család egy 
indián szolgálója azonban 
Rózának kezdte becézni, 
és ez a név rajta is maradt, 
sőt, amikor Turibius püspök 
(lásd március 23-án) 1597-
ben megbérmálta, ez lett a 
bérmaneve is. 

,,Amint Róza értelme ki-
nyílt, szent félelemmel és 
irtózással kerülte a bűnt. 
Ha azt érezte, hogy valami 
szenvedély az értelem ellen 
lázad, minden nehézség nél-
kül üldözőbe vette, és elűzte 
magától.’’ Erre az eredmény-
re jutott a Róza ügyét kivizs-
gáló orvos, Castillo doktor 

és páter Lorenzano. Egész életében vezekelt: hajának 
levágásával tiltakozott és fordult szembe családja ter-
vével, mely szerint egy jó házból való ifjú feleségének 
kellett volna lennie; a kezeit oltatlan mésszel csúfítot-
ta el; a derekán haláláig egy súlyos lakattal lezárt lán-
cot viselt; a fejére vasból készült töviskoronát rakott; 
ciliciumot hordott és ostorozta magát; az ágya kemény 
deszkából készült; szülei házából kiköltözött a kertbe 
egy saját kezűleg épített kunyhóba. E vezekléseivel is 
lelki anyja és mesternője, a kétszáz évvel korábban élt, 
s ugyancsak domonkos harmadrendi Sziénai Szent Ka-
talin példáját követte (lásd április 30-án). 

Szokatlan életmódja - ami a szentek között nagyon 
is ismert -- a környezetét részben csodálatra, részben 
megütközésre indította. Ő maga azonban tudta, hogy 
- Szent Pál szavaival élve - hiába adná oda a testét egé-
szen elégő áldozatul, hiába osztaná szét mindenét a 
szegényeknek, ha a szeretet kettős törvényét nem tel-
jesíti, semmit nem használ neki. Ezért minden erejé-
vel és figyelmével Isten és a felebarát iránti szeretet 
útján akart járni. Szerette és követte Sziénai Szent Ka-
talin példáját; buzgón olvasta Granadai Szent Lajos és 
Keresztes Szent János (lásd december 14-én) írásait; 
csodálattal kísérte figyelemmel Solanói Szent Ferenc 
működését, aki 1596-tól misszionált Peruban. Iránta 
különös szeretettel viseltetett, és imádságával kísérte 
a munkáját. 

1606. augusztus 10-én öltötte magára a domonkos 
harmadrendi nővérek ruháját. Csak azért nem lett do-
monkos apáca, mert Peruban akkor még a domonkos 
rend női ága nem telepedett le. Szerzetesi ruhája nem 
választotta el az emberektől, hanem mindenki számá-
ra nyilvánvalóvá tette életének lényeges célját: Krisz-
tusnak szentelte magát. 

Csodálatos életéhez az imádság szolgáltatta az ala-
pot. Napjaiból olykor tizenkét órát is lefoglalt a szóbeli 
és a szemlélődő imádság. Lelki gyakorlatait kézimun-
kával váltogatta: font, szőtt, hímzett, művelte a kertet, 
és bevételeivel szüleit támogatta. Életformája lett az 
Úr Krisztus jelenlétében való élet és a vele való szün-
telen társalgás. Éppen ez jelentette lelki életének min-
dennapos táplálékát. 

Keresztes Szent János tanítványaként abból a fel-
ismerésből indult ki, hogy a teremtmény ,,semmi’’ 
önmagától, de Isten épp azért teremtette, hogy a ke-
gyelemmel oly magasságba emelkedjék, hogy a Meg-
testesült Ige menyasszonya legyen. 

Róza azonban nem naiv lélek, hanem világosan látó, 
tanítását formába is öntő mester. Sajnos írásaiból csak 
néhány töredék maradt ránk. Bilbaói Luis testvér álla-
pította meg: ,,Róza Isten Lelkének irányítása alatt állt; 
betöltötte őt a bölcsesség Lelke, és különleges, beléön-
tött tudás birtokában volt.’’ 

Mint a többi nagy szent, igen sokat szenvedett az 
Egyházért. Gyötrelmeit így vázolja: ,,Az életgyónás 
igen nagy szenvedést jelentett... Szorongás, vigaszta-
lanság, elkeseredés, kísértés, harc, meghazudtolás a 
gyóntató atyák részéről, meg nem értés emberektől, 
betegségek, fájdalmak és a láz.’’ 

Életének utolsó három évét egy barátnőjének, Don 
Gonzalo de la Maza feleségének házában töltötte. A 
férj a perui alkirály pénzügyeinek intézője volt. Lelki 
élete, amelynek középpontjában Jézus Krisztus állt, 
idegen volt kortársainak népies jámborsága közepet-
te, amelyben a korábbi népi hagyományok elemei is 
tovább éltek. ,,A szemlélődés teljes nyugalmában, min-
dent beragyogó fényességben álltam, telve csodálattal, 
és a fényesség közepén feltűnni láttam a Megváltó 
Keresztjét. E ragyogó fényesség legbensejében meg-
pillantottam az én Uram, Jézus Krisztus szentséges 
emberségét. Éreztem, hogy Jézus Krisztus embersé-
géből a felség elmondhatatlan sugarai hatoltak lelkem 
mélyéig, úgy, hogy arra gondoltam: tökéletesen szabad 
vagyok, és átkerültem az örök boldogság örömébe.’’ 

A szigorú vezeklés, a másokért való szünet nélküli 
fáradozás korán ágynak döntötte. 1617. augusztus 24-
én halt meg, s utolsó óráiban lassan és nagyon meg-
gondoltan mondogatta: ,,Jézusom, Jézusom, maradj 
mellettem!’’ Amikor holttestét átvitték a Szent Do-
monkos-templomba, olyan tömeg kísérte, hogy az alki-
rály katonáinak kellett megvédeniük. 

Halála után azonnal általános tisztelettel vették 
körül Limától Madridig. Először a Szent Domonkos-
templom főoltára közelében, majd a Sziénai Szent 
Katalin-kápolnában temették el. 1668. február 12-én 
avatta boldoggá XI. Kelemen pápa. 1669-ban Lima, 
1670-ben egész Nyugat- India és a Fülöp-szigetek pat-
rónája lett. Szentté avatása 1671. április 12-én történt. 
Ünnepét 1727-ben vették fel a római naptárba, augusz-
tus 30-ra. 1969 óta augusztus 23-án ünnepeljük.
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

Élet

képek



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Tisztelt Olvasó!
A családtörténeti kutatások feltárják egy 

család élettörténetén keresztül a lakóhely 
történetét is. Endrődön a Gyuriczák, a Tí-
márok családtörténeti kutatásai közismer-
tek. Néprajzi oldalunkon most a Harnos 
család őseiről olvashatunk Harnos Vince 
dolgozatában.

Harnos Vince:
A HARNOS CSALÁD 
(családtörténeti dolgozat-részlet)

„A Harmosok-Harnosok története:
Ahhoz, hogy a család történetét világo-

san lássuk, tisztában kell lennünk szárma-
zásával is.

A Harmos-(Harnos) ősmagyar eredetű 
név. Ezt néprajzkutatók és történészek ku-
tatásaiból tudjuk, de utalásokat találhatunk 
a levéltárakban is.

A család Észak-Magyarország Nógrád, 
Kishont, Gömör vármegyék találkozásai ré-
szén, Klenóc (ma Klenovec, Szlovákia) te-
lepülésen található meg. Rimaszombat fö-
lött, a Rima folyó bal partján befolyó patak 
mentén. A honfoglaláskor itt letelepült „Kö-
kényes, Radnót, Aba, Eszterházy” főurak 
jobbágygazdái soraiban 899-től. 1624-ben 
az Eszterházyak kezére került a Bujáki vár, 
és környék települései, köztük Hihalom is. 

Eszterházy Miklós várkapitány a szülei-
nek halála után hozatta 1646-ban Klenócról 
Hihalomra Harmos Istvánt és nejét Kinizsy 
Annát gyermekeivel, aki az itt lévő birtokán 
bérelt 3,5 telket (1 telek 26k. hold szántó 
és 10 k. hold legelő). A jómódú jobbágy-
gazdának a feljegyzések szerint 16 ökre és 
50 lova volt. Harmos István Eszterházy is-
pánja lett. A Buják, Bér, Híhalom, Jobbágyi, 
Palotás, Szanda stb. (ez 24938 kh.) az ura-
dalom falvai 1639-ben kerültek Eszterhá-
zyak zálogbirtokába. Nógrád megyei Buják, 
Magyarnándor, Cserhátsurány, Hihalom, 
Palotás, Bér, Kozárd, Terény, Bokor, Job-
bágyi, Szanda. A Heves megyei Gyön-
gyös, Szászberek, Atkár, Tiszakürt. A Pest 

megyei Vácszentlászló, Tura, Galgahévíz, 
Szecső, Bag, Valkó, Gyömrő, Hívízgyörk, 
Isaszeg, Hévíz, Rácegres.

1659. május 10-én kapta urától a ne-
mesi oklevelet, amit I. Leopold király és 
Nógrád vármegye közgyűlése 1660. január 
5-én hirdetett ki.

Ezek után Heves megyében is a me-
gyei közgyűlés kihirdette, mivel a birtok 
egy része Heves megyében volt. A kapott 
címeren így jelenítődik meg a sokszínűség. 
A Heves megyei címerből a daru, a fején a 
sokágú csillag a Kishont megyei címerből 
került a Harmos címerbe.

Harmos István Hihalomról veszi előne-
vét, amiről a falu azóta is megemlékezik. A 
neve Harmos de Hihalom István. Gyerme-
kei: Pál, András, Balázs, Mihály.

1683-ban elpusztul a falu a török vész-
ben, így kerülnek a királyi, vagy erdélyi 
fejedelmi részre a Harmosok is. 1695-ben 
ismét említi az írás a kisnemesi közbirtoko-
sok között Hihalmon is a Harmos családot. 
A család saját birtokkal rendelkezett, így ők 
is telepítettek a birtokára betelepülőket. A 
betelepítő uraság Eszetrházy István. Ha-
marosan megjelennek Harmosok más te-
lepüléseken is: Pásztó, Gyöngyös, Buda, 
Pest, Félegyháza, Vác, Monostor, Nagyvá-
rad, Tiszaföldvár. Endrőd részén 1730-ban 
a Historia Domus említi, mint birtokszerzőt 
Harmos Jánost, kinek lánya Erzsébet, Ka-
tona Mátyás bíró felesége. Katona Mátyás 
Endrőd első bírója volt 1733-ban. Majd fiát, 
Istvánt 1761-62, 64-66, 76-77-ig választot-
ták bírónak Endrődön. Harmos János fiát, 
Mátyást 1750-ben Privarcsik Anna csépai 
esküvőjén tanúként, valamint 1757-ben 
birtokügyben jegyzik Endrődön és Tisza-
földváron. Még ez évben keresztelésen 
keresztszülőként vesz részt Endrődön. 
1763-ban már endrődi lakosként jegyzik, 
igazolja nemességét, melyet a nemesi ösz-
szeírás kétségtelen nemesnek ismer el. /
Processus Békésiensis (1795)- Békés Me-
gyei Levéltár/. Egy ideig perben állnak a 
Tiszaföldvári Beniczkyekkel, kiknek anyjuk 

Katalin, Mátyás testvére volt. A föld és a 
kastély volt a per tárgya, de ez megmaradt 
a Beniczky Gézának, és testvéreinek, Ist-
vánnak és Mátyásnak.

A királyi kincstár üres, a hadi beszállí-
tónak nem tud fizetni csak területtel (ez a 
korábbi időkből is kitűnik a birtokszerzé-
sek esetében). Így, mint a hadsereg élel-
mezését ellátó Harruckern báró fizetésül 
megkapja Békés megyét. Így a nemesség 
elveszti birtokait, sőt soknak megszűnt a 
nemessége is. Endrődön egyedüli nemes-
ként Harnos Mátyást tartják nyílván. A ki-
rály (császár) a nemességnek áttelepülést 
ajánlott fel (pl. Csépa).

1881-ben Nógrád vármegye szervezete 
és szabályrendelete kiadta a címert Harmos 
Gábor vármegyei főjegyzőnek. Tehát az 
eredeti azon az ágon találtatik. Míg minden 
település- ahol Harmosok éltek- másolatott 
kapott, így Gyomaendrőd dísztermében is 
megtalálható a címer.

Harmos Mátyás testvére, János Nagy-
váradra került jegyzőnek, Imre Heves 
megyében maradt, a két lánytestvér End-
rőd első bírája Katonáné és tiszaföldvári 
Beniczkyné. Ezeken az ágakon tovább 
nem kerestünk.

A név írása és változásai: Endrődön is 
magyarul nem tudó pap kezdte az anya-
könyvezést, így lettek a Harmosokból 
Harnosok. Míg a magyarul tudó papok 
anyakönyveiben Harmos maradt.

Hihalom-Hadbavonulók halma – hív ha-
lom – ma Héhalom.

Egy magas halmon hatalmas kőkereszt 
és templom maradvány. Ez a nagy domb, 
ami felülről szinte egy magas fennsík, ha-
dak gyülekező és esküt tevő tere volt a 
Honfoglalástól még a Rákóczi harcokban 
is. 

A címer leírása: kék pajzsban zöld föl-
dön koronából kinövő vörös ruhás tollas 
vörös süveges vitéz jobbjában kardot tart.

Sisakdísz: daru felemelt jobbjában kavi-
csot tart. Fején csillag áll.

Takarók: kék-arany vörös ezüst.”

A HARNOS CSALÁD

20. évforduló
2010. július 24-én a Katona József Művelődési Központban ün-

nepelte a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi 
Egyesülete működésének 20 éves évfordulóját.

Az ünnepségen kb. 160 meghívott vendég és egyesületi tag vett 
részt. Igen színvonalas műsort láthattak a megjelentek, többek kö-
zött Kiss Alexanda operett slágereket énekelt, fellépett a Rumba 
táncegyüttesből két páros, pantomint adott elő Pólus Krisztián, volt 
hastánc bemutató, szavalat, melyet Bíróné Majoros Marika adott elő 
és  saját számát Bukva Csilla. Az igazi fénypontja a műsornak a vi-
lághírű Gördülő Táncegyüttes bemutatója volt. Ők hosszú évek óta 
kerekesszékhez kötöttek. Vezetőjük Sárai Rita koreográfi ája alapján 
állítják össze az igen színvonalas és egyben megható műsorukat. A 
hat kerekesszékes táncost a közönség felállva tapsolta és sokan sze-
mélyesen gratuláltak a produkcióhoz. 

Tímárné Kozma Ágnes Elnökasszony eddigi 15 éves tevékenysé-
gét köszönte meg a műsor végén Fülöpné Kiss Erzsébet az egyesület 
alelnöke, és a virágcsokor mellett átadta az egyesületi tagok ajándé-
kát: egy gyönyörű aranygyűrűt, melybe az egyesület emblémája van 
gravírozva.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves támogatónk-
nak, akik segítették a rendezvény sikeres lebonyolítását.

A műsorról videofelvétel készült, amely az egyesület irodájában 
megrendelhető.



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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1944. augusztus elején a nagyharan-
got leszerelték, ledobták a toronyból, bele-
fúródót a földbe hosszában. Így aztán kb. 
kétharmad része öble befogadott három 
kisgyermeket, akik imára kulcsolt kézzel, 
őszinte szomorúsággal néztek bele Papp 
Zsiga bácsi fényképező „masinájának” 
lencséjébe. Ez egy nagyon megrázó s 
megrendítő kép. A torony alatti alkalmi 
búcsúztató istentisztelet után a német 
katonai hatóság elszállította a harangot. 
1944. aug. 13-án tartott presbiteri gyűlés 
jegyzőkönyve meglehetősen szűkszavúan 
számol be erről az eseményről. A haran-
got 14 mázsa súlyban vitték el. Hosszas 
tárgyalások s alkudozások után sikerült 
a két középső harangot megmenteni. Az 
elszállított nagyharangban öntési hiba is 
volt. 1944. október 6-9. között az orosz 
megszálláskor a torony is belövést kapott.

A megmaradt harangok is megsérültek, 
ugyanannyira, hogy az itthon maradt „na-
gyobbik” harangot, amely mindig az esti, 
hajnali és déli harangszót szolgáltatta, 
újra kellett önteni. 1947-ben még ez igen 
körülményes művelet volt. A harangöntő 
mesternek lisztet, zsírt, szalonnát kellett 

adni a harangöntés fejében. 1947. kora 
nyarán volt ennek a haragnak a toronyba 
való felszerelése, alkalmi istentiszteleten 
felszentelése. A legkisebb harangot is újra 
öntötték még 1947-ben. Azért külön-külön, 
mert anyagilag így bírta a terhet elhordoz-
ni a háborúból kilábaló gyülekezet. 1985-
ben e három harang adatai: súlya: 734 
kg, ez a „nagyharang”, felirata: „A szeretet 
és a békesség Istenének dicsőségére. A 
világháborúban elvitt harangja helyett ké-
szíttette a Gyomai Református Egyház 
közönsége 1923. Slezák László harang-
öntő által Budapesten.” A harang palást-
ja felső harmadában díszítmény, felirattal 
szemben, egy nyitott Biblia, benne kehely. 
„Középső harang” súlya: 444 kg, felirata: 
„Isten dicsőségére öntötték a gyomai re-
formátus buzgó hívek közadakozásból 
az Úrnak 1947. évében. Öntötte Slezák 
László harangöntő Magyarország arany-
koszorús mestere Budapesten”. A szöveg 
alatt s felett díszítmény, felirattal átellenes 
oldalon szőlőfürt és kalászkoszorúval öve-
zet kehely látható. A kehely felett és alatt 
felírat: „Tebenned bíztunk eleitől fogva, 
Uram../90.zsolt.1./” „Kis harang” súlya:196 

kg. felíratta: „Isten 
dicsőségére öntet-
ték a gyomai refor-
mátus buzgó hívek 
közadakozásából 
az Úrnak 1947. évé-
ben. Öntötte Slezák 
László Magyaror-
szág aranykoszorús 
harangöntő mes-
tere Budapesten.” 
A harang palástján 
alul-felül díszítmény 
a felirattal átellenes 
oldalon szőlőfürt 
és kalászkoszorú-
val övezett kehely 
látható. Az 1710-
es években történt 
újratelepülés utáni 
harangjaiból még 
anyagában sem ma-
radt meg egyetlen-
egy harangja sem 
a gyomai reformá-
tus gyülekezetnek. 
Idősebb atyafi ak le-
mondása szerint a 
rekvirált harangokat 
szállító szerelvény 
1944. szeptember 
elején még Szol-
nokon vesztegelt, 
mások szerint az 
őrbottyányi vasútál-
lomáson, amikor is 
bombatámadás érte 
a szerelvényt. A ha-
rangok, nagyon sok 

község-gyülekezet harangjainak tömege, 
megsemmisült. A harcok elcsendesedése 
után ellepték a fémgyűjtők a vasúti pálya 
két oldalát. Összefogtak többen gyomaiak, 
akik elmentek Szolnokra s a szétbombá-
zott sínek között keresték a gyomai ha-
rangok darabjait!!!, merthogy, „mások is 
gyűjtögettek ottan”. Baráth Sándor bácsi 
mondása szerint: „Csak legalább egy da-
rab, akármilyen kicsi, csak annyit leltünk 
volna, améken rajta lett vóna a harangbúl 
valami írás, csak annyi, hogy Gyomán 
örültünk vóna.”

Összeszorult torokkal, meghatódva 
hallgattam én annak idején is e vallomá-
sokat. S még ma is így írom le. Hát így 
ragaszkodtak eleink harangjaikhoz! 1984-
ben a középső harang megrepedt később, 
sajnos nincs feljegyzésem róla mikor, e 
harang újra lett öntve. Ahogy mondták:” 
azir repedt meg, mert a rígi elhurcolt nagy-
harang tűzjelző verője lett beletíve szív-
nek. Meg hát a villanyosított harangozás 
mindig egy oldalra ver. A rígi harangozok 
forgatták a harangokat minden héten, a 
csapágyokat megzsírozták, tutujgatták 
mintha saját gyerekük lett vóna a harang.”

Az elmúlt háromszáz esztendő alatt 
számos esetben változott a harangozás 
rendje, amely már eleve változott a haran-
gok számának növekedésével. Harangoz-
tak régen hajnali négy órakor télen-nyáron 
„ébresztőt”, a középső harang hívta reggel 
hét órakor az iskolás gyermekeket isten-
tiszteletre. A nagy harang hívta a híveket 
a reggeli nyolcórás istentiszteletre. Ez 
ugyan a „nyolcórás harangozás” megma-
radt, istentisztelet nélkül. A nagyharang 
szolgáltatta a déli harangszót, meg az 
esti nyolcórás harangszót a „takarodót”, 
vagy másképpen „naplemente” harangot. 
Vasárnapi istentiszteletre hívogat az „első 
és második” harangozás, a második ha-
rangozás utolsó harmadában mindhárom 
harangot összehúzzák. A nagyharanggal 
harangoztak esküvőre. Amikor elindult 
a násznép a lakodalmas háztól, elkezd-
ték s mindaddig tartott, míg a templom-
ba bementek. Harangoztak az iskolai év 
végi záróünnepély alkalmával, s termé-
szetesen az évnyitóra, mely alkalommal 
a templomban valának. /1948. államosí-
táskor megszünt/ Ha Gyomán volt egy-
házmegyei gyűlés szintén harangoztak 
kezdetre. Óesztendő utolsó napján éjfél-
kor is harangoztak, s bizony a tűzjelzés 
is félrevert  harangjainkkal történt. A ha-
rangütések száma jelezte, hogy hányadik 
kerületben, bel-vagy külterületen van-e a 
tűz. Leggazdagabb volt a temetés, halott 
eltakarítás köréhez tartozó harangozási 
szokás:” hiriharang - vagy csendítés, ható-
rázás, déli pompaharang, gyülőre, kísirő.” 

Cs. Szabó István

A harangokról III. 

Könyvismertetés 
2010. június 4-én pénteken du. 4-7 óra között került sor Gyoma-

endrődön, a szerző szülővárosában. Dr. Ágoston Sándor: Szarajevótól 
a trianoni „békediktátumig” Román katonai megszállás Gyomán, End-
rődön és Dévaványán 1919-1920 c. kötetének bemutatására. 

Ágoston Sándornak ez a legismertebb kötetei közül az ötödik. E 
kötetek jellemzője, hogy Békés megyei, dévaványai, endrődi, gyomai, 
történéseket mutat be országos események történeti adataiba ágyaz-
va. Mondhatni helytörténeti munkákról van szó igen magas színvo-
nalon, kitűnő s terjedelmes, kimerítő forrásanyaggal, szakirodalmi 
apparátussal megerősítve. Elmondhatjuk e megállapításainkat a most 
megjelent munkáról is. Elfogultságom nyilvánvaló a szerző munkájá-
val és személyével kapcsolatban, hiszen ifj ú korunkban egy községben 
– nevezetesen Gyomán - születtünk s egy utcában laktunk, jómagam 
az elején, Ágostonék az Arany János utca végén. Felülemelkedve emlí-
tett „elfogultságon”, vállalom, hogy kitűnő munkát vehet kezébe újfent 
a szakmabeli történész, sőt néprajzos, de az olvasó, szülőföldje iránt 
érdeklődő helybéli lakos, vagyis a „nagyközönség”. Számos melléklet, 
dokumentum, fénykép emeli a kötet színvonalát, igényesen válogatva.

Három fő téma köré csoportosul, természetesen szakmailag több 
fejezetre osztva, kötetünk mondanivalója. Kezdve az I. világháború 
előzményeivel, annak kitörésével, lefolyásának ismertetésével, folytatva 
az összeomlással az „őszirózsás forradalommal, a kommünnel, végül a 
román katonai megszállás gyötrelmeivel s az ezt lezáró trianoni „béke-
diktátummal”. 

Meg kellett ezt is írni, mert a szolgalelkűség, a kettős mérce eltűré-
se, agyonhallgatása, örökösen a szomszédok érzékenységeire való hi-
vatkozás, „balliberális körök” kedvelt korlátainak elfogadása nem vezet 
sehová sem, csak oda hátra, a semmibe. Nem szabad elhallgatni az ún. 
„kényes kérdéseket”, hanem beszélni kell azokról szépen, türelmesen, 
adatokkal alátámasztva a nyilvánosság elé kell tárni! Mindezeket e kö-
tetben hitelesen megfogalmazva adja szerzőnk a kedves olvasók elé. 
Őszinte szívvel ajánlom minden kedves érdeklődő olvasó szíves fi gyel-
mébe nagy tragédiánk „helyi érdekű” történéseit bemutató kötetünket. 

(Megvásárolható: Városi Könyvtár Gyomaendrőd Kossuth út 50., 
Blaha út 21., OMart Könyvesbolt Fő út 216. Dévaványa Városi Könyv-
tár Árpád út 20., Helytörténeti Gyűjtemény Széchenyi út 8. Dr. Ágos-
ton Sándor Eötvös J. út 8. ára: 3500 Ft.)

Cs. Szabó István 
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Egész évben várjuk ked-
ves vendégeinket klima  zált, 
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk bará  , üzle  , 
családi rendezvények lebo-
nyolítását klima  zált é  er-
münkben 70 főig.

Az é  erem nyitva 
11-21 óráig.

Bará  , családi üzle   ren-
dezvény lebonyolítását vállal-
juk a teljesen klima  zált Híd-
fő é  eremben 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

A 2009-2010. évi megyei labdarúgó bajnokság 
értékelése

A Gyomaendrőd FC elnök-
sége a labdarúgó csapat számá-
ra a bajnokságban az első nyolc 
hely valamelyikének megszer-
zését tűzte ki célul. A csapat a 
bajnokságra való felkészülést 
becsületesen végigdolgozta, így 
vágott neki a kitűzött feladatnak.  
Azonban a bajnokság közben saj-
nos a munkahelyi elfoglaltságok, 
betegségek és a sérülések miatt 
néhány játékos több mérkőzésen 
nem tudott szerepelni, és ez meg 
is látszott a csapat játékán. Szinte 

az egész szezonra a hullámzó teljesítmény volt a jellemző, voltak 
nagyszerű győztes mérkőzések és felejthető vereségek. A hazai 
mérkőzéseken megfelelően teljesített a csapat, hiszen a tizen-
öt lejátszott mérkőzésből hetet megnyert, hármat döntetlenre 
adott és öt alkalommal kapott ki. Az idegenben lejátszott mér-
kőzéseken azonban messze alulmúlta magát a csapat, hiszen a 
tizenöt mérkőzésből mindössze hármat nyert meg, hármat dön-
tetlenre adott, és kilenc alkalommal szenvedett vereséget. A ha-
zai mérkőzéseken kétszer annyi pontot szerzett a csapat, mint 
idegenben. Sajnos az egész szezonban igen kevés gólt rúgtunk, 
hiszen a harminc mérkőzésen harmincnyolc gólt sikerült csak 
szerezni, ami 1,26-os gólátlag mérkőzésenként. Mindez a baj-
nokság végére a tizedik hely megszerzésére volt elegendő, ami 
kevéssel ugyan, de elmaradt az év elején kitűzött céltól.  

A felnőtt csapat év végi helyezése:
10. Gyomaendrődi FC    30 mérk.  10 győz.  6 dönt.  14 ver.     

38-45     36 pont

Nagyon szép teljesítmény viszont, hogy a csapat kijutott az 
országos főtáblára a Magyar Kupában, ehhez négy csapaton ke-
resztül vezetett az út. Nagyszénást és Szarvast idegenben, hazai 
pályán pedig Kondorost győztük le. A három győzelem mellett 
- szintén hazai környezetben – döntetlent értünk el az Orosháza 
FC ellen, így ősszel további folytatás vár ránk a kupában.    

A megyében 58 induló csapat közül sikerült kiharcolni ezt 
az eredményt.

Az ifj úsági csapat év végi helyezése:
8.  Gyomaendrődi FC    30 mérk.  16 győz.  6 dönt.    8 ver.     

73-39     54 pont
Az elnökség köszöni a csapat tagjainak az egészéves hozzá-

állást, szurkolóink biztatását, valamint támogatóink segítségét 
és mindenkinek, aki bármiben is segítette a gyomaendrődi lab-
darúgást!

Fülöp Zoltán

A Gyomaendrődi FC ifi  csapata 
Schöneckben, Németországban

Csapatunk 2010. június 2-án, 22:00-kor indult útnak a közel 1200 
km-re lévő Schöneck városába. Az út 16 órát vett igénybe, így délután 
2 körül érkeztünk meg a helyi sportpályára, ahol Hans-Peter Loeb, a fo-
citorna főszervezője fogadott bennünket. A focisták egyedül, ill. kette-
sével lettek elszállásolva a német családoknál, a felnőttek egy hotelben 
kaptak helyet. A délután aktív pihenéssel telt, hisz volt mit kipihenni.

Június 4-én, péntek reggel a 20 km-re lévő Frankfurtba utaztunk. 
Egy rövid séta után megérkeztünk a Commerzbankba, ami Frankfurt 
egyik legnagyobb épülete. Egy idegenvezető hölgy segítségével bejár-
tunk néhány emeletet, s a lifttel feljutottunk az épület tetejére is, tehát 
az 53. emeletre. A látvány magával ragadó volt, beláttuk az egész vá-
rost.  Visszatérve Schöneckbe rövid pihenő után közös vacsorát tartott 
a csapat.

Szombaton végre eljött a nagy nap, a Helmut-Dux Turnier névre 
hallgató futballtorna. 3 csapat vett rész, rajtunk kívül Schöneck két csa-
pata, a szervező SV Kilianstädten és a JSG Schöneck/Dorfelden. A mér-
kőzések 30 percesek voltak, mindenki játszott mindenkivel, mégpedig 
két fordulóban.

1. forduló:
SV Kilianstädten - Gyomaendrődi FC 0-2
Gól: Csapó Zsolt, Kovács Norbert
Gyomaendrődi FC - JSG Schöneck/Dorfelden 0-1
JSG Schöneck/Dorfelden - SV Kilianstädten 3-3

Az első forduló után a Dorfelden vezetett, így a második fordulóban 
nyernünk kellett a meccseinket ahhoz, hogy megnyerjük a tornát. Ez 
szerencsére sikerült is, először könnyed győzelem, majd hajtós meccsen 
a csapatmunkának köszönhetően nagyszerű siker született.

2. forduló:
SV Kilianstädten - Gyomaendrődi FC 0-3
Gól: Horváth Zoltán, Csapó Zsolt, Farkas Krisztián
Gyomaendrődi FC - JSG Schöneck/Dorfelden 1-0
Gól: Gábor Viktor
JSG Schöneck/Dorfelden - SV Kilianstädten 3-0

Végeredmény:
1. Gyomaendrődi FC 3-0-1 6-1 9 pont
2. JSG Schöneck/Dorfelden 2-1-1 7-4 7 pont
3. SV Kilianstädten 0-1-3 3-11 1 pont

A tornát tehát csapatunk nyerte, nem mellesleg meggyőző játékkal.

Az utazók névsora: Csák János, Csáki László, Csapó Zsolt, Csényi 
Ádám, Dávid Imre, Farkas Krisztián, Fedor Tamás, Gábor Viktor, Gellai 
Norbert, Horváth Zoltán, Kiszely Márk, Kovács Norbert, Kovács Róbert, 
Kurilla Viktor, Gál István edző, valamint Tímár Kitti tolmácsként.

Írta: Gábor Viktor

Eladó
 - Ridegvároson 2 föld: 0,1367 HA és 0,732 HA
 - BL-7 dízelmotor darálóval és fűrészgéppel
 - szőlőprés, boroshordók, traktor pótkocsi, vetőgép

Érdeklődni lehet az endrődi plébánián: 
Gyomaendrőd, Fő út 1. Tel.: 20/9457-843 vagy 66/283-940
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Visszaemlékezés
Édesanyám Vaszkó Mária 1922-ben született (Endrőd) Öreg-

szőlőben. 8 éves korában már libapásztorkodott Gergely Tímár 
Imre bácsiéknál. Később nagyobb korában Uhrin Imréné (Hunya 
Viktória néninél) szolgált.

1944-től az Endrődi gyógyszertárban (Alapi Andor, Székely 
Csaba, Patakfalviné (Patakfalvi úr Horthy Miklós kormányzónak 
volt a főtisztje a Kenderesi birtokon) majd Kiss Ferenc vezetése alatt 
– dolgozott.

Csernus Mihály apátplébánosra így emlékezik: Endrőd és Öreg-
szőlő fejlődéséért úgy harcolt, mintha itt született volna. Határozott 
agilis ember volt. Amikor megjelent az ORSZÁGHÁZBAN, így 
mondták – Mihálynak meg kell adni mindent, amit kér, mert addig, 
míg meg nem kapja, nem fog hazamenni.

Az Öregszőlői iskolákat is Ő építtette, a Kápolnási Iskola (akkor 
így nevezték) itt tartották a misét. Óvoda és iskola is volt ebben az 
épületben. Az óvoda Kovács Gizike óvónő vezetésével működött. 
Ide jártunk mi a bátyámmal.

1950-ben 
a u g u s z t u s 
20-án a KE-
N Y É R Ü N -
NEPRE ket-
tőnket vitt el 
a NÉPHÁZ-
BA énekelni. 
Bátyám 6, én 
4 évesek vol-
tunk. Amire 
én emlék-
szem, nagyon 
álmos voltam, 
és a dal köze-
pébe beleásí-

tottam. Bátyuskám megvárta, míg kiásítom magam, és utána foly-
tattuk a dalt.

Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő,
Madár lakik benne, madár lakik tizenkettő,
Cukrot adnék annak a madárnak,
Dalolja ki nevét a babámnak,
Csárdás kis angyalom, érted fáj a szívem nagyon.

Búza, búza, búza, de szép tábla búza,
Annak közepébe kinyílott a rózsa, 
Tüskés annak minden ága,
Nem állja a madár lába,
Csárdás kis angyalom, érted fáj a szívem nagyon.

A dal végén 
Cseh doktor bácsi, 
Alapi gyógyszerész 
bácsi, Weisz dok-
tor bácsi felesége 
csokoládé szele-
teket dobáltak fel 
a színpadra. Mi a 
bátyámmal nem 
mertük felszedni, 
kellett hozzá Gizi-
ke óvó néni segít-
sége.

Üdvözlettel: 
Vaszkó Mária 88 éves

Vaszkó Katalin 64 éves

Örülök, hogy ezentúl népház-ként üzemel az épület, hiszen ez 
szimbolizálja, hogy minden embernek szabad belépni.

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!

A  H Ó N A P  A L K O T Ó J A
B E L L A  R Ó Z S A

Pilinszky-díjas művésztanár

1951-ben született Gyomaendrődön. Biológia-rajz szakos 
tanárként 1987-től 2008-ig a bányai Júlia Gimnázium-
ban tanított. Rézkarcait, egyedi grafikáit rendszeresen 
bemutatja hazai és külföldi, egyéni és csoportos kiállí-
tásokon. Könyveket illusztrál, publikál és művészettörténeti 
előadásokat is tart szerte a világban.

AUGUSZTUS 1-31-IG
A tárlat a kulturális központ II. és IV. emeleti panorá-
ma társalgójában tekinthető meg a nyitva tartási 
idő alatt.



VÁROSUNK 2010. augusztus14

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Rózsahegyis diákoknál nyaraltak lengyel barátaink

Iskolánkban több éve hagyomány, hogy minden nyáron vendégül 
látjuk testvérvárosunk, Pilzno tanulóit. Az idén sem volt ez másként, a 
lengyel várost ért árvízkárok ellenére szívesen elfogadták meghívásun-
kat és a gyerekek által felejthetetlennek mondott négy napot töltöttek 
vendégségben nálunk.

A kapcsolat célja az angol nyelv gyakorlása és egymás kultúrájának 
megismerése. A mi tanulóink számára ez jutalom. Azok a tanulók vehet-
nek részt a programban, akik a tanév során sikeres nyelvvizsgát tesznek, 
vagy kimagasló eredményt érnek el az angol nyelvi versenyeken. A Ró-
zsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány rendszeresen megtéríti a sikeres 
nyelvvizsgák díjait és hozzájárul a diáktalálkozók költségeihez is. Az ön-
kormányzat a Civil Alapon keresztül támogatja a kapcsolattartást. Nem 
volt könnyű a választás az idén sem, mivel sok ügyes tanulónk megér-
demelte a lehetőséget, de csak hat tanulót érhetett az a megtiszteltetés, 
hogy otthonukban vendégül lássanak egy-egy lengyel diákot.

Hosszas szervezés és előkészület után végül július 7-én érkeztek 
városunkba vendégeink, hat tanuló, két tanár és egy sofőr kíséretében. 
Máris az általuk közkedvelt Liget fürdőbe vettük az irányt, ahol kelle-
mesen eltöltöttünk néhány órát, kihasználva az időt az ismerkedésre és 
feszültségoldásra. Este a bowlinggal és egymással is tovább ismerked-
tek a gyerekek. Jó hangulatban telt el az idő, egyre inkább feloldódva és 
örömmel kezdték belevetni magukat az angol nyelv használatába. Csü-
törtökön már kora reggel vonatra szálltunk és Budapestre látogattunk. 
A látnivalók közt szerepelt a Mátyás-templom, a Halászbástya, a Csodák 
Palotája, a Hősök tere, a Mezőgazdasági Múzeum és végül a Parlament. 
Elfáradva, de tele élménnyel tértünk haza. Barátainkat igazán lenyűgöz-
te fővárosunk szépsége. 

Pénteken a helyi látnivalókkal ismertettük meg testvérvárosunk 
diákjait: horgásztunk a szabadstrandon, ellátogattunk a Tájházba és 
a Kner Múzeumba, majd az egész délutánt a fürdőben töltöttük. Este 
iskolánk kollégiumában szalonnasütésre hívtuk őket, búcsúestet szer-
veztünk. Előkerültek a gitárok és a tábortűz mellett felváltva szóltak a 
magyar, lengyel és néha angol dalok is. Remek hangulatban éjfél körül 
zártuk a mulatságot. A vasárnap már a készülődéssel telt, reggel közö-
sen részt vettünk a szentmisén, majd kilátogattunk a vásárba is. Ebéd 
után búcsúzkodás, fényképezkedés és email címek cseréje után fájó 
szívvel vettünk búcsút barátainktól. 

Ezek a találkozók mindig bebizonyítják, hogy milyen fontos az ide-
gen nyelv tanulása napjainkban. Ahhoz, hogy a gyerekek használható 
tudásra tegyenek szert, nagyon jó alkalom ez a pár nap. Itt valóban kide-
rül, hogy ki a talpraesett és ki az, aki már jó alapokra helyezheti későbbi 
tanulmányait. Nagyon fontosnak tartjuk a kapcsolat további fenntartá-
sát, mert tanulóinkat olyan lehetőséghez juttatjuk, ami későbbi angol 
nyelvhasználatuknak megalapozása lehet. Hihetetlen motiváló ereje 
van ezeknek a találkozóknak, hiszen a gyerekek a gyakorlatban alkal-
mazzák tudásukat. A siker garantált és önbizalmat ad.

Várjuk a folytatást, hamarosan mi látogathatunk Lengyelországba. 
Szedlák Réka angoltanár

Innovációk a Rózsahegyiben

Három innovációt valósítottunk meg iskolánkban az elmúlt tanév-
ben, amelyet a TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0129 Kompetencia alapú okta-
tás bevezetése felmenő rendszerben a gyomaendrődi oktatási intézmé-
nyekben című pályázatban vállaltunk.

Az „Ősz témahét” és az „Advent-karácsony három hetet meghaladó 
projekt” feladatait érdeklődéssel fogadták a gyerekek. A témahéten, és a 
projekt hetei alatt a pedagógusok olyan foglalkozásokat vezettek, ame-
lyek közvetve kapcsolódtak a tananyaghoz.

A diákok lehetősége és egyben feladata volt a kínált foglalkozások 
közötti választás, és a témahétre, projektre fordított idő minél gazda-
gabb kitöltése.

Nem csak a tantárgyi kereteket, hanem az osztálykereteket is fella-
zítottuk, így a diákoknak alkalmuk adódott az idősebb gyerekektől való 
tanulásra is.

A feladatokat leginkább kooperatív munkamódszerrel oldották 
meg, amelynek során nem csak az ismeretük, de az együttműködő ké-
pességük is fejlődött, hiszen mindenki munkájára egyformán igényt tar-
tottak a csapattagok a feladatok sikeres elvégzése érdekében.

A „Helyünk a világban” című innovációnk az egész tanévet átölelő 
programsorozat volt, amelyet a szociális kompetenciák fejlesztésére 
dolgoztunk ki.

A településen élő lakosság szociokulturális és egzisztenciális háttér 
tekintetben egyaránt vegyes összetételű. Ez a heterogenitás, valamint a 
felgyorsuló technikai és társadalmi változások szükségessé tették, hogy 
a nevelőtestület az intézmény addigi gyakorlatát újragondolja, a rend-
szerét folyamatosan átalakítsa, új eszközök, módszerek és tartalmak 

A TÁMOP segített ismerkedni az íjászattal

Lengyel-magyar két jó barát - a tábortűznél is

Budapest nevezetességeivel ismerkedtek a pilznoiak

bevezetésével igyekezzen megfelelni az új elvárásoknak, válaszolni az 
újabb és újabb kihívásokra.

A projekt támogatásával jutottak el tanulóink a Budapesti Állatkert-
be, a Szegedi Vadasparkba, Ópusztaszerre. Nagy sikert aratott a törté-
nelmi játékokat bemutató interaktív foglalkozás. Ellátogattak a csopor-
tok az Endrődi Tájház és a Pájer Szabadidő Központ programjaira is. 

Az intézmény innovatív, tantestülete minden lehetőséget megraga-
dott, hogy képezze magát, fejlessze az iskolát. A vezetők szabadságot 
biztosítanak az önmegvalósításra, mind a pedagógusok, mind a tanu-
lók számára. A TÁMOP 3.1.4. Pályázat Programcsomagjai - azon túl, hogy 
rengeteg új ötlettel gazdagította módszertani kultúránkat - elsősorban 
megerősítést jelentett számunkra, hogy jó úton haladunk. Ezt eredmé-
nyeink is visszaigazolják.

A projekt fő elemeit az elkövetkezendő években is folytatjuk.
Takácsné Rojik Gizella szakmai vezető
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Tisztelt Gyomaendrődi Lakostársak!

Ezúton is hálás szívvel köszönöm meg azon Lakostársak érdeklődését 
és fáradozását, akik jelenlétükkel megtisztelték a 2010. június 04-i  - Szara-
jevótól a trianoni „békediktátumig” * Román katonai megszállás Gyomán, 
Endrődön és Dévaványán 1919-1920 c. könyvem bemutatóját. Továbbra is 
nagy az érdeklődés a 432 oldalas, B / 5-ös nagyságú könyvem után, amely 
még korlátozott számban megvásárolható a gyomaendrődi könyvtárak-
ban, az OMart Könyvesházban, valamint elérhetőségemen. A Trianon-
könyvemhez többen gratuláltak itthonról és külföldről is.

 

Tisztelettel és üdvözlettel:    Dr.Ágoston Sándor
                Elérhetőségem: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 8.
                             Tel/fax: 00-36-66/220-091,  mobil: 00-36-30/675-2492
                             E-mail: agoston.sandor@dktv.hu

Dévaványa, 2010. június 28.

Amit Isten egybekötött....

2010. június 26-án Varga László és Iványi Katalin házasságot 
kötöttek az endrődi templomban. 

2010. július 31-én Harkai Károly és Bohrát Klára házasságot 
kötött az endrődi templomban. 

Mindkét pár szeretetét és életét kísérje Isten áldása egy életen át!
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

„Kompetencia alapú oktatás bevezetése felmenő 
rendszerben a gyomaendrődi oktatási intézményekben” 

című pályázati projekt tapasztalatai 
a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában

A TÁMOP 3.1.4. pályázati projekt keretében intézményünk-
ben kiterjesztésre került a kompetencia alapú oktatási programok, 
újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetését, használatát segí-
tő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógi-
ai módszertani elemek alkalmazása. Az 1.a és 3. b osztályokban 
a szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterület fejlesztése 4 
kolléganő – Epresi Mihályné, Orbán Józsefné, Csapóné Pap Zsu-
zsanna, Kovácsné Bácsi Ilona – koordinálásával valósult meg.

Tapasztalataink szerint a szocializáció során a tanuló szociális 
környezetében sajátítja el a társas kapcsolatok kiépítéséhez és fenn-
tartásához szükséges ismereteket és készségeket, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a későbbiekben a társadalom aktív tagja legyen. A szo-
ciális kompetencia fontosságát a legtöbb esetben a környezetben 
zajló folyamatok eredményei, következményei révén tapasztalhatja 
az egyén, és a tapasztalatok birtokában alakíthatja ki saját érték-
rendjét.

Mivel a szocializáció egyik helyszíne az iskola, meghatározó 
szerepünk van a hatékony szocializációs folyamatok irányításában. 
Hisszük, hogy a szocializáció tanulható és tanítható folyamat, a 
szociális képességek és készségek fejlesztése minden tanuló érde-
ke, a társadalomnak pedig természetes elvárása, ezért fontos, hogy 
ezeket a képességeket és készségeket már alsó tagozatban elsajátít-
sák a gyerekek. Ennek szellemében a tanítási órákba beépített mo-
dulok, és az alkalmazott, változatos munkaformák mellett, a kollé-
ganők által szervezett témaheteket nemcsak a bevont osztályokra, 
hanem az 1-4. évfolyamok minden osztályára kiterjesztették az ott 
tanító valamennyi kolléga segítő közreműködésével.

„Kompetencia alapú oktatás bevezetése felmenő rendszerben 
a gyomaendrődi oktatási intézményekben” című pályázati 

projekt megvalósítása 
a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában

A TÁMOP 3.1.4. pályázati projekt keretében lehetőség nyílt in-
tézményünk számára olyan szakmai együttműködések kialakításá-
ra, illetve szolgáltatások igénybe vételére, amelyek szükségesek az 
intézményi innováció sikeres megvalósulásához, illetve támogatják 
azt. 

Így kerülhetett sor a Bükkszentkereszti Ifj úsági Táborban szer-
veződő erdei iskola program megvalósítására, támogatva ezzel az 
önálló intézményi innovációkat, valamint a programokon részt-
vevő 5. a osztályos gyermekek szövegértés-szövegalkotás kompe-
tenciaterületen szerzett ismereteinek, készségeinek, képességeinek 
elmélyítését. A programok természetesen komplex készség-, ké-
pességfejlesztő, és ismeretszerző foglalkozások (például: üvegfújás, 
gyalogtúra Lillafüred környékén, Cseppkőbarlang megtekintése, 
kisvasutazás, Ősember-barlang megtekintése, őskohó megtekin-
tése, íjászkodás, lovaglás, lovaskocsizás, éjszakai túra, helyi étel - 
tócsni sütése) köré szerveződtek. 
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VERMES ÉVA
1939 - 2010

„Életének 71. évében elhunyt 
Vermes Éva író, Nívó-díjas új-
ságíró. Betegsége mindenkit vá-
ratlanul ért, hiszen a május 30-án 
bekövetkezett halála előtt három 
hónappal, még író-olvasó talál-
kozókra járt, súlyos betegségét ő 
maga sem sejtette”. Ezt a hiva-
talos hírt találtam az interneten, 
amikor Vermes Éva születési éve 

után kutattam. Akik ismerték, bizonyára velem együtt csodálkoz-
nak most. Hatvannak, ha gondoltam volna, pontosabban kortalan 
volt. Mindig mosolygó, kedves, életvidám ember, akiből sugárzott 
az élet, a szeretet.

„Pályára kerülésétől nyugdíjba vonulásáig az egykor egymillió 
példányban megjelenő Családi lap munkatársa, majd főszerkesztője 
volt. Több novellagyűjteménye, mesekötete, és egy meseregénye is 
megjelent, melyek az országos Andersen Pályázaton kiemelt helye-
zést értek el. A fecskék délre szállnak című regénye után a 2009-es 
könyvhétre átütő sikerrel jelent meg az Egymásba zárva című regé-
nye, amely íróként is meghozta számára az országos elismertséget.” 
Első regényének mi is tartottunk bemutatót az OMart Műhelyben, 
ahová ugyan elsősorban gyomaendrődi kötődésű vendégeket szok-
tunk hívni, őt azonban, mint tiszteletbeli gyomaendrődit, szívesen 
láttuk. 

Életének utolsó 20 esztendejében erősen kötődött Balatonalmá-
dihoz és a görögországi Szkutari városkához, de rendszeresen vissza-
tért Gyomaendrődre is. „Ide mindig haza jövök, annyi a barátom.” – 
mondta egyszer. Nem is csoda, hiszen mindenkihez volt egy kedves 
szava. Ma is itt cseng a fülemben a hangja: „Csinos vagy! Jól nézel 
ki!” Soha semmi negatívum. Soha nem mulasztotta el, hogy benéz-
zen üzletünkbe. „Nem is tudjátok, milyen oázis ez a hely ebben a 
rohanó világban!” – hallottuk tőle többször is a dicsérő szavakat. A 
fecskék délre szállnak bemutatója után ezt írta vendégkönyvünkbe: 

Kedves Gizi és Berci! Meghatóan szép estét szereztetek nekem 
– és azt hiszem, minden résztvevőnek – azzal a tartalommal, amit 
CSAK ITT tapasztaltam országjárásom során: és ezt köszönöm!

Természetesen az Egymásba zárva kötetnek is rendeztünk kö-
zönségtalálkozót 2009 augusztusában, és sok új hívet szereztünk az 
írónőnek, vagyis még többen érezzük a döbbenetet, a veszteséget, 
amit hirtelen halála jelent.

„Szerelmével, a neves balatoni festőművésszel, Veszeli Lajossal 
esztendőről esztendőre hónapokat töltöttek el Szkutariban, amely 
mindkettejük számára ihlető erőt adott. A görögországi helyszínek, 
az ott élő emberek megjelentek az írónő munkáiban és a festőmű-
vész vásznain egyaránt. Szkutarimámor címmel irodalmi naplóban 
foglalta össze a két alkotó ember hétköznapjait és ünnepeit; vala-
mint az alkotás folyamatát. E könyv nyomdai levonatát még a kezé-
ben tarthatta, ám a bekötött kötet halálának másnapján készült el.” 

Betegsége utolsó heteiben is  folyamatosan dolgozott a Majd 
egyszer című harmadik regényén, de sajnos ezt már nem tudta be-
fejezni. Hamvait végakarata szerint 2010. június 18-án, 16 órakor 
a Balatonalmádiban található Pinkóczi temetőben helyezték végső 
nyugalomra. 

OL-GI

KÖNYV ES  S IKE REK 
A KNERE K V ÁROS ÁBAN

Mindig nagy boldogság, ha tehetséges fiatalok szép eredmé-
nyeiről hall az ember, s külön büszkeség, ha saját lakóhelyünkön, 
sőt baráti körben tapasztalunk ilyesmit. Tavaly, amikor a 16 éves 
Valuska Sári első regényének, a Frésyllának a bemutatóját tartot-
tuk, s egyben az illusztrátor Novák Hanga kiállítását nyitottuk az 
OMart Műhelyben, el is mondtam a közönségnek, hogy szeretek 
büszkélkedni. Úgy gondolom, dicsekvés és büszkélkedés között ko-
moly érzelmi különbség van. Aki dicsekszik, többnek akarja magát 
láttatni, aki büszkélkedik, az pedig örömét kívánja másokkal meg-
osztani. Minél nagyobb az öröm, annál többször kikívánkozik. El-
mondom, hát most Önnek is, kedves olvasó, milyen utat járt be a 
két lány az elmúlt évben, hogy együtt örülhessünk.

A Sáva Evens trilógia első kötete a Frésylla megjelenéséről 
városunk több újságja is beszámolt, és a Szegedi Körzeti Stúdió is 
készített egy interjút Sárival. A második kötet, a Frianár már nem 
váltott ki olyan nagy sajtóvisszhangot, pedig országos sikereket értek 
el az alkotók. Mivel Sári édesapjával a Tűzmenedék együttesben 
rendszeresen találkozunk, folyamatában bele láttam a kötet sorsá-
ba, de az olvasók zöme csak a július 9-i kötetbemutatón értesült ar-
ról, hogy az OCÉ Hungária „Az ember a mindenséget beragyogó 
csillag” jeligéjű pályázatán Valuska Sára Fryanár című kötete 2010 
harmadik legszebb könyve lett. Különdíjként lehetőséget kapott, 
hogy bemutatkozhasson a Digital Expón egy kb. 60 perces pódium-
beszélgetésen. A Fryanár 2009 decemberében jött ki a nyomdából, 
de a legkülönbözőbb okok miatt szüntelenül csúsztattuk a közönség-
találkozó időpontját. A sors akarhatta így, hiszen a bemutató előtti 
héten derült ki, hogy Novák Hanga munkája is országos elismerést 
kapott. Mindkét könyvet a Kner Nyomda nyomtatta, s ez évben 
benevezték a Fryanárt a Pro Typographia szakmai pályázatra, és a 
fekete-fehér keménytáblás könyvek kategóriájában arany minősítést 
kapott. Ez önmagában is csodálatos, ám tudom fokozni: ezüst és 
bronz minősítést nem adtak ki. A Kner Nyomda szép kivitelezése 
mellett ez elsősorban a könyvet tervező Novák Hanga érdeme, aki 
a Képzőművészeti Egyetem negyedéves hallgatója. 

A júliusi bemutatón a beszélgetést vezető Polányi Éva kihozta 
a lányokból, hogy társszerzőként alkották meg a két regényt. Sári 
olykor beleszólt egy-egy rajz alakulásába, de Hanga is adott ötle-
teket Sárinak kérdéseivel, sőt rajzaival is. Sári elmesélte, hogy az 
egyik szereplőt Hanga kicsit idősebbnek rajzolta, mint ahogy azt ő 
elképzelte, ugyanakkor ez a kép új ötletet adott Sárinak a harmadik 
kötet cselekményéhez.

A bemutató után a nyomda jelen levő képviselője belegondolt, 
micsoda lehetőségek rejlenek ezekben a könyvekben, s néhány nap 
múlva felajánlották a harmadik kötet szponzorálását, s egyben az 
egész trilógia reklámozását.

Évek óta szokásunk minden évszakban egy új tárlattal meglep-
ni vendégeinket, s mivel az első kötet bemutatóján Hangának már 
rendeztünk kiállítást, most új alkotó után kellett néznünk. Hanga 
édesanyja, Hevesi Nagy Anikó segített egy ötlettel. Az alapfokú 
művészeti iskolából két tanítványát, Lövei Zsófiát és Kondor Nórát 
ajánlotta, s így a kötetbemutató estéjét fiatal tehetségek bemutatko-
zójaként hirdettük meg. A kiállított képek szeptember végéig meg-
tekinthetőek, és az említett könyvek is megvásárolhatóak az OMart 
Könyvesbolt és Kulturális Műhelyben.

OL-GI
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Augusztus

Sajttal töltött burgonya

Héjában főtt burgonyát meghámozzuk, félbevágjuk. Kanállal mélyedést 
kaparunk bele. A kikapart burgonyát tojássárgájával, reszelt sajttal és tejföllel 
keverjük össze, majd visszatöltjük a burgonyákba. Kikent tűzálló tálba rakjuk, 
mindegyikre kis margarint teszünk és pirosra sütjük.

Seidl Ambrus

FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók, 

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

KAPUFA BT.  Gyomaendrőd, II. ker. 467.
06/70 513-95-14

A kondorosi úton, a vásártér után

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Cipőtalpbélés gyártás

Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1

T/Fax: o6-66 386-037

Mobil: 06 20 451 1944

HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN!

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

 özv. BELLA IMRÉNÉ SZAKÁLOS JO-
LÁN, aki Endrődön a Fő út 38/1 sz. alatt 
lakott, július 29-én, 88 éves korában visz-
szaadta lelkét Teremtő Urának. Gyászolja 
családja

DÁVID VINCE IMRE, aki Gyomán a 
Rákóczi u. 19. sz. alatt lakott, 51 éves ko-

rában, július 8-án az Égi Hazába költözött. 
Gyászolja családja

özv. DINYA ELEKNÉ KURILLA MÓ-
NIKA, aki Endrődön a Toronyi u. 12/1 
szám alatt lakott,70 éves korában az Örök 
Hazába költözött. Gyászolja családja

HORNOK IMRÉNÉ UHRIN ETEL-
KA, aki Gyomán, a Wesselényi u. 7. sz. alatt 
élt, július 21-én, 66 éves korában a Meny-
nyei Hazába költözött. Gyászolja családja

HUNYA ISTVÁNNÉ VARJÚ IRMA, 
aki Endrődön, a Lábas u. 8. szám alatt élt, 
87 éves korában, július 27-én visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Gyászolja családja

HUSZÁRIK ANDRÁSNÉ HORNOK 
ESZTER, aki Endrődön a Tamási Áron u. 
17. sz. alatt lakott, június 27-én, 91 éves 
korában az Égi Hazába költözött. Gyászolja 
családja

Dr. PAPP LAJOSNÉ KOVÁCS KLÁ-
RA, endrődi származású, aki Budapesten 
lakott, július 30-án, 88 éves korában az Égi 
Hazába költözött. Gyászolja családja

STRANSZKI MIHÁLY, aki Gyomán a 
Sallai út 1/1 sz. alatt lakott, július 8-án 76 
éves korában az Égi Hazába költözött. Gyá-
szolja családja

TÍMÁR MIHÁLY, aki Gyomán a Pe-
tőfi  u. 17. sz. alatt élt, július 1-jén, 85 éves 
korában visszaadta lelkét Teremtő Urának. 
Gyászolja családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Örökre velem maradsz,
őrizem emlékedet”

fájó szívvel mondok köszönetet mind-
azoknak, akik szeretett férjem,

Tímár Mihály

temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, mély fájdalmamban 
osztoztak. Szerető feleség

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

„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:

Készpénzbefi zetés az endrődi plébánián 
hivatali időben (munkanapokon 8-12), vagy az 
Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasz-
nú Alapítvány számlájára befi zetéssel vagy át-
utalással. Számlaszámunk: 53200015-10003231 
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet.

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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.

 Varjú Dávid s családja 10 élő gyermekével 50 
éves házassági évfordulójukon

Fényképalbum Megújuló energiával a CO2 kibocsájtás csökkentéséért:
Közel 4 milliárdból épül Magyarország legnagyobb biogáz 

erőműve

Magyarország energiafüggősége miatt nemzetgazdasági 
érdek, hogy minél hatékonyabban használjuk fel a természet 
adta lehetőségeinket. Hazánk jelentős kiaknázatlan 
forrásokkal rendelkezik az alternatív energiaforrások terén 
– hangsúlyozta Bencsik János, belgazdasági államtitkár, 
a 3,9 milliárd forintból épülő szarvasi biogáz erőmű 
alapkőletételén, 2010. július 16-án. 

A németországi székhelyű Aufwind Neue Energien GmbH, 
és magyarországi leányvállalata, az Aufwind Schmack 
Első Biogáz Kft ., valamint Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. 
együttműködésével Szarvas külterületén valósul meg hazánk 
legmodernebb vágóhídi hulladék sterilizálója és biogáz üzeme. 
A 2010 augusztusában kezdődő beruházáshoz mintegy 500 
millió forint uniós forrást nyert a pályázó.

Az erőmű a Gallicoop Zrt., valamint a környékbeli gazdaságok 
tevékenysége során keletkező hulladékok és más mezőgazdasági 
melléktermékek feldolgozásából éves szinten 13 ezer Nm3 
biogázt állít elő, amely évente 15 millió m3 földgáz kiváltására 
alkalmas. Emellett az üzem 11 ezer tonna CO2 kibocsátás 
elkerülését teszi lehetővé, amely a tervezett 20 éves üzemidőre, 
mintegy 212.526 tonna CO2 kibocsájtás elmaradást jelent.

Budapest, 2010. július 16. 
Nemzetgazdasági Minisztérium
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Kedves vásárlóim!
Augusztusi ajánlataim:

• Fűnyírók, bozótvágók, fűnyíró kések
• Bográcsok, bogrács állványok
• Faszén, faszén gyújtók, gázégők
• Szivattyúk, tömlők, csatlakozók
• Szúnyoghálók, légy- szúnyogirtók
• Festékáruk, csemperagasztók
• Festő szerszámok
• Elektromos kéziszerszámok
• szegek, csavarok, kézi szerszámok
• Vegyszerek, növényápolók, permetezők
• Védőkesztyűk, gumicsizmák, esőruhák
• Titán siliconok, purhabok, tömítők, 

ragasztók
• Elemek, izzók, műanyag áruk, fóliák
• Alu létrák, talicskák, betonkeverők

Várom kedves vásárlóimat!

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Tájékoztatom
a tisztelt fogadókat,
hogy a Fő út 14. sz. alatti

ENDRŐDI LOTTÓZÓ
nyitva tartása
a 2010-es esztendőben:
Hétfő de. 8.00–12.00 du. 13–17
Kedd de. 8.00–12.00 du. 13–17
Szerda de. 8.00–12.00 du. 13–18
Csütörtök de. 8.00–12.00 du. 13–17
Péntek de. 8.00–12.00 du. 13–18
Szombat de. 8.00–18.00 
Vasárnap de. 9.00–12.00 

Továbbra is szeretettel
várok mindenkit!
       Oszlácsné

Ha július, akkor PartneRock Fesztivál Gyomaendrődön. Há-
rom napon át szólt a rock a Bowling Treff  étterem udvarán. A Bikini, 
Republic, Hooligans és a 25 aranylemez, 4 platina album, 2 gyémánt-
lemez és több millió eladott lemezekkel büszkélkedő 30 éves Edda 
együttes előadását nézhette és hallgathatta a szépszámú közönség.

Az elmúlt esztendőktől eltérően most a jó idő is kedvezett a szer-
vezőknek.

A magas színvonalú koncerteket a közönség pedig a szűnni nem 
akaró „vissza, vissza”, „Még, még, még, ennyi nem elég” című ismert 
csattanós rigmusokkal, vastapssal hálálta meg. A háromórás Edda 
koncerten, ami nem egy szokványosra sikeredett, (hisz a közönség 
nem akart hazamenni!) abban maradtunk ismét, hogy „jövőre is ott 
leszünk, ott leszünk!!!

PartneRock Fesztivál


