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A tartalomból:

Hősök napja - 20. oldal 

HUNYA KÖZSÉGÉRT kitüntető cím 2010

Ha május, akkor a Baráti Kör Endrődön 
ünnepel - 5. oldal

„Csak tenni, tenni emberek,
Időnk oly gyorsan elpereg,
Egy perc csupán az élet,
De ez a perc lehet csodás,
Teremtő munka, alkotás,
Amely megőriz téged.”

2007. márciusi 
testületi ülésünkön 
a Képviselő-testület 
megalapította a HUNYA 
KÖZSÉGÉRT kitüntető 
címet.

Olyan ember kap-
hatja, aki értéket terem-
tett a településen, illet-
ve tettével hozzájárult 
az itt élők életminősé-
gének javításához.

A lakosság véle-
ménykikérése mellett, 
a testület dönt minden 
évben arról, kinek ado-
mányozza a díjat.

2010-ben a kitünte-
tő címet dr. Kiss - Rigó 
László megyés püspök 
és id. Szabó Béla és Neje 
kapja.

2007-ben személyesen kerestük fel a Püs-
pök atyát Iványi László helyi plébánossal és 
Lukács László igazgató úrral, hogy segítsen 
nekünk abban, hogy a település iskoláját és 
óvodáját helyben tarthassuk.

Hunya települést köztudottan többsé-
gében római katolikus hívő emberek lakják. 
Örömünkre szolgált, amikor Püspök atya fel-
vállalta az iskola és az óvoda működtetését. 
Így nem kell az alsó tagozatos gyerekeknek 
és az óvodásoknak naponta utazniuk azért, 
hogy megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljenek. 
Az eltelt évek alatt bebizonyosodott, 

hogy ebben az értékét vesztett világban, nagy 
szükség van arra, hogy a gyermekek nevelése 
és oktatása az értékeket megőrző, azokat to-
vább vivő legyen. Püspök atya személyében 

egy olyan emberrel találkoztunk, akinek fon-
tos a jövő nemzedékének nevelése, oktatása. 
A település vezetésének szintén fontosak az 
értékek megőrzése, nagyon örülünk, hogy 
Püspök atyában támogatóra találtunk.

A gyermekek oktatását és nevelését se-
gítő munkájáért kapta a HUNYA KÖZSÉGÉRT 
kitüntető címet.

Id. Szabó Béla és Neje a másik kitüntetett.
1990-ben határozták el, hogy a megszűnő 

tanyavilágból összegyűjtik azokat a tárgyakat, 
amelyek a régi paraszti életmódhoz 
kötődtek. A fi atalok számára fontos, 
hogy megismerjék a múltat, az idő-
sek számára pedig régmúlt időket, 
emlékeket idéz fel.

Saját pénzükből vettek egy régi 
paraszt házat, amit FALUMÚZEUM-
NAK alakítottak át. Közben az anyag 
egyre gyűlt , és ma már ha valaki a 
faluba látogat, szívesen megnézi 
a múzeumot, ahol a tárlatvezetők 
maguk a múzeum létrehozói. Mi, 
hunyaiak pedig büszkék vagyunk 
rájuk.

A két idős ember értékteremtő 
munkájáért kapta a HUNYA KÖZSÉ-
GÉRT kitüntető címet. 

Szabó Béla és felesége

Júliusi, augusztusi rendezvények - 4. oldal

Felhívjuk kedves Olvasóink fi gyel-
mét, hogy augusztusi számunk 
nyomtatott és internetes változata is a 
megszokotthoz képest később jelenik 
meg a nyári szabadságolások miatt.

A Gyomaendrődi Zenebarátok 
Kamarakórusa Gödöllőn - 12. oldal

Dr. Kiss-Rigó László püspök úr átveszi a kitüntetést 
Petényi Szilárdné polgármester asszonytól
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Kerékpártúra 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kerékpártúrát hirdet 
a Central-European Tour-Gyomaendrőd Nagydíj (Régi nevén: 
37. Tour de Hongrie kerékpáros körverseny) előfutamaként, rá-
hangolódásként a július 22-én 14 órakor kezdődő profi  kerékpá-
rosok futama előtt.

Útvonal: Gyomaendrőd- Körösladány útszakaszon, 5 km-es 
távon

Össztáv: 10 km
Időpont: 2010. július 22.    9.00 órától

Gyülekező: július 22-én 8.45-től a Sportcsarnok előtt, érke-
zés ugyanide

Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban Tóth Katalin ifj úsági 
referensnél lehet.

Feltétlenül hozz magaddal láthatósági mellényt!

Tisztelt Dr. Latorcai János úr!
Magyar Országgyűlés Alelnöke
Kedves János!

Szeretettel és büszkeséggel gratulálunk Országgyűlési al-
elnökké történt megválasztásod alkalmából. 

Büszkeségünknek az ad nyomatékosabb alapot, hogy úgy 
tudjuk szülőhelyünk-Endrőd- közel 1000 éves történetében 
Te vagy az eddigi legmagasabb közjogi méltóságot betöltő 
személy. Emellett az Endrődiek Baráti Köre - azaz társasá-
gunk - tiszteletbeli elnöke is vagy, melyet igen nagy örömmel 
és szeretettel őrzünk szívünkben. Kérjük a Jóistent, áldása 
kísérje utadat. 

A mielőbbi személyes találkozás reményében, ölelünk és 
üdvözlünk egész kedves családoddal egyetemben.

Budapest, 2010. május 17.

Az Endrődiek Baráti Köre nevében:

Tímár Imre elnök és Szabó Béla vezetőségi tagRajzpályázat

Betépve? Részegen? Kösz nem! Címmel 
A biztonságos közlekedés mellett

Gyomaendrőd Város Önkormányzata rajzpályázatot hirdet, 
ahol a korhatár 0 és 120 év közötti. Pályázhatsz bármilyen tech-
nikával készült alkotással, akár több darabbal is a fenti témához 
kapcsolódóan.

A beérkezett munkákat kiállítjuk a 2010 szeptemberében 
tervezett Diszkóbalesetet szimuláló előadás kapcsán, majd azt 
követően is megtekinthetőek lesznek a Polgármesteri Hivatal 
épületében.

A legjobban sikerülteket díjazzuk!

Leadási határidő: 2010. augusztus 2. 12,00 óra
Leadás helye: A Polgármesteri Hivatal Titkárságán: Tóth Ka-

talin ifj úsági referensnél

További információ: a 06-66-581-232-es telefonszámon és a 
tothkatalin@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen kérhető.

Köszönet az 1°%-ért

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2009-ben adó-
juk egy százalékát az Endrődi Szent Imre Egyházközségért Köz-
hasznú Alapítvány részére ajánlották. Az Apeh által átutalt ösz-
szeg: 2009-ben 298.453 Ft volt.

Ezen összeget részben a három temetőben összegyűlt sze-
mét elszállítására, valamit a templom kertjében levő műemlék 
kereszt felújításának támogatására használtuk fel. Önzetlen ado-
mányikat továbbra is szeretettel várjuk.

Szabó Zoltánné
Kuratóriumi elnök

MEGHÍVÓ

A nagylaposi emlékmű állításának első évfordulóján
2010. július 31-én – szombaton 9 órától

BARÁTI TALÁLKOZÓT
szervezünk,

amelyre ezúton is szeretettel hívjuk és várjuk a tanyai iskolák 
volt tanítóit, öregdiákjait, minden nagylaposi és varjasi lakost.  

Tisztelettel: a szervező bizottság

Tájékoztató

Baráti találkozó – Nagylapos – 2010. július 31.

Tervezett program:
     9.00-11.00: gyülekező a Nagylaposi Birkacsárdában
     11.00: koszorúzás az emlékműnél
     12.00- : közös ebéd, baráti beszélgetés a Birkacsárdában
Az utazással kapcsolatos tudnivalók:
A helybelieknek és a gyomai vasútállomásra érkezőknek kü-

lönjáratú autóbuszt biztosítunk. Az autóbusz a vasútállomásról 
indul 9.20 órakor a gyomai Főtérre, és onnan minden buszmeg-
állónál megáll. Délután igény szerinti időpontban indul  vissza 
ugyanezen az útvonalon.

Az étkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
Étkezési lehetőség – igény szerint – térítés mellett a Birka-

csárdában
Rendelhető ételek:
Birkapörkölt                                                    1600 Ft
Marhapörkölt (szürke marhából)                1600 Ft
Párizsi szelet                                                    1600 Ft
Az árak a köret és a savanyúság árát is tartalmazzák.

Kérjük szíves visszajelzésüket az étkezéssel kapcsolatos 
igényről legkésőbb július 20-ig.

Elérhetőségeink:
Gubucz Béláné Földvári Erzsébet: 66/610-682, 20/992-21-99
Lovászné Habzda Irén: 66/284-949, 30/589-87-43
Szunyog Antalné Kulik Marika: 
   levélben: 5500 Gyomaendrőd, Hunyadi u. 25.
   személyesen: hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00óráig, a Fő út 

5. sz. alatt
Fülöpné Takács Ágnes: 30/547-69-37, illetve agnes.

takacs55@gmail.com

 ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE!

Kedves Előfi zetőink! Vannak még, akik nem rendezték a Vá-
rosunk újság 2010. évi előfi zetését. Tisztelettel kérjük, mihama-
rabb tegyék meg. Emlékeztetőül: 

 - a postán küldött lapunk előfi zetési díja: 3.500 Ft/év
A 2009. év decemberi számban minden előfi zetőnk kapott 

egy sárga csekket, azon lehet befi zetni.
Ha nem lenne meg, kérjük levélben, telefonon (hétköznap 

8-12 óra között) vagy E-mailben kérjenek csekket. 
Lehet átutalással is, vagy közvetlenül bankszámlára befi zet-

ni: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet: 53200015-10001617
Telefon: 66/283-940, Mail: varosunk@gmail.com

Köszönettel: a Szerkesztőség

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

A Kistérségi Társulás közös döntéshozatal végett, a soron kö-
vetkező helyszínen, Hunyán ülésezett 2009. június 23-án. 

Napirendi pontok:

 - Tájékoztató Gyomaendrőd Város Kistérségi Társulásában 
részt vevő intézmények 1-4 havi fi nanszírozási helyzetéről

 - A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában 
2010/2011-es tanévben indítandó tanulócsoportok és létszá-
mok jóváhagyása

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

2009. június 24-i ülés tartalmából:

Általános iskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának en-
gedélyezése

A városi fenntartású általános iskolák tanév végén felmérést ké-
szítettek a szülők körében, hogy van-e igény a nyári szünet idejére 
a gyermekek napközis ellátására, mert ennek alapján rendeli el a 
fenntartó az iskola és óvodai konyhák nyitva tartását, illetve bezá-
rását. Az igen alacsony számú érdeklődés miatt a nyári ügyeletet 
nem kellett elrendelni az iskolákban, illetve csak rövid időre, de 
az a konyhák nyitvatartási rendjét nem befolyásolja. A Rózsahegyi 
Kálmán Kistérségi Általános Iskolában a napközi konyha június 
16-tól augusztus 31-ig zárva tart. Ez idő alatt végzik el a karbantar-
tási, felújítási munkákat. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda a 
felmérése alapján június 21-től augusztus 31-ig szünetelteti nyitva 
tartását, de a tanulók felügyeletére még július 1-től július 9-ig szük-
ség lesz. 

Óvodák nyári nyitva tartása

A közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák 
nyári nyitva tartása és szüneteltetése az alábbiak szerint alakul a 
2009/2010-es tanévben:

1. Táblázat

Óvoda Nyitva tartás 
szünetel

Helyettesítő 
óvoda

Vásártéri óvoda
Szivárvány óvoda

Július 26-tól 
augusztus 23-ig

Napsugár 
óvodák

Napsugár óvodák Július 5-től július 
23-ig Vásártéri óvoda

Selyem úti 
Gyermekliget 
Óvoda

Augusztus 2-tól 
augusztus 19-ig

Napsugár 
óvodák Fő úti 
óvodája

Blaha úti 
Csemetekert óvoda

Augusztus 2-től 
aug. 23-ig

Napsugár 
óvodák

Polyákhalmi úti 
Tulipános óvoda

Július 26-tól aug. 
19-ig

Selyem úti 
Óvoda

Jókai úti Margaréta 
óvoda

Június 19-től, 
augusztus 13-ig

Százszorszép 
óvoda

Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrend 
változása

A MOBILBUSZ Kft . az iskolaszünet, és a MÁV menetrend vál-

tozások fi gyelembevételével tett javaslatot a helyi járatú autóbusz 
menetrend módosítására.

A MÁV állomásról 10.55 óra helyett 11.20 órakor lenne az in-
dulási idő, mivel a vonat 11.17 órakor érkezik Békéscsaba felől. 

A (volt) Déryné Művelődési Háztól 10.55 helyett 11 óra 20 
perckor lesz az indulás, valamint a MÁV állomástól 21.15 helyett 
21.20 órakor indulna vissza a helyi járatú autóbusz.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Mobil-
busz Közlekedési Kft . által javasolt autóbusz menetrend változását, 
amely 2010. június 21-én érvénybe is lépett. 

Városi Egészségügyi Intézmény szakember pótlása

A Városi Egészségügyi Intézménye folyamatosan szakember 
hiánnyal küzd. Nincs utánpótlás a védőnői állásokra sem. Jelenleg 
is egy betöltetlen, és két megüresedő állásra kell jelentkezőt találni. 
A pályázati határidő még ugyan nem járt le, de az eddig beérkezett 
pályázók vidékiek, ami szolgálati lakás igényével jár. A városnak 
tehát a pályázók megtartásához biztosítani kell a megfelelő lakha-
tást is. A bérlakások egy része pedig felújításra szorul, illetve annak 
száma sem elegendő. 

Jelenleg folyamatban van egy helyi lakossal való tanulmányi 
szerződés megkötése, aki harmadéves hallgató a Szegedi Tudo-
mányegyetem védőnő szakán, és friss diplomásként itthon szeret-
ne majd elhelyezkedni 2011-től. A Képviselő-testület egyetértett a 
helybéli hallgató támogatásával, valamint az álláshely biztosításá-
val is a diploma megszerzése után. 

Dr. Mikola Julianna belgyógyász főorvos asszony nyugdíjazta-
tása miatt megüresedett állás betöltésre került. Dr. Szabó Mariann 
a békéscsabai Réthy Pál Kórház belgyógyászati osztályán dolgozott 
és június 1-től látja el városunkban a beutalt betegeket. 

Felsőzsolca támogatása

Az elmúlt időszakban több települést ért katasztrófa a nagy 
mennyiségű esőzések, valamint a folyók áradása miatt. 

Az otthonukat, vagyonukat elvesztett árvízkárosultak megsegí-
tése érdekében városunk önkormányzata 400.000 Ft azonnali se-
gély biztosításával járult hozzá a katasztrófa sújtotta területen élők 
megsegítéséhez.

A Sajt- és Túrófesztivál 2010. évi rendezvényére a betervezett 
keret 2.500.000 Ft volt, de ebből utólagosan 1.669.200 Ft-ot pályá-
zaton nyert a város, így ez az összeg jelentheti a felsőzsolcai árvíz-
károsultak részére nyújtandó azonnali segély összegét.

A Képviselő-testület jóváhagyta az előterjesztést.

A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium igazgatói állására érkezett pályázat elbírálása

A Képviselő-testület tárgyalta a Kner Imre Gimnázium és 
Szakközépiskola igazgatói állására beérkezett pályázatot. 

A határidőig egy személy nyilvánította ki szándékát, Dr. Kovács 
Béla jelenlegi intézményvezető. A benyújtott pályázat úgy formai-
lag, mint tartalmilag megfelelt a kiírás feltételeinek. 

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

Ennek értelmében a Képviselő-testület mint munkáltató, Dr. 
Kovács Bélát bízta meg öt évre a vezetői teendők ellátásával. 

Lehóczkiné Timár Irén
képviselő



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

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

Tímár Máté
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Elhunyt orvosaink V.

Dr. Tímár Sándor
általános orvos, fogszakorvos

(1902-1983)

Sokgyermekes kisparaszti 
családba született 1902.janu-
ár 26-án, Endrődön. Szülei: 
Tímár János és Tímár Viktória. 
A két legfiatalabb fiú tanult 
tovább: Sándor és öccse, Be-
nedek, aki gyógyszerész lett. 
A nekik jutó örökségből bizto-
sították a tanulmányokkal járó 
kiadásokat. Sándor az elemi 
iskolát helyben végezte, majd 
a kiváló eredményt elérő fiút 
Nagyváradra vitték gimnázi-
umba. A középiskolát végül 
- Trianon miatt - Szarvason fe-
jezte be, kitűnő eredménnyel. 
Ezt követően Budapesten, a 
Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen szerzett általános 
orvosi diplomát. Általános or-

vosként, később, amikor fogszakorvosi vizsgát is tett, főleg 
fogorvosként praktizált szülőfalujában nyugdíjba vonulásáig.

A humánum, a szeretet motiválta munkáját, soha nem a 
minél több pénz megszerzése hajtotta. Többnyire a falu leg-

szegényebb része, a Gyomavég, meg a Cigányváros volt a 
körzete. Gyakran így intézte el a beteg fizetnivalóját: „Tedd el 
a pénzedet! Jobban kell az neked, mint nekem...” A Vöröske-
resztes Bál elmaradhatatlan vendége volt, aki az aránylag ma-
gas belépődíj mellett külön adománnyal is segítette a község 
egészségügyének fejlődését.

Első felesége budapesti volt, nem tudta megszokni a falusi 
életet. Másodszor 1938-ban nősült, felesége a füzesgyarmati 
Homoki Irma, akitől két gyermekük született: Sándor és Ist-
ván.

A II. világháborúban katonaorvosi szolgálatot teljesített az 
orosz fronton. A fogságból 1946-ban tért haza. A fronton és 
a fogságban tapasztaltakat „az emberi nem szégyenének” ne-
vezte.

Háza a mostani Központi Orvosi Rendelővel szemben volt. 
A háború alatt kifosztották. Értékes bútorait a volt Népházban 
fészket rakott MADISZ vette birtokba, házában pedig beren-
dezkedett a MKP. A lakás feldúlása során olyan fényképek is 
előkerültek, melyek korábbi boncolási gyakorlatokon készül-
tek. Ezek alapján azt kezdték híresztelni, hogy a doktor orosz 
katonákon kísérletezett. Később volt munkaszolgálatosok sze-
mélyesen igazolták a doktor úr fronton végzett humánus, ál-
dozatos munkáját. Ezután visszakapta házát, de a szélsőséges 
baloldaliak még így is sok kellemetlenséget okoztak a család-
nak. Az idősebb fiú, Sándor továbbtanulását - több társával, 
pl.: Dr. Ugrin Nándor fiával, vagy jómagammal együtt - igye-
keztek meggátolni.

Szabadidejét kertészkedéssel és - egy ideig - tenyészállat-
tartással tette színesebbé. Kertje olyan volt, mint egy gyönyö-
rű kis park. Locsolt, gyomlált, permetezett, metszett. Maga 
mellett tevékenykedtette két fiát is. Idősebb korában István 
fiával új házat épített az előbbi mellett, s az unokákkal foglal-
kozott nagy szeretettel. Lényéből áradt a szeretet, az ember-
ség, a nyugalom. Szabadidejében sokat olvasott, és szívesen 
hegedült. Szenvedélyes óragyűjtő volt: eredeti Omega és 
Doxa órái voltak, ami abban az időben nagy szónak számított. 

A világ eseményeit élete végéig figyelemmel kísérte.

1983-ban kórházi kivizsgálás közben, Mezőtúron érte a ha-
lál. Temetésén egyetlen méltató szó sem hangzott el a község 
vezetősége részéről, pedig ötven éven át fáradhatatlanul te-
vékenykedett a lakosság egészségéért.

Dr. E. Szabó Zoltán Phd nyugd. főiskolai tanár

* * *
A tavaly megkezdett elhunyt orvosainkat bemutató soro-

zatunkat januárban sajnos meg kellett szakítanunk városunk 
több jeles személyiségének halála miatt. 

M E G H Í V Ó K ,  P R O G R A M O K
2010. július-augusztusi rendezvények

Gyomaendrődön és környékén

Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)
VII.2.-4; Dévaványa, Városnap.Kultúra,Főzés Hősök t. Műv.Ház Kovács Jánosné,Erdeiné Mucsi
VII.4-10; Űrtábor, MANT szervezés Gimnázium, Hősök útja 43 Tóth Ferenc tan. 06-66-386-045
VII. --?-- Ürtábor, Farkas Bertalan ürh. fórum Egyeztetés alatt
VII.11; 7 ó- Orsz. Állat és kirakodóvásár Endrőd, vásártér
VII.19;8-12 Véradás Katona József Műv. Központ
VII.22;9 ó- Gyoma-Körösladány Kerékp.túra Gyomae. Közp. Sportcsarnok Tourinform: 06-66-386-851
VII.22;14ó- Central Europian Tour GP Gyomae. Közp. Tourinform: 06-66-386-851
VII.24;6-11 Mátrai gyalogostúra Mezőberény-Mátra Vadon Béla 06-30-535-6502
VII.26;8-12 Véradás Katona József Műv. Központ
VII.31. Tájház-Táncház Gyoma, Tájház; Zrínyi.u. 2. Szonda István 06-20-238-0046
VIII.2.-4. Kínai gyermek vendégek Alapfokú Művészeti Iskola H.né Hunya Anikó0666581830
VIII.14. III. Hagyományos lakodalom Gyoma, Tájház; Zrínyi.u. 2. Szonda István 06-20-238-0046
VIII.19. 17ó Ünnepi hangverseny Gyoma, Református templom H.né Hunya Anikó0666581830
VIII.20. Szt.István Napi Rendezvények Gyoma-Enrdrőd, Kat.templom,stb. Tóth Katalin 06-66-581-232
VIII.21. XII. Nemzetk.Halfőző Verseny Bethlen G. Szakk,Isk.udvar(Lidl) Tourinform 06-66-386-851
VIII.28. Tájház-Táncház Gyoma, Tájház; Zrínyi.u. 2. Szonda István 06-20-238-0046
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Az újságunk előző számában az endrődi májusi eseménysorozatról 
elég sok cikk jelent meg, mivel szervezetünk ezek társrendezőjeként is 
szerepelt. Úgy tapasztaljuk, hogy van értelme a sokszínű programlehe-
tőség közüli választásnak, de a saját szervezésű kirándulások is renge-
teg élményt adnak, bensőségesek és még közelebb hozzák tagjainkat 
egymáshoz.

Ennek szellemében a május 9-i délelőttre egy szarvasi kirándulás 
lett megszervezve, melyről az alábbiakban olvashatnak.

Kellemes kiránduló időre ébredtünk 8-án, szombat reggel. Az eső 
hála istennek nem esett, a nap hol sütött, hol elbújt, tehát se nem áz-
tunk se nem tikkadtunk. Szép busz várt minket a Dombszög előtt, és 
csodák csodája senki sem késett, illetve még többen is jöttek, mint ahá-
nyan jelentkeztek, voltak akiknek csak állóhely jutott. Az külön öröm 
volt, hogy a baráti kör és programja iránt igen nagy volt az érdeklődés. 
Aztán irány Szarvas.

Az arborétum kapujánál kötöttünk ki, majd indultunk a sétaúton. 
Az már az elején látszott, hogy 1-2 óra bizony nem elég idő arra a fan-
tasztikus sok különlegesen szép látnivalóra, amit Bolza Pál összehozott. 
Csak egy kóstolóra futotta.  Néztük a szép fákat, bokrokat, csodás virág-
özönöket. Óriási tulipánhalmot volt módunk megcsodálni és szagolni. 
Volt olyan is, aki nem tudott betelni azzal, hogy fölülről szagolja, hanem 
elfeküdt és alulról csodálta.

Egy szép romantikus képpel 
próbáljuk felidézni a hely hangu-
latát.

Eljutottunk a kilátódomb te-
raszra, körbenéztünk és mentünk 
a kikötő irányába. Utunk közbe 
eset az óriási mammutfenyő ahol 
a tisztes társaságot egybe tereltük, 
hogy egy szép csoportképpel örö-
kítsük meg az együttlét örömét.

Elérkezve a kikötőhöz, vártuk a 
hajót. Nemsokára meg is érkezett, 
de mivel a népes társaság nem fért 
el rajta, a kapitány kiegészítette 
egy póthajóval. Így úszkáltunk le 
és föl a Holt-Körösön. A Bolza kas-
télyon kívül még számos nagyon 
pazar palotácska látványában is 
gyönyörködhettünk. Kapitányunk 
egy igazi mesemondó jópofa veze-
tő volt, vicc viccet követett, a kor-

mányt is átadta annak, akinek kormányozhatnékja volt.
Láttuk az 1000 éves Magyarország központjának emlékművét (pe-

dig Nekünk Endrőd a világ közepe), meg a koronás oszlopot. Aztán 
megbámultuk az igazi ritkaságszámba menő mocsári ciprusokat. Vissza 
az arborétum kikötőjébe, onnan a buszhoz, és irány a Csárda.

Szép teraszon helyeztek el minket, a felszolgálás is jól sikerült, csak 
az étel kicsit hűvös volt, de aztán a fi zetés annál melegebb. Csalafi nta 
szarvasi tót atyafi ak bizony elhúzták az endrődiek száját. (Nem akarunk 
hazabeszélni – reklámozni -, de bizony az előző nap a Dombszögi ebéd 
úgy ízekben, mint előzékenységben lepipálta a szomszédot.)

Ebéd után a Ruzicskay képtárat volt módunk meglátogatni.
Megtekintve, úgy éreztük, hogy ez is egy nagy értéket fölmutató, 

kiemelt kulturális pontja a környéknek. Szín és formavilágában erőtel-
jes, hatásában megragadja az embert. Stílusa hagyományosnak mond-
ható, témáiban igen sok kapcsolódik a munka és nagyipar köréhez, jól 
érzékeltetve azok erőteljes lüktetését.

Délután 3-kor indultunk vissza Endrődre. Majd 4 órától részt vehet-
tünk a népházban tartott Hitéleti konferencián, ahol a nagytiszteletű 
Csernus Mihály plébános úrról elnevezett díjakat osztották ki- többek 
között prof. Dr. Papp Lajosnak is. Szép népi imádságot hallhattunk Vasz-
kó Irénkétől, akinek képét mellékeljük. Bővebben nem térünk ki az ott 
történtekre, hiszen újságunk erről korábban már részletesen beszá-
molt. (Kép a címlapon)

A korábbi évektől eltérően a vasárnapi napra is sok programlehető-
ség kínálkozott, így a délelőtti ünnepi misét követő ebéd sokunk szá-
mára még nem jelentette az ünnepségsorozat zárását, de a közösen el-
fogyasztott ebéd és a beszélgetések megerősítették bennünk, hogy jó 
úton járunk, ismételten több személy csatlakozott egyesületünkhöz. A 
megnyitott emlékkönyvünkbe az alábbi beírásokkal méltatták tagjaink 
az ünnepségeket, ill. az itthon szerzett élményeiket. Néhány közülük: 

 
Köszönöm, a lehetőséget, a gazdag programot, a szíves fogadta-

tást. Jó volt itt lenni. VELETEK lenni. Összességében jó ENDRŐDINEK 
lenni. (Nádas Katalin)

Szép lassan bekapcsolódunk, az Endrődiek Baráti Körének tevé-
kenységébe és remélem, ahogy az előttem szólók is írták, sok új él-
ménnyel leszünk gazdagabbak. Az Endrődiek összetartása, összetarto-
zása számunkra is nagyon fontos. (Uhrin Gábor)

Budapestről érkeztem, mostantól vagyok az egyesület tagja. Az él-
mények nagyon feltöltöttek, régen vártam ezekre az érzésekre. Szeret-
ném, ha honlapon is értesülhetnénk az eseményekről. (Uhrin Éva, Uhrin 
Katalin)

Minden program jól sikerült, nekem mégis az emberek belső öröm-
től csillogó szeme tetszik a legjobban. Most érzem a közös fészekalj me-
legét. Gyertek máskor is! (Németh Eszter)

Nagyon jó megoldás a kollégiumi szálláslehetőség. (Striczkiné)

Köszönjük a szervezőknek az átgondolt és állhatatos munkáját. 
(több tagtárs)

Vasárnap délutánra került a népházi Csernus emléktábla avató ün-
nepsége, melyhez a korábbi információkkal együtt hozzátartozik, hogy 
Hunyad Simon Péter bátyánk a Baráti Kör korábbi vezetője nagy meg-
elégedéssel üdvözölte ezt az eseményt. Nagy átéléssel emlékezett visz-
sza ifj ú korára, melyben Csernus Mihály meghatározó és iránymutató 
volt további életútjára is. Az ünnepség folytatásából ki kell emelnünk a 
Baráti Kör egyik nagy aktivistájának – Giricz László – előadását, amely az 
előző évtizedek endrődi képei segítségével adott maradandó emléket 
hallgatóságának.

A közgyűlésen elhangzottak szellemében ismételten leszögezzük, 
hogy a Rózsahegyi Napi eseménysorozat az egyesületünk egyik ki-
emelt programja, de lehetőségeinkhez mérten minél több rendezvé-
nyen képviseltetjük magunkat.

A május 29-i öregszőlői paprikáskrumpli főzőversenyen is szép 
számmal megjelentünk, a hagyományőrzés és a régi étkek ízének fel-
elevenítésére paprikás tarhonya készült a bográcsunkban, melyet na-
gyon sokan megkóstoltak, hisz gyermekkorunk napi eledele volt legin-
kább hús és kolbász nélkül. Jó volt látni azt a sokszínű társaságokat, akik 
közös asztalhoz ültek e nemes cél érdekében, és külön dicséret illeti azt 
az általános iskolai osztályközösséget, akik bekapcsolódtak a rendez-
vénysorozatba.

Természetesen mindig mindenütt egyesületünk vezetősége sem 
tudja képviseltetni magát, így örömmel vennénk tagjaink esetleges 
aktivitását, hogy szervezetünk képviseletében részesei lennének egy - 
egy rendezvénynek.

Terveink szerint programjaink folytatódnak, várjuk ehhez minden 
érdeklődő aktív közreműködését.

Szabó Béla, Tímár Imre

Ha május, akkor a Baráti Kör Endrődön ünnepel
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Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

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

JÚLIUSI ÜNNEPEK
  2. péntek:  Sarlós Boldogasszony
  3. szombat:  Szent Tamás apostol
  4. vasárnap:  Évközi 14. vasárnap
  5. hétfő:  Zaccaria Szent Antal áldozópap
  6. kedd:  Goretti Szent Mária szűz és vértanú
  9. péntek:  Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap vértanú
11. vasárnap:  Évközi 15. vasárnap
13. kedd:  Szent Henrik
14. szerda:  Lelliszi Szent Kamill áldozópap
15. csütörtök:  Szent Bonaventura püspök, egyháztanító
16. péntek:  Kármel-hegyi Boldogasszony
17. szombat:  Szent Zoerárd-András és Benedek remeték
18. vasárnap:  Évközi 16. vasárnap
20. kedd:  Szent Apollinaris püspök és vértanú
21. szerda:  Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító
22. csütörtök:  Szent Mária Magdolna
23. péntek:  Szent Brigitta szerzetesnő
24. szombat:  Árpád-házi Szent Kinga szűz
25. vasárnap:  Évközi 17. vasárnap
26. hétfő:  Szent Joakim és Szent Anna, Szűz Mária szülei
27. kedd:  Szent Charbel Makhlouf áldozópap
29. csütörtök:  Szent Márta
30. péntek:  Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök
31. szombat:  Loyolai Szent Ignác áldozópap

JÚLIUSI MISEREND
Endrőd

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

Szent Gellért Iskola kápolnájában
A nyári vakáció alatt nincs mise!

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

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

Gyoma
Vasárnap fél 12-kor igeliturgia

A papság évét lezáró római 
rendezvénysorozaton - június 
9. és 11. között - 18 ezer pap 
vett részt az egész világról. A 
több mint 50 fős magyar kül-
döttségből Kiss Imrét, a szeged-
csanádi egyházmegye püspöki 
helynökét kérdeztük meg az 
eseménnyel kapcsolatban.

– Mit jelentett Önnek a 
papság évét lezáró római ren-
dezvénysorozat? 

– Megtapasztalhattam, 
hogy az egyház szép! Olyan 

egyházélményt jelentett a római rendezvénysorozat, ahol minden 
jelenlévő átélhette, fölfedezhette, hogy az egyház élő, fi atal, közös-
ségi. Megtapasztaltam a Szentlélek jelenlétét úgy a bazilikákban 
tartott előadásokon, szentmiséken, mint a Szent Péter téren tartott 
virrasztáson és ünnepi záró misén. Biztos, hogy nem a számok a 
lényegesek, de lenyűgöző ereje volt annak, ahogy 18 ezer pap együtt 
misézik a pápával, és a jelenlévő 30-40 ezer hívővel mind egy szív, 
egy lélek vagyunk. 

Az egyház katolicitását, egyetemességét éltük meg abban, hogy 
a világ minden részéről ott voltunk: Afrikából, Amerikából, Ázsi-
ából, Óceániából... Kedves élmény volt, hogy rögtön a találkozó 
első estéjén Pakisztánból kaptunk sms-t egy ott szolgáló magyar 
fokolarinától: „Nagy örömmel követtünk benneteket Pakisztánból 
a neten, üdvözöljük az egész magyar csoportot! Istenben élve nincs 
távolság a világban! Rufi n pakisztán püspök 15 kispappal, Lahore 
városában pedig 24 szerzetes pap volt együtt veletek a világhálón 
keresztül.” 

Miután hazaértünk, az egyik pap azt mondta, hogy még soha 
nem tapasztalt meg ilyen nagy egységet a papok között, mint ezen 
a találkozón. Másik társunk így nyilatkozott: a pápa irántunk való 
szeretete, együttérzése, megértése azt értette meg velem, hogy ő 
nemcsak Péter utóda, hanem pap a papok között.

– A VI. Pál teremben tartott találkozó mottója: „A mai papok: 

Isten emberei, testvérek közt testvérek, új világ prófétái”. Ön hogyan 
ülteti át ezt a hétköznapokba ?

– Más szavakkal ez a mottó nekem ezt jelenti: személyes Isten-
kapcsolat, testvéri közösség paptársakkal, hívekkel, illetve az az el-
kötelezettség, hogy mindenkivel szeretetre építsük a kapcsolatokat 
társadalmi szinten is. Az biztos, hogy egyedül nem megy sem a papi 

„Ebből születhetnek 
új hivatások” 
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Papok éve - endrődi származású papok újmisés képei

élet, sem a lelki élet. Zarándoklatunk is jó pél-
da volt erre. Harmincan utaztunk egy busszal 
különböző egyházmegyékből, különböző lel-
kiségi mozgalmakból, különböző korú papok. 
Voltak köztünk idősebb, sőt komoly betegség-
gel küzdő paptestvérek is. A közösség segített 
és adott bátorságot, hogy válaszoljunk a pápa 
hívására, és elmenjünk Rómába. Az utat szer-
vező testvérek valóban mindenre gondoltak, 
és ez biztonságot és békét jelentett. A közösség 
adott erőt, hogy mindenki, a beteg is, az idős is 
minden programon részt tudjon venni.

– Az Ön életében, papi szolgálatában mi-
lyen változást hozott a papság éve, és milyen 
elhatározásokkal, célkitűzésekkel indul to-
vább?

– A papság éve és különösen a papok világ-
találkozója új reményt adott számomra és azt 
hiszem, sokunk számára az evangelizációhoz, 
azaz hogy a mai kor emberét el lehet érni, mert 
nyitott az evangéliumra. 

Szeretném nagyobb elkötelezettséggel, na-
gyobb bátorsággal hirdetni az evangéliumot, 
meghívni a fi atalokat, felnőtteket az odaadott 
életre, a mély lelki életre, a szolgálatra. A pap-
ság éve után még jobban érzem, hogy papok-
kal, szerzetesekkel, világiakkal együtt kell dol-
goznunk. Nem módszertani szempontból és 
célszerűség miatt, hanem mert ez Isten terve 
rólunk. Így tudunk igazi keresztény életet élni. 
Ez az, ami vonzó lehet. Ebből születhetnek új 
hivatások.

Lisztovszki Tünde/Magyar Kurír

 Gyűjtöttünk az 
árvízkárosultak megsegítésére

A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia felhívására június 20-
án országos gyűjtés volt a katolikus 
templomokban az árvízkárosultak 
megsegítésére.

Egyházközségeinkben az alábbi 
összegek gyűltek össze, melyet be-
küldünk a püspöksége.

Endrőd:  142.910 Ft
Hunya    60.000 Ft
Gyoma:    27.760 Ft
Köszönjük kedves híveink 

nagylelkű adományait.



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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SZENT MÁRIA MAGDOLNA
Ünnepe: július 22.

Nagy Szent Gergely kora el-
múltával a latin egyház hagyo-
mányában a liturgiában, a legen-
dákban, a művészetben és a népi 
ájtatosságokban Mária Magdolna 
alakja egybeolvadt Betániai Má-
riáéval, Márta és Lázár húgáéval, 
valamint a névtelen ,,rossz hírű 
nő’’-ével (Lk 7,36). S bár az újszö-
vetségi kutatások már elég régen 
igazolták a keleti egyházat, ahol 
megkülönböztetik a három nőt, és 
Betániai Máriát, valamint Mária 
Magdolnát külön-külön tisztelik, 
ezt misekönyveink még mindig 
nem tükrözik. Vajon meddig tart-
ható fenn ez a téves azonosítás? 
Nem volna-e helyénvaló, hogy 
amint az idők folyamán bemázolt 

régi, értékes képeket megszabadítjuk a rákerült festékrétegtől, 
úgy Mária Magdolnát is megszabadítsuk a hozzátapadt két másik 
újszövetségi nőalaktól? 

Mária Magdolna hiteles alakját a róla kialakult népies kép 
eléggé eltorzította, de talán nem annyira, hogy meg ne kísérel-
hetnénk újra megrajzolni. Kettős neve igazában annyi jelent: 
Magdalai Mária. Magdala sózott haláról híres halászati központ 
volt a Genezáreti tó nyugati partján.

Nem tudjuk, hogy Jézus, aki az északi parton, kedves város-
ában, Kafarnaumban szeretett tartózkodni, járt-e valamikor Má-
ria városában, Magdalában. Az evangéliumok az ördögűzések és 
gyógyítások leírása során nem tudósítanak róla, hogy ez a nehéz 
sorsú magdalai asszony miként találkozott a Názáreti Jézussal. 
Csak Lukács egy rövid utalásából (8,2 skk.) és Márk egy megjegy-
zéséből (16,9) tudjuk, hogy Jézus ,,hét ördögöt’’ űzött ki belőle. A 
Biblia nyelvében a hét (vö. Lk 11,26; Mt 12,45) meghatározatlan, 
de mindenképp nagy számra utal, s legtöbbször a teljességet, a 
totalitást érzékelteti. Mária Magdolna tehát - ez a rövid utalás-
nak a ,,hírértéke’’ - egészen ,,megszállott’’ volt, mindenestül a 
,,démonok’’ hatalmában állt, teljesen eluralkodott rajta a gonosz-
ság, a sötétség. De Jézus tanítása szerint a gonoszságért és a sö-
tétségért nem lehet egyszerűen csak a Sátánt felelőssé tenni: ,,A 
szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasság-
törés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, a káromlás’’ (Mt 
15,19). Az ember felelősséggel tartozik tetteiért, bűneiért, nem 
teheti meg csak a Sátánt bűnbaknak. Önmagának kell felrónia 
bűnül, hogy a Sátán hatalmába esett, és a házát a gonosz szel-
lemek számára söpörte ki és díszítette fel (Lk 11,25; Mt 12,44).

Mária Magdolna tehát egészen ,,kézzelfogható’’ módon ta-
pasztalhatta (mekkora vigasztalás ez számunkra!), hogy Isten a 
szívünkben Fia, Jézus Krisztus által megtöri a gonosz hatalmát. 
Jézus kiszabadította őt a gonosz hatalmából, s miután minden-
ható szavával széttörte a bilincset, amivel a gonosz szellem fogva 
tartotta, és feloldotta az önző vágyak és szenvedélyek köteléke 
alól, meghívta, hogy szegődjön a nyomába, legyen a követője és 
szolgálja: ,,Ezután bejárta a városokat és falvakat, tanított, és hir-
dette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, 
akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszaba-
dított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki, 
Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége, Zsuzsanna 
és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla’’ (Lk 
8,1-3). 

Mária Magdolna tehát az asszonyok között volt, akik közvet-
lenül szolgálták az Urat, akik elkísérhették Jézust, amikor ta-
nítványaival járta a városokat és falvakat, hirdetve az Isten or-
szágát, s gondoskodhattak a kis csapatról, amelynek se nyugta, 
se otthona nem volt, és magáról az Emberfiáról is, akinek nem 

volt ,,hova fejét lehajtania’’ (Mt 8,20; Lk 9,58). Más szóval Má-
ria Magdolna egy volt azok közül az asszonyok közül, akiket a 
Mester arra méltatott, hogy közelről hallgassák tanítását, és a 
Golgotára is elkísérjék, amikor a tanítványok - János kivételé-
vel - elfutottak. Ezek az asszonyok haláláig hűek maradtak Mes-
terükhöz, aki őket - nem törődve az akkori felfogással, amely a 
nőket szellemileg és erkölcsileg egyaránt alacsonyabb rendűnek 
tekintette - emberszámba vette és becsülte, ,,befogadta’’. Sőt hű-
ségük a halálon túl is töretlen maradt. S ahányszor csak említik 
nevüket az evangéliumok, Mária Magdolna mindig az első helyen 
szerepel (Lk 8,2; Mk 15,40; 15,47; 16,1; Mt 27,56; 27,61; 28,1; 
Lk 24,10). Ez minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy már az 
Újszövetség keletkezése idején legenda szövődjék Mária Magdol-
na alakja köré. 

Márk evangéliumában olvassuk a szenvedéstörténetben, a 
Jézus haláláról és a százados hitvallásáról szóló rész után: ,,Asz-
szonyok is álltak ott, és messziről nézték, mi történik. Köztük 
volt Mária Magdolna, Mária, az ifjabb Jakab és József anyja és 
Szalóme. Ezek már Galileában is vele tartottak, és a szolgálatára 
voltak. Rajtuk kívül még többen is jelen voltak, akik vele együtt 
mentek fel Jeruzsálembe’’ (Mk 15,40 skk.). A két Mária mind-
végig kitartott Jézus mellett, egész estig ott maradtak keresztje 
közelében, s jelen voltak akkor is, amikor Arimateai József levet-
te Jézus holttestét a keresztről, gyolcsba göngyölte, és sziklába 
vájt sírboltba helyezte: ,,Mária Magdolna és Mária, József anyja 
megfigyelték, hogy hova temette’’ (Mk 15,47). 

Amikor a szombat elmúlt, ,,a hét első napján, kora reggel’’ 
(Mk 16,8) kimentek a sírhoz, mégpedig azzal a céllal, hogy a drá-
ga holttestet bebalzsamozzák. Kedves halottuk miatti szomorú-
ságuk érthetővé teszi, hogy az üres sír megzavarta az asszonyo-
kat, s bár az angyal bátorította őket, és a feltámadást adta nekik 
tudtul, ,,félelem és szorongás’’ vett rajtuk erőt (Mk 16,8). Jézus 
elsőként Péternek, az Egyház sziklaalapjának jelent meg (1Kor 
15,5). De az ősegyházban az asszonyok kezeskedtek róla, hogy az 
Úr valóban feltámadt, mégpedig test szerint, s ez a hittel tanúsí-
tott esemény azóta is minden idők kritikáját kiállta. 

Szent János szerint Mária Magdolna külön is tanúja volt a fel-
támadásnak. A történet, amelynek köszönhetően Mária Magdol-
na alakja oly kedvessé vált a keresztények számára, ez:,,Mária ott 
állt a sír előtt és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett 
a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába 
öltözött angyal ül, az egyik fejtől, a másik lábtól. Megszólították: 
»Asszony, miért sírsz?« - »Mert elvitték Uramat, s nem tudom, 
hová tették.« E szavakkal hátrafordult, s látta Jézust, de nem 
tudta róla, hogy Ő az. Jézus megkérdezte: »Asszony, miért sírsz? 
Kit keresel?« Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így 
felelt neki: »Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy 
elvihessem magammal.« Jézus most nevén szólította: »Mária!« 
Erre megfordult, s csak ennyit mondott: »Rabboni!« , ami annyit 
jelent: »Mester!« . Jézus ezt mondta neki: »Engedj! Még nem men-
tem föl az én Atyámhoz. Inkább menj a testvéreimhez, és vidd 
nekik hírül: Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én 
Istenemhez és a ti Istenetekhez.« Mária Magdolna ment, és hírül 
adta a tanítványoknak: »Láttam az Urat, s ezt mondta nekem!«‚’ 
(Jn 20,11-18) .

Igen, az asszony megy és hírül viszi az apostoloknak: ,,Láttam 
az Urat!’’ János evangéliumában Mária Magdolnát, akit kiszaba-
dított a gonosz hatalmából, az Úr arra választotta ki, hogy meg-
vigye az apostoloknak a feltámadás örömhírét, az apostoloknak, 
akik még mindig nem akarták érteni az Írásokat (Jn 20,9). Ezért 
kapta Magdolna az apostolok apostola nevet. Vajon az Egyház tör-
ténetében nem ismétlődik-e meg újra és újra, hogy nőknek kell 
Jézus örömhírét megvinniük? Vajon nem állnak-e napjainkban 
is nők az Evangélium szolgálatában? Mária Magdolna épp az ő 
szentjük! 

Ünnepét a 8-9. században Keleten általában július 22-én ül-
ték, a nyugati egyházban azonban csak a 12. sz. után terjedt el 
a tisztelete. Ma már a liturgiában nem emlékezünk meg sem a 
betániai Máriáról, sem a névtelen bűnös asszonyról, akiről Lk 
7,36-50 szól, hanem csak Mária Magdolnáról. 

El Greco: Bűnbánó Magdolna
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
1. Trianonra emlékeztünk
„Oly hazáról álmodtam én hajdan,/ mely nem ismer se kardot, 

se vámot/ s mint maga a lélek, oszthatatlan – írja Babits Mihály 
1920-ban a Hazám! című vers Az igazi ország c. részében.

2010. június 4-én iskolánkban is megemlékeztünk – nyolcadi-
kos diákjaink segítségével- a Trianoni békéről. Felidéztük az éppen 
90 esztendeje megkötött diktátumot, majd Wass Albert ismert ver-
se, az Üzenet haza hangzott el. 

2. Te Deum
Minden év júniusában hálaadó szentmisén veszünk részt a 

Szent Imre Katolikus Templomban. Idén is Iványi László atya fi -
gyelmeztetett bennünket a köszönet, a hála kifejezésének szüksé-
gességére. Ezekben a bensőséges pillanatokban ballagóink a nyolc 
évért, alsóbb évfolyamaink az egész éves munka eredményességé-
ért, közösségünkért, családjaikért mondanak imát. 

3. Ballagás – Az Igazgató úr így búcsúzott a ballagóktól:
Kedves Ballagók! Eltelt életetekből 8 év. Amikor 8 évvel ezelőtt 

bejöttetek az iskolába, akkor még a kakaóparti és a babazsúr volt a 
közkedvelt szórakozás. Később megtudtátok, mit jelent pl. a 100-as 
klub, miközben azt is, miért fontos az életben jól dönteni. Gondol-
hattok erre az időszakra úgy is, mint egy terminátor-képzőre, de 
gondolhattok úgy is, mint alma materre, ahova – mint forráshoz – 
mindig visszatérhettek. A tegnapi, nagyon szívhez szóló, közvetlen 
búcsúztató műsorotok után meg vagyok győződve, hogy az utóbbi 
mellett döntötök. A jó döntés, avagy a jó melletti döntés mindig na-
gyon hangsúlyos az életetekben. Napról napra döntéseket kell hoz-
nunk, meg kell vívnunk külső és belső küzdelmeinket, hogy helyesen 
tudjunk dönteni. És ha már a döntésről beszéltem, engedjétek meg, 
hogy ezzel kapcsolatban – útravalóként – elmondjak egy számomra 
kedves kis történetet.

Egy 92 éves idős ember szépen megfésülködött, megborotvál-
kozott, felöltözött, és reggel 8 órakor elindult az idősek otthonába. 

Mivel felesége már nem élt, úgy érezte muszáj elhagyni házát.
Az idősek otthona előterében várakozott és rámosolygott az ápo-

lónővérre, mikor mondta, hogy kész a szobája.
Miközben a lift  felé tartottak, a nővér röviden elmondta, milyen 

is az ő kis szobája, elmesélte milyen színű a függöny és az ágytakaró.
Nagyon tetszik – lelkendezett a bácsika, mint egy 8 éves kisgye-

rek, aki most kapja meg élete első szobáját. Mire a nővér: 
- Kedves Mihály, még nem is látta a szobát, várjon egy kicsit.
- Az nem baj – közli.
A boldogság az mindentől független dolog. A boldogságot füg-

getlenül választottam. Az, hogy a szoba tetszik – vagy sem, nem a 
bútoroktól függ vagy a dekorációtól – az attól függ, ahogy én azt 
látni akarom.

Én már a fejemben eldöntöttem, hogy a szoba tetszeni fog. A 
döntésemet minden reggel az ébredésemnél hozom. Dönthetek úgy, 
hogy a napomat az ágyban töltöm, és számolom hány testrészem 
nem működik, mely részeim fájnak, VAGY köszönetet mondhatok 
az égnek a testrészeimért, melyek jól működnek.

Minden nap egy ajándék, ha ki tudom nyitni a szemem , az új 
napra koncentrálok, a szép emlékekre, melyeket az életem során 
gyűjtöttem össze.

Az életkor olyan, mint a bankszámlád: azt veszed le az idő 
előrehaladtával, amit összegyűjtöttél. Ezért az én tanácsom, hogy 
sok-sok boldogságot és szépet rakjál félre emlékeid bankszámlájára. 
A magam részéről köszönöm Nektek, iskolánk legidősebb „olajbo-
gyóinak” azt, hogy hozzájárultatok a lelki bankszámlámhoz, remé-
lem, én is a tiétekhez. Ezért emlékezzetek a következő egyszerű gon-
dolatokra ahhoz, hogy boldogok legyetek!

Szabadulj meg a gyűlölettől.
Szabadulj meg az aggodalmaktól.
Élj egyszerűen.
Adjál több, mert ha adsz, azt is jelenti: van miből.
Várj kevesebbet – mert akkor nem szenvedsz szükséget, és ha a 

vártnál többet kapsz, meglepetésként éled meg a pillanatot.
Végezetül engedjétek meg, hogy gitárkísérettel elénekeljem Nek-

tek azt a dalt, amellyel Ti is búcsúztatok tőlem:
„Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad
Belőlem néhány pillanat.”

Szívem mélyéből kívánom: Áldjon meg benneteket a Jóisten, és 
ragyogtassa Rátok az ő orcáját, hogy ne csak érett, hanem boldog 
felnőttek legyetek.

Tájékoztatás
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda fennál-

lásának 15. évfordulója alkalmából jubileumi évkönyv kiadását 
tervezi. Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a kiadványt meg-
rendelhetik a következő elérhetőségeken:

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.
szentgellert@gmail.com
+36 66 581-170.



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Tisztelt Olvasó!

Néprajzi búvárkodásunk Endrőd tör-
ténetében gyakran tár Önök elé kevés-
bé ismert vagy már a feledésbe merült 
eseményeket, szokásokat. Elsősorban a 
paraszti gazdálkodás és kultúra emléke-
it kutattuk, és ritkán szóltunk a földesúri 
rétegről, mely birtokrendszerében End-
rőd is helyet kapott. Nem rég jelent meg 
a magyarországi kastélyokról egy átfogó 
munka, melyben a Gyomai és Endrődi 
nemesi épületekről kapunk tájékoztatást. 
Az oldalunkon közölt tanulmányrészlet 
ebből a kötetből idéz, melyet Virág Zsolt 
szerző juttatott el számomra még a meg-
jelenés előtt. Kérem olvassák érdeklő-
déssel, hiszen sok új adatot találunk a 
műben! Köszönetemet fejezem ki Virág 
Zsoltnak, amiért rendelkezésünkre bo-
csátotta a jelen tanulmányt.

Virág Zsolt:

Gyomaendrőd–Nagylaposimajor

Wodianer – Wachtler – Bleyleben-
Regner – (Kovács) – Tüköry-kúria

(tiszttartói)
(részlet)

Nagylaposimajor 

Az eredetileg Endrődhöz tartozó 
Nagylaposimajor területe is osztotta a 
hatalmas kiterjedésű gyulai Harruckern-
uradalom sorsát, a harruckerni báró 
Harruckern örökösök 1798-as birtokmeg-

osztása után – a szarvasi ráta részeként 
– a gróf Stockhammer család tulajdoná-
ba került a későbbi major területe. 

Stockhammer Ferdinánd 1836-ban 
20 évre haszonbérbe adta gyomai ura-
dalmát Wodianer Mórné szitányi Ull-
mann Franciskának. Egyes források sze-
rint nem sokkal a bérbe adás után, 1839 
májusában az eladósodott Stockhammer 
végleg eladta a birtokot hitelezője, 
Wodianer Mór feleségének, Ullmann 
Franciskának. 

A Wodianer család egyik ága 
1844-ban kapott magyar nemességet 
„kaprioriai” előnévvel, másik ága 1867-
ben nyert nemességet „maglódi” előnév-
vel. A família előbbi ága – amely Gyomát 
is birtokolta – 1858-ban osztrák lovagi és 
osztrák bárói címet kapott, majd 1874-
ben és 1886-ban magyar bárói rangra 
emelték. 

Az 1861–66-os II. katonai felmérés 
térképén még nem tüntették fel a majort, 
az 1884-es III. katonai felmérés térképén 
azonban már jelölték a „Nagy Lapos” 
nevű gazdasági egységet. A téglalap 
alakú majorban ekkor féltucatnyi épület 
állt, és a csekély felbontású térkép alap-
ján úgy tűnik, hogy ekkor már megvolt a 
kúria is. 

1893-ban báró Wodianer (I.) Albert 
Gyomán 10 057, Endrődön pedig 11 313 
katasztrális holdnyi földterülettel rendel-
kezett. A földbirtokos 1898-ban bekövet-
kezett halála után a nagylaposi birtok-
részt egyik unokahúga, lovag Wachtler 
Gézáné Wodianer Borbála örökölte.

A Wachtler–Wodianer házaspár-
nak két gyermeke született, Wachtler 
Lothar és lovag Bleyleben-Regner Pé-
terné Wachtler Eleonóra. 1911-ben 
Bleylebennét pozsonyi lakosként tün-
tették fel, ekkor 334 katasztrális holddal 
rendelkezett itt, amit Kovács Péter és 
társa gyomai lakosok béreltek. 

A németalföldi eredetű Bleyleben-
Regner család 1610-ben nyert birodalmi 
és osztrák nemességet, valamint lovagi 
rangot. 1911-ben és 1915-ben a família 
egyes ágai osztrák bárói címet kaptak.

1935-ben Bleylebennét a gazdacím-
tár endrődi lakosként említette, ekkor 
1404 katasztrális holdja volt a település 
határában. Fivére, Wachtler Lothar 1935-
ben 653 katasztrális holddal bírt Endrő-
dön, ő Hohenwangelinben élt.

1937-ben Bleyleben-Regner Péterné 
birtokát már álgyesti Tüköry (II.) József 
kezelte. A Tüköry família eredeti neve 
Spiegel volt, a család feltehetően a würt-
tembergi Feketeerdő vidékéről költözött 
Magyarországra. Spiegel János 1792-
ben nemességhonosítási kérvényt nyúj-
tott be a magyar kancelláriához, úgy tűnik 
azonban, hogy a kérvény nem részesült 
kedvező elbírálásban. A família tagjai kö-
zül Spiegel Ignác 1817-ben nagyváradi 
kanonok lett. Spiegel (I.)  József pesti 
polgár 1820-ban magyar nemességet 
kapott – apósával, Kardetter Tamással 
együtt –, ekkor királyi adományt nyert 
az Arad vármegyei Álgyest (Áldófalva) 
helységre is. Spiegel a nemességgel az 
„álgyesti” előnevet is megkapta, egyúttal 
családnevét is Tüköryre (a királyi köny-
vekben Tüköri) változtatta.

Tüköry (I.) József Buda és Pest között 
hajóhidat üzemeltetett, ő emeltette a mai 
Tüköry utcában a Tüköry-palotát, és ő vá-
sárolta meg a família fő birtokát, a Pozse-
ga vármegyei Daruvárt, ahol kastéllyal is 
rendelkezett a família. A diósszentpáli, és 
egy időben a girincsi kastély is a család 
tulajdonát képezte.

A família egy másik – magyar nemes-
séget nem szerző – ágának a tagja, ne-
mes Spiegel Ferenc Ignác a körösladányi 
báró Wenckheim-uradalom ispánjaként 
működött, az ő fia volt Tüköry Lajos, az 
1848–49-es szabadságharc honvéd fő-
hadnagya, az olasz szabadságharc már-
tír ezredese. 

1939 után Tüköry (II.) József tulaj-
donába került a birtok, egészen az ál-
lamosításig az ő lakta a kúriát. A II. vi-
lágháború után a kúriát államosították, 
termelőszövetkezeti kezelésbe került, és 
ebédlőként hasznosították. Napjainkban 
magántulajdonban áll az épület.

Tüköry kúria Endrőd

Szihalmi lakásbelső  (Tájház-Szihalom)



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

VÁROSUNK2010. július 11

A Gyomai Református Egyház presbi-
teri üléseinek jegyzőkönyve 1818-tól van 
vezetve rendszeresen és részletesen a 
korabeli egyházi és világi követelmények-
nek megfelelően, kitűnő forrásanyagként 
használható. Nem véletlen talán ez a moz-
zanat sem, mert ez időtől kezdte itt Gyo-
mán negyvennégy esztendős lelkipásztori 
szolgálatát Dávidházi Bekes Sámuel a gyü-
lekezet történetének (1634-1836-ig) írója. 
1862-ben Gyomán elhunyt lelkipásztor itt is 
van eltemetve, sírja a gyomai Öreg teme-
tőben van.

Presbiteri jegyzőkönyv (továbbiakban: 
PJ.) 1836. április 19.- Kalocsa István hely-
béli nótárius felvetése (azaz a település ak-
kori jegyzője):

„Népes Eklézsiánkban a Keresztyén 
Gyülekezetnek az Isteni tiszteletre való ösz-
szehívásában, Halotti tisztességtételekre is 
csak két harangotskák használódhatnak… 
ez bizony szégyen egy ily nagy es tehe-
tős ekklézsiában,…” A jegyző úr harmadik 
harang szolgálatba állítását javasolta. „ … 
egyszersmind felébresztődvén a Három 
harangoknak a szent Gyülekezetnek, Atyá-
nak, Fiúnak, és Szent Léleknek nevében 
való összehívásra való rendeltetése.” 

A harang beszerzésének anyagi alapját 
adakozásból gondolták megvalósítani.” …
akik kitüntetik magokat, ők és utódainak in-
gyen huzódik meg temetéskor a harmadik 
nagy harang. Akik majd e harmadik haran-
got is végtisztességre meghuzatni kíván-
nák, előre adakozzanak erre a célra…” 

PJ. 1841. július 18-án. „Népességünk-
höz és a helység kiterjedéséhez képest, 
felvetődött a nagyobbik Harangunknak 
(ekkor még kettő volt) hangja elhatása… 
határoztatott: Öntődjön ezen harang újra 
és még azonkivül egy harmadik 12 mázsás 
harang ezen fejül… mely aztán ezen írás-
sal öntődött; „A Gyomai Reformata Szent 
Ekklesia Köz jövedelméből lévén Isten jó-
voltából.” 1778-79-ben öntették a mostani 
(1834) kis harangot.

1841-ben Diószegi Mihály bíróságá-
ban a 96 esztendős (1745-ben öntetett) 6 
mázsás harangot becserélték. S egy 12 
mázsás 6 fontos harangot készíttetett a 
gyülekezet tulajdon költségén 2216 Vál-
tóforintokon. Nemes és Nemzetes Komá-
di Kruchió István Úr saját költségén 1076 
váltóforintokon készíttetett egy 5 mázsás 
89 fontos harangot. A harangot be avat-
tatása eset 1841. szeptember 17-én va-
sárnap reggeli istentiszteleten. Halottnak 
legelőször Főtisztelendő Buday Ézsai-
ás superintendensünk utolsó tiszteletére 
huzattak meg.”

PJ. 1871. szeptember 10. Egy kis ha-
rangot - sajnos nem tudtam beazonosítani 
melyiket - a gyomai gyülekezet oda adomá-
nyozott az erdélyi Krassó- Szörény várme-
gyei Bunyaszekszárd  ref. gyülekezetének. 
Az egyház levéltárában található az ottani 
lelkipásztor Nyeste István tiszteletes úr kö-
szönő levele (ezt a perb.-i jkv.-be is bemá-
solták)/

PJ. 1878. július 7. - Határoztatott, 
hogy a harmadik harangot a faállványról 
„Posdech modor szerinti vasállványokra” 
szereltessék át. Ezen ülésen elhangzott 
javaslat; „készíttessen az egyház új nagy 
harangot (ez lett a negyedik harang), a ha-
rang és orgonapénztárba van annyi pénz, 
hogy 30 mázsányi új harangra és vasáll-
ványra futja.”

Megjegyzendő, hogy ekkorra már az 
1848 előtti harangokból egy sem szolgált 
eredeti állapotában; 1848. április 8-án nagy 
tűz volt Gyomán „a Krucsó-féle harang 
megolvadt, a legnagyobb harang leesvén 
meghasadt, a legrégibb és a legkisebb bár 
leesett épségben megmaradt. E kettő jó 
ideig sátor alatt szolgálatot tett. 1848 őszén 
egy 14 és egy 7 mázsás harangok újraön-
tettek. A kis harang megrepedt a sok félre-
veréskor. 1852. július 31-én a megrepedt 
és újraöntetett kis harang- szaporítva 391 
font lett a toronyba felhúzattatott.”

1879-ben elkészült a negyedik harang. 
Ezt a harangot szorgalmazójáról és készít-
tetőjéről „Garzó harangnak nevezte a nép” 
(Garzó Gyula akkori lp.) A harang felszere-
léssel együtt 40 mázsát nyomott. 6000 frt. 
volt a harang ára. Erre a harangra nagyon 
büszkék voltak eleink, hangja tiszta időben 
elhallatszott Ványáig, de a déli harangszót 
Keselyősön is lehetett hallani. Az új haran-
got Thury János budapesti nagyszerkovács 
szerelte fel. Munkáját a presbitérium kifo-
gásolta a következőkben;

„A régi nagy ha-
rang verése nagyon 
gyors, hangja gyen-
ge, és bágyadt, oly-
annyira, hogy a nép 
néma harangnak ne-
vezte el. Az új nagy-
harangnak is a közeli 
házak szobáiba is 
nem a kongása, ha-
nem csak a bugása 
hallik.” Mindezek el-
lenére a környékbeli 
települések népének 
is megtetszettek a 
gyomai harangok, 
mert pl. „…az öcsö-
di egyház a gyomai 
harangok mintázatát 
kéri, valamint kért 
már „mintázatot” a 
Torontál vármegyei 
Debeljácsa” 1872-
től Torontálvásárhely 
(ref. gyülekezete/
kinek tekintélyes 
hányada Gyomáról 
származott) elismerő 
levelek kíséretében, 
valamint a mezőtúri, 
békési, hódmezővá-
sárhelyi  ótemplom 
presbitériuma. 

1917. május 26-
án elvitték a „Garzó 

harangot másik két társával együtt, maradt 
egy, katonai célokra.”

1922-ben egy 18 mázsás harangot, 
akkori lelkészről Harsányi Pálról „Harsányi 
harangnak mondotta a nép”, felhuztak a to-
ronyba szept. 7-én.

1923. június 8-án huzták fel a toronyba 
a még „elmaradt két harangot”. Ennek ün-
nepélyére Gyomára érkezett Főtiszteletü 
Dr. Balthazár Dezső püspök úr. 

1923. június 6-án Kruchió Antal lelkész 
és neje Papp Vilma „amerikai lakosok” a 
harang alapra 50.000 koronát küldtek.

„1923-ban az iskola felőli oldalon huzták 
fel az új harangokat Gyomának a legszebb 
nyolc ökre (2 pár ökör G. Nagy Lászlóé, 
2 pár ökör Cs. Nagy Dánielé.) vontatta a 
felvirágozott harangokat a szekerekkel a 
vasútállomástól, a templomig. A lakosság 
énekelve, meghatottan kísérte be a haran-
gokat s a világháborúban itthon maradt kis 
harang szava fogadta a nagy testvéreit. A 
felhuzás közben végig énekelt az ünneplő 
tömeg. Esperes úr Harsányi Pál s a presbi-
terek a toronyba is felmentek egy imamon-
dásra s utána megszólaltak…” (Kis Gábor 
néhai gyomai lakos)

PJ. 1944. augusztus.13. - „Az elmúlt hé-
ten a nagyharangot leszerelték és elszállí-
tották. A két középsőt ezen az áron lehetett 
megmenteni. A megmaradt három kisebb 
harang összecsendülése igen kellemes. A 
harangot 14 mázsa súlyban vitték el.”

Cs. Szabó István

A harangokról II. 

*A Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztési Szövetség középisko-
lás diákok és más ifj úsági csoportok, fi atalok szervezett mozgósítá-
sával - egy-két hétig tartó turnusokban - önkéntes ifj úsági építőtá-
bori mozgalmat indít.* 

Az építőtáborok az árvíz sújtotta településeken 2010. július első 
felében kezdődnek és tartanak egész nyáron át, a szeptemberi tanév-
kezdésig. Az árvíz utáni újjáépítést célzó építőtábori mozgalmat kiter-
jesztik a Kárpát-medence és a világ magyarságára. Létszámtól függetle-
nül várnak minden olyan szervezett csoportot - iskolai, klub, cserkész, 
néptáncos, hagyományőrző -, amelynek tagjai erőt éreznek magukban 
a szerencsétlenül járt magyarországi árvízkárosultak megsegítésében.

“Magyarországon százhúsz éve nem pusztított ekkora árvízi ka-
tasztrófa, mint az elmúlt hetekben. Borsod-Abaúj- Zemplén megyében 
tizenegy települést kellett részben vagy egészben kiüríteni. Ötezer em-
ber kényszerült otthonának elhagyására. A házak kártyavárként rogy-
tak vízbe. Vannak, akik mindenüket elvesztették. Házaik összedőltek, 
egész életük munkája odaveszett. Mindent nem képes pótolni az állami 
kárrendezés! A katasztrófát átélt emberek, családok komoly lelki sérü-
léseket is szenvedtek. Ha azt tapasztalják, hogy melléjük állunk, nem 
hagyjuk őket egyedül, visszanyerik életük értelmét, erőt merítenek há-
zaik újjáépítéséhez, az újrakezdéshez...” - áll a közleményben.

A szervezők kérik a hazai és határon túli közösségek tagjait, veze-
tőit, mozgósítsák maradék erejüket, valamint javasolják a szakközépis-
koláknak és a szakképző intézményeknek, hogy - lehetőségük szerint 
- ajánlják fel: diákjaik nyári szakmai gyakorlatuk egy részét az árvízi 
építőtáborban teljesítsék. Az építőtáborban gondoskodnak a táborozók 
teljes ellátásáról - beleértve az egészségügyi ügyeletet is -, biztonságos 
munkafeltételeikről. A 18 éven aluliaktól napi hat óra, a 18 életévüket 
betöltöttektől napi nyolc óra fi zikai munkát várnak. A legjobban teljesí-
tőket - a közösségek döntése alapján - jutalomban részesítik. A jutalom 
ötnapos autóbuszos kirándulás Kárpátaljára, amelynek csúcspontja a 
Tisza újjáépített forrásának felkeresése a Keleti-Kárpátokban. Jelent-
kezni a jaszkun@externet.hu e-mail címen vagy a +36-30-279-1419 
telefonszámon lehet.
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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

Véget ért a labdarúgó bajnokság 
a Megyei I. osztályban

A Gyomaendrődi FC labdarúgói befejezték 
szereplésüket a Megyei I. osztályú labdarú-
gó bajnokság tavaszi szezonjában. A leját-
szott mérkőzések küzdelmes, harcos össze-
csapások voltak. A bajnokság végén a csapat 
a 10. helyen végzett, ezzel alig maradt el az 
év elején kitűzött céltól.

A lejátszott mérkőzések eredményei:
2010. 05. 29.     Békési FC – Gyomaendrődi 
FC     2 : 0
Ifi .:   6 : 1    G.: Kovács R. 

A hazai csapat szabadrúgásból szerzett góljával már a mérkőzés 
elején előnybe került, amit később még növelni is tudott. A vendé-
gek több helyzetet is kialakítottak, de sajnos a gólig nem jutottak 
el, így vereség lett a mérkőzés vége.   

2010. 06. 05.    Gyomaendrődi FC – Kondorosi TE     2 : 4
                          G.: Kéri R., Karászi L.
                          Ifi .:   2 : 1    G.: Molnár T., Lövei T.
A bajnokság utolsó mérkőzésén a sokkal motiváltabb vendégek 
a mérkőzés első negyedórájától eltekintve végig jobban akarták a 
győzelmet, amelyet helyenként jó játékkal meg is szereztek.

A felnőtt csapat év végi helyezése:
10. Gyomaendrődi FC    30 mérk.  10 győz.  6 dönt.  14 ver.     38-
45     36 pont

Az ifj úsági csapat év végi helyezése:
8.  Gyomaendrődi FC    30 mérk.  16 győz.  6 dönt.    8 ver.     73-
39     54 pont

Magyar Kupa eredmények:
2010. 05. 26.     Gyomaendrődi FC – Orosháza FC     2 : 2
                           G.: ifj . Erdősi Gy.

A Magyar Kupában ezzel a döntetlennel a csapat az országos fő-
táblára jutott-Békés megyéből összesen négy csapat-, így ősszel 
további folytatás vár rájuk a kupában. Jó mérkőzést játszott az 
egyesület az azóta az NB II jutott vendégekkel.
A megyében 58 induló csapat közül sikerült kiharcolni ezt az 
eredményt.

Az újság következő számában részletes értékelés lesz a bajnokság 
egészéről. 

Fülöp Zoltán

A GYOMAENDRŐDI ZENEBARÁTOK KAMARAKÓRUS 
GÖDÖLLŐN

Várfi  András, Gyomaendrőd polgármesterének meghívására 2010. 
június 19-20-án a Kamarakórus Gödöllőre látogatott.

A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat keretében megtekintet-
ték a Gödöllői Királyi Kastélyt, majd másnap a Szentháromság temp-
lomban a 9 órai szentmisét kísérték énekükkel. A misét követően Dr. 
Gémesi György Gödöllő polgármestere köszöntötte a gyomaendrődi 
kórust. Az ebédet a Szent István Egyetem Növénytermesztési Tanüze-
mében költhette el a csoport, ahol Dr. Gyuricza Csaba Városunk szü-
löttje, a Tanüzem igazgatója látta vendégül a gyomaendrődieket. Ha-
zaindulás előtt még egy rövid látogatást tettek a Gödöllői Premontrei 
Perjelség kápolnájában. 

FELHÍVÁS
AZ ÖREGSZŐLŐI ISKOLÁK egykor TANULÓI és 

TATNÍTÓIK 2010-ben szeretnék:
1. A CSÁKI ISKOLÁNAK EMLÉKOSZLOPOT állítani, 

arra helyezni az iskola EMLÉKTÁBLÁJÁT és keresztjét.
2. A SZENT IMRE ISKOLA keresztjét EMLÉKOSZLOP-

RA helyezni
3. A 7 iskola EMLÉKKÖNYVÉBE sok anyagot gyűjteni.
Kérjük támogatásukat mielőbb!
Az emléktábla felirata:
II. SZŐLŐSKERTI KISPERESI CSÁKI ISKOLA 1893-1975
ÁLLÍTTATTÁK AZ ITT TANULÓK ÉS TANÍTÓK 2010

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
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Egy apró kavics 
az endrődi Népház történetéhez…

Az Endrődiek Baráti Köre Rózsahegyi-Napokra szóló meghívó-
ját olvasva a szép műsortervek mellett megdöbbent az a hír, hogy 
azokban a napokban az endrődi Népház megalakulásának 80. évfor-
dulós ünneplésére is sor kerül… 80 év! – Visszadöbbenek rá, mivel 
a Népház létrejötte első éveihez felejthetetlen piciny-gyermekkori 
családi emlékek fűznek… S mindez most előbukkan: Édesanyám, 
édesapám, Bátyám, Hugocskám – a végleg Égi-Mezőkre távozottak 
—, s magam, az Őket méltatlanul túlélő, magam is 80 éven már túl-
lévő, kedves-szép emléküket felidézve…

A Népháznak — kezdetben — vendéglője is volt. Az alapító 
Csernus Mihály apátplébános odahívta úr édesapámat, Kondor Jó-
zsefet, akinek már két gyermeke volt, s noha tanultsága folytán szo-
bafestő és fényképész; gyakorlása folytán „italmérő”, … ő ugyanis 16 
éves kora óta anyai nagybátyja mellett KORONA vendéglőjében ezt 
a mesterséget is kitanulta, közben azonban az évek során mégis saját  
tanult mesterségeit folytatta. (A családi történetekből úgy tudjuk, a 
Nagybácsi, Szabó Imre, mindig akkor veszett össze unokaöccsével 
és vonta meg tőle a szolgálati jogát, amikor Jóska nemcsak megnő-
sült, de kétévenként gyermekei is születtek.) Talán nem is tartozik 
ide, a Népház történetéhez - ám ez egyben családtörténeti emlékezés 
is -:  sem az én, sem a bátyám születési házát nem sikerült megtudni; 
csupán a Terka húgocskám születési helye ismert, s az a Népház…

Terézia húgocskám bölcsőjét a Népházban ringattuk…
1931 júniusában született a Kishúgunk… a Bátyám és én 5 és 7 

évünkkel — visszaidézgettük ezt még Bátyám életében … nagyon-
nagyon szép gyerekkorra emlékeztünk, s emlékszem ma már csak 
egyedül én…

A Népház keleti részén volt egy kis lakás, ott élt a Kondor csa-
lád… Az udvaron kuglipálya… Attól távolabb néhány kicsi virág-
ágyás, ahová Édesanyánk már kora tavasszal virágokat ültetett… A 
virágágyások mellett néhány kerti szék - csupán kettő-három fért 
el a piciny asztalka mellett, közel egymáshoz. Ide tértek be délutá-
nonként, s kora estelig ott időztek a falu „előkelőségei”, tanult embe-
rei: kispapok, jegyzők, orvosok… Talán nem is csak néhány pohár 
sörre, borra, inkább csak az „eszmecserére”, és hogy „sportoljanak” 
— kuglizzanak— egy kicsit. Joca bátyám és én nemcsak a kugli-
bábuk felállítására voltunk készen a pálya szélén, „szolgálatra vár-
va”, hanem a vendégek által megkívánt szórakoztatásra is.  Nemes 
szórakoztatási gyakorlatunk volt:  nem csupán az óvodában tanult 
gyermekversikéket tudtuk, de Arany János s Petőfi  verseiből is jó 
néhányat. Édesapánk ösztönzött minket a verstanulásra. A vendé-
gek nemcsak kértek erre, de szívesen hallgatták is, megjutalmazva 
minket a versmondásért, kugli-bábuk állításáért egy-egy pengővel.

Felejthetetlen szép kora-gyerekkori emlékek!

Inkább az én személyes emlékem, mint a Népház történetéhez 
tartozó, mégis ideírom. Mikor eljött az ősz, s elmaradtak a kerti 
vendégek, mert hideg szél is fújt, Bátyám és én a kuglipálya elár-

vultságán merengve, kukoricaszemekből „házat” formáztunk a kug-
lipályára… Ősz, szelek, hideg, amikor már ki sem merészkedtünk… 
S tavasszal kikeltek a kukoricaszemek… Édesapánk csak akkor esz-
mélt rá, amikor már – tavaszodván – rendbe kellett tenni az udvart, 
s Édesanyánknak is a kis kert-ágyásokat újjávarázsolni. A kuglipá-
lyán szép kis  ház-alakokra formázódtak az ősszel elvetett kukorica-
magvak. Némi kis szidást kaptam ezért, bár Édesapám nevetgélése 
kísérte — így valahogy mégis dicsérte gyermekei ötletességét, bár 
neki nem kis munkájába került, hogy a kuglipálya újra kuglipálya 
legyen. 

A Népház történetéhez tartozik, hogy az első emeleten volt a 
vendéglő rész, a földszinten pedig (vagy fordítva?) egy szabályos 
„moziterem”. Szabályos abban az értelemben, hogy felső magaslatá-
ról lejtősen leereszkedő padlózata volt, s rajta székek süllyesztetten. 
Ezt még mi is, gyermekek, láttuk, s azt a hírt is hallottuk, hogy az 
Apátplébános úr Endrőd falu moziját is a Népházban szeretné látni, 
ahol erre minden előkészület készen állt.  Kérvények mentek – jöt-
tek az elutasító válaszok… Nem tudom, milyen országos szervek 
döntöttek ebben…

Azt tudom, hogy Szabó Imre vendéglő-, szálloda- és 
mozitulajdonos már 1921 óta birtokolta Endrődön a mozi-vetítés 
jogát, már a némafi lm korától, s noha csak lejtős dobogókra rögzí-
tett székű moziteremmel, ezt senki tőle el nem vehette…

(A Kondor családot pedig visszavette, amikor egyetlen fi a meg-
halt, azzal a kecsegtetéssel, hogy Szabó Imre vendéglő-, szálloda- 
és mozitulajdonos örököse majd Kondor József lesz három gyer-
mekével — keserves évtizedek a boldog kora-gyerekség után— az 
„örökség” is porrá lett. Édesapánk öngyilkosságát akkor követte el, 
amikor az egész KORONÁT 1950-ben államosították… Ám ez már 
nem a Népház, hanem a Kondor család történetéhez tartozik.)

Ám, mintha a bekövetkező — évtizedek múltán következő — 
tragédiát előlegezné… emlékszem: viharos szél kerekedett úgy fél-
úton a NÉPHÁZTÓL a KORONÁIG vezető úton, amikor Húgocska 
csecsemő-kocsijával mentünk új „otthonunk” felé…

M. Kondor Viktória

* * *
Levél a hunyai polgármester asszonynak, 

Petényi Szilárdnénak
2010. május 23. Pünkösdvasárnap

 Kedves Anikó!

Mélyen meghatódva szeretném megköszönni a pénteki felejt-
hetetlenül szép ünnepet, a melegszívű, aranyos fogadtatást, nagy-
vonalú vendéglátást.

Köszönöm az emlékmű gondolatának támogatását – mind er-
kölcsi, mind anyagai vonatkozásban -, sok-sok szeretetteljes fára-
dozásodat a megvalósítás érdekében.

Köszönjük Hunya minden polgárának hozzájárulását, jelenlé-
tét, irántunk megnyilvánuló szeretetét!

Szívből gratulálok elért eredményetekhez, a rendezett, szép kör-
nyezethez, sikeres munkádhoz. Kívánok további jó munkát, továb-
bi szép sikereket, derűt, egészséget, Isten áldását!

Sok-sok köszönettel, szeretettel, őszinte barátsággal,
Marietta

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!
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Helyünk a világban

A TÁMOP 3.1.4. jelű „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés 
– Innovatív intézményekben” program keretén belül háromnapos pro-
jektet tartottunk a szociális kompetencia fejlesztése érdekében. 

Az első napon az „én” dimenzióit célozzuk meg, azzal a szándékkal, 
hogy ösztönözzük és elindítsuk a tanulókat az önmaguk megismerése 
felé vezető úton.

A második napon különféle társas viszonyok vizsgálatával elsősor-
ban az identitástudat erősítését, valamint a társas kompetenciák fejlesz-
tését helyeztük a középpontba.

A harmadik napon a tanulók életkori sajátságainak megfelelő mó-
don dolgoztuk fel egy-egy ünnep szellemi és formai szerkezetét.

A tanulók többek között szerepjátékokat játszottak, plakátokat ké-
szítettek, állatkerti kiránduláson vettek részt és számtalan más érdekes 
feladatot oldottak meg a három nap alatt.

Évzáró

52 kitűnő tanuló kapott oklevelet és ajándékot az ünnepségen. Az 
országos versenyeken az első 6 helyezést elért sportolókat, angolosokat 
gravírozott CD tartóval és oklevéllel jutalmazta az önkormányzat. 

A Gergely diák-díjat Geszti Brigitta 8. b és Szabó Zoltán 8. a osztályos 
tanuló kapta.

Gyomaendrőd jó tanulója – jó sportolója díjat Szigetvári Denissza 
2. a osztályos tanuló vihette haza. Szerető József 6.a és Dudás Réka 5.a 
osztályos tanulók a körzet legjobb sportolói voltak korosztályukban. Ők 
kupát kaptak a Körzeti Diáksport Bizottság elnökétől. 

Szabó Antal – egykori endrődi diák, a kecskeméti Zrínyi Ilona Álta-
lános Iskola igazgatójának ajándékát, egy-egy szép könyvet a 3-8. évfo-
lyamok legjobb matematikusai kapták. 

A nagylaposi Birkacsárda által kiírt rajzpályázatot Dinya Panna 3. b 
osztályos tanuló nyerte. Díját, egy nyolcezer forintos utalványt Csákvári 
Katalin, az étterem üzemeltetője adta át. 

Aranyjelvényes minősítés Varsóban

36 fős magyar válogatott tagjaként utazott Varsóba a Nemzetközi 
gyermek atlétikai versenyre Szerető József 6. a osztályos tanulónk. A 
megnyitó ünnepségen ő vitte a magyar zászlót. 

1000 méteres síkfutásban harmadik lett, ezzel az eredménnyel az 
idén harmadszor állhatott a dobogóra. 

Teljesítményéért a Magyar Diáksport Szövetség aranyjelvényes mi-
nősítését kapta meg. A csapatot másodszor kísérte Vaszkán Gábor, a 
magyar válogatott szövetségi edzője.

Kirándulások, játékok 

A felmérések után jóleső lazításként kirándulni mentek a gyerekek. 
Bejárták az országot Szegedtől Visegrádig, Budapesttől Aggtelekig. 

Társaik sorfala közt ballagtak a nyolcadikosok

Dinya Panna átveszi a díjat Csákvári Katalintól

Geszti Brigitta és Szabó Zoltán kapta a Gergely diák-díjat

Jutalmak és jutalomra várók az évzárón

Az utolsó két napot kézműves foglalkozásokkal, üvegfestéssel, 
énekkel, zenével, gyöngyfűzéssel és fürdőlátogatással töltötték el. 

Az iskolai életről sok információt és képet találnak a honlapon: 
www.rozsahegyiiskola.hu



VÁROSUNK2010. július 15
ULTRAHANG Közhasznú Egyesület
A Korszerű Egészségügyi Szolgáltatásért
5500. Gyomaendrőd, Fő u. 187.
Adószám: 18388903-2-04.

2009. évi Közhasznossági jelentés
Az  Egyesület a Pk. 60.082/2004-es számon, 2377-es tételszámon 2004. 

szeptember 07-én a Békés Megyei Bíróságon került bejegyzésre.

Az egyesület tevékenysége:
 - Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi re-

habilitációs tevékenység
 - Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 - Tudományos tevékenység, kutatás
 - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeret terjesztés
 - Emberi és állampolgári jogok védelme

Szöveges beszámoló a 2009. évi közhasznú tevékenységről

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

A 2005. évben megvásárolt ultrahang készülék üzemeltetésére a 
gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézménnyel együttműködési szer-
ződést kötöttünk. Az együttműködési szerződés értelmében az egyesület a 
Városi Egészségügyi Intézményen keresztül a készüléket a lakosság egész-
ségügyi ellátására rendelkezésre bocsátotta.

 
Az egyesület vezetősége két alkalommal ülésezett ahol a vezetőségi ta-

gok 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 terve-
zetét, döntött a pénzeszközök gyűjtésének és felhasználásának módjáról.

Az Egyesület 2009. évben közületektől és a helyi önkormányzatoktól 
támogatást nem kért és nem is kapott. A magánszemélyektől kapott 30 eFt 
támogatást működésének fi nanszírozására használta fel.

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 20.
Dr. Farkasinszki Erzsébet elnök

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

ezer forint

Megnevezés Előző év Tárgy év Változás

2008. 2009.

Saját tőke összesen 558 551 -7

Induló tőke 0 0 0
Tőkeváltozás -7 32 39
 / a tőkeváltozásra ható tényezők
a tevékenység előző évi eredménye -7
Tárgy évi eredmény -7 32 39
  / eredményre ható tényezők
a) működésre kapott támogatások 30 30 0
b) egyéb bevételek 360 406 46

c) működési költségek 397 404 7

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

ezer forint

Támogató megnevezése
Támogatott 
cél

Támogatás 
összege

Önkormányzati Támogatások 0

0
Magánszemélyek által nyújtott 
támogatások 30

Működési 
költségek 
kifi zetése

30

Közületek által nyújtott 
támogatások 0

0

Egyszerűsített éves beszámoló 2009. év

ezer 
forint

Sorsz. Megenevezés 2008 2009

1 Befektetett eszközök 5121 5121

2      Immateriális javak 0 0
3      Tárgyi eszközök 5121 5121
4      Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

5 Forgóeszközök 550 586

6      Készletek 0 0
7      Követelések 0 0
8      Értékpapírok 0 0
9      Pénzeszközök 550 586

10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5671 5707

11 Saját tőke 551 583

12      Induló tőke / jegyzett tőke 0 0
13      Tőkeváltozás / eredmény 558 551
14      Lekötött tartalék 0 0
15      Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -7 32
16      Táérgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0

17 Tartalék 5048 5018

18 Céltartalékok 0 0

19 Kötelezettségek 72 106

20      Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
21      Rövid lejáratú kötelezettségek 72 106

22 FORRÁSOK ÖSSZESEN 5671 5707
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

Százszorszép Óvoda hírei
A TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hoz-

záférés innovatív intézményekben” című pályázat keretében két 
alkalommal is kirándulást szervezhettünk óvodás gyermekeink 
nagy örömére.

2010. május 31-én a Szegedi Vadasparkba utaztunk a közép-
ső- és nagycsoportos gyermekekkel, ahol az időjárás viszontagsá-
gai miatt csak rövid sétát tehettünk, s főleg a zárt kiállító-helyisé-
gekben tudtuk megtekinteni az állatokat. 

Kárpótlásként a Vadasparkhoz közeli Dzsungel játszóházban 
élvezhették gyermekeink a sok-sok mozgásos élményt adó ját-
szótér lehetőségeit. 

Június 10-én a kicsi-, közép- és nagycsoportos gyermekkel 
a szarvasi Arborétumba kirándultunk. Ragyogó napsütéses idő-
ben gyönyörködhettünk a Pepi-kert szépségeiben, a benne lévő 
növény és állatvilágban. 

Sétánkat hajókázással zártuk és tettük emlékezetesebbé.
Május 29-én tartottuk hagyományos Évzáró és Ballagási Ün-

nepségünket.
Ünneplőbe öltöztettük szívünket, óvodánkat; meghitt, színvo-

nalas műsorral zártuk a nevelési évet, s búcsúztattuk iskolába ké-
szülő óvodásainkat.

Június 14-én a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül nagysza-
bású rendezvénnyel kedveskedtünk leendő és jelenlegi óvodása-
inknak, szülőknek, nagyszülőknek, családtagoknak, volt óvodá-
sainknak a már hagyománnyá vált Családi Napon.

A „Kis Százszorszépek” torna, angol, zene-ovi játékával nyitot-
tuk meg a délutánt, amelyet sok színes, kötetlen, vidám program 
követett: légvárak, pónilovaglás, állatsimogatás, koncert, játszóház, 
tűzoltó-bemutató, arcfestés.

A szakács nénik ízletes paprikás krumplija, a szülők fi nomabb-
nál fi nomabb süteményei még teljesebbé tették a délután.

A családi rendezvényt néptáncos gyermekeink műsorával, kö-
zös táncházzal és tombolázással zártuk.

A nevelési év lezárásaként köszönetet mondunk a Szülők-
nek, akik egész évben támogattak bennünket, együttműködtek 
velünk, segítették munkánkat!

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Százszorszép Óvodájának Nevelőtestülete

Óvodai családi délután

Óvodai kirándulás

Megemlékeztünk a trianoni nemzeti gyászról

 Július 4-én, délután 16 órakor az endrődi templomban megem-
lékeztünk a trianoni nemzeti gyászról, arról, hogy 90 évvel ezelőtt 
írták alá Trianonban azt a tragikus szerződést, melynek értelmében 
Hazánkat feldarabolták. Magyarország elveszítette területe 2/3-ad 
részét.

Iványi László tb. kanonok, plébános szentmisét mutatott be a 
magyar nemzetért, és imádkozott az elszakított nemzettársakért.

Fél 5-kor megszólaltak a harangok, emlékeztetve a 90 évvel ez-
előtti szerződés aláírására.

Ezután Dr. Szonda István tartott a templomban előadást, rámu-
tatva a történelmi háttérre.

Végül Polányi Éva tanárnő szavalta el Tompa Mihály: Mult, je-
len s jövő c. versét.

Július 4-e eddig a nemzeti gyász napja volt. Bízunk, hogy ezután 
a Nemzeti Összetartozás Napja lesz.
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„KörKörös” utazás 
a „Bárkával” az irodalom vizein

Amikor még csak ter-
vezgettük, hogy létrehozunk 
egy kulturális műhelyet, so-
kat tanakodtunk, miképpen 
lehet majd a programokat 
megszervezni. Aztán kide-
rült, az élet szervezi magát. 
Első kötetbemutatónkra (ak-
kor még csak két hónapja 
nyitottunk) a bátor alkotó 
(Balogh Tamás) maga ajánl-
kozott, s ez később gyakran 
megismétlődött. Azért is 
nagy öröm ez, mert ilyenkor 
érezzük a bizalmat, s hogy 
minden különösebb reklám 
nélkül, szájhagyomány út-
ján terjed a műhely híre, ha 
működik.

Idén márciusban az a 
megtiszteltetés ért bennünket, hogy bejelentkezett a Bárka folyóirat 
egy irodalmi délutánra. Egy-egy ilyen ajánlat hetekre derűssé teszi 
napjainkat, s aztán következik a munka: egyeztetés, anyaggyűjtés, 
felkészülés, a meghívók nyomtatása, széthordása, a vendéglátáshoz 
valami finomság készítése, majd a könyvesbolt átrendezése. S ha 
mindez megvan, jöhetnek a vendégek. Most június 2-án 18 óra-
kor találkozhatott a közönség az alkotókkal. Kiderült, hogy nem 
csak a Bárkát kívánják népszerűsíteni, hanem egy a Körös Irodalmi 
Társaság által KörKörös címmel megjelentetett antológiát is. Elek 
Tibor főszerkesztő, kritikus, irodalomtörténésszel három Bárka-díjas 
fiatal Békés megyei irodalmár érkezett. A gyomaendrődi Darvasi 
Ferenc, akinek eddig irodalom- és színházkritikáit olvashattuk most 
novelláiból adott ízelítőt. Örömmel hallottuk, hogy Ferinek már 
nyomdában az első önálló kritikai gyűjteménye, de jövőre tervezi 
egy prózakötet összeállítását is. (Íme, máris egy potenciális találko-
zó.) A szarvasi Hartay Csaba költő újságíróról megtudtuk, hogy 
polgári foglalkozásának semmi köze az irodalomhoz. Családi vál-
lalkozásban egy szarvasmarhatelepen dolgozik, az írás nála az élet 
„mellékterméke”. Rendszeres jegyzetírója a beol.hu internetes por-
tálnak. Merész, egyéni hangulatú verseivel hamar szívünkbe lopta 
magát. A gyulai Kiss László (szerkesztő, prózaíró, tanár) már járt 
nálunk Balogh Tamás beszélgetőtársaként az Álmodozók irkafirkája 
tanulmánykötet bemutatóján. Most ő is novelláiból adott ízelítőt. 
A kötetben szerepel Elek Tibor egyik esszéje a kritikáról, tőle ebből 
az írásból hallgathattunk részleteket. A műveket a szerzők maguk 
kívánták felolvasni, ami mindig jelent valami plusz élményt a hall-
gatónak.

Az antológiából ugyan csak a bemutatón lehetett vásárolni, 

azonban minden szerzőtől kapható valamilyen alkotás üzletünkben, 
melyeket ajánlok szíves figyelmükbe: Hartay Csaba: Nyúlzug (ver-
sek), Elek Tibor: Fényben és árnyékban (tanulmányok), Kiss László: 
Szinbád nem megy haza (prózakötet).

Sajnos az utolsó három irodalmi rendezvényünk azzal kezdődött, 
hogy gyertyát gyújtottunk műhelyünk egy-egy eltávozott kedves tá-
mogatójáért. Ősszel Hunya Alajos bácsitól búcsúztunk, aki a kezde-
tektől rendszeresen látogatta műsoros estjeinket. Télen Szilágyi Feri 
bácsitól, aki mecénásunk, vásárlónk, vendégünk és vendéglátónk 
egyszóval felejthetetlen jó barátunk volt. Ezen a tavaszi délutánon 
Vermes Éva halálhírét kellett bejelentenünk, akinek két kötetét (A 
fecskék délre szállnak, Egymásba zárva) is bemutattuk az elmúlt 
években. Következő számunkban róla is közlünk egy megemléke-
zést.

OlGi

Tudásházi éjszakák – Valuska Sárával

A Múzeumok éjszakája rendezvénysorozathoz kapcsolódóan 
június 19-én Békéscsabán, a Megyei Tudásház és Könyvtárban a 
Tudásházi éjszakák eseményein vehettek részt az érdeklődők. A kora 
délutántól kezdődő programok között volt Valuska Sára könyvbe-
mutatója. A tizenhét éves szerzőt két kötetéről, a Fresylláról és a 
Friannárról kérdezte Fekete Gabriella magyartanár, az intézmény 
munkatársa. A beszélgetés jó hangulatban folyt, a közönség közül 
többen bekapcsolódtak, és próbálták megtudni, hogy kezd el valaki 
ilyen fiatalon regényt írni, milyen nehézségekbe ütközik, aki köny-
vet akar kiadni, hogy tekint a környezete arra, aki kitartóan dolgozik 
a céljai eléréséért. A beszélgetés végén az érdeklődők dedikáltathat-
ták a könyveket.

Zárásképpen a résztvevők néhány dalt hallgattak meg a Tűzme-
nedék együttes tagjaitól.

Hartay Csaba Kiss László

Darvasi Ferenc Elek Tibor
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Július

Spanyol torrijas

2 tojás sárgáját 1 evőkanál porcukorral, tejjel és egy evőkanál száraz fehérborral 
habosra keverünk, fahéjjal ízesítjük. Szikkadt kalácsszeleteket mártunk bele és 
forró olajban kisütjük. Melegen, fahéjas porcukorral tálaljuk. 

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!

BOHRÁT ELEK, aki Endrődön a Sza-
badság úton lakott, 83 éves korában az Égi 
Hazába költözött. Gyászolja családja

 ifj . FILIPOVICS LAJOS, aki Endrődön 
a Dr. Csókási Béla téren lakott, 53 éves ko-
rában hosszú szenvedés után földi pályafu-
rását befejezte. Gyászolják: felesége, gyer-
mekei, unokái, testvérei és családja

 GYURICZA ÁRPÁDNÉ TÍMÁR KLÁ-
RA, aki Hunyán élt, 82 éves korában visz-
szaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolják: 
családja és a rokonság

SÓCZÓ JÓZSEF, aki Hunya, Jókai u. 
9. sz. alatt élt, 71 éves korában visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Gyászolja: testvére, 
sógora, annak gyermekei, unokái, unoka-
húgának férje, rokonai, szomszédjai, isme-
rősei

VARJÚ MIKLÓS, aki Endrődön az 
Endrődi úton lakott, 67 éves korában az 
Égi Hazába költözött. Gyászolja: lánya, 
unokája, testvérei és rokonság

VASZKÓ GYÖRGY, aki Endrődön a 
Micsurin utcában lakott, 89 éves korában 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolják: 
fi ai, menyei, unokái, dédunokái és a rokon-
ság

†
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.

Lankó Pál
Kmellár Béla
Iványi Ervin
Rumi György
Lestyán Béla
Bacsa István
Bacsa Mária
Gonda Mária
Hunya Irma
Galambos Er-
zsébet

Tímár Irma
Véger Kata

Kulik Benő
Iványi István
Tímár Vince

Szüreti bál a Décsi paskomon

Paskomi iskolai csoportkép az 1960-as évekből

Fényképalbum
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Kedves vásárlóim!
Júliusi 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

Hősök napja
 Hagyományosan megünnepeltük hőseinket május utolsó vasárnap-

ján. Idén ez a nap kétszeresen is fontos volt számunkra, hiszen hőseink 
ünneplése mellett ünnepeltük azt is, hogy „lemostuk a gyalázatot”. Köz-
tudott, hogy tavaly vandál módon megrongálták a II. világháborús em-
lékművet. Az okozott anyagi kár mellett sokkal nagyobb az erkölcsi kár, 
mondjuk ki, gyalázat, hisz 183 hősi halott emlékét gyalázták meg a ron-
gálással. Közadakozásból most helyreállítottuk az emlékművet.

Az ünnepség 10 órakor szentmisével kezdődött, melyet hőseinkért 
ajánlott fel Iványi László plébános, tb. kanonok. Mise után az ünnepség a 
Hősök terén folytatódott. Az ünnepi szónok Endrőd szülötte, Dr. Turi-Ko-
vács Béla képviselő úr volt. Az ünnepségen közreműködött a Városi Zene- 
és Művészeti Iskola, valamint a Gyomaendrődi Zenebarátok Kórusa. 

Az ünnepséget jelenlétükkel megtisztelték: Wertheim Albert nyugál-
lományú ezredes, Gulyás László őrnagy, helyőrség parancsnok és Soós 
Mihály százados, érdekvédelmi tiszt.

A felújított emlékművet újraszentelte Iványi László tb. kanonok.
Az ünnepség koszorúzással ért véget.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a megrongált emlék-

mű helyreállítására adakoztak:
Endrődiek Baráti Köre májusi találkozóján részt vevők, Polgármesteri 

Hivatal, Honismereti Alapítvány, Ambrózi Lászlóné, Gergelyné Kertes Ka-
talin Békéscsaba, Márjalaki József, Dr. Gergely Ágnes, Kulik Vendelné Bé-
késcsaba, Vaszkó András, Korcsok Gellértné, Iványi Imréné, N. N., Gonda 
Pálné, Gellai András és Neje, Laczkó Jánosné, Iványi Miklós, Várfi  András 
és Családja, Tímár Vincéné, Városunk újság


