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A tartalomból:

Emlékeim a Népházról - 8. és 13. oldal

Májusban történt - 20. oldal 
XII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, 

I. Pünkösdi Bográcsos Ételfőző Fesztivál és 
Családi Nap - fotók: Weigert József

R e h a b i l i t á l t u k  C s e r n u s  M i h á l y t

Az 1951-ben Hunyára kitelepítettek 
emlékoszlopának felszentelése - 15. oldal

Csodálatos és Isten kegyelme vezérelte 
azt a háromnapos ünnepség sorozatot, amit 
a 80 éves Népház megünneplésére szervez-
tünk 2010. május 7-8-9-én.

Az ünnepségsorozat május 5-én, szer-
dán egy autós zarándokúttal kezdődött Csa-
nádapácára, ahol a Templomos Lovagrend 

nevében koszorút helyeztünk el Csernus 
Mihály sírjánál.

A háromnapos ünnepségsorozat fővéd-
nöke Dr. Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi 
megyéspüspök volt. Az ünnepségsorozatot 
Várfi  András polgármester, védnök nyitott 
meg május 7-én. Majd dom. Ungvölgyi János 
felkérésére Bella Rózsa Pilinszky-díjas tanár, 
grafi kusművész kiállításából nyílt kiállítás a 
földszinti nagyteremben „…az Úr ügyében 
való fáradozásotok nem hiábavaló…” (Pál 
Kor. I. 15; 58) művészi rézkarcaiból, rajzai-
ból. Ezt követte Kiszely Zoltán és Merényi 
Nikolette csodás zenés és irodalmi előadása 
az Endrődi Könyvtárban.

Szombaton került sor a Közéleti Fórum-

ra, mely lelkileg nagyon gazdag programot 
kínált a hallgatóságnak: Hogyan szerezzük 
vissza hitünket? címmel. Prof. Dr. Papp Lajos 
szívsebész, dom. Várszegi Csaba preceptor, 
Vaszkó Irén tanárnő, Dr. Dénes Zoltán egye-
temi docens, plébános és Hídvégi Miklós 
színházrendező válaszoltak a feltett kérdé-
sekre. Nagyon felemelő és érdekes dolgokat 

hallhattunk az előadóktól. Németh Miklós 
Attila nagyszerűen, hozzáértéssel vezette a 
beszélgetést. Az ünnepség fényét emelte a 
Templárius Alapítvány által alapított Csernus 
Mihály emlékérem kiosztása. A kitüntető cí-
met elsőként Prof. Dr. Papp Lajos vehette át, 
aki kiemelkedő módon járul hozzá a magyar-
ságtudat ébrentartásához. A második em-
lékérmet Várfi  András, városunk polgármes-
tere vehette át, aki kiemelkedő módon járult 
hozzá az Endrődi Népház felújításához. Ez-
úton mondunk köszönetet a Gyomaendrődi 
Önkormányzat Képviselő-Testületének az 
eredeti állapotába visszaállított védett épü-
let megmentéséért 
tett fáradozását. A 
harmadik emlék-

Folytatás a 8. oldalon

Kép: Dr. Csernus István, Kövér József szobrászművész, Dr. Szonda István, Iványi László tb. kanonok, 
Várfi  András polgármester

Júniusi, júliusi rendezvények - 16. oldal
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Eladó
 - Endrőd, Dózsa u. 9. 

sz. lakóház: 3 szobás, 
összkomfortos (916 
m2  udvar, a ház ebből 
kb. 100 m2)

 - Ridegvároson 2 föld: 
0,1367 HA és 0,732 
HA

 - BL-7 dízelmotor dará-
lóval és fűrészgéppel

 - kézi kukoricamorzsoló
 - prés, boroshordók, traktor pótkocsi, vetőgép

Érdeklődni lehet az endrődi plébánián: 
Gyomaendrőd, Fő út 1. Tel.: 20/9457-843 vagy 66/283-940

Az Endrődi Közösségi Ház júniusi programja
Június 03. 16.30 Barátság Klub
Június 04. 19.00 Gazdakör
Június 04. 19.00 Éjszakai pingpong
Június 07. 16.00 Nyugdíjas Klub
Június 09. 14.30 Barátság Klub
Június 10. 16.30 Kihelyezett Ifj úsági Egészség délután Dr.   

   Bakanek György előadóval.
Június 11. 14.30 Árusítás
Június 11. 19.00 Éjszakai pingpong
Június 15. 14.00 Árusítás
Június 16. 14.30 Barátság Klub
Június 17. 19.00 Gazdakör
Június 18. 19.00 Éjszakai pingpong
Június 23. 16.30 Barátság Klub

Az Endrődi Közösségi Ház telefonszáma megváltozott. 
Az új: 66/610-538

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
(5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.)

Közhasznúsági jelentése a 2009. évi tevékenységéről

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

Az alapítvány tevékenysége: 
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tehetséges 

diákjai tudásának fejlesztése, rászoruló diákok támogatása.

Mérleg (ezer Ft-ban)
Előző év Tárgyév

Forgóeszközök 420 1354
    Pénzeszköz 420 1354
Eszközök összesen 420 1354
Saját tőke 420 1354
    - induló tőke, jegyzett tőke 30 30
    - tőkeváltozás eredmény 319 390
    - tárgyévi eredmény 71 934
Források összesen 420 1354

Eredménykimutatás (ezer Ft-ban)
Előző év Tárgyév

Összes közhasznú 
tevékenység bevétele

402 1797

   támogatás 130 1370
     - vállalkozástól 60 1060
     - magánszemélytől 70 90
     - alapítótól - -
     - önkormányzattól 100 80
     - központi költségvetéstől 160 140
Egyéb bevétel 12 17
Nem jellemző bevétel - 410
Összes közhasznú
tevékenység költsége 331 863
  - anyagjellegű ráfordítás - 1
  - egyéb ráfordítás 331 452
  - nem jellemző ráfordítás - 410
Tárgyévi eredmény 71 934

Az alapítvány valamennyi bevételét az alapítvány alapszabá-
lyában meghatározott célokra használta fel.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai díjazás nélkül végzik 
tevékenységeiket.

Farkas Zoltánné, az alapítvány képviselője

A Dr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány 
a személyi jövedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 
alapján a magánszemélyek felajánlásából 2009. évben 20 049 
Ft támogatást kapott. A támogatás összege az alapító okiratban 
foglaltaknak megfelelően az alapítvány tőkéjét növeli. A tőke 
kamatát az endrődi születésű, hátrányos helyzetű gyermekek 
továbbtanulásának támogatására használtuk fel.

Köszönjük támogatóink segítségét, továbbra is várjuk támo-
gatásukat! Adószámunk: 19062255-1-04.

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma – Farkas Zoltánné

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány a személyi jö-
vedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján a ma-
gánszemélyek felajánlásából 2009. évben 140 035 Ft támogatást 
kapott. A támogatás összegét az alapító okiratban foglaltaknak 
megfelelően a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tehetséges 
diákjai tudásának fejlesztésére, valamint a rászoruló diákok tá-
mogatására használtuk fel.

Köszönjük támogatóink segítségét, továbbra is várjuk támo-
gatásukat! Adószámunk: 18390162-1-04.

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma – Farkas Zoltánné

A GYOMAENDRŐDI SZENT FLÓRIÁN ALAPÍTVÁNY 
az 1996. évi  CXXVI. Törvény 6.§ (3) bekezdés rendelkezésé-
nek megfelelően ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot és értesíti 
támogatóit, hogy 2008-ban felajánlott SZJA 1%-aiból az adóha-
tóság  41 476 Ft összeget utalt át . Ezt az összeget az alapítvány 
a helyi Tűzvédelmi feladatok megvalósítását biztosító szervezeti 
és technikai feltételei javításának elősegítésére használjuk fel.

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

Gyomaendrőd 2010. 04. 27.
Dinya László, az alapítvány  képviselője

 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

Kiszely Lajosnak és feleségének, Gizikének 45. házassági 
évfordulójuk alkalmából sok boldogságot kívánnak: lányaik Gi-
zike, Editke és családjuk.

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

A képviselő-testület két alkalommal is ülésezett ebben a hónapban. A 
rendkívüli testületi ülésre május 13-án azért került sor, mert a Térségi Kom-
munális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa döntött arról, hogy a Regi-
onális Hulladéklerakó Telep üzemeltetésére gazdasági társaságot hozzon 
létre a 9 tulajdonos önkormányzat külön-külön. Az előző testületi ülés dön-
tésének megfelelően az ügyvédi iroda elkészítette a társasági szerződést, 
illetve elvégezték a tárgyi eszközök becslését is. Ennek alapján a cég neve: 
Regionális Hulladékkezelő Kft., a törzstőkéje 8. 240.000. Ft. A korábbi gesz-
tori megállapodás szerint ez az összeg lakosságarányosan oszlik el a 9 ön-
kormányzat között, így városunk önkormányzatának törzsbetétje 33,85%, 
2. 790. 000 Ft. A társulás ügyvezetője Berkes Zsuzsanna lett. A Képviselő-
testület elfogadta és jóváhagyta az előterjesztést.

Ezen az ülésen tárgyalt a 2. számú háziorvosi körzethelyettesítéssel tör-
ténő ellátásáról és a rendelő tárgyi minimum feltételeinek beszerzéséről is. 

A működéssel kapcsolatos feladatok elvégzésével továbbra is Dr. Tor-
ma Évát, a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosát bízta meg. A 
döntés értelmében 2010. július 1-től a helyettesítést Dr. Palya József és Dr. 
Bánki Gyula háziorvosok fogják majd ellátni. 

2010. május 27-én megtartott ülés polgármesteri beszámolóból érte-
sülhettünk néhány városi eseményekről: (a teljesség igénye nélkül)

- Május elsején megrendezésre került a Sajt- és Túrófesztivál.
- Ugyan ezen a napon ballagási ünnepséget rendeztek a középiskolák.
- Május 7-8-9-én egy rendezvénysorozat volt a városban: a Rózsahegyi 

Kálmán Kistérségi Általános Iskolában 13. alkalommal került megrendezés-
re a „Rózsahegyi Napok” melyen részt vettek az Endrődi Baráti Kör tagjai is. 
Ugyanekkor ünnepelte 80. évfordulóját az Endrődi Népház. A két rendez-
vény összehangoltan, kiállításokkal, előadásokkal tette felejthetetlenné a 
résztvevőknek a három napot. 

- Május 27-én TIOP projektnyitó rendezvény volt a Határ Győző Városi 
Könyvtárban.

Gyomaendrőd Liget Fürdő Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft Felügyelő Bizottsága 2010. május 20-
án ülésezett. A napirendi pontok közül megtárgyalták a fürdő 2009. évi be-
számolóját is.

A tárgyidőszak adózott mérleg szerinti eredménye -21.005 e Ft. A Kft.-
nek 24. 966 e Ft kötelezettsége van, és ezzel szemben 4.419 e Ft követelés 
áll fenn. 

A mérleg kiegészítését szolgálta a fürdő ügyvezetőjének tájékoztatója, 
amelyben magyarázatot adott a mérleg eredményére. 

Mint ismeretes, a fürdő jelenlegi vezetője 2009. 06. 01-től kapott meg-
bízást a tisztség ellátására. Ezt megelőzően az ügyvezetői feladatokat a 
fürdő menedzser látta el, aki szülési szabadságra meneteléig (szeptember 
közepe) menedzserként dolgozott tovább. 

A szöveges értékelésből megtudhattuk, hogy a fürdő átvételekor (júni-
us 1.) az éves tervezett összegből (48 millió) már átutalásra került 30,4 millió 
Ft, majd 06.15-ig további 7,2 millió Ft. 

A megbízáskor vállalt kötelezettség értelmében, a 2009. évben össze-
sen 38 millió Ft támogatást használhatott fel a társaság, így a kötelezett-
ségek csak átütemezéssel, késleltetett fi zetéssel voltak teljesíthetők. Az 
ügyvezető a feladatok átvétele után szembesült azzal is, hogy az előző idő-
szakot érintően még 16,6 millió Ft fi zetési kötelezettség is terheli a költség-
vetést, amiből 13 millió közüzemi számlatartozás volt. Ezen kívül az előző 
évek likviditási gondjainak áthidalására kapott, az átvételkor még fennálló 
12,5 millió Ft tulajdonosi kölcsön is terheli a Kft.-t, aminek törlesztése is ki-
dolgozatlan volt. 

Pénzügyi kimutatás tulajdonosi támogatásról

1. Táblázat

A kedvezőtlen gazdasági és más bizonytalan tényező ellenére is – igaz, 
minimálisan - de képes volt növelni árbevételét a fürdő.

2. Táblázat
Összes árbevétel 2009 2010 %

111. 245 115.278 103,63
A 2008. év szeptemberében kirobbant pénzügyi válság 2009. év máso-

dik felében elérte a gyógy- és termálfürdőket is, amelynek hatásai a 2010. 
évben még tovább erősödtek. Sajnos ez negatívan befolyásolta az eredmé-
nyek alakulását.

A Képviselő-testület a 2009. évi beszámolót elfogadta, a vezető tiszt-

ségviselő felmentvényét megadta, mely szerint az értékelt időszakban a 
munkáját a társaság érdekeinek megfelelően végezte. Kovacsics Imre en-
nek ellenére lemondott, nem kívánja az elkövetkező időben ellátni ügyve-
zetői feladatát, viszont továbbra is hajlandó együttműködni a leendő veze-
téssel az átadás-átvétel időszakában.

Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása

Az Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa, Dr. Torma Éva benyúj-
totta egységes szabadságolási tervét a polgármester úrnak. Beadványában 
azt kérte, hogy 2010. július 26. és augusztus 6. napja közötti időpontban 
a rendelőintézet egységes szabadságolását hagyja jóvá. Az első rendelé-
si nap: 2010. augusztus 9. hétfő. A fenti időtartam alatt a korábbi évekhez 
hasonlóan a Réthy Pál Kórház Rendelőintézete látná el a sürgős eseteket. A 
Képviselő-testület a szabadságolás tervezetet elfogadta.

Beszámoló a 2009. évi szúnyoggyérítésről, valamint tájékoztató 
a 2010. év ehhez kapcsolódó feladatairól

A város önkormányzata 1999. év óta végeztet regionálisan szúnyog-
gyérítést. Az első időszakban 7 települési önkormányzat kötött megállapo-
dást, majd 2002. évben 16 településre bővítették azt. Gyomaendrőd vonat-
kozásában évente több alkalommal történik külterületi holtág légi kémiai 
és biológiai kezelése, illetve lárvairtás. A 2009. év kevésbé szúnyogos szezo-
nok közé tartozott, ezért 2 biológiai lárvairtás, és 3 kémiai szúnyoggyérítés 
történt. Az idei évben a szúnyoggyérítés április 20-án megkezdődött, átla-
gosan 93%-os hatékonysággal. A kémiai gyérítések az időjárás függvényé-
ben valószínűleg május második hetétől lesznek esedékesek.

A Szegényeket és Rászorultakat Segítő Közhasznú Alapítvány 
kérelme

A SZERSA azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a város-
ban biztosítson az alapítvány számára egy épületet, amelyben a rászoruló 
tanulók és felnőttek részére oktatást szervezhet. (Iskolából kimaradt fi ata-
lok és felnőttek képzése a cél.)

A május 13-i rendkívüli testületi ülésen a megüresedett Fő út 62. szám 
alatti ingatlant jelölték ki számukra, de ezt az épületet nem tudták elfogad-
ni annak rossz állapota miatt. Ekkor került megtekintésre a Fő út 81/1 szám 
alatti épület alsó szintje. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 
által használt épület megfelelt az alapítványnak, így az iskola igazgatójával 
a közös használatról és az épület üzemeltetésével kapcsolatos díjakról tár-
gyalások folytak. Ahhoz, hogy a szerződést meg lehessen kötni, elengedhe-
tetlen a Képviselő-testület jóváhagyása. A testület megvitatta, és többségé-
ben elutasította az alapítvány kérelmét.

Tájékoztató a vasúti beruházásról, az endrődi híd felújításáról

2008. évben kezdődött Gyomaendrődön a Mezőtúr-Gyoma vasútsza-
kasz felújítása. A kivitelezés várható befejezése 2009. szeptember 30. volt, 
de a kivitelező az időpontot nem tudta tartani. 2009. november 30-ra jelen-
tette készre a vágányszakasz átépítését. A műszaki átadás-átvétel decem-
ber hónapban megkezdődött. 

A korszerűsítés főbb jellemzői:
- vasútpálya csere
- mellékvágányok felújítása
- vasúti híd felújítása
- zajvédfalak építése
- aluljáró, peronok építése
- mozgáskorlátozottak számára lift építése
- utas tájékoztató berendezések beállítása
A műszaki átadás-átvételi eljárás januárban folytatódott, de a hiányos-

ságok miatt meg is szüntették azt. (Pl.: vezetékek átépítése, a nagylaposi 
megálló fedett várakozóhely hiánya, csatorna helyreállítás, liftek működése, 
aluljáró biztonsága, hangosbemondó működése, útburkolat helyreállítás, 
tereprendezés, zajvédfal felállítás hiányai, stb.)

A beruházó tájékoztatója szerint a kivitelező május 25-re készre jelent-
heti a munkálatokat.

2011. év nyarán kezdődnek 
a Gyoma-Murony-Békéscsaba 
vonalszakasz munkálatai, mely 
keretében készül el a 46-os főút 
és a Mezőtúr-Gyoma vonalsza-
kasz kereszteződésében az alul-
járó. Jelenleg a közbeszerzési 
eljárás előkészítő munkálatai, 
folynak. 

Mint ismeretes, felújításra került az endrődi közúti híd is. Az épülő híd 
beosztása: 2,65 m, + 8,5 m, + 2,65 m. A jelenleg folyó és hátralévő építési 
munkák rövid felsorolása:

- dilatációk elhelyezése 
- közvilágítás és hajózási jelzőtáblák munkálatai
- mederhíd festése
- humuszterítés, padkaépítés, füvesítés
- korlátépítés befejezése
- terelőút elbontása, felvonulási terület rendezése
A Képviselő-testület a felújításokról szóló beszámolót elfogadta.

Lehóczkiné Timár Irén  képviselő

megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Támogatás 42.588.636 68.000.000 53.677219 50.900.000 47.507.095 38.000.000
Tulajdonosi kölcsön 17.000.000 9.600.000 2.900.000
Kapott pénzeszköz összesen 42.588.636 68.000.000 53.677219 50.900.000 50.900.000 50.900.000
Bérleti díjra visszautalandó 12.733.034 15.600.000 15.600.000 15.600.000 16.302.000 17.546.630
Kölcsöntörlesztésre visszautalt 17.000.000
Működésre maradt 46.855.602 52.400.000 38.077.219 27.900.000 34.105.095 20.453.370



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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Elfeledett papjaink

Farkas István

Született: Endrőd, 1899. 
május 24.

Papszentelése Eszter-
gom, 1926. június 20.

1926: Gerendás, segéd-
lelkész

1926: Békésszentandrás
1927: Orosháza
1928. szeptember 1. 

Debrecen Tereziánumban 
prefektus

1930. október 15: Szeg-
halom, ideiglenes helyettes 
segédlelkész

1931. július 1. Gyula, se-
gédlelkész – közben a gyulai 
állami kórházban lelkészi te-

endőket is végzi.
Rokona szerint szívbeteg volt, ezért tartózkodott Gyulán
1942 júliusában ideiglenesen nyugdíjazva
1946 tavaszán kihelyezett káplán.
1946. május 14-i esperesi jegyzőkönyv szerint „Farkas 

István, aki Endrőd határában a Körösön túli részen szervezett 
EXPOSITURABAN működik.” 1948. május 5-én még jelen volt 
az endrődi esperesi kerület papi gyűlésén, ami azt jelenti, 
hogy ott él a Körösön túli részen.

1949. február 18-án Gyulán elhunyt.

Az esperesi kerület 1949. április 26-án tartott gyűlésén így 
emlékezik meg róla Fetzer József esperes:

„Megemlékezik az esperes Farkas István külterületi lelkész 
haláláról. Mint igehirdető a pogányok között élt ő, a legna-
gyobb igénytelenségben, künn szülőfaluja egyszerű hívei kö-
zött. Az volt az egyedüli öröme, hogy betegségében is dol-
gozott. Jutalmazza meg az Isten jó testvérünket az örök haza 
boldogságával.”

NB! 50 éves, 23 éves pap, hosszú betegség, szentségekkel 
ellátva.

Szebeny Gyula

1859. január 2-án született Békésen. Ötéves lehetett, ami-
kor szülei Endrődre költöztek, itt nevelkedett, joggal tarthat-
juk endrődinek. Szebeny László endrődi tanító testvére volt.

1883. áprilisában szentelték pappá, újmiséje április 15-én 
volt Endrődön. (Újmisés szentképét korábbi számunkban már 
közöltük.)

1883. Székelyhídi segédlelkész
1885. Szilágysomlyó segédlelkész
1886 februárjától székelyhídi plébános és esperes
1911. Váradszőlősi plébános
1915. május 3. tb. kanonok 
Meghal tífuszjárványban 1915. október 28-án 57 évesen, 

papi szolgálatának 33. évében, mint nagyváradi tiszteletbeli 
kanonok, az Élesdi Esperesi Kerület alesperese, váradszőllősi 
plébános.

 
Tímár Imre

Született Endrődön, 1796. augusztus 12-én, ugyanezen a 
napon keresztelték meg.

Apja: Tímár György, anyja Matko Mária.
1830-ig teológiatanár Váradon, dogmatikát tanított, majd 

kárásztelki plébános.
1854-től csatári plébános,
1856-tól bihari plébános.
1864. március 28-án, 68 éves korában hunyt el bihari plé-

bánosként. Tb. kanonok és krasznai esperes volt.
Neve még nem szerepel az endrődi templom falán, mivel 

a tábla készítése idején nem tudtunk róla.

(A következőknek mondunk köszönetet az adatok összegyűjté-
séért: Szurovecz Vince pp. káplán, főesperes, békésszentandrási plé-
bános, Dr. Fügedy Antal nagyváradi irodaigazgagó, mezőbikácsi plé-
bános, Szántó Béláné Újkígyós, Farkas Antal és neje Gyomaendrőd))

Diakónus szentelés Szegeden, 1972-ben (bal oldali kép)
Szujó Antal (Endrőd), Szurovecz Vince (Hunya), Samu András 
(Kunszentmárton)

Az endrődi Esperesi Kerület papjai az 1960-as évekből (jobbra)
Álló sor: Baji János, Dr. faragó László, Kovács Andor, Lengyel László, 
Sófalvy Márton, Nyizsnyánszki Lajos, Sánta Antal
Ülnek: Regős András, Révész István, Fetzer József, Bodnár János, Cili 
István

Endrődi vonatkozású papi képek
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

„Kompetencia alapú oktatás bevezetése felmenő 
rendszerben a gyomaendrődi oktatási intézmények-

ben” című pályázati projekt megvalósítása 
a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában

Intézményünk a TÁMOP 3.1.4. pályázati projekt keretében 
a kompetencia alapú oktatás kiterjesztésén túl több, az oktatási 
programok, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetését segí-
tő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai 
módszertani elemeket is alkalmazott az idei tanévben. 

Az újszerű elemek egyike volt a három hetet meghaladó pro-
jekt. Iskolánk 3 projekt megvalósítását vállalta, melyek az 5. a osz-
tályban kerültek megvalósításra a „Matematika-logika”, valamint 
a „Szövegértés-szövegalkotás”kulcskompetencia területeken kom-
petencia alapú oktatási programot, programcsomagot bevezető 2 

kolléganő, Fekécs Éva és 
Hunya Jolán koordinálá-
sával. 

Az első projekt „Az 
ezerszínű ősz” címmel 
valósult meg, melynek 
keretében a tanulók több 
oldalról vehették górcső 
alá a színekben talán 
leggazdagabb évszakot. 
A diákok érdeklődéssel 
fogadták az évszak sok-
oldalú megismerésének 
lehetőségét, és szívesen 
vállalkoztak az egyes 
órákat megelőző, előké-
szítő gyűjtőmunkára, az 
előadásokban való sze-
replésre.

Magyar órára az 
ősszel, a szüreti mun-
kálatokkal kapcsolatos 
verseket, mondókákat, 
meséket gyűjtöttek a 
gyerekek, és a tollba-
mondás is erről szólt. A 

rajz órákon préselt faleveleket ragasztottak a rajzlapra és fantázi-
ájuk határtalanságát felhasználva érdekesebbnél érdekesebb for-
mákká egészítették ki azokat rajzaikon. Emellett a levél erezetét 
alapul véve, és a vonalakat tovább folytatva igényes, szép mozaik-

képek is születtek az ügyes kezek alatt. Környezetismeret órán a 
gyerekek megismerkedhettek az őszi erdő fáinak és lakóinak éle-
tével. Angol és német órán 
a Halloween és a Márton 
nap került előtérbe, míg 
ének órán az évszakhoz kap-
csolódó, az elmúlást idéző 
komolyzenét hallgattak, és 
szüreti dalokat tanultak a 
gyerekek, technika órán pe-
dig határtalan fantáziával 
mutatták meg, hogy milyen 
egyszerű, de nagyszerű játé-
kokat lehet készíteni például 
dióhéjból. 

Területi Versmondó 
Versenyen

A Vésztőn rendezett 
XVII. Területi Versmondó 
Versenyen Hunya Réka, a 
Kis Bálint Általános Iskola 
és Óvoda 6.b osztályos ta-
nulója az előkelő harmadik 
helyen végzett.

Felkészítője Hunya Jolán 
tanárnő volt.

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA 
TANTESTÜLETÉNEK KIRÁNDULÁSA

A gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda a 
2009/2010. tanévben a TÁMOP 3.1.4. pályázat megvalósításában 
vesz részt. Ennek keretében május 14-én hospitációs napon vett 
részt a tantestület a Somogy megyei Lengyeltótiban működő Fodor 
András Óvoda, Iskola, Szak-és Szakmai Szolgáltató Intézményben.

Ez egy többcélú és többfunkciójú intézmény, amely számunkra 
újdonság volt.

Az iskola 1998. március 15-e óta viseli a Kossuth-díjas költő, 
Fodor András nevét. Ebben az évben készült el dr. Szebenyi Péter 
professzor iránymutatásával a ma is érvényes pedagógiai program-
ja és a nevelőtestület első egyedi tanterve. Ezzel kezdetét vette az 
a folyamat, amellyel az iskola egyre ismertebbé vált az országban. 
Úttörő szerepet vállalt a közoktatási minőségfejlesztési modellek 
kipróbálásában és fejlesztésében. 

Az intézmény részt vett a Comenius II. modell kiépítésében és 
óvodákban és iskolákban segítette a partnerközpontú működés ki-
alakítását. Ezért a munkájáért 2002-ben országosan is az elsők kö-
zött részesült elismerésben a Közoktatás Minőségért Díj Kiválóság 
kategóriában.

Ebben az intézményben nevelőink 2-2 órát látogattak meg, 
mindenki érdeklődése és szakiránya szerint.  Az órák megbeszé-
lése után Zsombok Lajos főigazgató mutatta be intézményt. A 
szakszolgálat pszichológusa a pályaválasztási tanácsadásról, a 7. és 
8. osztályos tanulók pályaorientációs segítéséről tartott előadást. 
Ezután meglátogattuk a művészeti iskolát és az uszodát. A nap to-
vábbi részében kötetlenül beszélgettünk a lengyeltóti kollégákkal. 
Érdekes és tanulságos eszmecserét folytattunk, amely sokat segít 
majd további munkánkban.

Utunk során ismerkedtünk a környékkel. Felkerestük a szom-
szédos Buzsákot, ahol a tájházat tekintettük meg, amely hímzéséről 
híres. A közeli Niklán pedig Berzsenyi Dániel egykori lakóhelyét is 
meglátogattuk.

Hasznos tapasztalatokkal és gazdag élményekkel tértünk haza 
a Dunántúlról.

Ezerszínű ősz - Márton nap

Ezerszínű ősz 

Területi Versmondó Versenyen
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Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

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

Szentmise Csernus apát úrért
Kedves Testvérek!

A mai nap (május 9.) dupla ünnep End-
rőd életében. Ma ünnepeljük a templomunk 
felszentelését, valamint azt, hogy 80 éves a 
hajdani Katolikus Népház.

Templomunk 1804. november 5-én lett 
kész, és Majzik János kunszentmártoni espe-
res plébános áldotta meg. Jóval később, 1824. 
május 9-én, Vurum József nagyváradi püs-
pök szentelte fel, azaz konszekrálta.

A Népházat Csernus Mihály apátplébá-
nos építtette, melyet 1930. május 9-én Dr. 
Lindenberger János apostoli kormányzó 
szentelt meg.

Csernus Mihály 1888. szeptember 20-án 
született Csanádapácán. Hentes-kocsmáros 
fi a volt. Polgári iskolát Orosházán végezte, 
utána gimnáziumot másutt.

Teológiai tanulmányait Váradon végezte. 
Pappá szentelték 1911. június 29-én.

1911-ben endrődi káplán, majd 
Szilágysomlyó, Orosháza, Békéscsaba, Deb-
recen, Gyula, Debrecen. 1916-ban Debrecen-
ben a Zita Hadiárvaház igazgatója lett. Úgy 
valódi, mint művész nevét (Apáczai István) 
híressé tette. Hamarosan vezető-irányító sze-
rephez jut Debrecen társadalmi és politikai 
köreiben.

1920-ban országgyűlési képviselő.
1923-ban endrődi plébános.
1924-ben c. gerlai apát.
1939-ben kormány főtanácsos. Zeneszer-

ző, politikus, iskolaépítő, újságszerkesztő, 
gazdász, híres szónok.

1944 szeptemberében Budapestre me-
nekül a szovjet csapatok elől. Nem térhetett 
vissza Endrődre. 1946-tól derecskei plébános.

1973. október 13-án életének 85., papsá-
gának 63. évében elhunyt.

Endrődi tevékenysége igen gazdag volt. 
Abban az időben nagy tanyavilág volt End-
rőd körül, a lelkipásztori munkát 24 éven ke-
resztül látta el káplánjaival.

Lelkipásztori munka mellett igen nagy 
építő volt.

Iskolákat épített, bővített, tatarozott, kinn 
a nagy tanyavilágban, és benn a faluban egy-
aránt, de még az akkor ide tartozó Hunyán is.

Tataroztatta a templomot, vaskerítést csi-
náltatott, bevezettette a villanyt.

Szociális téren is érzékeny volt. Sok sze-
gény családot, gyerekeket támogatott anyagi-
lag.

1924-ben írja: „az elmúlt évben 200 sze-
gényt részesítettünk természetbeni segélyben és 

60 szegény tanulót új cipő adománnyal. 1926: 
Húsvétkor, Halottak-napján és Karácsonykor 
kiosztottak több mint 10 mázsa lisztet és igen 
sok élelmiszert.”

1929-ben felépíti a Szent Antal szegény-
házat. „14-16 személyre alkalmas „szegényhá-
zat” létesítettünk. A megnyitást 1930-ra, a 200 
éves alapítás jubileumára hagyjuk.”

Kijárta, hogy a községben betonjárdák 
épüljenek, valamint az Andrásssy úton (ma 
Fő út) és Kondoros felé kövesút.

Gazdálkodott is. Jövedelméből sokat a 
köz javára fordított.

A tantestület munkakedvének fokozásá-
ra minden évben tiszteletdíjat ajánlott fel a 
legjobban fegyelmező és legszebb eredményt 
felmutató tanítóknak. Általában búzát, de 
volt, hogy hízót adott.

1929-ben az egyházközség 200 éves ala-
pításának méltó megülése céljából az egyház-
községi képviselőtestület emeletes kultúrház 
építését határozta el. Csernus apát 30 éves 
szerződést kötött a Magyar Királyi Postaigaz-
gatósággal, a helybeli postahivatal elhelyezé-
se tárgyában. Az ünnepségről ezt írja Cser-
nus apát úr:

„1930 május 8-án este a hívek ezrei vonul-
tak fáklyás menetben, zeneszóval a plébánia 
elé, ahol Kalmár Vince világi elnök üdvözölte 
keresetlen, őszinte szavakkal Dr. Lindenberger 
János apostoli kormányzót. 

Másnap, május 9-én reggel körülbelül 
1.000 felnőtt hívő járult a szentáldozáshoz – 
felajánlván a nyert lelki gyümölcsöt az alapító 
ősök lelki üdvéért.

Délelőtt 9 órakor az egyházközségi képvi-
selőtestület ünnepi közgyűlést tartott, melyen 
az egyházközség történetét Koczkás Sándor 
polgári iskolai igazgató ismertette. A közgyű-
lést Dr. Lindenberger János apostoli kormány-
zó zárta be, felhíván a hívek fi gyelmét az ősök 
áldozatos hitéletére és papjukhoz való öntuda-
tos ragaszkodásukra. 

Az ünnepi nagymisét Dr. Lindenberger 

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

JÚNIUSI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 19 órakor. Hétköznapokon reggel fél 8-kor.
Június 6-án Úrnap: 10, 19 óra

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Csak szeptemberben!

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. 

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

Június 6-án Úrnap: 8 óra

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

Gyomai búcsú: június 5-én szombaton10 órakor
a búcsú főpapja Janes Zoltán nagyszénási plébános

Hunyai búcsú: június 26-án szombaton 10 órakor 
a búcsú főpapja Kövesdy Zolt kunszentmártoni plébános
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János apostoli kormányzó pontifi kálta, míg a 
szentbeszédet P. Ondrovich Tamás S.J. mon-
dotta el. Az asszisztenciában részt vettek: 
Bedák Mátyás kondorosi, Fetzer József szar-
vasi, Molnár János orosházi, Dr. Domanek Pál 
békésszentandrási, Fehér Lajos körösladányi, 
Gáspár István mezőberényi, Szabó Frigyes 
kondorostanyai lelkészek és a helyi papság.

Délelőtt impozáns körmenetet vezetett az 
apostoli kormányzó a felépült Kultúrházhoz és 
ünnepélyesen megáldotta azt. 

Fél 12-kor nagyszabású hangverseny volt 
a Kultúrház mozi termében, ahol az iparos és 
polgári iskola dalárdáin kívül Dr. Lindenberger 
János apostoli kormányzó, Borián Ferenc, a 
Katolikus Népszövetség főtitkára, Haller Ist-
ván, volt vallás- és közoktatásügyi miniszter 
és Csernus Mihály apátplébános tartottak be-
szédeket. 

Délután 1 órakor 400 terítékes közebéd 
volt a Kultúrház nagytermében. A várme-
gyét Dr. Márky Barna, vármegye főjegyző, 
Szentkereszthy Tivadar, királyi tanfelügyelő, 
Dr. Pálka Pál járási főszolgabíró és Dr. Uhrin 
László vármegyei aljegyző képviselték. Több 
felköszöntő után a késő délutáni órákig együtt 
maradt a lelkes nagy társaság. Délután 4 óra-
kor a mirhóvégi iskolában munkás-gyűlés volt, 
míg Dr. Lindenberger János apostoli kormány-
zó ezalatt megáldotta az öregkerti két-tanter-
mes és a varjasi új katolikus iskolákat. 

Hat órakor Szent Imre tiszteletére jubi-
leumi ünnepély volt a Katolikus Népházban 
(kultúrház), melyen a dalárdák kitűnő szá-
mai mellett különösen értékes volt Dr. Uhrin 
László vármegyei aljegyzőnek, községünk szü-
löttjének nagyhatású beszéde és Endrődi József 
helybeli származású színművésznek kitűnő 
alakítása.

Este fél 8 órakor szentséges körmenet fejez-
te be a feledhetetlenül szép ünnepélyt.”

Sokat dolgozott és küzdött Isten országá-
ért. A mennyeiért is, az Isten Igéjének hirde-
tésével, és a földiért is, a kultúra, az oktatás 
ügyéért, az emberekért.

Jutott neki a megpróbáltatásokból és a 
balsorsból. 

Megvádolták, hogy köze volt az endrődi 
csendőrsortűzhöz. Amikor 1989-ben End-
rődre kerültem, lelkiismereti kötelességem-
nek tartottam, hogy utána nézzek ennek. 
Olvastam rendszerváltás előtti kiadványokat, 
a nem éppen egyházbarát szocialista kiad-
ványokat. Azokban sem írták le, hogy köze 
lett volna a sortűzhöz. Amikor még Hosz-
szúpályiban voltam, a plébániai irattárból 
kezembe akadt egy magánlevél, melyet Cser-
nus Mihály derecskei plébános írt az akkori 
hosszúpályi plébánosnak, melyben keserűen 
panaszolja, hogy mivel vádolták Endrődön. 
Aztán Endrődön olyan mendemondát is 
hallottam, hogy a plébánia pinceablakából 
lövetett… aki ismeri egy kicsit is a helyszínt, 
az tudja, hogy ez fi zikailag lehetetlen. A plé-
bánia pinceablakából legföljebb a mai tűzol-
tóságra lehetett volna lövetni, és nem a más 
irányban lévő piac térre.

Kemény jelleme, munkássága hitelesen 
mutatja, hogy evangéliumi rendíthetetlensé-
ge miatt a vallás és egyházellenes diktatórikus 
hatalmaknak útjában állt, a háború után nem 
térhetett vissza Endrődre. 

Féltette a családokat és a fi atalokat, a ke-
resztény jövő zálogait. Nem volt alaptalan ez 
a félelme, hiszen napjainkban tapasztaljuk 
az iskolában és a társadalmi élet különböző 
színterein: mi lett a hit nélküli nevelés ered-
ménye. A gyermek- és életellenes politika 

következtében hatmillióval kevesebb magyar 
él, mint amennyi élhetne. Gyomaendrődnek 
összesen nincs annyi lakója, mint akkor csak 
Endrődnek! (Ma Gyomaendrőd lakossága 
nem éri el a 15.000-ret, akkor meg csak End-
rőd 15-16.000 volt.) A házasságok több mint 
fele válással végződik, és ugrásszerűen meg-
nőtt az elkötelezettség nélküli együttélések 
száma.

Napjaink társadalmi és ideológiai hely-
zete sokban hasonlít ahhoz, amitől hajdanán 
Csernus apát úr tartott. Ugyanis mindmáig 
nem szűnt meg a hit és az egyházellenesség 
sem. Az elmúlt évtizedekben a tudományos-
ság látszatával több generációba, különösen 
pedig a pedagógusokba, belenevelték a most 
is továbbélő materializmust és ateizmust. Ma 
pedig egészen kifi nomult módon, a világ-
nézeti semlegesség álruhájában az ateista és 
materialista ideológia kötelező elfogadását 
erőltetik az állami iskolákban.

Kedves Testvérek! Nekünk, ma élő ma-
gyaroknak is szükségünk van olyan egyházi 
és közéleti vezetőkre, papokra, akik Csernus 
apát úr szellemében élnek, vagyis: dolgoznak 
Istenért, Egyházért, hazáért! Óriási most az 
ország vezetésére megválasztottak felelőssé-
ge. Imádkoznunk kell értük sokat, hogy lehe-
tőségükkel és felelősségükkel helyesen élve, 
Isten akaratát keresve sikerüljön végrehaj-
taniuk történelmi feladatukat. De valójában 
egyikünknek sem lehet más a célja. Ugyanis 
mindnyájunknak, hívőknek és nemhívőknek 
közös a felelőssége népünk sorsának alakítá-
sában.

Nem elég passzívan várni társadalmi 
helyzetünk jobbra fordulását, hanem min-
denkinek részt kell vállalni a változtatásban. 
Mindenki az Istentől kapott talentumai és 
lehetőségei szerint vegyen részt a jelen és a 
jövő építésében.

Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy az 

anyagi helyzet javulását ugyan el lehet érni 
egy újfajta gazdaságpolitikával, ez azonban 
nem elég, ennél sokkal többre van szüksé-
günk a kialakult helyzet megváltoztatásához. 
Erkölcseiben kell megújulnia az egész ma-
gyar társadalomnak! Fel kell ráznunk em-
bertársainkat, s magunkat is, talán még nem 
késő. Halljuk meg a költő szavait!

Életünkből valami elveszett!
Talán az Isten,
Kit felmondás nélkül kilakoltattatok
s azóta a Sátán lett uratok.
Emberek!
Hívjátok vissza az Istent
zászlók selymével és processziókkal,
szívetek kulcsát alázat vánkosán
térdencsúszó hittel hozzátok eléje,
s ha megjelenik a fölvont kapuknál,
kezdjétek el a Holnap hozsannáját!
Emberek!
Életünkből az Isten elveszett;
találjon rá megtisztult szívetek!

(Toronyi István: Valami elveszett)

Magyarok Nagyasszonya segíts minket, 
gyermekeidet, hogy Isten akaratát keresve, 
Csernus Mihály példája szerint építsünk je-
lent és jövőt, Egyházat és hazát egyaránt! 

E beszédet elmondta:  Ivány László 
tb. kanonok, plébános

* * *
E háromnapos ünnepségsorozatból az 

Endrődiek Baráti Köre is kivette részét, 
bekapcsolódva mások rendezvényeibe, de 
saját programjuk is volt. 

A júliusi számban folytatjuk a beszá-
molót.

A Népház falára elhelyezett emléktáb-
lához a Városunk újság is pénzadománnyal 
hozzájárult.

Pünkösdi elsőáldozás Endrődön
2010. május 23.

1. sor: Burai Alexandra, Rafael Mária, Rostás Ágnes, Kurilla Virág, Harnos Tímea
2. sor: Neibort Tibor, Svajcsik Nóra, Orbán Renáta, Rau Mariann, Iványi István
3. sor: Iványi László plébános, Kereki László, Pintér Ottó, Lizicai Norbert, 
 Pfeiferné Varjú Marianna hitoktató
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SZENT MARCELLIN és SZENT PÉTER
Ünnepük: Június 2. + 303. (?)

A két vértanú, Marcellin és Péter neve szerepel a 
szentmise ősi, római kánonjában. Megbízható hagyomány 
e vértanú-párról természetesen ugyanúgy alig áll rendel-
kezésünkre, mint Ágnes, Nereus és Achilles vagy Pongrác 
vértanúságáról. Föltehetően 500 táján készült szenvedés-
történetük jól tájékozottnak és beszédesnek mutatkozik. 
Formája szerint épületes, dicsőítő irat a vértanú-tisztelet 
szolgálatában. Történeti hitelességét azonban már nincs 
módunk megítélni. A két vértanú - az írás szerint - római 
klerikus volt: Marcellin áldozópap, Péter pedig exorcista 
(ördögűző). Diocletianus császár üldözésének idején 
szenvedhettek vértanúhalált.

Damasus pápa azt állítja a két római vértanú sírfel-
iratában, hogy haláluk és temetésük történetét a kivégző 
hóhértól hallotta: „amikor még gyermek voltam”. Helyi 
tiszteletüket Rómában ki lehet mutatni, sírjukat a Via 
Labicanán lévő temetőben tisztelték. Konstantin császár 
bazilikát építtetett oda, melyhez hozzáépíttette anyjának, 
Ilonának a mauzóleumát. A két szent ereklyéi 827-ben a 
Majna menti Seligenstadtba kerültek. 

A két római vértanú életéből a legendás szenvedéstör-
ténet épületes részleteket beszél el:

Amikor Pétert bebörtönözték, megnyerte fogolytár-
sai és őrei bizalmát. Arthemius felügyelő is elpanaszol-
ta gondját: van egy lánya, akit megszállva tart a gonosz 
lélek. Péter ajánlkozott, hogy Krisztus nevében meggyó-

gyítja. Arthemius azonban nem akarta elhinni, hiszen ha 
Péter Istene olyan erős volna, akkor először nyilván sa-
ját szolgáit szabadította volna ki a bilincsekből. De Péter 
bátorította őt, hogy higgyen Isten erejében. Akkor a bör-
tönfelügyelő kettős láncot hozott, és a szentre zárta: „Ha 
Istened kiszabadít ebből a kötelékből, és meggyógyítja a 
lányomat, hinni fogok Krisztusban.” 

A következő éjszaka Péter szabadon, kereszttel a ke-
zében lépett a kételkedő elé, kinek a lánya is teljesen 
meggyógyult. Arthemius egész házanépével rögtön kérte 
a keresztséget, és szabadon engedte a keresztény foglyo-
kat, azokkal együtt, akik meg akartak keresztelkedni. 
Marcellinus, aki papként ugyanabban a börtönben volt, 
mindnyájukat megkeresztelte.

Amikor a bíró megtudta, hogy Marcellin és Péter meg-
keresztelte a felügyelőt és más foglyokat, és mindnyájan 
szabadok, sietve újra elfogatta és egy szigorúbb börtönbe 
záratta őket. Jöttek a kínzók: Marcellint üvegcserepekre 
fektették, Pétert kalodába zárták. Az Úr angyala azonban 
éjjel kiszabadította őket a börtönükből, és megparancsol-
ta nekik, hogy továbbra is erősítsék a keresztény népet 
szóval és tettel. Mindenekelőtt Arthemius bátorítására 
siettek, akinek szintén meg kellett ízlelnie a bíró harag-
ját: családjával együtt megkövezték. Végül Marcellint és 
Pétert egy sötét erdőbe hurcolták, és ott lefejezték.

A legenda még arról is tud, hogy a hóhér látta, amint 
lelküket angyalok kísérték az égbe. Akkor ő is eljutott a 
hitre. 

érmet Prof. Dr. Bakos 
Miklós nagykeresztes 
lovagnak adományoz-

tuk, a Templomos Lovagrend Magyarországi 
Preceptória megalakításában szerzett kimagasló 
érdemekért. Sajnos súlyos betegsége miatt nem 
tudta átvenni az emlékérmet. A negyedik emlék-
érmet Zelenák Zoltán mecénás azért kapta, mert 
kiemelkedő módon járult hozzá a Templomos 
Lovagrend és a Templárius Alapítvány működé-
séhez. Az elismerést mind a ketten június 6-án 
veszik át Budapesten a Nagyboldogasszony 
Templomban tartott ünnepség keretében.

Vasárnap a délelőtti szentmisével folytató-
dott az ünnepségsorozat, ahol az alapítóra, az 
építtetőkre és a Népház létrehozóira emlékez-
tünk. Iványi László tb. kanonok ünnepi szent-
beszédében részletesen beszámolt Csernus Mi-
hály szerepéről, munkásságáról. A szentmisén 
többek között részt vett Dr. Csernus István és 
felesége és több rokona az apát úrnak. Meg kell 
említeni Kovács Antalné Takács Eszter nénit, aki 
annak a Takács Imrének a lánya, aki tervezte és 
építette a Népházat. Délután lett megszentelve 
Csernus Mihály emléktáblája a Népház fő falán. 
Csernus István mondta ki először, hogy Csernus 
Mihály végre rehabilitálva lett Endrődön. Ezután a Templomos Lovag-
rend koszorút helyezett el Kövér József szobrászművész alkotásánál. Ez 
után szakrális kiállítás nyílt, melyet Iványi László plébános nyitott meg, 
majd Dr. Szonda István előadással emlékezett meg a Népház múltjáról. 
A programot Giricz László színes, vetített előadása követte.

Este Díszelőadás keretében „Az operett és musical gyöngyszemei” 
címmel egy színvonalas kulturális programra került sor Oszvald Marika 

főszereplésével, de fellépett még Kiszely Zoli és 
Merényi Nikoletta (szívünknek és városunknak 
oly kedves házaspár), továbbá nagyon tehetsé-
ges énekesek, a Botafogó táncegyüttes tagjai és 
a Színfolt Majorette csoport tagjai. Az est rende-
zője Hídvégi Miklós volt. Méltó befejezése a há-
romnapos ünnepségsorozatnak.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a prog-
ram anyagi támogatásáért: Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának, az Idegenforgalmi Alap, a 
Civil Alap támogatásainak, Németh Dezsőnek, 
a Németh Kft. Ügyvezetőjének, Dinya Lászlónak, 
a Corvo-Bianco Schuh Bt. Ügyvezetőjének, Tari 
Sándornak és feleségének, a Gondozási Köz-
pontnak, a Jucca virágboltnak, a Hárs Hotelnek, 
a Tímár Panzió tulajdonosainak és dolgozóinak.

Köszönetünket fejezzük ki a Rózsahegyi Kál-
mán Általános Iskola vezetőinek és pedagógu-
sainak, az Endrődiek Baráti Köre Egyesület veze-
tőinek és a nagy számban megjelent tagjainak, 
Bella Rózsa grafi kusművésznek és családjának, 
a ClubNetCet Egyesület tagjainak és még sokan 
másoknak.

Külön köszönet illeti Lovász Kálmánné mun-
káját, aki Csernus Mihályról több heti kutatómunka alapján nagyon sok 
és hasznos írásos anyagot gyűjtött össze számunkra. 

Végre Csernus Mihályról, a Népház alapítójáról, számos iskola létre-
hozójáról, járdák és kövesutak megépítőjéről, és sok más dolog megte-
remtőjéről büszkén beszélhetünk Endrődön. Végre előre tekinthetünk 
és lezárhatjuk a múltat. Ez egy közös ünnep, összefogás és megemléke-
zés volt, ami egy nagy összefogás eredményének tekinthető.

Folytatás az 1. oldalról

Rehabilitáltuk Csernus Mihályt



VÁROSUNK2010. június 9

Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
Házi idegen nyelvi vetélkedő

Iskolánk 2010. május 7-én, immár második alkalommal, rendezte 
meg a házi idegen nyelvi vetélkedőjét, melyen a 4-8. évfolyam angol 
vagy német nyelvet tanuló diákjai vettek részt. Számuk elérte - iskolai 
szinten - a közel 100 főt.

Az idei verseny a hagyományok és ünnepek körében zajlott. Elő-
zetes kutatómunkaként, minden benevezett csapatnak készítenie 
kellett az adott ország hagyományait, ünnepeit bemutató plakátot, 
valamint szóban is ismertettek egy-egy, a számukra érdekes szokást, 
ünnepet.

Ezt követte egy műveltségi teszt megoldása, valamint az adott 
korosztálynak megfelelő nyelvtani ismeretekre épülő feladatsor meg-
oldása. Zárásként pedig pop illetve rock együtteseket kellett felismer-
ni rövid dalrészlet alapján.

A tavalyi évhez hasonlóan nagyon szép jutalmakkal távoztak az 
első három helyen végzettek: könyvekkel díjaztuk az elért eredmé-
nyeket.

Az idei lelkesedésre alapozva bízunk abban, hogy jövőre is ilyen 
szép számmal és lelkesedéssel fognak jelentkezni a gyerekek.

Varjú Diána, Kovács Anett Szabina, Fasoláné Mucza Irén

Táncgála 2010 - Békéscsaba

A 16. táncgálán, amit a békéscsabai Jókai Színházban rendeztek 
meg május 1-jén a táncművészet világnapja alkalmából, iskolánk két 
tanulója is szerepelt. Bene Boglárka 3. osztályos és Pfeifer Anna 7. 
osztályos tanuló.

A Városi Alapfokú Művészeti Iskola balett tagozatán az alapfok 4. 
évfolyamos tanulói, közöttük Bene Boglárka Giuseppe Verdi Szicíliai 
vecsernye című operájából a Négy évszak – Tavasz című zenére ké-
szült koreográfi ájára táncolt.

A Nyár című zenei részre készült koreográfi át pedig a továbbkép-
zős 8-9. évfolyamos növendékek adták elő a táncgála közönségének.

Mindkét előadás nagy sikert aratott. Felkészítő pedagógusuk No-
vák Éva balett-tanár.

Rendhagyó órák

2010. május 10-én az első órában a helyi K & H Bank fi ókigazga-
tóval a bankolásról beszélgettünk. Sok érdekes, számunkra új dolgot 
tudtunk meg. Például azt, hogyan lehet észrevenni egy bankjegyről, 
hogy hamis. Ezt meg is vizsgáltuk egy gép segítségével. Megnéztük, 
hogy milyen egy hivatalos hitelkártya, minek kell rajta lennie, miért 
biztonságos. Az értékekről is beszélgettünk, a pénz szerepéről. Egy 
kis történelmi áttekintést kaptunk, például a középkori fi zetési lehe-
tőségekről, korábbi évszázadokban mivel, hogyan fi zettek. 

Érdekes ismeretterjesztő előadás volt, melynek keretein belül 
megtanultuk, hogy a pénz fontos fi zetési eszköz, meg kell becsülnünk. 

2010. április 19-én hétfőn első órában rendkívüli történelemóra 
volt, melyet Pintér István nemzetőr, hadnagy tartott meg. Téma: az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc. Az előadást kiegészítette 
Kossuth Lajos hangja és egy némafi lm Görgey Artúrról. A dicsősé-
ges tavaszi hadjárat eseményeit nyomon követhettük egy 1848 – 49-
es térképen. A kapott információkkal jól kiegészíthettük történelmi 
ismereteinket, érdekes óra volt. 

Nagy Anna, Rákosfalvi Dóra 8. osztályos tanulók

Farmos élmények

Idén mi is ellátogathattunk Iványi Miklós bácsiékhoz, a „farm-
ra”. Természetismeret-órán már beszélgettünk róla, hogyan nézhet 
ki, mit fogunk ott csinálni, mit kell megfi gyelni. A két házigazda, Pi-
roska néni és Miklós bácsi nagyon aranyosak, kedvesek voltak. Sok 
száz állatot láttunk. Kérdezhettünk mindenfélét, simogathattunk, 
„barátkozhattunk” az állatokkal, láthattunk munkagépeket. Finom 
pogácsával, kolbásszal, üdítővel és friss tehéntejjel vendégeltek meg 
bennünket. Gyorsan eltelt a délelőtt, fáradtan és élményekkel tértünk 
haza. Nagyon köszönjük az Iványi családnak, hogy a tanórán meg-
szerzett ismereteket ilyen módon egészíthettük ki, és hogy ott lehet-
tünk!

Szalai Tímea az 5. osztály nevében

Nyelvvizsga

2010. május 8-án (szombaton) reggel 8 óra 50 perckor kezdtük 
írni az alapfokú írásbeli angol nyelvvizsga feladatsorát a mezőtúri fő-
iskolán. Egy nagy előadóterem volt a nyelvvizsga helyszíne. A feladat-
sorok az egészséges életmóddal voltak kapcsolatban. A megoldásra 
60 perc állt rendelkezésünkre. Az egész nyelvvizsga 3 részből állt: ol-
vasott szövegértésből, fordításból és levélírásból. A nyelvvizsgára való 
készülést nagyban segítette a szerda délutánonkénti felkészítő ango-
lóra. Ekkor elengedő időnk volt az igeidők áttanulmányozására, és 
az angol levélírás bonyodalmaival küszködni. Persze az önszorgalom 
sem maradhatott el. Az eredményeket pár héten belül tudjuk meg.

Tari Zsolt 8. osztályos tanuló

Hálásan köszönjük az Iványi csalának a most elkészült virágtartókat is!

Anyák napi ünnepségünket megtisztelte Várfi  András polgármester úr. Ő 
is meleg szavakkal köszöntötte az Édesanyákat.



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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„Föl-földobott kő
Földedre hullva
Kicsi országom
Újra, meg újra….”

„A hetvenes évek közepén kerültem 
először kapcsolatba az akkori endrődi 
Déryné Művelődési Házzal. A fiatalok 
jó része járt ide akkoriban szinte min-
den hétvégén a bálba, ahol szintén 
helyi fiatalokból alakult zenekarok ját-
szottak. Évente többször is sor került 
színvonalas színházi előadások foga-
dására is. Mindig teltház volt a föld-
szinti színházteremben. A fűtés még 
szenes kályhával történt, a padozat 
olajos padló volt, az illemhely pedig 
az udvaron. A hetvenes évek végére 
jól működő néptánccsoport alakult, de 
beindult a társastáncoktatás is. Volt 
hímző szakkör, sikeresen szerepeltek 
a Vadrózsa Színjátszó csoport tagjai is. 
1974-től indult útjára az „Öregek bál-
ja”, amely több, mint 30 éven keresztül 
mindig február utolsó szombatján ke-
rült megrendezésre.

A nyolcvanas évek elejére már 
megalakult az endrődi Nyugdíjas Klub. 
Pár hónap alatt 80-90 főre nőtt a lét-
számuk. Létrejött a Képzőművészeti 
Kör, amelynek több éven át adott ott-
hont az endrődi ház, s később a Ka-
tona József Művelődési Központban 
folytatták a munkájukat, ahol 1982 
őszétől kezdtem el dolgozni pénztá-
rosként, később pedig népművelőként, 
1989 tavaszáig. Akkor már a két mű-
velődési intézmény összevontan mű-
ködött, ezért is gyakran fordultam meg 
az endrődi „ Ház”-ban, illetve egy idő 
után kizárólag itt dolgoztam, s hozzánk 
tartozott az öregszőlői Művelődési Te-
rem is, ahol szintén sok évig működött 
Nyugdíjas Klub.

A nyolcvanas években a „Déryné-
ben” sok változás történt. Felújításra 
került sor, megszűntek a szenes kály-
hák és a földszinti színházterem. He-
lyette az emeleten épült egy színpad. 
A földszinti megszépült termet innen 
kezdve sokszor használtuk kiállítások 
rendezésére is. Ekkoriban derült ki, 
hogy van több olyan helyi képzőművé-
szünk, akik szívesen a közönség elé 
tárják alkotásaikat. Később is, minden 
évben megrendeztük a „Májusi Tárlat”-
ot, az ezredforduló után már 8-9 festő 
képeiből készültek a kiállítások.

1989 tavaszától 1993 őszéig nem 
dolgoztam az intézményben. Köz-
ben történt egy rendszerváltás. 1993 
őszétől kicsit nehezebben indultak be 
a dolgok. A nyolcvanas évek kapcsán 
említett változásokhoz az is hozzátar-
tozott, hogy az itt dolgozók személye 
elég gyakran változott, s ez a kilenc-
venes években is folytatódott valame-
lyest, egészen napjainkig. Nagyjából 
ugyanígy működött időnként a szer-
vezeti hovatartozása is az intézmény-
nek. Mindezek hol pozitív, hol negatív 
irányba befolyásolták a szakmai mun-
ka sikerét. Gyoma és Endrőd egyesí-
tése után Endrődön automatikusan 
megszűntek a művészeti csoportok, a 
későbbiekben aztán néhány tanfolyam 
keretében mégis próbáltunk ezen vál-
toztatni, hiszen a két művelődési ház 
egy intézményként működött.

Így volt ez még akkor is, amikor 
1993 őszén ismét visszakerültem a 
„Dérynébe”. Akkori kolléganőmmel 
sokféleképpen próbáltunk tenni azért, 
hogy a „Ház” jól szolgálja a lakosság 
igényeit. Emlékszem, milyen lelkesen 
jöttek a gyerekek pl. a virágkötő tan-
folyamra, húsvéti játszóházba vagy 
egy-egy jól sikerült gyerekszínházba. 
Utóbbi egyébként már a 70-es évek-
ben is népszerű volt az iskolások és 
óvodások körében, s így van ez nap-
jainkig... Éveken keresztül szerveztünk 
Öregszőlőben Majálist a jelenlegi Gon-
dozási Központ udvarán. Ezek az al-
kalmak voltak az előzményei az utóbbi 
években nagysikerű Paprikás krumpli 
főző versenynek, avagy a Bogrács 
Napjának. E rendezvények a hátrá-
nyosabb helyzetű településrész lakói-
nak – különös tekintettel a gyerekekre 
– próbáltak kulturális élményeket nyúj-
tani. A kilencvenes évek elejétől - nagy 
örömömre - egyre több civil szervezet 
jött létre és működött rendszeresen 
vagy alkalomszerűen az intézmény-
ben, amely később a Közösségi Ház 
nevet vette föl. A helyi kulturális élet 
változásaihoz azt gondolom, ez az el-
nevezés állt a legközelebb. Az új elne-
vezéssel egy időben, illetve azt köve-
tően kicsit szakmai szempontból is új 
vizekre eveztünk, természetesen az 
addigi értékeket megtartva. Továbbra 
is működtek a meglévő civil szerveze-
tek. (Nyugdíjas Klub, Gazdakör, Cukor-
betegek Klubja, Gyomaendrődi Ifjúsági 
Kör) 1994-ben jött létre a mai Barátság 

Klub, akkor Magányosok Klubja néven.
Szinte mindegyik közösség azóta 

is a házban tartja összejöveteleit, s 
reményeim szerint ez így is marad a 
továbbiakban is. Újszerű próbálkozás 
volt ebben az időben a Teaház ren-
dezvénysorozatunk, aminek nagyon 
pozitív visszhangja volt. Sajnos a lá-
togatottság és a költségek nem tud-
tak szinkronban maradni egy idő után, 
ezért nem volt folytatás. A kilencvenes 
évekhez köthető az a szintén új - és 
kultúraépítő kísérlet, amikor a me-
gyéből és a megyehatárokon túlról is 
fiatalok és gyerekek „költöztek be” a 
Közösségi Házba, hogy a nemez-és 
tűzzománckészítés mesterségét elsa-
játítsák.

Azt gondolom, hogy mindezek és 
persze sok más kisebb lélegzetű dolog 
a helyi kulturális élet sokszínűbbé téte-
lét szolgálták. Összességében, a több 
mint 12 év alatt, amíg az intézmény 
szakmai munkájának szervezésében 
és a használókkal való kapcsolattar-
tásban részt vettem, mindig az vezé-
relt, hogy a gyomaendrődi emberek 
számára minél több lehetőséget nyújt-
sunk a kulturális élményekre, szórako-
zásra, közösségépítésre, találkozások-
ra, párbeszédre.

A szakmai munkánkat viszont 
mindvégig meghatározta egyrészt a 
fogadókészség, másrészt a pénzügyi 
lehetőségek. Örömmel látom, hogy 
az elmúlt évben az épület külső felújí-
tása jórészt megtörtént, s láthatóan a 
folytatás sem várat magára. Az eme-
leti konferenciaterem és a kapcsolódó 
kisebb helyiségek gyönyörű „új ruhát” 
kaptak. (Köszönöm, hogy 2010. már-
cius 1-től ismét itt dolgozhatok, ebben 
az intézményrészben.) Azt gondolom, 
hogy már „csak” új tartalommal, ha úgy 
tetszik „élettel” kell megtölteni a felújí-
tás miatt kissé elárvult termeket, hogy 
ismét a gyomaendrődieket szolgálja. 
Úgy hiszem, jó úton vagyunk ehhez, s 
ha a munkálatok befejeződnek, akkor 
egy dinamikusabb, folyamatosabb kí-
nálattal várhatjuk a lakosságot ebben 
az immáron 80 éves, emblematikus 
épületben. Az endrődi városrészben (a 
Katolikus Templom mellett) talán a leg-
szebb és legnagyobb építészeti, kultu-
rális értékünk, melyet „unokáink is látni 
fognak.”

Molnár Borbála
művelődésszervező visszaemlékezése

KATOLIKUS NÉPHÁZ (1930) - NÉPHÁZ – KULTÚRHÁZ - DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZ -
KÖZÖSSÉGI HÁZ – NÉPHÁZ (2010)



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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„Az őserdők rengetegében, mélyen 
a föld alatt nyugszik az érc. Valamikor 
réges-régen izzó láva volt. Idő multán 
lassan kihűlt, megkeményedett s ott 
pihen a föld ölében és vár. A bányá-
szok megtalálják és kiássák, a ka-
lapács feltöri, a víz megmossa, a tűz 
megtisztítja; jön a mester, kezébe veszi 
az anyagot, beleadja egész művésze-
tét, formát, alakot ád neki és az alak-
talan anyagból mesterművet formál, 
amely már külső alakjával is bámulat-
ra kényszerit, csodálatot kelt. Ez még 
nem HARANG. Még hiányzik belőle 
valami. Éppen az, ami a mesterművet 
haranggá teszi; a SZÍV. Csak ha szívet 
ád néki, ez az egész élettelen tárgy, 
mintha feléledne, életre kelne, mintha 
érezni kezdene, hangot kap, megszó-
lal, beszél,… s ez már a HARANG.” 
(Részlet egy hajdanvolt harangszen-
telő beszédből). A harang szívének 
mondják - mondták a harang ütőjét. 
MI A HARANG? Csodálatos művészi 
alkotás. Ércanyaga általában 78 rész 
veresréz, s 22 rész ón keveréke, hatal-
mas vas szívvel és koronával, virágke-
hely formájú, de sok ezerszer nagyobb 
és erősebb díszes érc remek, mely 
többnyire magas tornyokban foglal he-
lyet, s a magasból zengi pacsirtadalát 
a HATALMAS ISTENNEK. Csodálatos 
művészi alkotás. Egyedülálló hivatása 
van. Messze elszálló szavával minden 
hajlékba betér, hogy ISTENHEZ HÍVO-
GASSON, szeretettel megszólítson, 
és beszéljen velünk. Egyformán zeng, 
mégis mindig másképpen szól. Mindig 
eltalálja a hangot. Mintha értene min-
ket, és tudná, kikkel van dolga. Egy-
szer bűnbánatra ébreszt, s könnyeket 
csal a szemekbe, másszor hálaadásra 
indít és emlékeztet ISTEN KEGYEL-
MÉRE. A BÉKE HIRNŐKE és a VÉSZ 
KONGATÓJA. Az ÉLET ünneplője és 
a HALÁL jelzője. Hív reggel, délben, 

este, ünnep- és munkanapokon, verí-
tékes munka idejében és a vasárnapok 
csendjében. Óv, fi gyelmeztet, meg-
aláz, felmagasztal. Hívja az embereket 
Istenhez, a templomba, az ÚR ASZ-
TALÁHOZ, ISTEN szolgálatára. Hívja 
a közönyöseket, hogy felbuzduljanak, 
a langymelegeket, hogy bizonyságte-
vőkké legyenek. Síri nyugalomra kísér, 
amikor ránk borul az élet estéje. A ha-
rangokat már a magyar középkorban 
is feliratokkal látták el, mint ezt jó né-
hány csodálatos módon megmaradt 
több százéves harang is bizonyítja. 
Leggyakoribb felíratok egyike; „Vivos 
voco, mortuos plango, fulgura frango.” 
(Az élőket hívom, a halottakat megsira-
tom, a villámokat megtöröm.”) Egy má-
sik; O Rex Gloriae, veni cum pace - Óh 
dicsőség királya jöjj el békével- bőví-
tett forma; „ O REX GLORIAE JESUS 
CHRISTUS CUM PACE” – Ó dicsőség 
királya Jézus Krisztus  jöjj el békével. 

A reformáció után öntetett haran-
goknak is volt s van feliratuk. E ha-
rangokra legtöbbször az adományozó 
neve, az adományozás ideje is felke-
rült. Voltak ún. vándor harangöntők, 
akik szerszámaikkal kocsival járták az 
országot s a helyben kapott ércből, 
legtöbbször megrepedt, törött haran-
gokból, talált ércekből, pl. régi ágyúk-
ból öntötték a megrendelt harangot. 
A legnevesebb harangöntők azonban 
nagyobb városokban működtek, mint 
pl.; Buda, Pest, Kassa, Nagyvárad, 
Debrecen, Sopron stb. 

Szerencsére a gyomai harangok-
ról számos adat található a ref. egy-
ház irattárában. Sajnos az 1717 előtti 
időkből, az akkor szolgáló harangok-
ról semmit nem tudunk. Vészterhes 
időkben a harangokat kútba /ld.: Me-
zőberény/, folyóvízbe /ld.: Ege, Körös-
ladány/ rejtették, vagy elásták. Aztán 
vagy sikerült megtalálni a visszaszivár-

gó lakosoknak /pl. Mezőberény/ vagy 
nem s aztán nagy áldozatok árán újat 
kellett önteni. Nagy időt megért gyomai 
atyafi ak szerint az egei harang ma is 
ott van a : „Torzsási hóttág” Dk.-i sza-
kaszán, közel a hajdani egei templom 
földben rejtőző falmaradványaihoz/ 
Ege falu helye ismert helye a Békés 
megyei régészeti topográfi ának/, me-
lyeket mind a mai napig, anyagiak hí-
ján nem sikerült még feltárni.

A körösladányi szépkoru atyafi aktól 
hallottam mint igen régi legendát, hogy 
a ma fennálló ref. templom falainak egy 
része még a török idők előttről való, s a 
Sebes-Körös ott folyt a templom alatt, 
s oda rejtették az akkori harangjukat. 
A szabályozáskor ez a folyókanyar le-
metszésre került, s napjainkra lassan- 
lassan feltöltötték még a medrét is. S 
csak szép csendes, holdvilágos őszi 
estéken lehet hallani, hogy az elrejtett 
harang meg- megkondul, de csak az 
„hallja, akinek van füle a hallásra”.

A következőben – majdani folytatá-
sokban – a gyomai harangok történe-
téből idézünk fel adatokat, hogy az utó-
dok is ismerhessék, milyen nagy hittel 
s szent akarattal viselték szívükön az 
elődök a harangok sorsát, s azok szol-
gálatának rendjét és módját.

1734-1737. Takó András bíróságá-
ban öntötték a nagyharangot. 1746. 
január 28-án Házi István leánykájá-
nak temetésén húzták meg először a 
nagyharangot. Ennek előtte is kellett, 
hogy legyen harangja a gyülekezet-
nek, ha más nem egy kis „csengettyű” 
(a néhány kilogramos kisharangokat 
nevezték így hajdan). Nem tudtuk tisz-
tázni, hogy a „két nagyharang” egy és 
ugyanaz, vagy két nagyharang is volt, 
melyeket különböző időben öntöttek. 
1737-1746 között is nyilván meghúzták 
a harangokat temetéseken.

Cs. Szabó István

A harangokról I. 

Műanyag ajtók, 
ablakok, 
téli kertek

Németh Nyílászárógyártó 
és Forgalmazó Kft.

5502 Gyomaendrőd,
Fő út 81/1
Tel/Fax: 66/386-328

Felhívás
Felújítottuk a tavaly megrongált II. világháborús 

emlékművet, melyet Hősök napján, május 30-án vasárnap 
ünnepélyes keretek között szenteltünk meg.

A felújítási költségeket a Városunk újság Szerkesztősége 
előlegezte meg.

A felújításhoz hozzájárult Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata, az Endrődiek Baráti Köre (a májusi 

találkozón gyűjtés volt e célra), 
valamint néhány magánszemély.

Az összeg még nem gyűlt össze, ezért kérjük, 
aki tud, segítsen.

Számlaszám:
Endrődiek Baráti Köre Városunk Szerkesztősége

53200015-10001617
Isten fi zessen meg minden segítségért!
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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

Labdarúgó hírek a Megyei I. osztályból

A Gyomaendrődi FC labdarúgói 
folytatták szereplésüket a Megyei I. 
osztályú labdarúgó bajnokság tavaszi 
szezonjában. A lejátszott mérkőzések 
küzdelmes, harcos összecsapások voltak, 
amelyek időnként kimondottan jó szín-
vonalú mérkőzéseket eredményeztek. A 
középiskolai ballagás miatt a május 1-jei 
hétvégén a bajnoki mérkőzések szüne-
teltek.

A lejátszott mérkőzések eredményei:
2010. 05. 08. Gyomaendrődi FC – OH. Rákóczi Vasas SE 2 : 1
                        G.: Czakó L., Ifj . Erdősi Gy.
                             Ifi .:   3 : 0    G.: Csapó Zs., Kurucz Zs., Kovács R.
Az első félidőben nagyon szép játékkal két gólt is szerezve 

és sok helyzetet kialakítva játszott a csapat, viszont a második 
félidő igen felejthetőre sikerült, így is azonban a hatpontos mér-
kőzést sikerült megnyerni.

2010. 05. 15.  Szabadkígyósi SZSC – Gyomaendrődi FC   2 : 1
                       G.: Berczi (öngól)
                       Ifi .:   2 : 2    G.: Kurucz Zs. 2
A gyomaendrődi csapat óriási akarattal küzdött és harcolt, a 

döntetlenre rászolgált volna a bajnokesélyes otthonában a kiál-
lításokkal tarkított kemény, néhol durva mérkőzésen.

2010. 05. 22.  Gyomaendrődi FC – Frühwald Jamina SE   0 : 0
                       Ifi .:   0 : 0    
A két csapat tisztességesen „gyűrte” egymást, de a kiegyenlí-

tett erők küzdelmében egyik sem tudott a másik fölé kerekedni, 
így igazságos és becsületes döntetlen született a mérkőzésen.

Magyar Kupa eredmények:
2010. 04. 29.  Gyomaendrődi FC – Kondorosi TE     1 : 0
                        G.: Molnár T.

A Magyar Kupában ezzel a győzelemmel a negyedik fordu-
lóba jutott a csapat, várjuk a további sikeres szereplést.

További sikeres szereplést kívánunk labdarúgóinknak !

Fülöp Zoltán

Amit Isten egybekötött....

2010. május 15-én ünnepelte Hunyán Hornok Nándor és 
Farkas Ilona 50. házassági évfordulójukat. 

Az esti szentmisén adtak hálát Istennek, hogy 50 éven keresztül 
megtartotta őket hűségben, szeretetben. 

A szentmisén aranymenyegzős áldásban részesültek.
Szeretetüket és életüket kísérje tovább is Isten bőséges áldása!

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

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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Tisztelt Szerkesztőség!

Az endrődi NÉPHÁZ évfordulójával kapcsolatos felhívásra 
sajnos, igen kevés élményről tudok beszámolni. Életem 10-ik évé-
ig laktam csak szülőfalumban. Főleg azok az élmények maradtak 
meg, amikor szerepelni mentünk oda.

Még óvódás korom végén „Babavásár” című élőképben többen, 
kisebb és nagyobb gyermekek, különböző korok jelmezeibe öltöz-
tetett babák voltunk.

Legnagyobb örömömre iskolás koromból emlékszem, amikor 
a tanító nénik azt mondták, hogy kis tánccsoportunk délután a 
színpadon tartja a főpróbát. Az egész épület csodálni való volt szá-
munkra, hogy emeletes, óriási ablakok, függönyök, de a színpad, az 
volt a legnagyobb örömünk, mert olyat csak itt láthattunk.

Valamilyen ünnep alkalmából magyar ruhában és pártában 
csárdás lépésekből összeállított táncot mutattunk be. Énekeltük: 
Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs. Ebben a műsorban egyebek kö-
zött még a tanító nénik és bácsik énekkara is fellépett. Gyönyörű 
dalolásuk ma is a fülemben cseng.

Örülök, hogy még ma is áll a NÉPHÁZ épülete gondos gazdái 
dicséretére. Kívánom, hogy továbbra is teljes épségben szolgálja 
Gyomaendrőd kulturális fejlődését és szórakozását!

Szántó Béláné
sz. Sárhegyi Anna

Újkígyósról

* * *

Köszönjük Szántó Béláné újkígyósi hűséges olvasónk levelét.
Továbbra is várjuk kedves Olvasóink írásait, régi emlékeit, élmé-

nyeit, beszámolóit tartalmazó leveleit.

Gyomaendrődi siker a Mesélj Európa! döntőjében

A kecskeméti Katona József Könyvtár, az Alternative English School 
és a Békés Megyei Europe Direct közös szervezésében indult el idén is 
ez az Európai Nyelvi Díjat nyert angol nyelvi versenysorozat, ahol a Ró-
zsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola több csapata is szerepelt.

A márciusi regisztráció lezártakor a versenyre 69 csapat nevezett 
Békés, Bács-Kiskun és Csongrád megyéből. Ekkor minden csapat ka-
pott egy-egy Európai Uniós országot, melynek a későbbiekben fontos 
szerep jutott. A verseny több fordulóból állt, melynek során online 
vetélkedőben mérettettek meg elsőként a csapatok. Ezután egy pla-
kátot kellett készíteni, valamint egy színházi ajánlót írni az előadandó 
színdarabhoz. Az 5-6.-os korosztálynak a regisztrációkor kapott ország 
népmeséjét, a 7-8.-os korosztálynak az adott ország egy történelmi ese-
ményét kellett színpadra vinni. Két elődöntőt szerveztek áprilisban, Bé-
késcsabán és Kiskunfélegyházán. Ide már korosztályonként a legjobb 
10 csapat jutott be. A békéscsabai elődöntőt iskolánk mindkét csapata 
megnyerte, egyedüliként képviselve Békés megyét. A döntőre a két elő-
döntő első 3 helyezettje jutott be, melyet május 8-án rendeztek meg 
Kecskeméten, ahol az 5-6.-os korosztályban iskolánk csapata az 5. he-
lyen végzett, még a 7-8. korosztályosok versenyét megnyerték nyolca-
dikosaink, megelőzve olyan iskolákat, mint például a szegedi Ságváry 
Gyakorló Iskola, ahonnan egyébként több csapat is érkezett.

Nyereményük egy Euro-nyelvvizsga lehetőség, valamint egy könyv-
csomag volt. Örömünket csak fokozta, hogy szintén iskolánk tanulója, 
Baráth Bernát kapta a legjobb színészi alakításért járó különdíjat.

Felkészítő tanáruk: Szedlák Réka

Az 1. helyezett csapat tagjai:
(felső kép)

Baráth Bernát
Geszti Brigitta
Horváth Richárd
Uhrin Dávid
Varga Gréta

Az 5. helyezett csapat tagjai:
(alsó kép)

Bognár Nóra
Fagyas Bence
Gresó Barnabás
Kulik Adrienn
Mátyás Zsanett

BOWLING TREFF ÉTTEREM SÖRÖZŐ
Fő út 81/1. a volt ENCI udvarában

Magas szintű szolgáltatással, kellemes 
környezetben várja vendégeit.
Bankettek, bálok, vacsorák, lakodal-
mak, díszebéddel összekötött érte-
kezletek, konferenciák, találkozók 
rendezése mérsékelt árakon lehetsé-
ges 160 fő befogadásáig. Az étterem 
speciális kívánság szerinti menü elké-
szítését is vállalja. 
Délután öt órától a bowling pálya bé-
relhető óránként 1.800-forintért.

Telefon: (66) 282-048, (20) 9520-243
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

A XIV. Rózsahegyi Napok eseményei

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola ebben az évben 
május 8-9-10-én rendezte meg hagyományos ünnepségsorozatát – a 
Rózsahegyi Napokat. 

Pénteken reggel 8 órától az osztályközösségek játékos vetélkedőn 
mérték össze tudásukat Rózsahegyi Kálmán életével, munkásságával 
kapcsolatban.

A vetélkedő után Farkas Zoltánné igazgatónő köszöntötte a meg-
jelent vendégeket; a város képviselőtestületének tagjait, a társintézmé-
nyek dolgozóit, az érdeklődőket, valamint az ünnepség díszvendégét: 
Rózsahegyi Marikát, névadónk unokáját.

„Jó volt itt diáknak lenni!” – ez volt a végkicsengése Kiszely Zoltán 
személyes élményeket idéző visszaemlékezésének. Kedves, elismerő 
gondolatai minden pedagógusnak jól estek, majd egy szép tanulói vers, 
és népdalcsokor zárta le az emlékezést.

Ezután az iskola tanulói és az Endrődiek Baráti Köre egyesület veze-
tői koszorúzták meg a színész-pedagógus szobrát.

Délelőtt 10 órától sok ismeretet nyújtó, élménydús rendhagyó órá-
kat tölthettek el tanulóink egykori endrődi diákokkal.

Giricz László mérnök, fotográfus Endrőd és a Népház történetéről 
beszélt és vetített képeket, 

Kiszely Zoltán színész a színpadi játékot, előadásmódot mutatta be 
értékes irodalmi szemelvényeken keresztül,

Kulik Melinda történész a középkori törökországi törvénykezéssel 
ismertette meg a diákokat,

Timár Imre, a BVSC sakkszakosztályának vezetője szimultánt játszott 
a sakkjáték érdeklődőivel,

Rózsahegyi Marika családi emlékeiről és Amerikáról mesélt színesen 
és élvezetesen.

Alsós tanulóinkat nagyon jól szórakoztatta a ligetben a sokféle tör-
téneti játék.

Az eredményhirdetésre sokféle élménnyel sorakoztak fel az osztá-
lyok, a 6. a és a 8. a fi nom tortát kapott a vetélkedőn elért első helye-
zésért.

Az iskola teljesítményéért Vaszkó Áron érdemelte ki a Szent Imre-
emlékérmet.

Két pedagógus, Vaszkóné Dinya Erzsébet és Takácsné Rojik Gizella 
kapott Rózsahegyi-díjat munkájáért, a tantestület és az igazgató dön-
tése alapján.

A délutáni rendezvények a 80 éves Népházba várták a vendégeket. 
Bella Rózsa Pilinszky-díjas művésztanár kiállításának megnyitása után 
Merényi Nicolette és Kiszely Zoltán zenés irodalmi előadását láthatták 
a zsúfolásig megtelt Tímár Máté Fiókkönyvtárban.

Este nyolctól tűzzsonglőrök szórakoztatták a közönséget, majd a 
gyerekek karaoke műsorától zengett a liget.

Másnap délelőtt 4 pályán zajlott a Rózsahegyi-focikupa 5 iskola 11 
csapatának részvételével. Ezalatt a családi sportnapon szülők, pedagó-
gusok és gyerekek együtt játszottak a ligetben.

Szombat este az iskola tanulóinak ünnepi gálaműsora a színházzá 
átalakított tornateremben volt látható. Az egyéni és csoportos előadá-
sok nagy sikert arattak. A közönség meggyőződhetett, hogy a kiváló 
tanulmányi és sporteredményeket produkáló iskola a színpadon is ma-

radandó élményt tud nyújtani. A kreatív pedagógusok és lelkes diákjaik 
közös munkával, szemet-fület gyönyörködtető műsort állítottak össze.

„Büszkék lehetünk a kulturális értékeinkre, büszkék lehetünk arra, 
hogy a Rózsahegyi iskola ilyen színvonalas, remek műsorral tud ben-
nünket szórakoztatni. Gratulálok a felkészítő tanároknak, az iskola ve-
zetésének, és természetesen gratulálok a gyermekeknek is. Kívánom, 
hogy az iskola hasonló színvonalon működjön tovább, és kívánom, 
hogy ilyen értékeket közvetítsen” – zárta pohárköszöntőjét a Hídfő étte-
remben rendezett baráti beszélgetésen Várfi  András polgármester.

A tartalmas napok eseményeiről és az iskola életéről sok infor-
mációt és képet találnak az érdeklődők az iskola honlapján: www.
rozsahegyiiskola.hu.

Rendezvényünk díszvendége Rózsahegyi Marika

Az énekkar is fellépett a gálaműsoron

Élvezték a gyerekek az ügyességi játékokat

Az Endrődiek Baráti Köre megkoszorúzta Rózsahegyi Kálmán szobrát
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Dícsérd Sion, Üdvözítőd, 
Jó pásztorod, hű segítőd, 
Áldja hangos éneked. 
Himnuszt mondj, egész szíveddel, 
Szóddal úgyis nem érhedd el, 
Méltón nem dícsérheted. 

Nagy dologról szól az ének; 
Élet élő kútfejének, 
A Kenyérnek hódolunk. 
Estelén a búcsútornak 
A tizenkét apostolnak 
Mit kiosztott Krisztusunk. (Úrnapi szekvencia)

EMLÉKOSZLOP-AVATÁS HUNYÁN
2010. május 21.

Énnekem ezt a homloknyi országot, ezt a kitépett szívnél nem 
nagyobb hazát, e népet és e kor meredekjeit adta sorsomul a lét.

Ezt a néhány rövid tavaszt és hosszú telet, ezt a földet és ezt a le-
vegőt, s a levegőhöz ezt a tüdőt, ezt a rendet és ezt a zűrzavart. Ebben 
a földben kell meggyökereznem!

A kommunista diktatúra, a jelenlegi ismereteink szerint 1194 
vidéken és 13670 Budapesten élő polgári, hazáját szerető értelmi-
ségi családot fosztott meg törvénytelenül az alapvető emberi és ál-
lampolgári jogaitól, valamint minden ingó és ingatlan vagyonától. 
1951. június 14-én éjjel, ácsolt deszkapados teherautókon kézipogy-
gyásszal és némi ingósággal fegyveresek gyűrűjében a teherpálya-
udvarra szállították a családokat. Előzőleg 24 órát adtak a holmik 
összecsomagolására. A lakást és a benne maradt ingóságokat azon-
nal elkobozták. Lemeszelt ablakú, lezárt vasúti kocsikba zsúfolva, 
fegyveres kísérettel indították útnak Budapestről Hunyára a 60 
családot (161 fő) idősekkel, gyermekekkel a rettegés és kételyek kö-
zött a reménytelenségbe. A Hunyára kitelepített családok között, 
ügyvédek, tanárok, katonatisztek, kereskedők voltak. Vallásra való 
tekintet nélkül, hazájukat szerető keresztények és zsidók egyaránt. 
A kitelepítetteket a faluban, az akkori viszonyoknak megfelelően a 
„kuláknak csúfolt” szorgalmas gazdákhoz szállásolták be, abban a 
reményben, hogy a kényszerítő körülmény hatására sikerül a „két 
generált ellenséget” egymással összeugrasztani. Ezzel azonban, en-
nek az ellenkezőjét, az emberi együttérzés és a szolidalítás példa 
nélkül álló összekapcsolódását érték el. A későbbiekben a kitele-
pítettek eltávozása után is, a jó kapcsolat továbbra is megmaradt 
a családok között. A volt kitelepítetteknek, csak 1956 után nyílt 
lehetőségük Budapestre visszamenni. Ám volt, aki még évekig itt 
maradt a településen, mert megkedvelte a vidéki életet. Az állam 
által törvénytelenül elvett javaikat soha nem kapták vissza, mind 
a mai napig semmiféle rehabilitációban nem részesültek. A tanu-
lási és érvényesülési lehetőségeiktől többnyire megfosztva, még a 
rendszerváltozás után is, egy ideig megfi gyelés alatt voltak. 59 év 
elteltével, a Hunyára kitelepített 161 főből mára megfogyatkozott az 
élők száma. Csak azok közül vannak életben, akik akkoriban gyer-
mekként a szüleikkel kerültek ide. 

Veress Árpád az Ördögoldal című könyv szerzője, egyko-
ri kitelepített keresett meg azzal a kéréssel, hogy szeretnének egy 
emlékoszlopot állítani itt Hunyán a kitelepítettek emlékére. A 
Képviselő-testülettel közösen felkaroltuk ezt a kérést, és saját költ-
ségvetésünkből megvalósítottuk. Azokra a családokra emlékezve, 
akik a nehéz időkben is tisztességes, jóravaló emberek maradtak.

Az emlékpark helye valamikor egy elhanyagolt terület volt. 
Ez a kút, amit itt látnak, a tanyavilágból megmaradt egyetlen 

kút, amihez nagyon sok embernek emléke fűződik. 
Úgy gondoltuk, a kutat is helyreállítjuk olyan formában, mint 

amiből valamikor, vizet merítettek az emberek.
Tettük ezt azért, hogy megmaradjon az utókornak.
Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket.

Petényi Szilárdné polgármester
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M E G H Í V Ó K ,  P R O G R A M O K
2010. június-júliusi rendezvények

Gyomaendrődön és környékén

Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)
VI. 4.-6; XVII. Ghost’s Bikers motoros találk. Liget Fürdő Ágoston Jószef:06-20-334-6049
VI. 5; 16ó Néptánc Tanszak évzáró Katona József Műv. Közp. 06-66-283-524
VI. 5; 5-9-ó XXV.”KÖRÖS”gyalogos telj.túrák Mezőberény, Tessedik tér Varga Judit, Földes Péter
VI.10. 17ó Városi Alapf. Műv. Int. Gálaműsor Katona József Műv. Közp. 06-66-283-524
VI. 5; 5-9-ó XXV.”KÖRÖS”kerékpáros túrák Mezőberény, Tessedik tér 06-70-2624424;06-30-2690061
VI.12; 8-ó Kerékpártúra Szalontára Mezőberény, Kossuth tér Benedek Gábor:06-30-3368825
VI.19; „Együtt a Kárpát-m.ben”népz. feszt. Tájház, Zrínyi u.2. Szonda István:06-20-2380046
VI. 20; Rumba Tánccsoport. évzáró Katona József Műv. Közp. 06-66-283-524
VI.25; 22-ó Szent Iván-éji gyalogtúra Mezőberény, Piac tér. Földes Péter: 06-30-269-0061
VI.26; 18-ó Szent Iván-éji Tűzugrás, kézműves. Tájház, Zrínyi u.2. Szonda István:06-20-2380046
VI.26; Tájház-Táncház Tájház, Zrínyi u.2. Szonda István:06-20-2380046
VI.26; 8-ó- Hunya, Szt.László Búcsú, Falunap Központ, Templom, Kulturház Miskó Bence:06-66-294-141
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. 22; Central Europian Tour GP Gyomae. Központ Iroda: 06-66-386-851
VII.24;6-11 Mátrai gyalogostúra Mezőberény-Mátra Vadon Béla 06-30-535-6502
VII.31. Tájház-Táncház Zrinyi u. 2 Szonda István 06-20-238-0046

A hunyai Szent László búcsú és falunap programja
kezdete címe közreműködik helyszíne

8.00 Zenés ébresztő Pohalarecz László Piactér
9.00 Meghívott vendégek 

fogadása
Petényi Szilárdné 
polgármester

Községháza

10.00 Szent László-napi 
Szentmise

Kövesdy Zsolt
kunszentmártoni 
plébános

Templom

9.00 Kézműves foglalkozás 
gyerekeknek

3-14 éves korosztály Parókia 
udvara

Második helyszín

kezdete címe közreműködik helyszíne
12.00 Jó ebédhez szól a nóta Horváth Aladár 

népi zenekara
Piactér

Egyéb helyszínek

kezdete címe közreműködik helyszíne
13.30 Mazsorett tánc Színfolt Mazsorett 

csoport
Piactér

14.00 Bohócműsor gyerekeknek Berta János, Soós 
Emőke

Piactér

14.30 Ajándék műsor Merlin Színház Piactér
15.00 Arató hagyományok bemutatása Hunyai Nyugdíjas 

klub
Piactér

15.30 Magyar nóták éneklése Szilágyi András Piactér
15.45 Hunyai Retró zenekar A zenekar tagjai Piactér
16.00 Mulatós popzene Sógorok Piactér
17.00 Humor műsor Ihos József Piactér
17.50 Hunya Községért kitüntető cím 

átadása
Petényi Szilárdné 
polgármester

Piactér

18.00 Slágerek Keresztes Ildikó Piactér
19.00 Tombola sorsolása Kiszely Imre 

alpolgármester
Piactér

20.00 Utcabál Mulatós nóták Piactér

Egyéb helyszínek

kezdete címe közreműködik helyszíne
9.00 Futballmérkőzés A környező települések 

csapatai
Sportpálya

ÚMVP sátor
kezdete címe közreműködik helyszíne

10.00 Ismerd meg az ÚVMP-t Körösök Völgye 
Akciócsoport, Szarvasi Helyi  
Vidékfejlesztési Iroda 

Piactér

 Mint száműzött, ki vándorol
A sűrű éjen át,
S vad förgetegben nem lelé
Vezérlő csillagát,
Az emberszív is úgy bolyong,
Oly egyes-egyedül,
Úgy tépi künn az orkán,
Mint az önvád itt belül.
Csak egy nagy érzés éltetett
Sok gond és gyász alatt,
Hogy szent hazám és hős nevem
Szeplőtlen megmarad.
Most mind a kettő orvosra vár,
S míg itt töprenkedem,
Hazám borítja szemfödél,
S elvész becsületem!

Hazám, hazám, te mindenem!
Tudom, hogy mindenem neked köszönhetem.
Arany mezők, ezüst folyók,
Hős vértől ázottak, könnytől áradók.
Sajgó sebét felejti Bánk,
Zokog, de szolgálja népe szent javát.

Magyar hazám, te mindenem!
Te érted bátran meghalok,
Te Szent Magyar hazám!

(Erkel: Bánk Bán)

1920. június 4. - TRIANON
NEMZETI GYÁSZNAP

legyen ez a Nemzeti Összetartozás Napja
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A belső utak könyve
- Popper Péterre emlékezve -

Helyszín a budapesti Eöt-
vös József Gimnázium zsúfolt 
díszterme. Kétnapos előadás-
sorozaton  sors és önismeret 
- a lélek anatómiája -… önis-
meret és világismeret…  

Krisna tudatú szerzetes, 
buddhista gondolkodó, is-
mert drámaíró, kutatómér-
nök, pszichológus osztja meg 
tudását… elméletről és ta-
pasztalatról, keleti és nyugati 
felfogásról… lehetőségekről 
és korlátokról… aztán az el-
nehezült késő délutánban a 
leterített, hosszú asztal mögé 
telepedik az utolsó előadó… 
ismert pszichológus, egyete-
mi tanár, akinek fő kutatási 
területe a valláspszichológia 
és a művészi hatás pszicho-
lógiája… a végetnemérő asz-
tal közepe táján ül… feketén 

gubbaszt…és beszél, beszél… halkan, jellegzetes hanghordozással, 
kissé megnyújtva a szavakat… lebilincselően… a figyelem csendjé-
ben még a légyzúgást is hallani… aztán már azt se… csak történetek 
sorjáznak, emberi arcok mozdulnak a szürkületben… meg a gyertya 
lángja a vizespohár mellett…

Popper Péter nagy hatású előadó (volt)… aki - saját bevallása 
szerint – mindent megkérdőjelező Lucifer…nagy tapasztalattal bíró 
szakember… a lélek kutatója, ismerője… írásaival- előadásaival - 
mint televíziós műsoraival - ismeretek terjesztője…melynek célja: 
a lelki egészség megtartása, karbantartása…  a lélek gyógyítása…

Most - az 1981-ben megjelent - A belső utak könyvének beve-
zető gondolatait idézzük… emlékezve a nemrég elhunyt tudósra…

Izgalmas utazást vállal az, aki úgy dönt, végigjárja a szerző által 
kijelölt belső utat… komoly, olykor kényelmetlen szembenézéssel… 
időt igénylő, feltáró lelki munkával… Azt írja, bízik abban, hogy 
munkája a pszichés egészség és az emberi tartás segítője lesz… „an-
nak az útnak és programnak a szolgálatában, amellyel József Attila 
üdvözölte Thomas Mannt. „Arról van szó, ha te szólsz, ne lohad-
junk,/ de mi férfiak férfiak maradjunk/ és nő a nők – szabadok, 
kedvesek/ s mind ember, mert ez egyre kevesebb…”

A könyv (illetve a hangoskönyv) sokadik kiadása is bizonyítja, 
ma talán még nagyobb az igény, érdeklődés ezen alapmű iránt, mint 
korábban bármikor… 

Miért és hogyan keletkezett ez a könyv?
Van egy ősi mesterség: az ember önmegismerésének fejlesztése, 

a pszichikum megbillent egyensúlyának helyreállítása, megzavart 
működéseinek rendezése – nevezhetjük gyógyításnak is. Régen le-
tűnt kultúrák sem nélkülözhették, a miénk sem. Művelték e mester-
séget sámánok és varázslók, vajákosok és egyiptomi hierophantesek, 
álomfejtők, ördögűzők, papok, filozófusok, orvosok, próféták, jósok 
és remeték. Indiában és Babilonban, a kirgiz sztyeppéken és afrikai 
dzsungelekben, dél-amerikai templomvárosokban, sivatagokban, 

európai falvakban és metropolisokban mindig volt egy csendes, ár-
nyékos hely, sátor vagy szoba, szentély, kolostor vagy jóshely, ahol 
két ember összeült, hogy megbeszéljék közös ügyeiket: az egyik se-
gítséget kért, a másik segíteni próbált. A módszerek látszólag külön-
bözők voltak, de tulajdonképpen más kultúra más kifejezésmódján, 
más aspektusból, de mindig ugyanaz hangzott el, s visszhangzik 
mindmáig: az, amit olyan pontosan fogalmazott meg a delphoi jós-
da jelmondata:

Gnóthi szeauton – Ismerd meg önmagadat!
A delphoicától jóslást kértek az emberek, a jövendőjükre, a sor-

sukra voltak kíváncsiak. A jós azt felelte: Ismerd meg önmagadat, 
és tudni fogod a sorsodat. Mert a sorsod te vagy. Nem külső erők 
uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, és jellemed, szemé-
lyiséged alakítja, formálja jövődet. Változtass magadon, és változni 
fog sorsod is. Fogadd el magadat, és el tudod majd fogadni sorsodat 
is. Ez a „gnóthi szeauton” igazi értelme. Ma úgy nevezzük: pszicho-
terápia. Más a kultúránk, más a nyelvünk, mások a szempontjaink, 
a módszereink, de a lényeg azonos.[…] Ki vagyok én? Hol a he-
lyem a világban, az emberi kapcsolatok rendszerében? Miért vagyok 
boldogtalan, miért rossz a közérzetem, miért nem tudom kibonta-
koztatni képességeimet, miért keveredem újra és újra hasonló jellegű 
konfliktusokba? Miért nem szeretnek úgy és annyira, ahogy igényel-
ném, miért nem tudok én szeretni, miért ér annyi kudarc és bántás? 
Egyáltalán, mit érek én? Miért nyomasztanak félelmek és bűntuda-
tok? Miért nem tudok úgy élni, mint a „többi ember”- akik látszólag 
olyan könnyedén haladnak előre az élet útjain, és négyszemközt 
ugyanezt kérdezik valakitől, vagy titokban önmaguktól. A kérde-
zés már eredmény. Mindenesetre messzebb vezet, mint önmagunk 
tömjénezése és a környezet, az „objektív körülmények”vádolása. Ez 
már út, mely elvezet valahova.[…]

„Szépek az utak”- írta Török Sándor. Különösen sokfélék az ön-
megismerés, az önfejlesztés, önmagunk pszichés karbantartásának 
útjai.[…]

Az emberi kultúra erőfeszítésből származik. A kultúrateremtő 
erőfeszítések közé tartozik az ember belső vívódása önmagával, kín-
lódásai azon a fejődési úton, melyet végigjár. Technikai kultúránk 
által kifejlesztett kényelmi igényeink azonban mintha lassan átszi-
várognának a psziché birodalmába is. Elkényelmesedtünk önma-
gunk faragásában és nevelésében, ellustultunk emberi kapcsolataink 
ápolásában, kikerüljük kényes és feszült helyzeteink megoldását.
[…] Jobb egy-egy tabletta beszedésével, erőfeszítés nélkül csök-
kenteni idegességünket -, mint kemény munkával végigjárni egy 
önismereti utat, hogy a saját erőnkből ismerjük meg feszültségeink 
okát és jussunk túl rajtuk. De vajon jobb-e? Sokkal egyszerűbb taná-
csot kérni valakitől, mint vállalni a döntés felelősségét. Azonban a 
mástól kapott tanács, ami egy másik ember élményvilágából, érték-
rendjéből származik, vajon a saját énünktől nem idegen-e? Vagy ezt 
az árat fizetjük meg inkább, csak hogy másra háríthassuk át belső 
terheinket?[…]

Ez a könyv nem lelki betegek számára készült. Azoknak az 
egészséges embereknek szól, akik „az emberélet útjának felén” előbb 
vagy később – utat vesztettek életük és önmaguk „nagy sötétlő er-
dejében”; a belső elégedetlenség, a változtatás, a fejlődés sürgető 
igényével nézik önmagukat, és saját erejükből szeretnének önisme-
rethez és önfejlesztéshez jutni. Ez a könyv az önismeret és önfejlesz-
tés lehetőségeiről és határairól szól. Bármilyen furcsán hangzik: az 
önmegismerés és a változtatás lehetőségének belső előfeltétele ön-
magunk szeretetteljes elfogadása. Az elutasítás, a tagadás nem lehet 
kiindulópontja semmilyen konstruktív megismerésnek és fejlődés-
nek – csak destrukciót, rosszkedvet szül. Önmagunkon változtatni 
csak az elfogadáson belül lehetséges. Nem ellentmondás ez? Ha jól 
odafigyelünk a szavak valódi értelmére, világossá kell válnia, hogy 
az „elfogadás” nem jelent sem belenyugvást abba, amibe nem lehet 
belenyugodni, sem kritikátlanságot. Az elfogadás higgadt és elemző 
tudomásulvételt jelent, a valóság tiszteletét, legyen az bármilyen, 
talán éppen olyan, hogy változtatni akarunk rajta. Az elfogadás te-
hát megismerést eredményez, és éppen ezért válhat a továbblépés 
kiindulópontjává. A valóság – akár saját belső valóságunk – eltor-
zítása, hamis tükrözése, eleve elutasítása mindannak, ami nem felel 
meg illúzióinknak, a nem odafigyelés, az előítéletek, az axiomatizált 
„elvek” – mind alapvető akadályai a megismerésnek és az ember 
belső forradalmának.

Polányi Éva
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Június

Lengyel uborkasaláta

A megmosott kígyóuborkát legyaluljuk. Tálra tesszük, leöntjük hideg tejföllel, 
rászórunk összevagdalt kaprot. Tálalás előtt összekavarjuk és csak most 
sózzuk. Tejfölt csurgatunk rá, kaprot hintünk rá díszítésnek.

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. CZMARKÓ JÓZSEFNÉ HORNOK 
GIZELLA, aki Endrődön a Templom zugban 
lakott, majd az Őszi Napsugár Otthonban, 96 
éves korában visszaadta lelkét Égi Urának. Gyá-
szolják: fi a, menye, lánya, veje, unokái

KORCSOK GÁBOR, aki Endrődön a Se-
lyem utcában lakott, 87 éves korában visszaadta 
lelkét teremtőjének. Gyászolják: felesége, fi a, 
menyei, unokái, dédunokája, testvére és a ro-
konság

KÖVÉR SÁNDOR volt hunyai lakos 63 éves 
korában visszaadta lelkét Teremtőjének.Gyá-
szolják: fi a, menye, unokái, testvérei és a rokon-
ság. Temetése Hunyán volt május 6-án.

SOCZÓ GÉZA, aki Hunya Ady u. 7. sz. alatt 
élt, 85 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. Gyászolják: lánya, unokája és párja, testvé-
rei és a rokonság

SZUJÓ GYÖRGYNÉ VASZKÓ MÁRIA, aki 
Endrődön a Damjanich utcában élt, 71 éves ko-
rában az Égi Hazába költözött. Gyászolják: férje. 
lánya, veje, unokái és a rokonság

özv. TÍMÁR JÁNOS ISTVÁNNÉ TÍMÁR 
MÁRIA, aki Endrődön a Selyem utcában lakott, 
83 éves korában megtért Égi Urához. Gyászol-
ják: lánya, veje, fi a, menye, unokái, dédunokái, 
testvérei és a rokonság

ZANYÍK GYULA, aki Endrődön, a Bányász 

utcában élt, 60 éves korában váratlanul az Égi 
Hazába költözött. Gyászolják: felesége, fi ai, me-
nyei, lánya, veje, unokái, testvérei és a rokonság

†
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.

Fényképalbum
 Május 30-án volt Hősök napja. Fényképalbum összeállításunkban régi 
katonafényképekkel hőseinkre, Hazánkat szolgáló katonákra emlékezünk.

1. Liziczai Mihály kisbíró (Endrőd, Tanya II. 242.
2. Liziczai Ede, Liziczai Mihály 10. fi a 1937.
3. Liziczai Frigyes – hősi halált halt 1942-ben 

A fénykép hátulján még ez a felirat látható:
Ott essem el én 
a harc mezején,
Ott folyjon ki
ifj ú vér szívemből 

4. Tímár György bécsi huszár

Beküldő: 
Hegedűs Boldizsárné Liziczai Margit
Gyomaendrőd, Áchim u. 16.

1. 2.. 3.

4.
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Kedves vásárlóim!
Júniusi 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

Májusban történt
XII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túróvesztivál - május 1. 

I. Pünkösdi Bográcsos Ételfőző Fesztivál és Családi Nap

I. Pünkösdi Bográcsos Ételfőző Fesztivál és Családi Nap

XII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túróvesztivál - május 1. 


