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A tartalomból:

Gyomaendrődi gyerekek a győztesek a 
kecskeméti vitacsatában - 15. oldal

Megemlékezés a lengyel tragédiáról
- 20. oldal 

Anyák napja 

Már a választások első fordulójában megnyer-
te az országgyűlési választást Domokos László 
eddigi képviselőnk. Szeretettel gratulálunk, és 
munkájához sok kitartást, jó egészséget, Isten ál-
dását kívánjuk.

„Te minden erőnél erősebb erő: anyai 
szeretet! Te emberi testbe öltözött napfény! 
Te Isten szívéből leszállott szent láng, halál-
tól nem félő, erős gyöngeség!”

Gárdonyi Géza

Köszöntsük az Édesanyákat!

Május első vasárnapján ezernyi, csillo-
gó szemű gyermek özönli el a virágbolto-
kat. A legkisebb lehet, hogy még nincs egy 
éves, a legidősebb pedig lehet, hogy már 
nyugdíjas. Van, aki csak egy szál virágot 
vesz, és olyan is akad, aki egész bokrétá-
ra valót. Azt is jól tudjuk, hogy hová vi-
szik ezt a rettentő mennyiségű virágot: az 
édesanyáknak.

Május első vasárnapján köszönetet 
mondunk az édesanyánknak mindazért, 
amit kaptunk tőle. Az első, és legfonto-
sabb: megkaptuk tőle az életünket. Miu-
tán hónapokon keresztül óvott bennün-
ket, általa kezdhettük el életünket ezen a 
Földön. Először testével, majd hónapo-
kon keresztül testéből táplált bennünket, 
és mi az anyatejtől nőhettünk nagyobbra 
és nagyobbra. Megtanuljuk tőle az anya-
nyelvünket, vigaszt nyújt a legnehezebb 
pillanatokban, és vigyázó szemekkel nézi 
első lépéseinket. Szeretete körülölel ben-
nünket, és tőle tanuljuk meg azt is, hogy 
milyen az igazi, önzetlen szeretet.

Az anyai önzetlenség és önfeláldozás 
legendás. Nem egyszer olvashatjuk, hogy 

egy-egy természeti katasztrófa alatt, az 
anyák testükkel védik gyermeküket. Az 
önfeláldozás olyan példája ez, melyről jól 
tudjuk, hogy csak egy anya az, aki képes 
ilyesmire. Egy anya az, aki képes a saját 
életét a gyermekéért odaadni. És mind-
ezért cserébe sokszor csak fájdalmat, bá-
natot, hálátlanságot adunk, és csak néha 
tudunk mosolyt csalni arcukra.

Legkevesebb, hogy ennyi önfeláldo-
zásért cserébe, anyák napjára egy csokor 
virággal köszöntjük fel őket. Irány a virág-
bolt, a többi, csillogó szemű, hálás gyer-
mekkel együtt!

Köszönjük, Édesanyák!

Domokos László

Szarvas, Gyomaendrőd, 
Békésszentandrás, Csabacsűd, Hunya, 

Kardos, Kondoros, Örménykút 
országgyűlési képviselő-jelöltje

Domokos László a 
megválasztott képviselőnk

Elhunyt Józef Chmura, 
testvérvárosunk polgármestere

Testvérvárosunk, a lengyelországi Pilzno polgármes-
tere hosszú betegség után április 17-én, hajnalban el-
hunyt, pontosan az 59. születésnapján.

Temetése április 19-én volt Pilznoban. Városunkat 
Várfi  András polgármester, Kovács Béla önkormányzati 
képviselő, gimnáziumi igazgató és Iványi László tb. ka-
nonok, plébános képviselte. Gyomaendrőd város és a de-
legáció nevében Iványi László plébános mondott búcsú-
beszédet a templomban, a polgármester úr ravatalánál.
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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

MEGALAKULT A GYOMAENDRŐDI 
PING-PONG KLUB

Minden pénteken este 7 órától 11-ig 
ÉJSZAKAI PINPONGOZÁS!

Aki szeretne mozogni, beszélgetni, 
darts-ozni, kártyázni, stb., az jöjjön el és 

csatlakozzon hozzánk!

AKIT ÉRDEKEL, ANNAK ITT A HELYE!

HELYSZÍN: 
Gyomaendrőd, Endrődi Köösségi Ház (Blaha u. 21.)

Minden kulturáltan szórakozni vágyó fi atalt szeretettel várunk!
Belépés ingyenes!

Majorette hírek

Mezőberényben ke-
rült megrendezésre az első 
Nemzetközi Majorette 
Verseny húsvét nagyszom-
batján.

A gyomaendrődi 
majorettek is neveztek, 6 
kategóriában indultak a 
nemes versengésben.

Nagyon erős volt a me-
zőny a csapatok, szóló – és 
páros táncosok között, 
magas színvonalú teljesít-
ményt nyújtottak a legjobb 
majorettek!

A Színfolt Majorette 
Csoport a következő ered-
ményekkel tért haza!

P o m p o n 
miniformáció: első hely

Pompon páros: második hely
Pompon szóló: második hely
Botos miniformáció: második hely
A zsűri különdíja: Knapcsek Kitti

Legközelebb Makóra, az Országos Bajnokságra készülnek a 
gyomaendrődi majorette – táncosok, ahol a tét igen nagy, a do-
bogós helyezettek juthatnak ki az Európa Bajnokságra, Csehor-
szágba, tájékoztatta lapunkat Hunya Jolán, az együttes vezetője.

Az Endrődi Közösségi Ház májusi programja
május 03. 14, 00 – 16, 00 Árusítás
május 03. 19, 00 – 21, 00 Jóga 
május 04. 14, 00 – 16, 00 Zsáner divatárusítás
május 04. 17, 00 – 18, 00 KDNP gyűlés
május 05. 16, 30 – 17, 30 Barátság Klub
május 06. 19, 00 – 20, 00 Endrődi Gazdakör
május 07. 15, 00 - Bella Rózsa Pilinszky-díjas grafi kus
  művész kiállításának megnyitója földszinti 
  teremben
május 07. 19, 00 – 23, 00 Éjszakai pingpongozás
május 08. 16, 00 - Közéleti Fórum az emeleti nagyteremben
május 09. 19, 30 - Díszelőadás „Az Operett és musical 
  irodalom gyöngyszemei” címmel. Jegyek a
  Közösségi Házban 2. 000.- Ft-ért kaphatók!
május 10. 15, 00 – 15, 00 I. sz. Nyugdíjas Klub
május 11. 15, 00 – 16, 00 Cukorbetegek Klubja
május 12. 16, 30 – 17, 30 Barátság Klub
május 14. 14, 30 - 16, 30 Árusítás
május 14. 19, 00 – 23, 00 Éjszakai pingpongozás
május 15. 14, 00 – 16, 00 Nagycsaládos összejövetel
május 17. 19, 00 – 21, 00 Jóga
május 18. 15, 30 – 16, 30 Árusítás
május 1ö. 16, 30 – 17, 30 Barátság Klub
május 20. 19, 00 – 20, 00 Endrődi Gazdakör
május 21. 19, 00 – 23, 00 Éjszakai pingpongozás
május 22. 12, 00 – 15, 00 Cukorbeteg Klub ebéd
május 24.  7, 00 – 11, 00 Véradás
május 26. 16, 30 – 19, 00 Barátság Klub
május 28. 19, 00 – 23, 00 Éjszakai pingpongozás
május 31. 13, 00 – 17, 00 Árusítás
május 31. 19, 00 – 21, 00 Jóga

Ezüstérmes a miniformció

Ajánló
A könyv tíz fe-

jezetben, több mint 
kétszáz bibliai idé-
zettel kívánja bi-
zonyítani, hogy a 
Szentírás kihagyha-
tatlan és kifogyhatat-
lan tananyag egy mai 
menedzser számára. 
A fejezetek olyan 
fontos menedzs-
menttanokat érin-
tenek, mint az ér-
tékkövetés, a vállalti 
stratégia kialakítása, 
a vezetés- és döntés-
elmélet, a személyze-
ti munka, a kommu-
nikáció, a válallati és 
üzleti etika, az üzlet 
és a politika kapcso-
lata. A szerző húsz-

éves vállalat-vezetői tapasztalataira támaszkodva olvastatja és 
hozza közelebb hozzánk a könyvek könyvét.

A szerző endrődi, és ezekkel a szavakkal ajánlja könyvét: 
„könyvet Sánta Antal emlékének ajánlottam, aki a hatvanas évek-
ben volt káplán Endrődön, és a nyiladozó tudás formálásában 
igen sokat köszönhetek neki.”

Hírek innen-onnan és házunk tájáról
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miről döntött a Képviselő-testület április hónapban
2010. április 28-ára és 29.-ére hívta össze a Képviselő-testületet 

a polgármester.
Az összevont intézményi társulás ülésezett először Csárdaszál-

láson, ahol megtárgyalták a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általá-
nos Iskola, valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2009. évi zár-
számadását, valamint a belső ellenőrzésekről készölt összefoglaló 
jelentést. Elfogadták a Térségi Szociális Gondozási Központ 5. sz. 
Idősek Klubjának szakmai programját, valamint a Rózsahegyi Kál-
mán Általános Iskola alapító okiratának módosítását. Erre azért 
volt szükség, mert az iskolában szervezeti egységként működik a 
speciális tagozat, ahol eltérő tanterv szerint tanulásban akadályo-
zott tanulókat tanítanak.

Az időszakos törvényes felülvizsgálat alkalmával a bizottság 
javaslatot tett arra, hogy az intézmény terjessze ki működését kö-
zépsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek részére is, mivel a feladat-
ellátáshoz egyaránt megvannak a személyi és tárgyi feltételek.

Az összevont Képviselő-testület jóváhagyta az előterjesztéseket.

Rendelet módosítás az egyes pénzbeli és természetbeni szo-
ciális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről.

A rendelet módosítására azért volt szükség, mert az általános 
szociális és anyagi biztonság a lakosság körében erősen megren-
dült. Az utóbbi időszak tapasztalata, hogy a köztemetés szolgálta-
tás jellegűvé kezdett válni. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a 
temetési segély összege igen alacsony, valamint a kérelmező sze-
mélyek között a jelenlegi szabályozás nem tett különbséget a jöve-
delmi helyzetben.

Az új rendelet értelmében a köztemetés költségének 50%-át a 
polgármester elengedheti, amennyiben a temetésre kötelezett sze-
mély családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 
összegét nem haladja meg, és nem rendelkezik a Szt. tv. 4. § 1. 
bekezdése szerinti vagyonnal, valamint nincs más eltemettetésre 
kötelezhető személy.

Gyomaendrőd, Dózsa u. 1. sz. alatti gyógyszertár felmondá-
sa bérlő részéről

Az Endrőd Patika Bt. képviselője, Ugrin Frigyesné írásban 
2011. április 1-jei hatállyal felmondta a Dózsa György 1 szám alatt 
lévő gyógyszertár bérleti szerződést. A felmondását azzal indokol-
ta, hogy az ingatlan több ponton nem felel meg a hatályos előírá-
soknak, és az akadálymentesítés nem oldható meg.

Az épület hasznosításával kapcsolatban két lehetőség van:
A Képviselő-testület pályázatot hirdet a gyógyszertár további 

üzemeltetésére
Megpróbálja más módon hasznosítani az épületet. Probléma 

mindenképp, hogy speciálisan kialakított épületről lévén szó, az 
átalakítás költséges, az értékesítés szintén nehézségekbe ütközik.

A Képviselő-testület hosszas vita után, két tartózkodással úgy 
határozott, hogy továbbra is gyógyszertárként kívánja hasznosítani 
az épületet.

Dr. Jánosik Bertalan háziorvosi praxisa

Dr. Jánosik Bertalan háziorvos 2010. február 17-én kelt levelé-
ben jelezte a város Önkormányzata felé, hogy 52 év szolgálati idő 
után, 2010. június 30. napjával fel kíván hagyni az aktív orvosi te-
vékenység folytatásával. Így tehát a 2. számú háziorvosi körzetben 
július 1.-től új orvosra van szükség. Dr. Jánosik Bertalant megilleti 
a praxiseladás joga, ez azonban 2009 novembere óta eredményte-
len volt. A Képviselő-testületnek meg kell oldani a helyettesítést, 
mégpedig olyan orvossal, aki megfelel a tevékenység gyakorlásá-
hoz szükséges jogszabályi előírásoknak. Ezért Gyomaendrőd Vá-
ros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi 
Egészségügyi Intézményt irányító igazgató főorvosát, Dr. Torma 
Éva főorvos asszonyt, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
biztosítsa a körzet folyamatos működését.

A védőnői szolgálat épületének karbantartása

Az ÁNTSZ ellenőrzést tartott a védőnői szolgálat épületei-
ben. Mind a kettő telephelyen (Fürst Sándor u. 3. szám, Fő út 2. 
szám) hiányosságokat tárt fel. (vakolathiány, nyílászárók állapota, 
vezetékelés elavultsága, festési munkálatok, stb. vonatkozásában)

A védőnői szolgálat az egészségügyi alapellátás része, ezért 
annak biztosítása az önkormányzat feladata. Amennyiben a meg-
állapított hiányosságok nem kerülnek kijavításra, az a védőnői 
szolgálat működési engedélyének visszavonását eredményezheti. A 
fentiekre való tekintettel az önkormányzat az ingatlanok karban-
tartási munkálatainak elvégzéséhez 1.109.000 Ft összegű forrást 
biztosít a 2009-ben képződött szabad pénzmaradvány terhére.

Beszámoló a 2010. évi alapokra beérkezett pályázatok elbí-
rálásáról és ezek részére támogatás megállapítására

A Képviselő-testület 2010. évben is pályázatot írt ki Ifj úsági-, 
Sport-, Civil szervezetetek, Idegenforgalmi Alapra, Környezetvé-
delmi Alapra

Határidőig az egyes alapokra igen sok pályázat érkezett be.

Szervezet db 
pályázat

felosztható 
támogatás

Igényelt 
támogatás

Civilszervezetek 
támogatása

40 5.280.e Ft 12.369.200 
Ft

Ifj úsági Alap 11 900 e Ft 1.936.300 Ft
Sport Alap 17 13.600 e Ft 26.856.900 

Ft
Idegenforgalmi 
Alap

8 1.800 E Ft 8.904.190 Ft

Környezetvédelmi A. 9 3.000 E Ft 9.094570 Ft

A nyertes pályázók kiértesítése 2010. május 14-ig esedékes.

Helyi környezetszépítési verseny

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hagyományteremtő 
szándékkal 2006-ban indította útjára a környezetszépítési versenyt. 
Az elmúlt évben, hét kategóriában lehetett a versenyre nevezni. Az 
eredményhirdetésre és díjátadásra a Szent István napi ünnepek ke-
retében került sor.

Az idei évben ismét meghirdetésre kerül „A tisztább és ápol-
tabb Gyomaendrődért” c. verseny az elmúlt évi kategóriák meg-
tartásával.

A nevezett ingatlanok elbírálását önkormányzati képviselőkből 
álló zsűri végzi 2010-ben is.

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola infra-
strukturális fejlesztése

Az intézményi társulás, mint fenntartó, pályázatot nyújtott be 
az önkormányzati minisztériumhoz az iskola infrastrukturális fej-
lesztése érdekében. Ez nevezetesen az alsó tagozatos épület nyílás-
zárók cseréjét, homlokzat és zárófödém utólagos hőszigetelését, és 
az épületben található vizesblokkok felújítását célozta meg.

Önköltség 100% 21.408.481 F
Igényelhető támogatás 80% 17.126784 Ft
Saját erő 20% 4.281697 Ft

A minisztérium a projectet 11.350.000 Ft támogatásban része-
sítette, így azonos műszaki tartalom mellett a beruházás saját erő 
része 10.058.697 Ft-ra emelkedett. A megnövekedett saját erőt a 
következőképpen biztosítja:

saját erő 10.058.697 Ft
A Rózsahegyi Kálmán. Kist. Ált. Iskola 
2010. felújítási kiadásának terhére

6.600.600 Ft

Általános tartalék terhére 3.458.697 Ft

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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Solymosi Jánosné Laurinyecz Mária
ny. tanítóképző-intézeti tanár

(1923-2010)

Békéscsabán 1923. feb-
ruár 2-án született vallásos, 
dolgos gazdálkodó szülők 
első gyermekeként. Az ele-
mi iskola 4. osztálya után a 
békéscsabai Polgári Leányis-
kolát végezte el, és utána az 
ottani Lorántffy Zsuzsanna 
Leánylíceumban érettségi-
zett 1941-ben.

Igen jó tanulmányi ered-
ményei továbbtanulásra ér-
demesítették. Már kislány 
korában vonzódott a peda-
gógus pálya iránt, ezért ta-
nár akart lenni.

A Szegedi Polgári Isko-
lai Tanárképzőbe iratkozott 
be, és 1946-ban szerzett 

diplomát magyar nyelv- és irodalom, történelem és német 
nyelv- és irdalom szakon. Professzorai méltónak találták peda-
gógusok képzésére, nevelésére, ezért meghívták őt a Szegedi 
Tudományegyetem Apponyi Kollégiumába, ahol 1949-ben ta-
nító-képző intézeti tanári oklevelet kapott.

Pedagógus pályáját gyermekkori lakóhelyén, a csorvási 
római katolikus általános iskolában kezdte 1946-ban, közvet-
lenül első diplomaszerzése után. Ő volt az első tanári képesí-
tésű nevelő Csorváson, ezért is nagy tekintélye lett tanítványai 
és azok szülei előtt. Képzős tanári diplomájának megszerzése 
után azonban a Szarvasi Tanító- és Óvónőképzőbe helyezték 
1949-ben. Itt fiatal tanárként idősebb kollégái elismerését vív-
ta ki kiváló szakmai és nevelői munkájával.

Rövid csorvási működése alatt ismerkedett meg az akkor 
hadifogságból hazatért szintén pedagógus (későbbi) férjével, 
Jánossal. 1950-ben házasságot kötöttek, de egybeköltözésük 
csak 1 év múlva valósulhatott meg. Mindkettőjüket Gyomára 
helyezték. Marikát az óvónőképzőbe hozták, Jánost pedig a 
gyomai egyesített általános iskolák élére igazgatónak.

Szolgálati lakást is kaptak a Bocskai utcában, és már né-
hány hónap múlva megszületett első gyermekük, Marika. Et-
től kezdve a család és az iskola voltak életük legfőbb mozgató 
erői.

Marika néni nemcsak a szép, választékos beszédre taní-
totta, hanem a helyes, illendő viselkedésre is nevelte a fiatal 
óvónő jelölteket. Ezért őt nagyon tisztelték, szerették. Később 
ugyanígy nevelte a gimnazistákat is.

1955-ben azonban az óvónőképzőt Gyulára telepítették és 
válaszút elé került a pedagógus család. Már elég erősek vol-
tak a gyökerek ahhoz, hogy maradjanak Gyomán. Megfelelő 
lakásuk volt, megszületett második gyermekük Jancsika. Férje, 
János sajnálta volna elhagyni kiváló tantestületét. Marika né-
nire új, nagy feladat várt, a beindított gimnáziumnak elismert-

séget, tekintélyt kellett szerezni. tudta, hogy ezt nemcsak a 
kollégáival, hanem a szülőkkel is összefogva érhetik el. Ezért 
vállalta el az iskolai Szülői Munkaközösség irányítását, ame-
lyet egészen nyugdíjazásáig végzett.

Nevelői rátermettségét akkori és későbbi igazgatói is fel-
ismerték, ezért fontos szerepet szántak neki, az osztályfőnöki 
munkaközösség vezetését bízták rá. Ezt a feladatot is szívvel-
lélekkel, töretlen lendülettel végezte. Kollégáival közösen ala-
kították ki az iskola nevelési programjait, hagyományait. Gim-
náziumi működése alatt hatszor volt osztályfőnök.

Marika néni a felnőttek oktatásában is nagy szerepet vál-
lalt. Működése során hét levelező tagozatos osztálynak volt 
osztályfőnöke és a magyar nyelv- és irodalom színvonalas ta-
nításával a levelező hallgatók nagyrabecsülését érdemelte ki.

Hallgatói tisztelték és szerették, mert humánus is volt ve-
lük. Megértette a családosok problémáit, nehézségeit és hoz-
zájárult beszámolóik, dolgozatkészítési határidőik halasztásá-
hoz, de szigorúan megkövetelte pótlásukat.

Solymosiné Marika néninek futotta még erejéből az iskolán 
kívüli kultúrmunkára is. Tagja volt a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulatnak, sőt a járási Irodalmi Szakosztály vezetője 
is lett. Számtalan irodalmi és nevelési témájú előadást tartott 
legtöbbször népes hallgatóság előtt.

Így vált nemcsak az iskolások, hanem a felnőttek nevelő-
jévé is. Jó munkája elismeréseként meghívták a TIT Országos 
Kongresszusára is küldöttként.

Egész életében végzett kimagasló oktató-nevelő munkájá-
ért 1978-ban Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, és 1979-ben 
- nyugállományba vonulásakor - Kiváló Munkáért kitüntetést, 
városunkban végzett társadalmi munkájáért Gyomaendrődért 
Emlékplakettet kapott. 1996-ban tanári Aranydiplomát, 2006-
ban polgári iskolai tanári Gyémánt és 2009-ben tanítóképző 
intézeti Gyémántdiplomát vehetett át.

1960-ban megszületett harmadik gyermekük, a kis Tomi 
is, akit szülei és testvérei nagy szeretettel vettek körül. Mari-
ka néni szerető gondos édesanya volt. Szigorú példamutatást 
követelt gyermekeitől mind a tanulásban, mind a viselkedé-
sükben. Ugyanakkor mindent megadott nekik, amire szüksé-
gük volt boldogulásukhoz, többször még a szülők lemondása 
árán is. Gyermekcentrikus család alakult ki. Ez a harmonikus 
családi légkör folytatódott a gyermekek családalapítása után 
is. Három évvel ezelőtt azonban Marika leányuk rövid, pár 
heti betegség és műtét után eltávozott közülük. Tragikus ha-
lála annyira megrázta a szülőket, a szerető édesanyát, hogy 
azután különböző betegségek lepték meg. Fiai és unokái sze-
retete, gondoskodása ugyan enyhítettek lelki fájdalmán, de 
igazén az a teljes, boldog, örömteli légkör, ami őt mindig él-
tette, sebet kapott.

Gyermekei, unokái sikerei mindig megörvendeztették őt. 
Nagy öröm volt számára, hogy első egyetlen dédunokáját, a 
kis Olivért még megláthatta, találkozhatott vele.

Még betegen is tervezgetett, készült a boldog házaséletük 
60. évfordulójának családi megünneplésére, gyémántlakodal-
mukra, amelyik ez év szeptember 16-án lenne. Ezt már nem 
érhette meg, az Úr hamarabb elszólította őt. Így csak a férje és 
családja emlékezetében lesz velük azon a napon.

Nyugodjék békében!
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

I m -
m á r o n 
3. alka-
l o m m a l 
rendezte 
meg a Kis 
Bálint Ál-
t a l á n o s 
Iskola és 
Ó v o d a 
egész di-
ákságára 
k i t e r j e -
dően az 
„ E g é s z -
ségnapot”, 
a m e l y e n 
k i e m e l t 
szerephez 
jutott: az 

egészséges életmód, a környezetvédelem, kör-
nyezetszépítés, a higiénia, a helyes táplálkozás.

Dudás Zsuzsanna védőnő előadásával kez-
dődött a délután, aki az érdeklődő szülőknek, 
tanároknak, valamint 7. és 8. osztályos lányok-
nak beszélt a korai szexuális élet ártalmairól. 
Majd ezt követően több helyszínen különböző 
programok várták a tanulókat osztályfőnökeik 
irányításával.

Az újraélesztésről Rávai Béla 
mentőápoló tartott érdekes elő-
adást, szakszerűen be is mutatta, 
hogyan kell végrehajtani.

Látkóczki László iskolarendőr 
az alkohol és a drog romboló hatá-
sáról szólt, kiemelte, hogy a kama-
szok szervezetében milyen változá-
sokat okoz az „izgatószer.”

A Nemzeti Parkokról és a kör-
nyezetvédelemről még több tudni-
valót ismerhettek meg a gyerekek a 
Szurovecz Zoltánné tanárnő vezet-
te „Környezetvédő kommandó” se-
gítségével. Ezen a helyszínen olvas-
ták fel az osztályok azt a kis verset, 
amely a tisztaságról, környezetünk 
rendezettségéről szól.

A sérülésnek megfelelő sebkötözést a vé-
dőnők irányításával gyakorolták a gyerekek, és 
megismerkedtek a mentőautó egészségügyi be-
rendezéseivel is.

Jenei Éva táncpedagógus vezetésével a mo-
dern tánc világába is bepillantottak a nagyobb 
gyerekek, néhány könnyebb lépést sajátítottak 
el.

A vidám, hangulatos délután totó kitöltésé-
vel zárult, és minden közösség fi nomságok soka-
ságából választhatott: volt narancs, müzli szelet, 

joghurt, pogácsa, Túró Rudi, zöldségek, szendvi-
csek…. „mi szem, szájnak ingere.” Ez utóbbiakat 
a gyerekek készítették nagy szorgalommal.

Legeredményesebbek a következő osztályok 
voltak: 

I. hely: 7. c osztály
II. hely: 7. b osztály
III. hely: 5. b osztály
Köszönjük a vendégek előadásait, Magyar 

Béláné és Gálné Juhos Éva kolléganőknek a 
szervezést!

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 
Nevelőtestülete

Darvas Tibor Versmondó 
Verseny

A Kis Bálint Általános Iskolában im-
máron több éves hagyomány, hogy Kó-
nya Márta magyar-ének szakos tanárnő 
minden év áprilisában megrendezi az 
iskola korábbi tanáráról, Darvas Tiborról 
elnevezett szavaló versenyt.

Idén az alábbi eredmények születtek:
Kisiskolások:
1. helyezettek: Kónya Réka, Kósa 

Fruzsina, Varjú Dániel, 
Kriszt György.

2. helyezettek: Kiszely Veronika, 
Gózon Barnabás, Szonda 
Ábel, Miklavicz Ákos. 

3. helyezettek: Varjú Gergő, Hermann 
Helga, Weigert Csenge, 
Nagy Bettina.

4. helyezettek: Somogyi Alexandra, 
Hamza Petra.

Különdíjas: Tari Edit.
Nagyiskolások:
1. helyezettek: Gácsi Benedek, Hunya 

Réka, Sipos Fanni, Tóth 
Vanda.

2. helyezettek: Csordás Alíz, Illés Ve-
ronika, Almási Viktória.

3. helyezettek: Gera Ilona Pilla, Szon-
da Lili, Kriszt Georgina.

Felkészítő nevelők: 
Orbán Józsefné, Koloh Imréné, 

Kovácsné Bácsi Ilona, Iványiné Varga 
Marianna, Tóth Andrásné, Kovácsné 
Szabó Mária, Hornok Lászlóné, Kovács 
Ildikó, Baráth Ella, Cserenyecz Éva, Kó-
nya Márta, Gordos Zsuzsanna, Balla 
Károlyné, Hunya Jolán.

Egészségnap a Kis Bálint 
Általános Iskolában és Óvodában

„Ép testben ép lélek” – Három he-
tet meghaladó projekt megvalósulása 
Kis Bálint Általános Iskola Százszorszép 
Óvodájában

A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében 
2010. február 22 – március 22. között va-
lósítottuk meg óvodánkban az „Ép test-
ben ép lélek” – három hetet meghaladó 
projektet.

Az első héten zajlottak az előkészü-
letek.

A második hét a mozgás jegyében 
telt. Kiemelt jelentőségű az óvodai élet 
minden fázisában a kisgyermek moz-
gásigényének biztosítása, a harmonikus, 
összerendezett mozgás kialakítása, fej-
lesztése. Változatos, mozgásos tevékeny-
ségekkel újra felfedeztettük a felszabadult 
játék örömét: népi gyermekjátékokat ját-
szottunk, akadálypályát állítottunk fel az 

udvaron és a tornaszobában, labdáztunk, 
úsztunk.

A harmadik héten az egészséges táp-
lálkozásra összpontosítottunk. 

Ellátogattunk a közeli zöldségboltba, 
ahol friss termékeket vásároltunk, majd 
óvodánkban zöldség- és gyümölcssalá-
tát készítettünk. A fi nomságok készítése 
közben jókat beszélgettünk a zöldségek 
és gyümölcsök szervezetünkre gyakorolt 
jótékony hatásáról, a fogyasztásukkal 
kapcsolatos tudnivalókról, a vitaminok-
ról. 

A hét lezárásaként kollázsképet ké-
szítettünk az előzőleg összegyűjtött zöld-
ségek, gyümölcsök képanyagaiból. 

A negyedik hét témája a környezet-
védelem volt.

A természetbarát, környezettudatos 
magatartás kialakítása érdekében felhív-
tuk gyermekeink fi gyelmét a víz életünk-

ben betöltött szerepére és jelentőségére. Tanulmányoztuk a víz 
világát: vízmintát vettünk a csapvízből, a termálvízből és a holt-
ág vizéből. A gyermekek játszva gyűjthettek tapasztalatokat.

A projekt zárásaként a Víz Világnapja alkalmából kiállítást 
rendeztünk az ovigalériában a gyermekek munkáiból, és vizes 
játékokkal tettük emlékezetessé a kicsik számára ezt a napot.

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Százszorszép Óvodájának nevelőtestülete
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Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

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

MÁJUSI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 18 órakor. Hétköznapokon reggel fél 8-kor.
Május hétköznapjain 19 órakor litánia, vasárnaponként az esti misén.

Május 9-én, valamint Pünkösd mindkét napján 10, 19 óra.
Elsőádlozás május 23-án, Pünkösdvasárnap 10 órakor

Hősök napja szervezés alatt!

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Május 9-én vasárnap fél 12-kor.

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. 

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

Május hétköznapjain fél 6 órakor litánia, vasárnaponként a mise előtt.
Május 9-én, valamint Pünkösd mindkét napján 8 óra.

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

MÁJUSI ÜNNEPEK
  1. szombat:  Szent József, a munkás
  2. vasárnap:  Húsvét 5. vasárnapja
  3. hétfő:  Szent Fülöp és Jakab apostolok
  4. kedd:  Szent Flórián vértanú
  7. péntek:  Boldog Gizella
  9. vasárnap:  Húsvét 6. vasárnapja
11. hétfő:  Boldog Salkaházi Sára vértanú
12. szerda:  Szent Néreusz, Achilleusz és Pongrác vértanúk
13. csütörtök:  A fatimai boldogságos Szűz Mária
16. vasárnap:  Urunk mennybemenetele
18. kedd:  Szent I. János pápa vértanú
20. csütörtök:  Sienai Szent Bernardin áldozópap
21. péntek:  Magallán Szent Kristóf áldozópap, vértanú
22. szombat:  Szent Rita özvegy
23. vasárnap:  Pünkösdvasárnap
24. hétfő:  Pünkösdhétfő
25. kedd:  Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap
26. szerda:  Néri Szent Fülöp áldozópap
27. csütörtök:  Canterbury Szent Ágoston püspök
30. vasárnap:  Szentháromság vasárnapja

Réthy István 
volt endrődi plébános visszaadta 

lelkét a Gondviselő Istennek
Született 1931. december 25-én 
Nagyváradon. 
Érettségi után 1951-től szerzetes 
növendékként teológiát tanul Buda-
pesten 1952-ig, a szétszóratásig.
1953-tól 55-ig munkaszolgálatos 
katona. A katonaság előtt illetve uán 
egy-egy évig vállalatnál dolgozik.
Teológiai tanulmányait 1956-tól 
Szegeden folytatja.
1960. június 19-én pappá szenteli 
Hamvas Endre csanádi püspök.
Első szentmiséjét 1960. június 26-
án mutatja be Nagykovácsiban.

Segédlelkész: 1960-61. Kondoros, 
1961-62. Debrecen Szent Anna plébánia,
1962-64. Gyula, 
1964-67. Szarvas,
1967-71. Békéscsaba Belváros,
1971-72. Debrecen Szent László plébánia
A debreceni Svetits Katolikus Gimnáziumban hittanár: 1972-80.
Káplán Debrecen Szent Anna plébánián 1980-82 között.
Plébános: 1982-89. Endrőd, 
1989-90. Békéscsaba Jamina
Plébániai kormányzó: 1990-94. Gyula,
Plébános: 1994-2005: Szarvas,
Szegedi Papnevelő Intézet rektora 2005-2006.
2006-tól Algyő plébánosa, 
2009. március 1-től nyugállományban

1980-tól Püspöki tanácsos, 1986-tól Szent Imréről nevezett 
bihartordai c. apát
1999-től Püspöki Bíróságon bíró
Elhunyt 2010. április 13-án Nagykovácsiban, 79 éves korában. Te-
metése szintén itt volt, április 23-án.
Rá emlékezünk egy régebbi írásával, mely a Városunk újság 2000. 
novemberi számában jelent meg.

Mikor földi zarándokéletünk lezárul
Ha maradandót akarsz alkotni, gondolj a mulandóságra

Amikor keresztelésünkkor az Egyház családjának gyermekei 
lettünk, elindultunk az üdvösség felé vezető úton. Megtértünk, rá-
tértünk a Krisztusi útra, amelyen számtalan testvérünkkel együtt 
haladunk, hogy hasonlóvá váljunk Jézus Krisztushoz, és így az ő 
szeretetében éljünk megküzdve gyengeségeinkkel. Az Egyház a 
mi Urunktól számunkra rendelt szentségekkel táplál, nevel, erősít, 
megszentel, hogy mikor földi zarándokéletünk lezárul, nyugodtan 
léphessünk mennyei Atyánk színe elé.

Amikor készülünk a nagy útra, a mennyei Atya jóságára gon-
dolunk, aki várja övéit az üdvösség honába, az örök életbe, a fel-
támadásba. Utolsó nagy nekifutásunkban sem hagy magunkra, 
bűnbocsátó irgalmával megtisztít, a betegek kenetével megerősít, 
kenyér színében Szent Testével táplál, hogy velünk egyesülve Ő kí-
sérjen az Atyához.

Hiszünk az örök életben. Elköltöző szeretteinktől nehéz az el-
válás, de vígasztal a tudat, ha hűséggel, állhatatosan Jézus útján jár-
tak, Isten kegyelméből az örök boldogság lesz osztályrészük.

A temetés imáiban a mennyei Atyát szólítjuk meg, hogy fogadja 
irgalmába hazatérő gyermekét. A távolodó kezet lassan elengedjük, 
s kérjük Jézus Urunkat: - Öleld át immár Te az ő lelkét, hiszen ke-
resett itt a földi téreken, Veled akart élni, - Te voltál reménye és a Te 
szeretetedet igyekezett átadni övéinek.

Mennyei béke árad az Istennek szolgáló lélek távozta nyomá-
ban, mert itt hagyta szolgálatának áldott gyümölcsit.

A temetéskor imádkozunk az elhunytért. Ha bűne volt, mit 
csak Isten tud és ismer, bocsásd meg neki.

A temetés imái közben magunkra is gondolunk: - Most milyen-
nek látsz engem jóságos Atyám?

A temetéskor Isten közelében járunk. Nem illik ott beszélgetni 
köznapi dolgokról, nem illik ott dohányozni, de igenis illik együtt 
imádkozni, s lelkünkbe fogadni az Élet, az örök élet üzenetét.

A temetésen való részvétel egy sajátos kultúra tükre. A lélek 
kultúrájának tükre. A temetés mindig a feltámadt Krisztusra irá-
nyítja gondolatainkat. Ahogy életünk folyamán ünnepeltük a feltá-
madást a szentmisében Krisztus áldozatával egyesülve, úgy tudjuk 
majd a hazatérés idején felfogni az élet ajándékát.

Sokféleképpen gyászolunk mi emberek, de mi tudjuk, mert 
megismertük Jézus ajándékát, hogy az élet nem reménytelen el-
múlás, hanem újjászületés Isten gyermekeinek dicsőséges szabad-
ságára - írja Szent Pál apostol. Imádkozzunk irgalmas Atyánkhoz 
elhunytjainkért és minden úton lévő embertestvérünkért.

Réthy István
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
Újabb siker matematikából…..

A két országos verseny közül (ahová tanítványaink sikeres iskolai és me-
gyei forduló után  bejutottak ) a Dugonics András Matematika Verseny utol-
só fordulóját március 27-én rendezték Piliscsabán. Bela Gréta 8. osztályos 
tanuló 7. helyezésével megvédte iskolánk jó hírnevét. Az elmúlt 4 évben 
három alkalommal végzett iskolánk tanulója a legjobb 10 között.

Gratulálunk Grétának és eredményes szereplést kívánunk a Varga Tamás 
Matematika Verseny országos fordulójában.

Felkészítő tanár: Cseh Jánosné

Lelki nap

„A Lélek gyümölcse pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, ked-
vesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ilyenek ellen nincsen 
törvény.” (Gal 5,25)

Ez a bibliai ige volt a mottója az idén március 25-én tartott lelki napnak. 
Iskolánkban hagyománya van ennek az alkalomnak, a lelkigyakorlatnak. A 
húsvétot megelőző nagyböjti időszakban szükségét érezzük a lelki felkészü-
lésnek, elcsendesedésnek, hogy az ünnepet méltóképpen ünnepelhessék 
meg gyermekeink. A napot diákmise indította, majd különböző előadások, 
dramatizált játékok sorával folytatódott. Tartalmas, értékes délelőttöt töltöt-
tünk el így.         Kele Ágnes

Röplabdamérkőzés

A gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és a szarvasi 
Vajda Péter Általános Iskola és Gimnázium barátságos röplabdamérkőzést 
játszott 2010. április 20-án  iskolánk tornatermében. A végeredmény 3-0 lett 
a Szent Gellért javára.

Nyílt napok

Iskolánkban március 22-én, 23-án és 24-én nyílt napokat tartottunk. 
Ezen a három délelőttön minden szülő betekintést nyerhetett a tanórá-
kon folyó munkákba.

Igen szép számmal érkeztek leendő első osztályos gyermekek szülei 
is csemetéikkel együtt. Próbáltunk mindhárom napon olyan foglalkozá-
sokat tartani, amelyekbe az érdeklődő óvodások is bekapcsolódhattak. 
Ha néhány percre, de ők is iskolások lehettek.

Szabóné Vaszkó Éva

Nyílt nap a felső tagozaton

A felső tagozaton is nagy érdeklődéssel követték a szülők a nyílt napok 
tárgyi óráit.

Voltak olyan osztályok, ahol tíznél több szülő fi gyelte gyermeke telje-
sítményét, a tanító tanár alkalmazott módszereit és az adott óra eredmé-
nyességét. 

Az órák végén jó hangulatú, közvetlen beszélgetés alakult ki, amely 
mindenki számára nagyon hasznos volt. A szülők a megváltozott tananyag 
tartalmakat, módszereket igyekeztek megismerni, iskolánk modern szem-
léltető eszközeinek pedig a gyerekekkel együtt örülhettek.

Cseh Jánosné

Szóbeli nyelvvizsga

2010. április 12-én angol alapfokú szóbeli nyelvvizsgán vettünk részt. 
Aznap már 9 órára odaérkeztünk, hogy minél hamarabb túlessünk rajta. 
Már fél 10-kor sorra került az első közülünk, így körülbelül 11 órakor már 
mindenki végzett. A vizsga része volt a kötetlen beszélgetés (ház, család, 
város, hobbi és öltözködés témakörben), képleírás és szituáció. Már délben 
megtudtuk az eredményt és szerencsére mindenki 60% felett teljesített, így 
ez azt jelenti, hogy a vizsgának ez a része mindenkinek sikerült. 2 órakor kez-
dődött a vizsga laboratóriumi része, ahol magnóról kellett értelmezni két 
szöveget és azzal kapcsolatosan kérdésekre válaszolni. A megfelelő felké-
szülésnek köszönhetően reméljük, a vizsga ezen része is jól fog sikerülni, de 
ennek az eredményét csak 4-5 hét múlva tudjuk meg. Az írásbeli nyelvvizsga 
részére  május 8-án kerül sor, amire már a felkészülést is megkezdtünk heti 3 
különórában és a tanórákon is. Nagyon reméljük, hogy ez is jól fog sikerülni.

Farkas Anna
8. osztály

(Időközben érkezett a hír, hogy a szóbeli mind a nyolc vizsgázónak sikerült. 
Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáruknak  - Fasoláné Mucza Irénnek -, 
és kívánunk eredményes írásbelit is!)

Kistérségi Szavalóverseny a Határ Győző Városi Könyvtárban
Eredményeink

I. helyezés:
Bela Gréta Virág 8. osztály  Tanára, felkészítője: Polányi Éva
II. helyezés:
Csernyeczki Liliána 2. osztály  Mészárosné Kiss Katinka
Nagy Anna 8. osztály   Polányi Éva
IV. helyezés:
Farkasinszki Tünde 6. osztály   Kele Ágnes
Hanyecz Barbara 7. osztály   Lukács László
Zsilinszky Erika 2. osztály   Mészárosné Kiss Katalin

Kistérségi Mesemondó Verseny

I. helyezés:
Bela Gréta Virág 8. osztály  Polányi Éva
Dajkó Lívia Adrienn 5. osztály  Polányi Éva
II. helyezés:
Neibort Tibor 3. osztály  Szabó Anikó
Trabach Veronika  Hunya  Vaszkóné Hunya Mónika
III. helyezés és a Könyvtár különdíja:
Ronyecz Nikolett 6. osztály  Kele Ágnes
IV. helyezés:
Kovács Gábor 1. osztály
Zsilinszky Erika 2. osztály
Gubucz Szilvia 2. osztály - különdíj Mészárosné Kiss Katalin
Kiss Vivien 3. osztály
Hornok Roland 4. osztály Hunya
Kővári Lili 5. osztály
Pfeifer Anna 7. osztály
Tari Zsolt 8. osztály

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Idén is izgatottan készültünk az óvodásokkal való találkozásra, 
az immár hagyományos iskolakóstolgatónkra. Szülők, gyerekek visz-
szajelzése alapján mondhatom, igyekezetünk nem volt hiábavaló. 
A beíratás harmadik napján örömmel újságolhattam Atyának, sok 
szülő tisztelte meg iskolánkat, hiszen mellettünk döntött. 

Itt szeretném megköszönni a szülőknek, hogy ránk bízták cse-
metéjüket. Ezt természetesen azzal igyekszünk meghálálni, hogy 
velük együttműködve próbáljuk kihozni a lehető legszebbet és 
legjobbat gyermekeikből, és azon munkálkodunk, hogy a leendő 
elsősök szeptember 1-től minden reggel örömmel lépjék át iskolánk 
küszöbét. 

Őszinte tisztelettel:
Lukács László igazgató



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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BARAT SZENT MAGDOLNA-ZSÓFIA 
rendalapító, apáca
Ünnepe: május 25.

*Joigny, 1779. december 13. +Párizs, 1865. május 24.

Madeleine-Louise-
Sophie Barat 1779. de-
cember 13-án született 
az Auxerre egyházme-
gyei Joignyben. Apja 
kádár volt, s emellett 
kis földjét is művelte. 
Magdolna-Zsófia gyer-
mekkorában jámborul 
élt, de semmilyen 
módon nem tűnt fel. 
Amikor 1789-ben első 
szentáldozásához já-
rult, nagyon eleven 
szellemi képességet 
mutatott. Fivére, Lajos, 

akit 1795-ben, a forradalom zűrzavarai közepette szen-
teltek pappá, megbízható képzettséggel látta el. Még 
latinra és görögre is tanította, amelyeknek ismerete ab-
ban az időben a nők körében igen ritka volt. Magdolna-
Zsófia 1792-ben ismerte fel először világosan szerzetesi 
hivatását, ezt azonban csak nagy nehézségekkel követ-
hette az uralkodó politikai viszonyok közepette. 1795-
ben fivérével, aki lelki tanácsadója volt és megismer-
tette a kolostori életmóddal, Párizsba ment. Más fiatal 
lányok is csatlakoztak hozzá, és vele együtt alkották egy 
közösség őssejtjét.

1800-ban fivérét felvették a ,,Péres de la Foi” (A hit 
atyái) társulatba, amelyet Joseph-Désiré Varin (1769-
1850) vezetett. Ez a kongregáció azt tűzte ki feladatá-
ul, hogy a feloszlatott Jézus Társaság helyébe lép, és 
előkészíti annak visszaállítását. Varin hosszú ideje az-
zal a gondolattal is foglalkozott, hogy női kongregációt 
alapít, amelynek feladata lenne - tanító és oktató tevé-
kenysége által - a Szent Szív tiszteletének terjesztése. 
Miután Magdolna-Zsófia gyóntatóatyja lett, hamarosan 
felismerte, hogy képzettsége, emberi tulajdonságai és 
mélységes jámborsága révén eszményi alapító lenne. 
Magdolna-Zsófia is felismerte Varin elképzeléseiben sa-
játos, személyes hivatását. Az ,,Institut du Sacré Coeur” 
(Szent Szív Intézete) első négy nővére 1800. november 
21-én tette le fogadalmát, és már 1801 októberében ne-
velőintézetet nyitottak Amiens-ben, igen nehéz körül-
mények között. Magdolna-Zsófiát 1802. december 21-
én főnöknővé nevezték ki. Az a lelki irányítás, amelyet 
Varin és A hit atyái adtak át a nővéreknek, lényege sze-
rint jezsuita volt. Ez azonban kiválóan megfelelt Mag-
dolna-Zsófia tetterős és tevékeny vérmérsékletének. 
Szerencsétlen módon ebben az időben súlyosan megbe-
tegedett.

Ennek ellenére az új kongregáció fejlődésnek indult; 
megfelelőbb elhelyezést is találtak. Nem sokkal ezután 
Magdolna-Zsófia Grenoble-ba utazott, hogy Duchesne 
Szent Filippine kis csoportját felvegye intézetébe. Ami-
kor 1805 végén visszatért Amiens-be, azt találta, hogy 
egy volt klarissza, név szerint Baudemont nővér a ház 
egyik gyóntató atyjának, Sambucy de Saint-Estéve ab-
bénak a segítségével nagyon figyelemreméltó befolyás-
ra tett szert a közösségben. 1806. január 18-án Barat 
anyát mégis megválasztották általános elöljárónőnek, 
bár csak egy szavazattöbbséggel. Varin átadta neki a ve-
zetés egész teljhatalmát.

A Szent Szív Intézet ettől kezdve gyorsan fejlődött: 
új alapítások jöttek létre Poitiers-ban, Niort-ban és 
Gent-ben. Amiens-ben megnövekedtek a nehézségek 
Saint-Estéve abbéval. Tetőpontjukra 1811 után jutottak, 
amikor az abbé elfogadhatatlan alkotmányt akart ráerő-
szakolni az intézetre, ezt azonban Varin elutasította, és 
Barat anya is vonakodott elfogadni. Az abbénak azonban 
megvoltak a pártfogói a kongregációban, és úgy tűnt, 
mintha szakadásra kerülne a sor, végül csak a belga ág 
szakadt el. A további viszályokból és az 1815 őszén ki-
robbant válságból az intézet került ki győztesen. Barat 
anya most már nyilvánosságra hozhatta a Varin által elő-
készített, jezsuita szellemű alkotmányt. Ezt az amiens-i 
közösség csak vonakodva fogadta el. Miután eme újjá-
rendezés révén Barat anya egész életére szólóan álta-
lános elöljáró lett, megbízást kapott, hogy Párizsban 
alapítson noviciátust az egész kongregáció számára egy 
hozzá csatlakozó nevelőintézettel együtt. A nevelőinté-
zetben csakhamar főnemesi növendékek gyülekeztek. 
Bár Barat anya megtett mindent, hogy fenntartsa a sze-
génységet és az egyszerűséget, az intézet apostolsága 
- legalábbis Franciaországban - egyre jobban a társada-
lom felsőbb rétegeire tolódott át. Az általa közvetített 
nevelés gondos volt, és különösen vallási téren nagyon 
megbízható.

A Szent Szív Intézet most már igazán biztos ala-
pokon állt. 1815-től megbízható támogatást kapott az 
újból visszaállított Jézus Társaságtól. ,,A hit atyái”, 
köztük Varin és Magdolna-Zsófia bátyja is, beléptek a 
Társaságba. 1818-ban Barat anya engedett Filippine 
Duchesne sürgető kérésének, és Amerikába küldte első 
nővéreit. A következő években került sor alapításokra 
Olaszországban és Svájcban, később Hollandiában, Ír-
országban, Spanyolországban és más országokban is. 
(1883-ban Magyarországon is.) 

Közben Barat anya, aki sikereiben és nehézségeiben 
egyaránt mindig alázatos és derűs maradt, megörege-
dett. Erős természetfölötti kisugárzása miatt általában 
nagy tiszteletet tanúsítottak iránta, de utolsó éveiben is 
súlyos próbákat kellett kiállnia. 1845-ben Affre érsek 
a jezsuitáknak megtiltott minden szolgálatot a Sacré 
Coeurben. 1850. április 19-én fájdalmasan érintet-
te Barat anyát Varin halála. Többször is megkísérelte, 
hogy hivatalától visszavonuljon, de nővértársai nem fo-
gadták el lemondását. Ereje azonban megfogyatkozott, 
1865. május 24-én, mennybemenetel ünnepén Párizs-
ban meghalt.

1908. május 25-én boldoggá, 1925. május 24-én pe-
dig szentté avatták. 

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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Nem dalol az üllő, elment a kovács
Húsvét előtt néhány 

nappal kaptuk a szomorú 
hírt, hogy az Apponyi úti 
műhely végleg elcsendese-
dett, mert meghalt Szmola 
Béla kovácsmester. Nem-
csak egy kedves ember ment 
el, hanem egy endrődi ko-
vács dinasztia utolsó képvi-
selője. 

2006-ban Béla bácsi 
vasalta be a tájház lőcsös 
kocsiját, akkor azt mond-
ta ez lesz az utolsó nagy 
munkám, kocsit nem csi-
nálok többet. Nagy szakér-
telemmel formálta az izzó 
vasat és illesztette a szekér 
megfelelő alkatrészéhez. 
Néha segítettem ráverni, és 
ő tanítgatta, hogyan fogjam 
a kalapácsot, és tartsam az 
ütemet. Közben mindig me-
sélt. Megelevenedtek a régi 
jómunkájú bognár, kovács, 
szíjgyártó, cipész, csizmadia 

és más kisiparok mesterei. Anekdotái tanulságosak voltak. Ha csak 
néhány percre néztem be a műhelyébe, akkor is kedvesen érdek-
lődött, hogy vagy? Jól vannak a gyerekek? Mindig érdeklődő volt, 
soha nem panaszkodott, pedig már akkor kimutatták szervezeté-
ben a kórt. Bölcs volt és hajlíthatatlan jellem, kézszorítása acélos. 

Nem dalol az üllő, elment a kovács!.. 
Kedves Béla bácsi, ha majd az égi üllő mellől kalapáccsal a ke-

zében néz le ránk, gondolatban küldjön bölcsességéből, mert ebből 
nagy hiány van most a földön!

Őszinte részvéttel búcsúzik Szonda István

Az értékek adják a közösség összetartó erejét
 - megyejárás Hunyán -

Ha egy közösség összefog, képes 
értékeket teremteni. Azok a tervek 
igazán életképesek, amelyek múl-
tunk gyökereibe kapaszkodnak. Fon-
tos értékeink számba vétele, mert az 
adja a közösség szellemi összetartó 
erejét. Minden reményünk megvan 
arra, hogy az elkövetkező években az 
anyagi alapját is megteremtsük an-
nak, hogy otthonunkban, Békés me-
gyében jól érezzük magunkat - hang-
súlyozta Domokos László április 
16-án, a megyejárás programsorozat 
hunyai állomásán.

Petényi Szilárdné polgármester 
köszöntőjében elmondta, bár a többi 
településhez hasonlóan a 720 lelkes 
Hunya is elöregedő, ennek ellenére az 
elmúlt években sikerült megőrizniük 
a működőképességet és fejleszteni is 
tudtak. Helyben megtalálható az óvo-
da és az általános iskola alsó tagoza-
ta, illetve sikerül a szociális ellátást is 
fenntartani, továbbá az önkormányzat 
erejéből arra is futotta, hogy szépít-
sék a település arculatát. Mindezt a 
hunyaiak összefogása tette lehetővé.

Domokos László, a megyei köz-
gyűlés elnöke arról szólt, hogy 2006-ban a kormányzat a megyéket 
meg akarta szüntetni, Békés az összefogás jegyében akkor fogal-
mazta meg új felfogását, amely szerint értékeket őriz és fejleszt, 
érdekeket képvisel, illetve a megye valamennyi települése és la-
kója részére szolgáltat. Ebből erőt lehet meríteni, a jövőt építeni. 
A megye fontosnak tartja, hogy az itt élők érezzék, hogy jó dolog 
történik körülöttük. Érezzék otthon magukat. Közérzetünket első-
sorban nem az anyagi körülmények határozzák meg, hanem az, 
hogy tudunk-e tenni magunkért és másokért. Békés az összefogás 
megyéje, és az összefogásra Hunya jó példa. Mikor templomuk le-
égett, néhány év alatt újjáépítették.

Hunyán helyben maradt az óvoda és az általános iskola alsó 
tagozata, illetve sikerült a szociális ellátást is fenntartani a köz-
ségben.

Nyári MANT Űrtábor 2010 – Gyomaendrőd 
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) 2010-ben is megren-

dezi nyári Űrtáborát, ezúttal Gyomaendrődön. Az egy hétig tartó, júli-
us 4–10. között zajló tábor ideje alatt a résztvevő középiskolás diákok 
számos izgalmas és érdekes program, előadás, vetélkedő részesei lehet-
nek. Bővíthetik az űrtevékenységgel, az űrkutatás változatos alkalma-
zásaival kapcsolatos ismereteiket. Személyesen találkozhatnak magyar 
űrkutatókkal, első kézből ismerkedhetnek meg munkájukkal. Megtud-
hatják, hogy milyen űrműszerek készültek és készülnek Magyar-orszá-
gon. 

A 2010-es tábor tervezett programjában szerepel többek között valódi 
holdkőzetek tanulmányozása, játékos műholdépítés, kincskeresés, csilla-
gászati megfi gyelések. A diákok hallhatnak érdekességeket a műholdas 
helymeghatározástól kezdve a Mars bolygóig egy sor változatos témáról. 
Csapatokba szervezve, játékos formában mérhetik össze tudásukat, ügyes-
ségüket és szerencséjüket. A tábor egyik fénypontjaként, a résztvevők pró-
bát tehetnek egy igazi robotrepülő irányításában. Ez lesz az első alkalom 
Magyarországon, hogy a polgári szféra testközelből és interaktív módon, 
működés közben tanulmányozhatja egy robotrepülőgép működését. Re-
pülés közben a gép által készített nagyfelbontású képek a földi vezérlő-
állomáson valós időben nézhetők, azokat digitálisan rögzítik is. Termé-
szetesen nem maradnak el a kirándulások, a környék nevezetességeinek, 
látnivalóinak a meg-ismerése sem – egész napos kirándulást tervezünk 
Szarvasra is. Eközben a tábor résztvevői megismerkedhetnek az ország 
minden tájáról – sőt határainkon túlról is – érkezett, hasonló érdeklődésű 
fi atalokkal. (Várunk diákokat a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumból, 
a Felvidékről és a Vajdaságból.) Néhány év múlva talán a mostani táboro-
zók közül kerülnek ki a jövő magyar űrkutatói! 

Az idei tábor időpontja 2010. július 4. (vasárnap) – július 10. (szom-
bat), a helyszíne pedig a Gyomaendrőd városa és környéke. Az űrtábor 
„bázisa” a gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola lesz. 

A tábori részvételre már most lehet jelentkezni, összesen 40 fő fo-
gadására van lehetőség. A részvételi díj 17 900 Ft, ez fedezi a szállást, a 
programokat és napi háromszori étkezést is. 14 900 Ft-os, kedvezményes 
díjjal jöhetnek a táborba a MANT nemrég lezajlott Ugródeszka: a Hold 
diák-pályázatának, és a 2010. márciusi Bolygótudományi Nap rendezvé-
nyének a résztvevői. Ugyancsak jogosult a kedvezményes díjra minden 

Gyomaendrődön vagy más Békés megyei településen lakó vagy tanuló 
középiskolás diák! 

Jelentkezési határidő: 2010. május 10. 
Az űrtáborral kapcsolatos részletes információ, a jelentkezési lap, vala-

mint a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok az alábbi címen 
érhetők el: 

http://www.mant.hu/magyarurtabor 
További információ kérhető: 
Bacsárdi László, MANT főtitkár 
e-mail: bacsardi.laszlo@mant.hu, mobil: (30) 266-6845
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Tisztelt Olvasó!
Az előző számban közöltük az 1920-

ban kelt levél első részletét, melyet Zelinka 
János apátplébános vetett papírra. Most 
közöljük a levél második részét.

„Endrőd község az 1919 évi forradalom 
és proletárdiktatúra idején!”

(2. részlet)

„És csakugyan március 15-én nagy tün-
tető felvonulást rendezett Endrőd a szom-
szédos Gyoma községgel együtt. Kibontott 
nagy vörös zászlók alatt a Marsailles-et 
harsogva Gyomáról hullámzott a nép 
Endrőd fő utcáin keresztül a piacra. A nép 
ünneplőben, veres cédulákkal a kalapjukon 
e felirattal – Világ proletárjai egyesüljetek 
– a nép sorában többnyire veres kendős 
vagy ruhás asszonyok és ordítozó gyere-
kek voltak – gazdák nem igen voltak lát-
hatók. E napon, mint nemzeti ünnepen, az 
összes középületeken, az iskolákon a nem-
zeti háromszínű lobogó lengett; azonban ez 
szálka volt Giricz Pál kocsmáros, a veresek 
vezérének szemében, azonnal letépette 
a mindenféle pajkosságra kapható gyere-
kekkel a zászlókat és követelte a veres lo-
bogók kitűzését. Ez nem volt elég, hanem 
még a postahivatalról és az összes iskolák-
ról eltávolíttatta a magyar címert és feliratot 
– ezt pedig mind önhatalmúlag – mert még 
akkor a tanács tagja sem volt – cseleked-
te, a félrevezetett nép pedig vakon enge-
delmeskedett neki. A piacon roppant nagy 
tömeg gyűlt össze, egyik lázító szónoklat 
a másikat érte, nem volt vége és hossza 
a sok sületlen beszédnek még olyanok is 
beszéltek, kiknek semmi közük nem volt az 
egészhez, de a terror miatt gyávaságból ők 
is kiabáltak.

A proletárdiktatúra Endrődön márci-
us 27-én alakult meg és pedig egyelőre 
Cmarkó Mátyás földműves dobszóval kihir-
dette, hogy ő veszi át a község igazgatá-
sát és föltétlen engedelmességet követelt. 
Ezen megbízatása csupán egy nap tartott, 
mivel Bartos Pál szintén földmíves nyilvá-
nos jelölés útján megválasztott emberekkel 
megalakította a direktóriumot. Első dol-
ga volt a községi alkalmazottaktól esküt 
venni arról, hogy feltétlen hívei lesznek a 
proletárdiktatúrának, és annak rendelke-
zéseit pontosan végrehajtják: továbbá az 
elöljárókat – községi bírót és esküdteket 
állásaiktól elmozdította – s helyöket újon-
nan választott proletárokkal töltötte be: a 
takarékpénztárhoz tudatlan napi biztoso-
kat rendelt: továbbá az összes üzletekről, 
a 2 gyógyszertárról leltárt vétetett fel. A 
nagylaposi bérgazdaságot kommunizálta 
s a gazdaságot három ellenőrzésre ren-
delt korlátolt emberre bízta természetesen 
óriási fizetések kiutalása mellett. A marha 
és sertésállományt elprédálták és a gazda-
ságban nagy tisztítást vittek véghez.

1919. április 10. a direktórium felsőbb 
rendelet szerint alakult, a választás titkos 
szavazás útján történt, nő beválasztva nem 
lett és ezért az asszonyok szakegylete el-
lenséges magatartást tanúsított a férfiakkal 
szemben. Hallatlan zenebonát csapott az 
értelmetlen és félrevezetett asszonynép a 
községházán és az utcán, nagy hangon kö-
vetelte az ő jogait.

A proletárdiktatúra Bartos Pál földmű-
ves és Szabó István tart. hadnagy elnök-
lete mellett a hatalmat magához ragadva , 
kommunista elveiknek terjesztése és vég-
rehajtására permanens üléseket tartott. 
Elsősorban kihirdették, hogy a vallás csak 
magánügy – ezt ugyan az egybe keltek-
nek még tized része sem értette meg, de 
az előadó harsogó szavaira csak a fejüket 
bólingatták; beszüntették az egyházi taná-
csot, és iskolaszéket – az összes iskolák 
államosítását kimondották az egyháznak 
az államtól való elválasztását a javak kö-
zösségét: -  sőt még többet – eltiltották a 
vallás és erkölcs tanítását az iskolákban 
és elrendelték a kereszteknek és feszüle-
teknek eltávolítását az iskolákból; mert hát 
úgy rendelték és parancsolták a tanügyi 
népbiztosok. Csak látni kellett ezt a szá-
nalmas és agyonhajszolt szegény népet a 
tanácsterem kemény padjain lehorgasztott 
fővel, egymásra alig pillantva és a terror 
nyűge alatt remegve! De rögtön megválto-
zott a helyzet midőn az elnök parancsára 
a király képének eltávolítása után még a 
feszület levételét a tanácsteremből is kö-
vetelte, no erre felindult a gyáva és meg-
hunyászkodó nép, amely eddig szótlanul 
és minden ellenvetés nélkül tűrte a drákói 
rendeletet – nem engedjük így szólt a tö-
meg, drága nekünk a szent kereszt annak 
meggyalázását nem tűrjük! Akkor az elnök, 
hogy a felháborodást lecsillapítsa elállott in-
dítványától, - jelentve, hogy még sok fontos 
ügyet kell tárgyalni. Többi között a tanügyi 
népbiztosság is a tanfelügyelőség rende-
letét a közoktatásra vonatkozólag, mely a 
vallástanítást beszünteti, a történelem és 
földrajztanítást kommunisztikus szellem-
ben való előadását követeli, a hazafisá-
got nevetséges felfogásnak degradálja s 
a hazaáruló… – Kommunistákat erénynek 
dicsőíti – Ezt nem értették meg jóformán 
az egybegyűltek, csak csóválták a fejöket, 
teljes apathiával belenyugodva Kunfi ren-
deletébe. Élénkebb érdeklődés támadt 
azonban azon fölvetett kérdés iránt, miből 
fedezzék a kiadásokat az elvtársak, direk-
tóriumi tagok fizetési cédulákat, meghagyá-
sokat küldtek a vagyonosabb gazdákhoz 
500 vagy 1000 Kor. még többet követelve, 
és pedig azonnal – azután következett a 
reqvirálás, - belátások szerint csak köve-
teltek a gabonából, zsírból, szalonnából és 
más élelmiszerből boldog boldogtalan szi-
gorú fenyegetések mellett; hallatlan zsaro-
lásokat és zaklatásokat elkövetve. Mert úgy 
kívánták ezt a vérszopó piócák, amelyek az 
agyon gyötört lakosság testén élősködtek. 
Kinek számoltak be azután az elvtársak a 
rablott pénzekkel – okmányok és naplók hi-
ányában biztosan meg nem állapítható.

Jellemző, hogy nyílván felsőbb utasí-
tás folytán a közpénzek és alapítványok 
elkommunizálását is kívánták keresztül 
vinni, nagy kutatás támadt erre a faluban, 
a takarékpénztárban, a plébánián, az egy-
házi és iskolai alapok, alapítványok és más 
kegyeletes hagyományozások elkobzásá-
ra, - természetesen siker nélkül, mi után 
az összes alapítványok nem egyeseknél 
voltak elhelyezve, hanem központi kezelés 
alatt állanak.

A szeszes italok kiszolgáltatása és él-
vezete tilos volt. Ugyanis nagyra voltak 

vele az elvtársak, hogy a kocsmárosnak 
megtiltották a bor, pálinka kimérését és ez 
által józanságra szoktatták a népet, de ám 
már nem akadályozhatták meg, hogy titok-
ban és magánházaknál szenvedélyöket ki 
ne elégítsék. A készletek egyre fogyóban 
lévén megkezdték a borreqvirálást, a hor-
dókat lepecsételték és elkommunizálták. 
Így történt a plébánián is, ahol e vörös kül-
dött elvtárs nagy kegyesen két hordó bort 
reqvirálni akart, a tulajdonos tiltakozására 
az egyik jobb érzésű elvtárs nagy kegyesen 
megengedte, hogy az egyik hordó bor ma-
radjon mise bornak, mert hát mi történnék 
a faluban, hogy bor hiányából misézni sem 
lehetne és a templomot be kellene zárni. 
Az alatt az oláh megszállás mind jobban 
közeledett április 25-én nagy számú vörös 
katona különítmény érkezett a faluba, s a 
már elkobzott és összeszedett fegyvereket 
magához vette, sőt a csendőrséget is le-
fegyverezte. A vörösök érezvén már, hogy 
talpuk alatt ég a föld nagy tanácskozásra 
gyűltek össze a községházán, hogy meg-
állapítsák kiket kellene túszokul elhurcol-
ni, hogy visszavonulások fedezve legyen. 
Össze is írtak vagy ötven embert az egész 
értelmiség, papok és jó módú gazdák ne-
vei ott szerepeltek a feketelistán – de el-
hurcoltatásuk óráját titokban tartották. 
Mind amellett kiszivárgott a hír miben törik 
a fejöket a veresek, azért aki tehette me-
nekült is a faluból. Végre április 27-én már 
a reggeli órákban különös mozgolódás és 
szaladgálás volt észrevehető a községben. 
Csoportok képződtek az utcán egymáshoz 
suttogva tanácskozva, végre megindult a 
menet a vashíd felé, melyet a községünk 
ezen büszkeségét a vörösök felrobbantani 
szándékoztak. Végre nagyobb tömegek és 
társzekerek… ki-ki a faluból… De a direktó-
rium tagjai sem maradtak tétlenül, ami még 
pénzmaradék volt elzsebelték, s ők is felpa-
kolóztak szekerekre s a kiszemelt túszokról 
teljesen megfeledkezve rohantak Mező-
túr felé, hogy a bőrüket mentsék. Dél felé 
már tiszta volt a falu. Mélyen lélegzett föl 
a lakosság a rettenetes vörös nyomás alól, 
óriási károkat okozva a községnek anyagi-
lag, de főképpen erkölcsileg. A munkás és 
katonatanács tagjainak, valamint a direktó-
rium fizetése, az őrség napi díjazása, s az 
állítólagos igazgatóság költségei horribilis 
összegeket emésztettek fel, amelyekről 
senki számolni nem tud, mert az összes 
pénztári naplók és jegyzőkönyvek eltűn-
tek. Érzékeny kárt szenvedett a község a 
közvagyonban egy tavaszi nap felprédálták 
a községi faiskola legszebb fáit, a magán-
vagyonban reqvirálás, rablás, tolvajlás által 
okozott károk kiszámíthatatlanok. De azért 
nagyobb a kár az erkölcsi téren. A mély 
vallás érzületről, becsületességről, mun-
kásságról ismert község szakítva ősatyáink 
tisztességes és honfenntartó erényeivel lej-
tőre került és rohamosan süllyedt a becste-
lenség és gyalázat örvényébe. A történelmi 
igazságot szem előtt tartva rá kell még mu-
tatnom azon szomorú előzményekre, ame-
lyek tisztességes és becsülettudó népünk 
ezen fájdalmas erkölcsi bukását előkészí-
tették. Előre bocsátva azt, hogy Endrőd 
község 14 ezer lakosságú népe 
mindössze 26 ezer kat. hold föl-
dön – ennyi lévén egész határa  
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Levéltári kutatásaim alakalmával szá-
mos úgynevezett szórványadatra bukkan-
tam a gyomai  református egyház történe-
tével, életével kapcsolatban.

Ezek közül szeretnék most olvasóim-
nak átnyújtani olyan érdekességeket, gon-
dolom én, amelyekről tudomásom szerint 
nincsenek nyomtatásban megjelent isme-
reteink.

Nevezetes történetírója volt egyházunk-
nak - különösen a Tiszántúli Ref. Egyház-
kerületnek- Tóth Sámuel, akinek gyűjte-
ményéből idézek; „Adalékok a Tiszántúli 
evangélium szerint reformált Egyházkerület 
történetéhez” kivonatok az egyházker. jegy-
zőkönyveiből /Tóth S. egyházker.-i levéltár-
nok volt/ II.- IV.: kötet. Debreczen 1894

Anno Domini 1759. június 17- től. 28-
29 old. Autographumok, aláírások, azaz a 
lelkészi hivatalba lépendők saját kezűleg 
aláírt névsora.

Anno Domini die 23. Februárius-tól 
Marjalaki Dániel a hollandi egyetemről visz-
szatért akadémikus /aláírt/ 1779. márczius 
6. - Marjalaki Dániel Gyomán szolgált lel-
kipásztor volt 1773-1802-ig haláláig, itt 
Gyomán is lett eltemetve, utolsó esztende-
it. „magánosságban élte le”.

34- 35 old. - 1787. ápr. 4 – 1791. ápr. 
19. között Lelkészképességi vizsgát tett 
egyének, prédikálásra felhatalmazott iskola 
rektorok sorozata;

45. sz. alatt; „Kulcsár György Gyom-
ára.”

150. old. „Deputatio Superintendetalis” /
kerületi küldöttgyűlés/ Jelen voltak: Békési 
Egyházmegye küldötte. Gál András gyomai 
lelkipásztor 1772. aug. Oltsai vagy Olcsvai 
Gál András Gyomán szolgált 1748 – 1773 
között.

154. old. - 1773 ápr. Deputatio 
Superintendentialis 10. sz. pont. - Panasz 

Gál András gyomai lelkész ellen ki a keze 
alá befolyt készpénzeket hűtlenül kezelte, 
ellene vizsgálat rendeltetik el.

157.old. - 1773. aug. 14.-én 2. sz. 
pont: Olcsvai Gál András gyomai lelkész 
ügyében a kiküldött bizottság előterjeszti 
véleményét; nevezett lelkész hanyagsá-
ga és hűtlensége következtében a jövő 
dislocatioig, lelkészi helyek kiosztásáig, hi-
vatalától megfosztatik s egyháza elöljáróit 
kérje meg, azaz kövesse meg, kérjen bo-
csánatot, hűtlenségéért.

1827. június 24. Pesbiteri ülések jegy-
zőkönyvei I. kötet. 1827. június 24. Gyomán 
határozat született a templomi ülésrendről 
a rendetlenségek megszüntetése, s a ren-
detlenkedők megfenyítése végett.

„A családoknak állandó helyük volt ré-
gen a templomban. A templom beosztása 
az 1938. évi felújítás előtt is olyan volt, mint 
most /1980-ban, adatközlőktől/ s az ajtókat 
is úgy használták. A szószékkel szembeni 
padsorokat BÍRÁKOK SZÉKEINEK nevez-
ték, ennek első padjába a község főbírája, 
törvénybírája vagy albírája és a község 
tisztségviselői ültek. A hátuk megett levő 
padokba meg olyan férfi ak, nők ülhettek, de 
csak akik polgárit jártak vagy még tanultab-
bak voltak. Oda másformák nem ülhettek. 
Az iparos asszonyok, azaz a mesterembe-
rek feleségei, a kar alatti padokba, azokba 
a padokba amelyek a mozi felől vagyis a 
Wodiáner kastély felől vannak. Az iskola fe-
lőli oldalpadokba az egyszerűbb nagylány-
ok, értsd: nem a vagyonosabb parasztgaz-
dák lányai, foglaltak helyet. A szószéktől 
balra, a lelkészi hivatal, orgona felőli oldal, 
a fal melletti pad az ekklézsia követők pad-
ja volt hajdan. Akiket arra kötelezett az egy-
házi elöljáróság, hogy valamely elítélendő 
viselkedésükkel kapcsolatban kérjenek 

bocsánatot a gyülekezettől s gyakoroljanak 
nyilvános bűnbánatot. Ilyen eset a 19. szá-
zad vége fele még előfordult. A legények 
a karzaton foglaltak helyet. A torony alatti 
karzaton. A régi orgona alatti karzat, 1938 
előtti orgona, az iskolás lányoké volt. Az 
énekek számának kirakásához több helyen 
voltak a padok előtt forgó táblák.

A szószék alatti számrakó helyen csak 
idős férfi  vagy asszony ülhetett. A többi 
számrakó helyre V. -VI. oszt. gyerekek ül-
hettek az értelmesebbje közül. /Az egyházi 
iskolarendszerben I.- VI. oszt. volt, aki to-
vább ment, azaz megtehette, az még az 
elemi IV. oszt. után elvégezhetett IV polgá-
rit s ez így együtt megfelelhetett a mai VIII. 
oszt.-nak./

A szószéktől jobbra a városháza fe-
lőli oldalon a férfi ak ültek a Mirhóhát fe-
lől a mirhóhátiak, Fegyvernek felől a 
fegyvernekiek, a szószéktől balra ugyan-
ilyen rendben az asszonyok. Itt az első 
padsorban a lelkésznék, tanítónék s más 
előkelő nőszemélyek ülhettek. A rendet 
nem lehetett felborítani, mert azért verés 
járt, no nem a templomban hanem azon 
kívül más alkalommal. Ez a viszálykodás 
az öregjeink szerint a németek betelepí-
tése utáni időben, 1830 után, szűnt meg. 
Voltak módosabb családok, akik mind férfi , 
mind női oldalon megváltottak ülő helyeket, 
egész padsorokat is, azaz bizonyos össze-
get fi zettek be ezért az egyház pénztárába. 
A Birákok székeibe ültették a tiszteletremél-
tó vendégeket, nem papi személyeket. Téli 
időben az öregasszonyok kis bundában, fe-
kete prémes, barna színű, fekete zsinóros 
juhirha bunda, az öreg emberek cifra racka 
bundában ültek be a templomba.

Cs. Szabó István

Szórványadatok a Gyomai Református Egyház és gyülekezeti élet történetéből

keresi minden napi megélhetését; mintegy 
6 ezer holdból álló uradalmon kívül egyes 
gazdák főképp Kondorostanyán 200-300 
holddal bírnak, a szegény földmívelő lakos-
ság túlnyomó része 5-10 holdas parcellá-
kon, a körösöntúli, vagy a paskumi szikes 
földeken nyomorog. Továbbá tekintve azt, 
hogy a községben sem számottevő keres-
kedelem vagy ipar nincs, mert az utóbbi 
csak a helyi … szorítkozik. Így a lakosság 
75%-a csak napszámos és kubikos munká-
sokból áll, igen közel fekvő a magyarázat 
honnan származik az elégedetlenség, az 
irigység mások vagyonának meg nem be-
csülése. A föld nélküli vagy amint most fog-
csikorgatva mondják: nincstelen nép, hogy 
hozzátartozóinak megélhetését biztosítsa 
miután helyben a túltömöttség miatt megfe-
lelő foglalkozást nem kapott, keresete nem 
volt, messze vidékre – Szlavónia, Horvátor-
szágba vagy a felvidékre kisebb nagyobb 
csoportokban vándoroltak, hogy az építke-
zés alatt álló vasúti és gátmunkálatoknál, 
mint kubikosok némi keresetre jussanak. 
Ott maradtak ők hónapokig, - visszatértek 
régi tűzhelyükhöz, de már ezek sajnos nem 
a régi csöndes és becsületes endrődiek vol-

tak; - tanultak ott társaiktól sok rendbontó 
és világfelforgató dolgot, és azt nagy garral 
hirdették a földművelő és polgári körökben. 
Akadt hallgatójuk elég, kik mohón szedték 
be a szájuk szerinti beszédet. Keletkeztek 
utána a sűrű kivándorlások Amerikába, a 
folytonos gyülekezések a szakszervezeti 
klubokban meg a szociál-demokratikus la-
pok és röpiratok olvasásai.

Egyszer másszor egy-egy nagyszá-
jú szaktárs vidékről, aki szóval tartotta a 
könnyen hívő szerencsétlen népet, mely 
aranytiszta igazságnak vette a népszava 
viselő kommunisztikus kirohanásait! Elő 
volt készítve tehát a talaj! Megdolgozták 
alaposan a szegény tudatlan népet! Kárba 
veszett most már minden jóakaratú figyel-
meztetés, buzdítás a Keresztény Népszö-
vetségre való csoportosítás – a gyakran 
tartott közművelődési előadások, sőt még 
a szószékről való evangéliumi oktatás – az 
mind süket fülekre talált. Mikor, pedig kitört 
a háború s a falu virágja, s ereje hazafias 
kötelességét a harctéren teljesítette, a be-
vonultak itthon maradt családjai kenyér-
keresőjöktől megfosztva lévén, egyre na-
gyobb nyomorral küzdöttek. Az államtól 

kapott hadisegély csak arra szolgált, hogy 
még jobban nevelje az elégedetlenséget 
és munkátlanságot. E téren kivált kitűntek 
a kubikosok feleségei, kik hangos panasz-
szóval ostromolták a községházát mindig 
nagyobb segélyt követelve, másokat izgat-
tak, dolgozni nem akart senki – mert úgy 
mondták a községnek kötelessége őket 
eltartani – innen származtak azután azon 
szomorú események, melyeket ezen félre-
vezetett és elámított fúriák a még tisztessé-
ges emberek megbotránkozására okoztak.

Ha majd Isten segítségével a felbon-
tott rend visszaáll, és nyugodtabb állapo-
tok következnek, az ámítók, és csalók vé-
res szája végkép elnémul, és a nép bölcs 
és … törvények oltalma alatt a békesség 
régóta nélkülözött áldásait fogja élvezni; 
remélhető, hogy szegény agyongyötört ha-
zánk romjaiból ismét felépül és ismét viruló 
lesz, - de vele együtt szegény községünk 
Endrőd is a fájdalmas múlt emlékein okulva 
a békesség, egyetértés és szeretet útjára 
fog térni! Adja Isten, hogy így legyen!

Endrőd, 1920. augusztus 27.
Zelinka János apátplébános”
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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 labda-
rúgói folytatták szereplésüket 
a Megyei I. osztályú labdarúgó 
bajnokság tavaszi szezonjában. A 
lejátszott mérkőzések felemás ké-
pet mutatnak a csapatról, hiszen 
volt kimondottan színvonalas 
mérkőzés, amely győzelemmel 
végződött, és volt felejthető, ami-
nek sajnos vereség lett a vége. A 
további mérkőzéseken reméljük, 
a szebbik arcát mutatja majd a 
csapat, és győzelmekkel örven-
deztetik meg a szurkolóikat.

A lejátszott mérkőzések eredményei:

2010. 03. 28.     Békéscsabai MÁV SE – Gyomaendrődi FC     0 : 0
                          Ifi .:   1 : 0    
A hazai csapat teljesen megérdemelten tartotta otthon az egy 
pontot a kissé fáradtnak tűnő vendégekkel szemben.

2010. 04. 03.     Gyomaendrődi FC – Szarvasi FC     1 : 3
                           G.: Farkasinszki L.
                           Ifi .:   0 : 0    
A hazai csapat az első tíz percet átaludva kettő góllal ajándé-
kozta meg a vendégeket, majd utána hiába vált kiegyenlítetté a 
mérkőzés a bajnokesélyes vendégek meg tudták őrizni ez elején 
szerzett előnyüket.
     
2010. 04. 10.     Csabacsűd SE – Gyomaendrődi FC     4 : 2
                           G.: Ifj  Erdősi Gy., Uhrin T.
                           Ifi .:   1 : 3    G.: Gábor V., Forgács Á., Csapó Zs.
A gyomaendrődi csapat nagyon jól kezdett és megérdemelten 
szerzett vezetést, de a második félidőben érthetetlenül vissza-
esett, amit a hazaiak kihasználtak és megérdemelten szerezték 
meg a győzelmet. 

2010. 04. 17.   Gyomaendrődi FC – Mezőhegyesi SE     2 : 0
                         G.: Farkasinszki L., Ifj  Erdősi Gy.
                            Ifi .: 4 : 1 G.: Gonda P., Paróczai B., Csapó Zs., Bukva T.
A hazaiak az egész mérkőzésen nagyon jó játékot mutatva telje-
sen megérdemelten győzték le a tabella második helyén álló jól 
játszó vendégeket.

2010. 04. 24.    Sarkadkeresztúri SE – Gyomaendrődi FC     3 : 0
                           Ifi .:   0 : 9    G.: Forgács Á. 3, Rácz G., Kurucz Zs., 
                          Csapó Zs., Gábor V., Kolozsvári K., Kovács R.
A gyomaendrődi csapat sok helyzetet dolgozott ki az első félidő-
ben, de sajnos mindet ki is hagyta, majd a második félidő elején 
bekapott gól után nem tudta megakadályozni a hazaiak további 
gólszerzését, így vereség lett a mérkőzés vége.   

Magyar Kupa eredmények:

2010. 03. 31.     Nagyszénás SE – Gyomaendrődi FC     0 : 1
                           G.: Kéri R.

2010. 04. 14.     Szarvasi FC – Gyomaendrődi FC     2 : 3
                           G.: Czakó L. 2, Kovács Gy.
A Magyar Kupában ezzel a győzelemmel a harmadik fordulóba 
jutott a csapat, várjuk a további sikeres szereplést.

További sikeres szereplést kívánunk labdarúgóinknak !

Fülöp Zoltán

Amit Isten egybekötött....

2010. április 10-én Török Roland gyomai és 
Békési Annamária  endrődi jegyesek házasságot 

kötöttek az endrődi templomban. 
Szeretetüket és életüket kísérje Isten áldása egy életen át!
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Olvasóink írják...
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Kedves Olvasók!

Ebben a hónapban nem érkezett közölhető olvasói levél. Várjuk  
Olvasóink írásait.

Az alábbi gyomaendrődi civil 
szervezetek köszönik az eddigi 
jóindulatot mindazoknak, akik 
adójuk 1%-ával korábban is tá-
mogatták alapítványukat, egyesü-
letüket. Remélik és kérik, az ez évi 
támogatást is.

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

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

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

Adószám: 18389980-1-04
Endrődiek Baráti Köre 

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

Adószám: 19182030-1-04.
Élet Másokért Közhasznú 

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

Adószám: 18384215-1-04
Honismereti Alapítvány, 

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

Adószám:19056274-1-04
Hittel a Holnap Ifj úságáért 

Alapítvány, célja a Szent Gellért 
Katolikus Iskola támogatása. 

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

Gyomaendrődi Klubja, célja a 
cukorbetegek oktatása, segítése.

Adószáma: 18378272-1-04
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

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

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

célja a zeneiskola hangszerállo-
mányának gyarapítása.

Adószám:18379383-1-04
Gyomaendrődi Városi 

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

Adószám: 18370827-1-04.
Öregszőlői Gyermekekért 

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

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

vány célja az óvodás gyermekek 
kirándulásainak támogatása, az 

óvodai felszerelések színvonalá-
nak javítása.

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

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

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

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

Adószám: 18386248-1-04  
Templárius Alapítvány tá-

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

Adószám: 18856617-1-04
Gyomaendrődi Mentőala-

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

Adószám: 18376713-1-04

Rózsahegyi Iskola 
alapítványai:

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

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

nyi Ösztöndíj Alapítvány 
Célja a közép- és felsőfokú 

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

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

sport Egyesület az iskolában fo-
lyó sporttevékenységet támogatja. 

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

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

Adószám: 18387139-1-04

Köszönet az 1%-ért!

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

Felajánlásukat a 0011 technikai számra tehetik meg, 
melyért előre is hálás köszönetet mondunk.

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

Plébániai karitász akció
A Magyar Katolikus Püspöki Kar 2010. március 14-től 21-ig 

karitász akciót hirdetett meg, hogy a plébániákhoz tartozó hí-
vek élelmiszer adományaikkal segítsék rászoruló, helyben lakó 
embertársaikat, a családosokat és az egyedülállókat.

A felhíváshoz az endrődi Szent Imre Plébánia is csatlakozott, 
és a hívek tartós élelmiszereket hoztak a kért időpontra. Lisztet, 
rizst, cukrot, olajat, lekvárt, száraz tésztát tettek a csomagokba. 
A behozott élelmiszerekből 18 csomagot tudtunk összeállítani.

A csomagokat sikerült még a húsvéti ünnepek előtt eljuttat-
ni az érintetteknek, de sajnos nem tudtunk minden rászorulót 
segíteni, rájuk majd később gondolunk.

Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik élelmiszer ado-
mányaikkal, a csomagok összeállításával, címlistával és a cím-
zetteknek való eljuttatásával segítették akciónkat.

Hasonló akció volt Gyomán és Hunyán is.

Kísérje Őket Isten áldása, és fi zesse nekik sokszorosan visz-
sza.

Iványi László tb. kanonok 
és dr. Giricz Katalin plébániai karitász felelős



VÁROSUNK 2010. május14

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Ki mit tud?

A jelentkezők magas száma miatt két délutánt is igénybe vett a ren-
dezvény. 75 műsorszámban közel 200 gyerek szerepelt. Először az egyéni 
produkciókat adták elő a gyerekek az iskola színháztermében. Meséltek, 
verseltek, énekeltek és zenéltek. A második rész színhelye a tornaterem 
volt. A nagyszámú közönség előtt láthattunk szereplést, paródiát, torna-
mutatványt, zenét, táncot. Az izgalom azonban nem ért véget a szerep-
léssel, csak másnap, az eredményhirdetéskor, ahol a legjobbak oklevelet 
is kaptak a csokijuk mellé. A nyertes műsorszámokat újra láthatják a Ró-
zsahegyi Napok gálaműsorán. 

Nyelvvizsga

Az idén nyolcadikosaink közül kitartó felkészülés után hárman (Szabó 
Zoltán 8.a, Balázs Attila 8.a, Tóth Gabriella 8.b,) írásbeli, tizenegyen pedig 
(Balázs Attila 8.a, Dobák Orsolya 8.a, Szabó Zoltán 8.a, Tamás Gergő 8.a, 
Geszti Brigitta 8.b, Nagy Kamilla 8.b, Fekécs Angyalka 8.b, Tóth Gabriella 
8.b, Uhrin Dávid 8.b, Tímár Csaba 8.b, Varga Gréta 8.b) szóbeli vizsgát tet-
tek angolból, a márciusban megrendezett állami nyelvvizsgán. Közülük 
választja ki a nevelőtestület azokat a tanulókat, akik jutalomúton vesznek 
részt a lengyel testvériskolában. A sikeres nyelvvizsgák díját a Rózsahegyi 
Iskola Diákjaiért Alapítvány fi zeti. Felkészítőjük Szedlák Réka.

Matekosok Mezőberényben

Iskolánk 4 fős hetedikes ( Barna Tamás, Nemes Zita, Paróczai Zsófi a, 
Vaszkó Áron ) és 4 fős nyolcadikos ( Burai Attila, Horváth Richárd, Szabó 
Zoltán, Tamás Gergő ) csapattal immáron ötödik alkalommal képviseltet-
te magát a mezőberényi általános iskola által szervezett Nemzetközi ma-
tematikaversenyen március 27-én.

A gyerekek megállták a helyüket, hiszen a nyolcadikosok a III., míg a 
hetedikesek a IV. helyet szerezték meg. Így az összesített csapatverseny-
ben ( 1,5 ponttal lemaradva a dobogóról) szintén IV. helyen végeztek.

Az egyéni versenyben a hetedikeseknél Vaszkó Áron (6. hely), míg a 
ballagóknál Horváth Richárd (6. hely) és Tamás Gergő (8. hely) érték el a 
legjobb eredményt. Felkészítőjük Vaszkó András.

Rózsahegyisek a Telekin

Intézményünkből az idei tanévben is volt résztvevője az országos 
Teleki Pál Földrajz-Földtan verseny Békéscsabán, április 10-én rendezett 
megyei fordulójának.

Hetedik évfolyamon Vaszkó Áron a 6. helyen, a nyolcadikosoknál Sza-
bó Zoltán a 11. helyen, Tamás Gergő pedig a 12. helyen végzett. Felkészí-
tőjük Molnárné Pésó Irma.

Nótás kedvű lányok

A békéscsabai Katonadalok és huszárnóták énekversenyen Megyeri 
Beáta 7. b osztályos tanulónk versenyzett. Eredményes szerepléséért em-
léklapot kapott. 

A Víz világnapja alkalmából rendezett dalversenyt a Békés Megyei 
Vízművek. Gyulán sok település versenyzője szerepelt, iskolánkból egy 
négytagú kamarakórus énekelt. 

Mezőberény adott helyet a szokásos éves Regionális Népdaléneklő 
versenynek. Iskolánkat Kéri Éva, Varga Rita, Forgács Genovéva, Bélteki Re-
náta és Megyeri Beáta képviselte nagy sikerrel: arany minősítést kaptak. 
Felkészítőjük Nagy Ildikó.

Városi versmondó verseny

A Határ Győző Városi Könyvtár április 12-én rendezte meg hagyomá-
nyos versmondó versenyét a város verset szerető tanulóinak. Iskolánkból 
43 tanuló nevezett be erre a versengésre, és nagyon szép eredményeket 
értek el.

Oklevelet kapott: 20 tanuló (ezt minden résztvevő kapott)
Oklevél + könyvjutalomban részesült: 14 tanuló
Oklevél + könyvjutalom + dicséretben részesült: 9 tanuló (lásd lej-

jebb)
A nagyon szép eredményekre méltán lehetnek büszkék a tanulók és 

felkészítő tanáraik.

Kistérségi versmondó verseny

Az iskola legjobb versmondóit a Kistérségi versmondó versenyre is 
meghívták (9 tanuló), ahol Szarvas, Kondoros, Békésszentandrás legjobb-
jai is részt vettek városunk iskolái mellett. 

A következő tanulók kaptak meghívást: Csapó Luca 1. o., Geszti Bar-
bara 3. o., Dudics György 3. o., Dávid Adrienn 3. o., James Lucas Lancaster 
4. o., Botos Pongrác 4. o., Forgács Genovéva 6. o., Vaszkó Áron 7. o., Geszti 

Brigitta 8. o., Hegedűs Zoé 7. o. tanulók.
 A Kistérségi Szavalóverseny eredményei:
 I. helyezést értek el: James Lucas Lancaster 4. o.
   Forgács Genovéva 6. o.
   Vaszkó áron 7. o. tanulók
 II. helyezést értek el: Geszti Barbara 3. o.
  Botos Pongrác 4. o. tanulók
 III. helyezést ért el: Dudics György 3. o. tanuló
 A Határ Győző Városi Könyvtár különdíját kapta:
  James Lucas Lancaster 4. o. tanulója.
Felkészítőik: Gellai József, Gyetvai Jánosné, Hegedűsné Szelei Beat-

rix, Komóczi Attiláné, Molnárné Klein Tünde, Szujóné Somogyi Ágnes, 
Takácsné Rojik Gizella.

Erdélyi népdalcsokort énekelnek a lányok

Kire ütött ez a gyerek - nyolcadikosok a Ki mit tudon

Egyszer egy királyfi  - elsősök a Ki mit tudon
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Megvan az érvpárbaj végeredménye – 
lezárult kecskeméti Vita-csata is!

Érvek és ellenérvek ütköztek a Magyarországon európai uniós témá-
ban idén először megrendezett Vita-csata disputa vetélkedőn, amely a 
kulturált vitatkozás fontosságára kívánta felhívni a fi gyelmet. A küzde-
lemben összesen harminckét, három-három középiskolás diákból álló 
csapat mérte össze kommunikációs képességeit a szegénység és az oktatás 
témakörében. Az esemény az Európai Bizottság Magyarországi Képvisele-
te és a Külügyminisztérium EU Tájékoztató Szolgálata kezdeményezésére 
és fi nanszírozásában valósult meg. A Dél-alföldi régió diákjai a hétvégén 
Kecskeméten mérték össze tudásukat, amiből a gyomaendrődi Kner Imre 
Gimnáziumból érkező Kner-gyerekek csapat került ki győztesen. 

Jó szónokokra, jó vitatkozókra mindig szükség volt, napjainkban pe-
dig, amikor az érv-párbaj gyakran érzelmi alapú és nélkülözi a toleran-
ciát, különösen. A pozitív értelemben vett vitatkozás elsajátítására talán 
az egyik legjobb módszer az angolszász nyelvterületről származó disputa 
játék, amely immár vetélkedő formában is igen elterjedt Európa-szerte. 
Nálunk európai uniós témában először idén áprilisban rendeztek ilyen 
versenyt, Vita-csata elnevezéssel. A disputa mások véleményének tiszte-
letben tartására neveli a diákokat, miközben fejlődik együttműködési és 
kommunikációs képességük. Ez később akár a pályaválasztásukat is meg-
könnyítheti. Az esemény az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 
és a Külügyminisztérium EU Tájékoztató Szolgálata kezdeményezésére 
és fi nanszírozásában valósulhatott meg két alföldi régióban, április 9-e és 
11-e között Debrecenben, április 16-a és 18-a között pedig Kecskeméten.

A 2010-es évet az Európai Unió a szegénység elleni küzdelem évének 
nyilvánította, így a szegénység problematikája és az ehhez szorosan kap-
csolódó oktatás-kérdés  jelentette a disputa két fő témáját. A vetélkedés 
már a versenyt megelőzően elkezdődött, a diákok első feladata ugyanis 
az volt, hogy csapatuk Facebook oldalának minél nagyobb rajongótábort 
szerezzenek. A Dél-alföldi régióból ebben a szegedi Autentikus apoka-
liptikus akuPUNKtúra csapat lett a legsikeresebb. Az előzetes akció arra 
kívánta felhívni a fi gyelmet, hogy a közösségi média immár megkerülhe-
tetlen eszköze a szabad véleménynyilvánításnak.

A virtuális világból átlépve élőszóban folytatódott a verbális párbaj 
a Vita-csata két helyszínén, először Debrecenben, most, az április 16-i 
hétvégén pedig Kecskeméten. Április 16-án a Dél-alföldi régió több tele-
püléséről – Szentes, Szeged, Hódmezővásárhely, stb. – érkeztek a diákok 
Bács-Kiskun megye székhelyére, ahol a Kecskeméti Ifj úsági Otthon látta 
vendégül őket. A verseny zárórendezvényét  Szűcs Tamás az Európai Bi-
zottság Magyarországi Képviseletének vezetője nyitotta meg.  

Az eseményen részt vett Pásztor Eszter, a „a 2010-es Szegénység és 
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Évének” arca és Aáry-
Tamás Lajos, az oktatási jogok ombudsmanja is. A csapatok a vetélkedő 
során tételmondatokat kaptak (pl.: az Európai Unióban a szegényebb or-
szágok lemaradása az oktatás színvonalán múlik; A szegényebb országo-
kat segélyekkel lehet felzárkóztatni.) Ezek mellett és ellen egyaránt érvel-
niük kellett a disputa-bírák előtt. Végül a gyomaendrődi Kner-gyerekek 
csapat bizonyult a legmeggyőzőbbnek. 

A győztesek amellett, hogy értékes fődíjat vehettek át – fejenként egy-
egy panorámafelvételre alkalmas webkamerát headsettel -, az Ab Ovo 
Kiadó könyvjutalmaiban is részesültek, a Jonathermál Gyógyfürdő pedig 
egy fürdőzésre hívta meg őket. Az eseményt lapszámokkal támogatta a 
Filmvilág Filmművészeti Folyóirat és a Mindennapi Pszichológia szakfo-
lyóirat is, ez utóbbi egy-egy előfi zetést is felajánlott a nyerteseknek. Az Eu-
rópai Bizottság Magyarországi Képviselete tárgyjutalmakkal járult hozzá 
a nyereményhez, a Vizuális Világ Alapítvány pedig a felkészítő tanárokat 
lepte meg a Párbeszéd a tanórán című toleranciatréning DVD-vel.

A verseny az április 20-ától 25-ig tartó időszakban újra a virtuális tér-
ben folytatódik: Facebook-on a Vita-csata központi oldalán (Vita-csata 
disputa vetélkedő - 2010) ugyanis közönségdíjért folyik a küzdelem. A 
csapatok által a helyszínen mindössze két óra alatt készített bemutatkozó 
klipekre vasárnap éjfélig lehet szavazni. 

„Az érvekkel alátámasztott véleménynyilvánítás a kulturált élet-
forma része. A Vita-csata támogatói, szervezői, felkészítő tanárai és 
résztvevői egyaránt sokat tettek most ezért a tanulási folyamatért. Re-
ményeink szerint jövőre, a magyar EU elnökség idején már országosan 
folytatódhat a disputa-vetélkedő.” – nyilatkozta Gyárfásné dr. Fekete 
Judit, a Külügyminisztérium Kommunikációs és Közkapcsolati Főosz-
tály helyettes vezetője, az EU Tájékoztató Szolgálata vezetője. A Vita-
csata folytatásáról hasonlóképpen nyilatkozott Szűcs Tamás, az Euró-
pai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője is.  

1. helyezett: Kner- gyerekek
  Kner Imre Gimnázium és SZKI - Gyomaendrőd
  Bácsi Sándor, Földesi Ágnes, Valuska Sára
3. helyezett: Körös-parti sereg (képünk)
  Kner Imre Gimnázium és SZKI – Gyomaendrőd
  Zdusek Erik, Uhrin Csenge, Jakus Ágnes

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk
fényességed sugarát!
Jöjj, szegények Atyja, te, bőkezűség Istene,
lelkünk fényed hassa át!

(Pünkösdi szekvencia)
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A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tanulói, dolgozói
és az Endrődiek Baráti Köre Egyesület vezetősége 

szeretettel meghívja Önt

2010. május 7-8-9-én a

RÓZSAHEGYI NAPOK
rendezvényeire

Díszvendég:
ABÓCZKY RÓBERTNÉ RÓZSAHEGYI MARI-

KA
Rendhagyó órát tartanak:

GIRICZ LÁSZLÓ – mérnök, fotográfus
KISZELY ZOLTÁN – színész

KULIK MELINDA – történész
RÓZSAHEGYI MARIKA – Rózsahegyi Kálmán unokája

TIMÁR IMRE - villamosmérnök

PROGRAM
Május 7. (péntek)

8 00 óra: VETÉLKEDŐ Rózsahegyi Kálmán életéről és 
  munkásságáról
9 00 óra: ÜNNEPI MEGNYITÓ Köszöntőt mond: Kiszely Zoltán
10 00 óra: RENDHAGYÓ ÓRÁKAT tartanak az iskola egykori 
  növendékei, meghívott vendégei
  TÖRTÉNETI NÉPI JÁTÉKOK az alsó tagozatosok 
  részvételével a ligetben
12 00 óra:  EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJKIOSZTÁS 
13 00 óra: Ebéd
14 00 óra: TÖRTÉNETI NÉPI JÁTÉKOK az felső tagozatosok 
  részvételével a ligetben
15 00 óra:  80 ÉVES AZ ENDRŐDI NÉPHÁZ Bella Rózsa 
  képkiállításának megnyitója Népház földszinti termében
16 30 óra:  ZENE ÉS IRODALOM: Merényi Nicolette és 
  Kiszely Zoltán műsora a Tímár Máté fi ókkönyvtárban
20 00 óra:  TÁBORTŰZ, ÜNNEPÉLYES FAÜLTETÉS
  a ridegvárosi játszótéren

Május 8. (szombat)

8 30 óra: AZ ENDRŐDIEK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 
  KIRÁNDULÁSA SZARVASRA
9 00 óra:  SPORTRENDEZVÉNYEK
  Családi sportnap és Rózsahegyi focikupa a sportpályán
16 00 óra:  80 ÉVES AZ ENDRŐDI NÉPHÁZ 
  Közéleti fórum a Népház emeleti termében
17 30 óra:  GÁLAEST Az iskola tanulóinak ünnepi műsora 
  az iskola tornatermében
19 30 óra:  BARÁTI BESZÉLGETÉS meghívott vendégeinkkel 
  a Hídfő Étteremben

Május 9. (vasárnap)

80 ÉVES AZ ENDRŐDI NÉPHÁZ ÜNNEPSÉG

10 00 óra:  SZENTMISE az endrődi katolikus templomban. 
  A misét celebrálja IVÁNYI LÁSZLÓ tb. kanonok, plébános - 
  Közreműködik a Zenebarátok Kamarakórusa

12 00 óra: Ebéd
15 00 óra: EMLÉKTÁBLA AVATÁS 
  - Népház Szarvasi út felőli külső homlokzata
15 40 óra: „NÉPI SZAKRÁLIS KEGYTÁRGYAK” 
  című kiállítás megnyitója – Népház emeleti kisterem
16 00 óra: RÓMAI KATHOLIKUS NÉPHÁZ 
  – DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZ 
  – KÖZÖSSÉGI HÁZ – NÉPHÁZ 
  – KISTÉRSÉGI KONFERENCIATEREM
  Előadás a közösségi színtér múltjáról és a jövőbeni 
  lehetőségekről - Előadó: Dr. Szonda István
17 00 óra: EMLÉKKÉPEK A NÉPHÁZ ÉLETÉBŐL 
  - Giricz László fi lmvetítéssel egybekötött visszaemlékezései
  Beszélgetés a Népház szerepéről, jelentőségéről Gyomaendrőd 
  kulturális életében - Népház emeleti konferenciaterem
19 30 óra:  AZ OPERETT ÉS MUSICAL IRODALOM 
  GYÖNYGYSZEMEI - Díszelőadás a Népházban

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Gyomaendrőd, Népliget út 2.

Tel./Fax: 06 66 283938, 
e-mail: endrodiiskola@internetx.hu, web: www.rozsahegyiiskola.hu

Endrődiek Baráti Köre Titkársága
Tel.: 06 70 4112026

e-mail: margitv@fi bermail.hu

MEGHÍVÓ - 80 ÉVES AZ ENDRŐDI NÉPHÁZ

A Templomos Lovagrend Magyarországi Preceptóriája és a Templárius 
alapítvány tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az évfordulós 

ünnepi programjainkra.

Helye: Népház Kistérségi Konferenciaterem
(Gyomaendrőd, Endrődi városrész, Blaha Lujza u. 21.)

Időpontja: 2010. május 7-8-9.

A programjaink fővédnöke: 
Dr. Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi megyéspüspök

Védnöke:
Várfi  András polgármester

Május 7. (péntek) 15-órától Bella Rózsa Pilinszky-díjas tanár, gra-
fi kusművész kiállítás megnyitója a földszinti teremben. A kiállítás 
címe: „... az Úr ügyében való fáradozástok nem hiábavaló…” (Pál Kor. 
I. 15; 58). 
Az ünnepségsorozatot megnyitja: 
Várfi  András Gyomaendrőd polgármestere. 
Moderátor: dom. Ungvölgyi János a Templárius alapítvány kuratóri-
umi elnöke, a Közösségi Ház vezetője. 

Május 8. (szombat) 16-órától az emeleti Konferenciateremben KÖZ-
ÉLETI FÓRUM. Németh Miklós Attila vendégei lesznek: Prof. Dr. 
Papp Lajos szívsebész; Prof. Dr. Dénes Zoltán c. egyetemi docens, 
Újirázi plébános; Vaszkó Irén ny. tanárnő, Gyomaendrőd díszpolgá-
ra; dom. Várszegi Csaba, a Templomos Lovagrend Magyarországi 
Praeceptória vezetője és Hídvégi Miklós, a Zenés Színjátszásunkért 
Művészetpártoló alapítvány kuratóriumi elnöke. Téma: Hogyan 
szerezzük vissza hitünket? 
A fórumot megnyitja: Várfi  András polgármester
A fórum elején kerül sor a Templárius alapítvány által alapított 
Csernus Mihály Emlékérem kiosztására.

Május 9. (vasárnap) ünnepélyes szentmise lesz 10-órától néhai 
Csernus Mihály apátplébános a 80 éve átadott és felszentelt Népház 
alapítójáért, építői lelki üdvéért. A szentmisét tarja: Iványi László tb. 
kanonok, plébános

19-óra 30 perctől a konferenciateremben Díszelőadás lesz a Népház 
felújításának tiszteletére „Az operett és musical irodalom gyöngy-
szemei” címmel, ahol a legismertebb és legnépszerűbb operettek és 
világhírű musicalrészletek lesznek hallhatók és láthatók világbajnok 
versenytáncosokkal. Főszereplő: Oszvald Marika. További szerep-
lők: Steinkohl Erika, Kiszely Zoltán, Merényi Nicolette, Szomor 
György, Debreczeni Márta, Mező Zoltán, valamint a show-tánc 
Világbajnok Botafogó Táncegyüttes tagjai, koreográfus: Krizsa 
Mary, Horváth Zoltán, Hídvégi Miklós. A darabot rendezte: 
Hídvégi Miklós. Fellépnek még a gyomaendrődi Színfolt Majorette 
Csoport tagjai. A belépő: 2000,- Ft/fő. 

dom. Ungvölgyi János szervező

M E G H Í V Ó K ,  P R O G R A M O K

80 éves az Endrődi Népház ünnepsége
2010. május 9.

Helyszín: Népház, 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 19.

Program:

15.00-15.30. Emléktábla avatás
(Népház Szarvasi út felőli külső homlokzata)
15.40-16.00. „Népi szakrális kegytárgyak”című kiállítás megnyitója
(Népház emeleti kisterem)
16.00-17.00 Római Katholikus Népház – Déryné Művelődési Ház – 
Közösségi Ház – Népház-Kistérségi konferenciaterem. Előadás a kö-
zösségi színtér múltjáról és a jövőbeni lehetőségekről. 
Előadó: Dr. Szonda István
17.00-18.00 Giricz László visszatekintő vetítéses előadása, majd beszél-
getés a Népház szerepéről, jelentőségéről Gyomaendrőd kulturális éle-
tében (Népház emeleti konferenciaterem)
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Költészet napi est az OMart Műhelyben

Ebben az évben a választások miatt április 11-e környékén a 
szokásosnál kevesebb szó esett a költészetről. Pedig az ország jövője 
leginkább azon múlik, mennyi a kulturált, intelligens és erkölcsös 
állampolgára, s ezt költők ezrei fogalmazták meg már az emberiség 
történetében. 

Az OMart Műhely most is készült erre a József Attila születés-
napjához kötött szép ünnepre, bár idén szomorúság lengte körül az 
előkészületeket. Eredetileg Szilágyi Ferenc Magyar Athenas című 
verseskötetének bemutatóját terveztük erre az estére, de Feri bácsi 
hirtelen halála összezavart bennünket. A mind küllemében, mind 
tartalmában gyönyörű könyv hetekig ott állt félig kicsomagolva egy 
széken, de a veszteség miatti fájdalom tehetetlensége megbénított 
bennünket. Április 11-éhez közeledve aztán világossá vált, hogy 
Gyomaendrődön 2010-ben költészet nap nem múlhat el anélkül, 
hogy Feri bácsira emlékeznénk. S ha nem is úgy, mintha egy teljes 
estet vele beszélgetve szenteltünk volna az új kötetnek, de mégis egy 
alkalom volt arra, hogy bemutassuk az érdeklődőknek ezt a diszti-
chonba szedett különleges irodalomtörténetet (aminek, mint kide-
rült kéziratban a folytatása is készen van már).

Szilágyiné Eszter nénivel és a szereplőkkel abban egyeztünk 
meg, hogy inkább derűsen, mint keseregve kívánjuk Feri bácsi 
kedves alakját megidézni. A könyvesbolt zsúfolásig megtelt érdek-
lődőkkel. Az estet most is egy kiállítás megnyitásával kezdtük. Ez 
alkalommal Farkasinszki Györgyné Szakálos Magdika szép tájképe-
ivel örvendeztettük meg vendégeinket. A tárlatnyitóhoz is Szilágyi 
Ferenc verseket válogattunk. A továbbiakban zenés, verses és pró-
zai blokkok váltogatták egymást. Szilágyi Ferenc művei elsősorban 
Polányi Éva és Cserenyecz Éva előadásában hangzottak el, de egy-
egy vers erejéig közreműködött még Molnár Albert, Molnár Anna 
Lívia, Oláh Gizella és Valuska Lajos is. A megzenésített verseket 
a Tűzmenedék együttes (Gyányi Réka, Molnár Albert, Molnár 
Anna Lívia, Oláh Gizella, Schwalm Gyula, Valuska Lajos) tolmá-
csolta, akik immáron teljes repertoárjukat saját megzenésítésekből 
állították össze.  

Örömmel tapasztaljuk, hogy régi kedves vendégeink mellett 
minden alkalommal látunk új arcokat is, lassan kicsinek bizonyul 
a termünk. Ezúton köszönjük Ágostonné Farkas Máriának, a Kis 
Bálint Általános Iskola igazgatónőjének, hogy székekkel kisegített 
bennünket. A személyes visszajelzések és a vendégkönyv bejegyzé-
sei szerint a festmények, a versek és a zene másfél órára felemelte a 
jelen lévőket egy magasabb szférába, s valóban derűsen lapozgatták 
a Magyar Athenast. Feri bácsi, köszönjük szépen!

Oláh Gizella

Szilágyi Ferenc versei

Virágzó meggyfák

Habzik a kertben a meggy meg a szilvák: szép kicsi mátkák
 állnak az Ég-templom kék kupolája alatt,
ékül arany méhek csillognak drágakövekként,
 s én nézek szemeid drágakövére, s a méz
csillog az ajkaidon, ahogy a hintázó ágy libeg Éden-
 fényben, a zsenge tavasz míg a hajunkba havaz, 
s íriszkék fecskék villóznak: a fényteli Délnek
 álomi tájairól csengve szerelmi regét.

Ki a télből

Mindig azt figyeld: az eget
ahogy a télből kisimul,
s lányos mosollyal rád nevet- 
Surrogó vadgalamb-csapat
tollán eső szeme gurul.

Vén füzek megújulnak,
ókutak felbuzdulnak,
bújt bimbók kibomolnak,
esőszemek kigyúlnak,
szivárvánnyá indulnak.
Csitt! Csikócsengők szólnak, 
sebes széllel játszódnak,
tulipánok táncolnak,
s ezer arany haranggal
s milliónyi érccel csilingel
csengőz a csillogó Nap –

Ajánlás e verseskötethez
(Magyar Athenas)

Drága talizmán ez a könyv, óvó amuletted: a szíven
 hordva örök – híven: őriz és megszabadít:
mint a beduinok tigrisfoga vagy a hívők
 nyakláncán feszület, őstitku égi kövek…
s ez nem bal babona: csodamagva mély gyökereknek:
 mint az atommagban: benne hatalmas erők,
félelmes nagy erők: nyelvnek meg a léleknek az ősi 
 győzelmes elegye: égi, Tejútnyi nagy ár
s mint a mágnesi kő: hazahúz, bárhova térj is:
 sarkcsillag-sugara fényleli: merre hazád;
bárhova is jussál, ha szivedben hordod e kincsed:
 por s hamu helyin is ott él, ragyog egyre Honod.
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Május

Majorannás pulykatokány

Pulykahúst és füstölt szalonnát csíkokra vágunk. A szalonnát kiolvasztjuk, 
majd hagymát, fokhagymát és a pulykahúst adjuk hozzá, és együtt pirítjuk. 
Majd felöntjük vízzel, hogy ellepje. Puhára pároljuk, majd zsírjára sütjük. Sóval, 
borssal, majorannával ízesítjük. Meghintjük egy kevés liszttel és átkavarjuk. 
Tejfölt és vizet adunk hozzá, és újra forraljuk. Rizzsel 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!

BARÁTH OTTÓ, aki Endrődön a Kender-
áztató utcában lakott, 83 évesen visszaadta lel-

két Égi Urának. Gyászolják: fi a, leányai, menye, 
vejei, unokái, dédunokája és a családtagok

BENKÓ LAJOS, aki a gyomai Református 
Szeretetotthonban lakott, 74 éves korában az 
Égi Hazába költözött.

özv. CZMARKÓ JÓZSEFNÉ HORNOK 
GIZELLA, aki Endrődön a Templom-zugban 
lakott, 96 évesen megtért Égi Urához. Gyászol-
ják: fi a, leánya, menye, veje, unokái

DÉNES ZOLTÁNNÉ SZABÓ MARGIT 
endrődi születésű, mezőhegyesi lakos, életének 
80. évében március 29-én az Égi Hazába költö-
zött. Temetése Mezőhegyesen volt, április 2-án. 
Gyászolják: Dr. Dénes Zoltán újirázi plébános, 
valamint Margit és Mária leányai és családja

özv. GYURICZA LAJOSNÉ HORNOK 
JOLÁN, aki Endrődön a Zöldfa utcában élt, 84 
éves korában az égi hazába költözött. Gyászol-
ja: leánya, veje, testvére és családja, valamint a 
rokonság

HORNOK DÁVIDNÉ FARKASINSZKI 
MÓNIKA, aki Endrődön a III. kerületben élt, 
92 évesen az Égi Hazába költözött. Gyászolják: 
leánya, veje, unokái, testvére és a családtagok

HUNYA ELEK volt Endrőd Damjanich  ut-
cai lakos (méhész) április 21-én Bátonyterenyén 
85 éves korában vissza adta lelkét a Teremtőjé-
nek. Gyászolják: leányai, veje, unokái és a ro-
konság.

KISS LAJOSNÉ HUNYA MÁRIA TERÉ-
ZIA, aki Endrődön a III. kerületben lakott, 69 

évesen az égi Hazába költözött. Gyászolja: férje, 
leányai, vejei, fi a, menye, unokái, dédunokája és 
a családtagok

KISZELY SÁNDORNÉ HEGEDŰS PIROS-
KA, aki Hunya, Petőfi  u. 6. sz. alatt élt, 74 éves 
korában megtért Teremtőjéhez. Gyászolja: férje, 
fi a, menye, leánya, veje, unokái, testvérei és a 
rokonság

KORCSOK ANDRÁS, aki Endrődön élt, 55 
éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Gyászolják: felesége, leányai, szülei, valamint a 
családtagok és a Tűzoltóság

RADUSKA LAJOSNÉ GYURIS ROZÁLIA 
volt hunyai lakos, 94 éves korában visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Temetése Hunyán volt, 
április 16-án. Gyászolják: gyermekei, unokái, 
dédunokái és a rokonok. 

SZMOLA BÉLA, aki Endrődön a Deák ut-
cában lakott, 82 éves korában visszaadta lelkét 
az Élet Urának. Gyászolja: felesége, leánya, veje, 
unokái, a családtagok és a rokonság

SZUJÓ GYÖRGYNÉ VASZKÓ MÁRIA, aki 
Endrődön a Damjanich utcában lakott, 71 éves 
korában április 25-én az égi hazába költözött. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A gyászoló család köszönetet mond mind-

azoknak, akik Szujó Györgyné Vaszkó Mária 
temetésén részt vettek.

†

„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)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

2010. május-júniusi rendezvények
Gyomaendrődön és környékén

Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)
V.1; Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál Bethlen G. Szakk.Isk. Selyem u.124. Tourinform:06-66-386-851
V.1; Május 1. és Sportnap Dévaványa:Strand és sportpálya Kovács Jánosné, Erdeiné Mucsi
V.7.-9; 8-ó. „Rózsahegyi Napok” rendezvények Népliget u.2.+számos egyéb helysz. Rózsahegyi Isk:06-66-283938
V.7.-9; 8-ó. Endrődiek Baráti Köre rendezvények Népliget u.2.+számos egyéb helysz. Ladányi Gáborné:06-704112026
V.7.-9; 15-ó. „80  éves az Endrődi Kat.Népház Blaha Lujza u.21.+ egyéb helysz. Templ. Lovagr;Ungvölgyi János
V.8; 8-ó „Kétkeréken Békésben”-körtúra Mezőberény, Kossuth tér. Bacsó József:06-70-206-6282

V.10; Űrtábor jelenkezés határideje lejár ! Gyomaendrőd július 4.-10. Bacsárdi László 06-30-266-6845 bacsardi.
laszlo@mant.hu

V.19; „Kihívás Nap”-i programok (00-21ó) Gyomaendrőd, több helyszín Tóth Katalin:06-66-386-122
V.29; Tájház-Táncház Tájház, Zrínyi u.2. Szonda István:06-20-238-0046

V.29; „Bogrács Napja” Paprikás kr. főző v. Öregszőlő Katona Műv.K.06-66-283-524
VI. 4.-6; XVII. Ghost’s Bikers motoros találk. Liget Fürdő Ágoston Jószef:06-20-334-6049
VI. 5; 5-9-ó XXV.”KÖRÖS”gyalogos telj.túrák Mezőberény, Tessedik tér Varga Judit, Földes Péter
VI. 5; 5-9-ó XXV.”KÖRÖS”kerékpáros túrák Mezőberény, Tessedik tér 06-70-2624424;06-30-2690061
VI.12; 8-ó Kerékpár túra 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.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

Az Endrődiek Baráti Köre találkozó programja 2010. május 7-9.
A Baráti Kör programja számos alkalommal azonos a „ Rózsahegyi Napok” programjával.
Az alábbiakban az előzőtől eltérő eseményeket foglaljuk össze. Egyesek fi zetősek is. Kérjük akit érdekelnek ezek a programok illetve 
szállást is kérnek, több nappal előbb jelentkezzenek be a következő telefonon, vagy e-mailon:
Ladányi Gáborné: 06-70-411-2026 ; margitv@fi bermail.hu  

Dátum Esemény Helyszín
V. 7.  8-órától. Azonos a Rózsahegyi Iskola programjával Iskola, Népház, játszótér
V. 8.  8:30-óra Kirándulás Szarvasra,.Ind: Dombszög étteremtől, busz. (előre jelentkezni) Arborétum,sétahajózás,Ruzicskay képtár
V. 8  12-óra Ebéd Szarvason (ajánlatos előrendelni) Halászcsárda
V. 8. 15-óra Indulás vissza Endrődre.
V. 8  16-órától Azonos a Rózsahegyi Iskola programjával Népház, iskola
V. 8. 19:30-óra Baráti beszélgetés (ajánlatos bejelentkezni) Dombszög
V. 9. 10-óra Szentmise, Zenebarátok Kamarakórusa közreműködésével Endrődi templom
V. 9. 12-óra Ebéd  (ajánlatos előrendelni) Dombszög
V. 9. 15 órától Azonos a Rózsahegyi Iskola programjával Népház
V. 9. 19:30-óra Az Operett és Musical gyöngyszemei Díszelőadás a Népházban (2000Ft/fő)
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Kedves vásárlóim!
Májusi ajánlataim:

• Megérkeztek a tavaszi kerti vetőmagok
• Zöldségfélék, virágmagok, virághagymák
• Rózsatövek, dughagyma, bioburgonya
• Lemosó permetező szerek
• Műtrágyák, növénytápok, virágföldek
• Kerti szerszámok, fűnyírók, szivattyúk
• Gumicsizmák, munkavédelmi bakancsok
• Esőruhák, védőkesztyűk, takaróponyvák
• szegek, csavarok, kézi szerszámok
• Zárak, lakatok, postaládák
• Kandallók, szenes kályhák, kályhacsövek
• Elemek, izzók, műanyagáruk, fóliák
• Konyhai eszközök, műanyag kukák, stb.

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

Megemlékezés a lengyel tragédiáról
Megdöbbenéssel értesültünk az április 10-én történt lengyel tragé-

diáról.
Április 10-én az oroszországi katyńi mészárlás (1940) áldozatai 

tiszteletére rendezett ünnepségre utazott a hivatalos lengyel delegá-
ció, Lech Kaczyński és Maria Kaczyńska elnöki házaspár vezetésével. 
A repülőgépen jeles állami vezetők, a katonaság vezetői, tábori püs-
pökök, lelkipásztorok és az áldozatok hozzátartozói utaztak. Tudjuk, a 
Szmolenszk mellett lezuhant gép katasztrófáját senki sem élte túl.

Az endrődi templomban április 16-án, pénteken este gyászmisén 
emlékeztünk az áldozatokra.

Iványi László tb. kanonok, plébános beszédében megemlékezett az 
elnöki házaspárról és az áldozatokról. Beszélt a katyńi mészárlásról is, 
amiről igencsak hiányosak a magyarok ismeretei.

Beszédében kifejtette, hogy nekünk dupla kötelességünk lélekben 
szolidaritást vállalni a lengyel testvérekkel, hisz a lengyel-magyar ba-
rátság több, mint ezeréves. Történelmünk hasonló, sőt volt, amikor 
közös volt.  Városunknak van Lengyelországban testvérvárosa, Pilzno, 
ezért is szoros a kapcsolatunk lengyel testvéreinkkel.

Szentmise után a jelenlévők kivonultak a templom előtti felújított 
kereszthez. A kereszt tövében két zászlót, a magyart és a lengyelt, fekete 
szalaggal lobogtatott a szellő. Ide helyezte el a lengyelesen feldíszített 
koszorút a város nevében Várfi  András polgármester és Dr. Csorba 
Csaba jegyző, valamit az egyházközségét Iványi László plébános. 

A jelenlévők virágokkal, gyertyák, mécsesek gyújtásával emlékez-
tek, ezalatt a plébános felolvasta az áldozatok teljes névsorát.

Eljött Békéscsabáról a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részé-
ről: Małgorzata Leszko és Leszkó Pál, valamint Máté László, a Magyar 
Lengyel Baráti Kulturális Egyesület elnöke és Hevesi József, az elnök-
ség tagja.

Képek: 
felső kép: az endrődi templom előtti kereszt előtt együtt a lengyel és 

a magyar zászló
alsó: Lengyel és magyar katona kezet fog a lengyel magyar határon 

1939-ben, amikor a magyarok bevonultak Kárpátaljára
címoldal: a plébános felolvassa az áldozatok nevét, körülötte a békés-

csabai delegáció


