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A tartalomból: Barátságos Közgyűlés
 a budapesti Alma Mater étteremben

Március 15. Gyomaendrődön -
képek - 20. oldal

Rendezvénynaptár - 13. oldal

Március 15-e ünnepe Hunyán 
képek - 4. oldal

IN MEMORIAM
- Tímár Menyhért - 4. oldal

I m m á r 
m o n d h a t n i , 
hogy a szokásos 
(másodszor) he-
lyen a budapesti 
V. ker. Alkotmány 
utcában talál-
ható „Alma Ma-
ter” étteremben 
tartotta tavaszi 
közgyűlését az 
Endrődiek Baráti 
Köre, 2011. már-
cius 26-án. Ezt 
a helyet mintha 
a Baráti Körre 
szabták volna. 
Teljesen megtöltöttük, (kb. 100-an) köz-
lekedésileg igen kedvező helyen van, 
parkolás ingyen, optimális vendéglői ár.

Már ½ 10 órakor gyülekezett a jó 
nép. Technika rendezve, adminisztráció 
fölkészülve, zökkenőmentesen érkeztek 
a kedves Barátok. 10 órára már triccs-
traccs partik álltak össze, csipegetve a 
kihelyezett fi nom pogácsákból.

½ 11-kor aztán Tímár Imre elnökünk 
csendre intette a társaságot, és üdvözlés 
után bejelentette, miről is lesz szó a mai 

napon. Szabályos mederben elkezdő-
dött a közgyűlés.

Az első napirendi pont volt a Giricz 
László által készített ½ órás élet-riport 
fi lm megtekintése leghíresebb falunk-fi -
áról, Rózsahegyi Kálmánról. Jól esett már 
tőle is hallani, hogy mennyire kötődött 
Endrődhöz. Ebben összeért a szívünk 
vele. A fi lmben hallottuk nyilatkozni 
unokáját - Marikát -, aki méltatta a már 
akkor 40 éves 
Baráti kört, hogy 

A Föltámadt Krisztus 
öröme és békéje töltse 

el szívünket!

Minden Kedves 
Olvasónknak 

áldott, allelujás 
húsvéti ünnepeket kíván

 
az Endrődiek 

Baráti Köre és a 
Szerkesztőség!

folytatás az 5. oldalon

20 éve történt - a Barátság SE megalakulása 
- 12. oldal
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FELHÍVÁS - Az 50-es években a varjasi új iskola előtt állt 
egy feszület. Többen emlékeznek rá, hogy ott volt, de senki nem 
tudja, mikor tűnt el, és hová lett. A 60-as évek elején készült 
fényképen már nem látható. Ha tudja valaki, mi lett a kereszt 
sorsa, vagy esetleg van valakinek olyan régi fotó a birtokában, 
amelyen még látszik a feszület, kérjük, jelentkezzen.

Fülöp Zoltánné Takács Ágnes agnes.takacs55@gmail.com 

BABETTA segédmotorkerékpár jó állapotban családi okok 
miatt sürgősen ELADÓ. Érdeklődni: 06 70 566-3988.

Snufi a művész-bűvész 

A Parádé Nagycirkusz bohócaiként léptek fel a Bibuczi 
Gyermekszínház színészei. Negyedik alkalommal tartottak in-
gyenes előadást Csárdaszálláson és Endrődön egy TÁMOP pá-
lyázat segítségével. 

A Bibuczi zenekar tagjai – akik zenetanárok, kitűnően érte-
nek a gyerekek nyelvén és tanulságos történetekkel, hangszerbe-
mutatókkal szerepeltek.

A Parádé Nagycirkuszt árgus szemmel fi gyelték a gyerekek 
a Rózsahegyi Iskolában

 FELHÍVÁS

Az Öregszőlői Körzet 7 iskolájának Tanulóihoz, Tanítóihoz 
és Hozzátartozóikhoz!

Az Emlékkönyvek készítéséhez írott és képes anyagot ké-
rünk mielőbb: életrajzot, visszaemlékezést, fényképet, csoport-
képet, tablót.

A támogatást köszönettel vesszük.
Alt Jánosné Salamon Terézia
ny. pedagógus
5502 Gyomaendrőd, Toronyi u. 21.
Telefon: 66/284-538

Pésó Béláné Fekécs Irma
ny. pedagógus
5502 Gyomaendrőd, Polányi u. 23.
Telefon: 66/284-212

Kérés az Olvasókhoz - Ha van valakinek birtokában érdekes 
fénykép, mely sokakat érdekelhet, köszönettel vesszük Újságunk 
számára. (A képet visszajuttatjuk a tulajdonosnak!)

Ha valakinek van a lebontott endrődi kálváriáról képe, 
dokumentuma, nagyon kérjük, juttassa el szerkesztőségünk-
nek. Köszönjük!

NYELVTANFOLYAMOK
március 31-ig még jelentkezhet(sz), 
aztán várni kell júniusig a következő tanfolyamra!

angol kezdő -  az alapfokú nyelvvizsgáig 
angol haladó -  a középfokú nyelvvizsgáig

Óradíj: 600-1000Ft létszámtól függően Akkreditált Nyelviskola

Információ, jelentkezés, beiratkozás 20/22-970-22, 20/947-1603

Inter nyelvstúdió Kossuth út 18. és: info@internyelvstudio.hu

KIDS CLUBOS szülőknek az első 20 óra ajándékba!

Áfa-mentes, munkanélküli és céges támogatás lehetséges.

Nyelvtudásra van szüksége? Helyben vagyunk!

Iskolai beíratás - Gyomaendrőd mindhárom általá-
nos iskolájában:  2011. április 4-5-6.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda is szere-
tettel várja új elsőseit!

A GYOMAENDRŐDI SZENT FLÓRIÁN ALAPÍTVÁNY 
az 1996.évi CXXVI. Törvény 6.§ (3) bekezdés rendelkezésének 
megfelelően ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot és értesíti Tá-
mogatóit, hogy a 2009-ben felajánlott SZJA 1%-aiból az adóha-
tóság 52 126 Ft összeget utalt át. Ezt az összeget az alapítvány a 
helyi Tűzvédelmi feladatok megvalósítását biztosító szervezeti 
és technikai feltételeit javításának elősegítésére használjuk fel.

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

Gyomaendrőd, 2011. 03. 15.
Dinya László

Az alapítvány képviselője

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

A márciusi Képviselő-testületi ülés a szokott módon, nagy ér-
deklődés mellett, a több mint 50 napirendi pont elfogadása után, 
a polgármesteri beszámolóval vette kezdetét.

Az eltelt időszak eseményei: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi 
Általános Iskola Szülői Munkaközösségének farsangi vacsorája, 
Március 15-iki városi rendezvény, árvízvédelmi gyakorlat, Dr. 
Szerb Györgyné „A Serb család története” című könyvének be-
mutatója.

Útépítések, útfelújítások

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben 30.000.000 
Ft-ot különített el a belterületi utak építésére, utak felújítására.

Az elmúlt évi beruházás során több utcában csak útalap ké-
szült, melyre a közeljövőben célszerű a fedő aszfaltréteg felvitele 
(Halász utca, Dobó utca egy szakasza, Bánomkerti utca, Besse-
nyei utca). Ezen kívül elkészült az Orgona utca I. üteme. Lakossá-
gi igény merült fel az Orgona utca folytatására, a Fő út Kárász és 
Kántorkerti utca közötti szakasz kiépítésére 400 m hosszúságban, 
valamint a Kenderáztató utca szilárd burkolatának folytatására, 
kiépítésére. A beruházás költsége:18.000.000 Ft.

A Képviselő-testület jóváhagyta az előterjesztést, amely 2011. 
évre csak az útalappal ellátott utak befejezését irányozta elő.

Védelmi övezet bejegyzése miatt indított kártalanítási 
perben hozott jogerős ítélet (Hulladéklerakó-per)

A védelmi övezet miatt, a bejegyzéssel érintett ingatlan tu-
lajdonosok által indított kártalanítási perben a Szegedi Ítélőtáb-
la jogerős ítéletet hozott. A hulladéklerakóban tulajdonos ön-
kormányzatok részére 47.480.000. Ft összegben, az ingatlanok 
megvásárlását rendelte el. Ezen felül 27.098.307 Ft összegű kár-
talanítás, 3.500.000 Ft perköltség és 700.000 Ft összegű felleb-
bezési eljárás költségének megfi zetésére kötelezte az alperes ön-
kormányzatokat. Ezek a költségek városunkat a Gyomaendrődi 
Hulladéklerakóban fennálló tulajdoni hányadok arányában ter-
helik. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 26.650.701 Ft meg-
fi zetésére köteles.

A társulás önkormányzatai eltekintenek a per folytatásától, 
illetve ügyvédi munkaközösséget bíztak meg a felelősök megke-
resésére. Ez utóbbi javaslathoz városunk képviselőinek egy része 
nem járult hozzá.

Élmény és Kalandpark projekt megvalósításához 
terület biztosítása

Az Insula Bau Kft . kérelmet nyújtott be az Erzsébet ligetben 
található területrész biztosítására. 

A társaság egy 90 akadályból álló „Kaland és Élménypark” ki-
alakítása céljából használatba kérni a területet. A társaság vállalja 
a projekt kivitelezését, az üzemeltetést és karbantartást egyaránt. 
A kialakítást részben pályázati forrásból tervezi megvalósítani, és 
minimum 5 év fenntarthatóságot vállalt. 

A Képviselő-testület elvi támogatást nyújtott a megvalósítás-
hoz. A bérleti szerződés megkötése csak a pályázat pozitív elbírá-
lása után fog megtörténni.

Szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló rendelet módosítása

A rendelet módosításának oka:
Azon rendelet fi gyelembe vétele, amely kimondja, hogy a 

kéthetente történő szemétszállításról egy önkormányzat sem ha-
tározhat, mivel legalább heti egy alkalommal kötelező az ürítés 
biztosítása.

(Közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) 
EüM rendelet 5. par. (2.) bekezdés, illetve a településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rende-
let 10. par. (2.) bekezdésének 1. és 2. pontja)

A rendelettervezetben önkormányzati díjkompenzáció nél-
kül kerültek meghatározásra a szolgáltatás díjai, mivel a 2011. évi 
költségvetésből kivezetésre került az eddig e célra elkülönített, 
mintegy 60.000.000 Ft.

Új szabályok is bekerültek a rendelet-tervezetbe: heti egy-
szeri, lakótelepeken heti kétszeri kötelező ürítés, zöldhulladék 
havi elszállításának lehetősége, szelektív hulladékgyűjtésre való 
ösztönzés, kedvezményes díjfi zetés lehetősége (szociális alapon, 
korhoz kötötten, egyszemélyes háztartásokban, illetve 1 havi ked-
vezmény illeti meg azokat, akik egy összegben kívánják rendezni 
az elszállítás díját).

Földes utak mentén kül- és belterületen egyaránt azonosítóval 
ellátott zsákkal történő szolgáltatás bevezetése heti 1 alkalommal, 
60 literes edényzet bevezetése.

2011. évi díjtételek:

A B C

1 Edényzet típusa Szolg. díj: Ft/ürítés Éves díj
2 60 l 108 5.616
3 80 l 144 7.488
4 110-120 l 195 10.140
5 240 l 290 15.080
6 660 l 715 37.180
7 770 l 789 41.028
8 1100 l 986 51.272
9 zsák 144 7.488

(Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

A díjak az alábbi szolgáltatást tartalmazzák: heti egyszeri, 
ill. kétszeri ürítés lakótelepeken, szállítás, ártalmatlanítás, évente 
egyszeri lomtalanítás, heti egyszeri hulladéksziget ürítés, hulla-
dékudvar ingyenes igénybevétele, Regionális Hulladékkezelő Mű 
üzemeltetése.

A Képviselő-testület a rendelet módosítását elfogadta.

Szarvasi Ótemplom kérelme

A Szarvasi Ótemplom Szeretetszolgálat Körös-szögi Kistérség 
Többcélú társulással kötött feladatellátási szerződés módosítását 
kérte. 

A Szeretetszolgálat sikeresen pályázott, és így bővíteni képes 
szolgáltatásait: utcai szociális munka, jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás, fogyatékos és demens személyek nappali ellátása.

Önkormányzatunk számára az utcai szociális munka nem kö-
telezően ellátandó feladat, mivel a szolgáltatás 50. 000 fő lakos-
ságszám felett kötelező. 

Városunkban eddig a Térségi Gondozási Központ végzett 
évente egy-két alkalommal hasonló feladatot, az ellátás viszont 
jól illeszkedik Gyomaendrőd szociális ellátórendszeréhez, így a 
Képviselő-testület hozzájárult a szerződés módosításához. 

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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Tímár Menyhért
1944-2011

2011. március 17-én 
elhunyt a Tímár família 
egyik tagja, Tímár Meny-
hért.

1944. októ-
ber 1-jén született 
Endrődszentlászlón (Hu-
nyán), a hatgyermekes 
Tímár József és Tímár 
Gabriella negyedik gyer-
mekeként.

„Igazi” Tímár: édes-
apja, édesanyja, anyai 
ági nagyapja, nagyanyja 
mind-mind Tímárok. 

Az általa nagy lel-
kesedéssel és szeretet-
tel készített családfán a 
nyolc dédszülő között 
két Tímár-Tímár pár ta-

lálható. Kiterjedt rokonság. Talán nem dicsekvés, a legismertebb 
közöttük, Tímár Máté író.

Gyermekéveit Hunyán töltötte, itt végezte általános iskolai 
tanulmányait.

Szorgalmas, szerény, nagyon jó gyermek volt, aki már ekkor 
készült későbbi hivatására.

Taníttatásáért a szülők mindent megtettek, dacára nehéz hely-
zetüknek. Kulák származásuk miatt majdnem a kitelepítettek sor-
sára jutottak.

Középiskoláit a Gyomai Gimnáziumban kiváló eredménnyel 
végezte, majd 1968-ban a Budapesti Agrártudományi Egyetem 
Agrármérnöki Karán szerzett gépészmérnöki diplomát.

Közvetlenül ezután a mezőberényi Mezőgép Gyáregységnél 
kezdte pályáját mint műszaki gyártmányfejlesztő mérnök.

Egy évvel később házasságot kötött a gyomai származású 
Kurilla Katalinnal és ugyanott, Mezőberényben a munkahely által 
biztosított szolgálati lakásban boldogan élt családjával, az itt szü-
letett Éva és Tibor gyermekével.

1976-ban hazaköltöztek. A hunyai Hunyadi Mgtsz műszaki 
vezetője lett. Munkahelye itt is biztosított részükre szolgálati la-
kást. Nyolc évig dolgozott ebben a beosztásban. Munkatársaival 
megértő és segítőkész volt. Nagyon szerette munkáját, a műszaki 
terület volt a mindene.

Sokévi szorgalmas, takarékos munkájuk után Gyomán, a Hu-
nyadi utcában kezdtek építkezni és így került a helyi kazángyár 
műszaki osztályának gyártmány előkészítő csoportjához.

1990-ben a rendszerváltás, mint mindenkit, őt is kemény pró-
ba elé állította.

Kitartással, akarattal, tehetséggel, szakmai tudással a vállalko-
zói területen sikeresen és eredményesen próbálkozott. Vas-mű-
szaki boltot létesített, amit nyugdíjazásáig vezetett.

Munkája eredményeképpen a műszaki bolt szomszédságá-
ban megépítette a Borostyán Vendégházat. Azt tervezte, hogy 
nyugdíjas éveit ezzel a nyugodtabb, könnyebb munkával tölti, de 
ez nem valósulhatott meg teljes mértékben, mert egyre erősödő 
betegsége nem engedte.

Nagyon szerette a természetet, ahová sokszor magával vitte 
Balázska és Dorka unokáját is.

Szerette a fákat, virágokat, növényeket. Palántázó házat léte-
sített, hobbijával, a kertészkedéssel töltötte szabadidejét.

Betegen is bizakodott, tervezgetett, tanácsaival segítette csa-
ládját, feleségét, gyermekeit.

Súlyos szenvedések után, a szentségek felvételével, lélekben 
megnyugodva, felesége kezét fogva, békességben szenderült el 
és távozott Isten örökkévaló országába.

Március 15. Hunyán Ünnepi műsort adott a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 
felkészítő tanító Szabó Anikó volt. 

Ünnepi beszédet mondott Petényi Szilárdné polgármester
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milyen szépen törődik ez a társaság Endrőddel, annak ellenére, 
hogy azok alapították, akiket mostohán elűztek szülőföldjükről. 
Nagy tapsot kapott a fi lm készítője.

Ezután következett a szomorú epizód, amikor az időközben 
elhunyt öt barátunkról emlékeztünk meg.

És persze az életnek az a rendje, hogy folytatódik, 10 új tagunk 
lépett elénk és mutatkozott be.

Következett az elnöki beszámoló. A 2010-es év eredményei:
Májusban Rózsahegyi Napok, szarvasi kirándulás, Népházava-

tás, Csernus apátplébános úr emléktábla avatása stb. történt.
Majd augusztus 20-án halászléfőző versenyen arattunk babé-

rokat.
Másnap kaptuk meg az Endrődi Baráti Kör 50 éves működé-

sért a városi Emlék Plakettet, melyet nagyon fi nom birkapörkölt-
tel sikerült ízesítetni.

Szép alkalom volt az Adventi koszorú gyertya gyújtásának so-
rába is bekapcsolódni.

Következtek a 2011-évi tervek.
Május 13-án, a Rózsahegyi napokon veszünk részt, 14-én pe-

dig Dévaványa meglátogatása lesz a program. Megyünk túzok 
lesre is. Mivel a túzok védett állat, birkát vágunk és azt esszük meg 
helyette.

Az előadottakhoz kapcsolódva Farkas Zoltánné, a Rózsahegyi 
iskola igazgatója részletezte az iskola május 13-i programját.

Utána következett a „lényeg”. Hogy is állunk pénzügyileg?
Ladányi Gáborné Mancika - Társaságunk titkára - ismertette a 

2010-es év pénzügyi helyzetét.
A számok stimmeltek, alulról fölfelé, aztán meg fölülről lefelé 

is összeadva.
Ami úgy komolyabban megmaradt bennünk az a sikeres ered-

mény, hogy újságunk-Városunk- pénzügyi helyzete stabil, még jó-
tékonysági célra is futotta bevételéből.

Az idén - a Rózsahegyi Iskola 50 éves évfordulójára - az öt év-
nél hosszabb ideig ott tanított tanárok emléktáblájának készítte-
téséhez járulunk hozzá.

Napirenden kívüli hozzászólásként Dinyáné Bánff y Ibolya - a 
Múzeum Barátok Köre részéről - fölvetette, hogy esetleg fuzionál-
nának az Endrődiek Baráti Körével.

Utolsó napirendi pontként szerepelt egy szavazásra feltett ja-
vaslat.

Szabó Béla vezetőségi tag ismertette azt a tervezetet amely 
szerint a Baráti Kör kérje a Gyomaendrőd város vezetését, hogy 
állítsanak emléktáblát az endrődi volt Községháza falára, a Kom-
munista diktatúra idején üldözött, kirabolt, több százra tehető 
falubeli társunk tiszteletére, emlékére. Akik valójában szívükben 
megőrizve a hőn szeretett szülőföldjük emlékét, megalapították 
ezt a jelenleg is szépen működő Baráti Körünket.

A kivitelezés költségét a Város, egyének és a Baráti Kör esetle-
ges lehetőségei szerinti adakozásból javasolnánk fedezni. A javas-
latot aláírta Hunyad Simon Péter és Szabó Béla.

Hunyad Simon Péter ismertette az egykori alapító tagok név-
sorát. A tagság meghatottan hallgatta a régi tisztelt neveket.

Ezután nagyon nagy többséggel a közgyűlés megszavazta a 
javaslat továbbítását az illetékesek felé.

Tímár Imre elnökünk ezzel befejezettnek nyilvánította a köz-
gyűlést és szabad utat kapott a baráti csevegés meg az áhítozás, 
a földi örömök, azaz a jó ebéd iránt. Ami nem sokára meg is érke-
zett, pörkölt, sültek és somlói galuska alakjában. Jót ettünk, be-
szélgettünk, örültünk egymásnak és 4 óra felé kezdtünk elválni 
azzal, hogy májusban újra találkozunk- Endrődön.

Budapest, 2011. március 26.  
Szabó Béla vezetőségi tag

Vélemények a budapesti összejövetelről

Egy kellemes nap, sok kedves, régen látott arc. Köszönet a szervezők-
nek és a megjelenteknek. Sok ilyen találkozást kívánok mindnyájunknak.   

Egri Antalné, Dinya Emília

Hálásan köszönöm a meghívást az endrődiek találkozójára,melyen 
nagy örömmel vettem részt. Jó volt annyi év után endrődiek körében 
lenni,s látni mennyire összetartóak.

Honti Katalin

Örülök, hogy ismét itt lehettünk, együtt az endrődiek és az Endrődről 
elszármazottak.      Zeőke Gabriella, Kékesi Márton

Köszönöm, hogy itt lehettem,nagyon jól éreztem magam és újfenn 
megismertem pár rokont, bár, én csak leszármazott unoka vagyok a 
Varjú,Hunya,Timár és az ott tanitó Orbók dinasztia unokája,de örülök,hogy 
itt lehettem, és most már mindig jönni fogok!

Kiss Gy. Sándorné Biró Mara

Barátságos Közgyűlés
folytatás a címoldalról
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A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ köszönetet mond azoknak a 
magánszemélyeknek, akik az elmúlt évben a személyi jövedelem-
adójuk 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 tevékenységét. 

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

Tisztelt Gyomaendrődiek! Kedves Katolikus Hívek!

A Gyomai Jézus Szíve Katolikus Templom tetejét borító pala tönk-
rement. Sajnos ez az 1878-ban épített páratlan szépségű épület több 
helyen beázik. Az elmúlt évek próbálkozásai, kisebb javítások nem ol-
dották meg az épület állagát veszélyeztető gondot, ezért gyűjtést szer-
vezünk épített örökségünk részét képező templomunk megmentésére.

Egyházközségünk képviselő testülete nevében kérünk mindenkit, 
hogy lehetőségeihez mérten anyagilag támogassa kezdeményezésün-
ket!

Bankszámlaszámunk: OTP 11733120-20007717 (megjegyzés: tető-
felújítás)

Személyes befi zetési lehetőség, az egyházi hozzájárulások befi zeté-
se: minden kedden 14 – 16 óráig a gyomai plébánián. (Mátyás király 
u.1.)

Kérjük a kedves Híveket, segítsék munkánkat személyes példával 
és közbenjárással! 

Gyomaendrőd, 2011. február 12.

A Jézus Szíve Plébánia nevében köszönettel:
Gellai Imre gondnok

ÁPRILISI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 18 órakor, hétköznapokon reggel fél 8-kor
Nagyböjt péntekjein 6-kor keresztút

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Április 10-én vasárnap fél 12-kor

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor

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

Nagyböjt péntekjein fél 6-kor keresztút

Gyoma
Vasárnap fél 12-kor, hétköznap szerdánként este 6-kor

Nagyböjt péntekjein 6-kor keresztút

ÁPRILISI ÜNNEPEK
  3. vasárnap:  Nagyböjt 4. vasárnapja
10. vasárnap:  Nagyböjt 5. vasárnapja
17. vasárnap:  Virágvasárnap
21. csütörtök:  Nagycsütörtök
22. péntek:  Nagypéntek
23. szombat:  Nagyszombat
24. vasárnap:  Húsvétvasárnap
25. hétfő:  Húsvéthétfő

A nagyhét és húsvét liturgiája templomainkban
2011. április 17 – április 25.

Endrőd Hunya Gyoma
Április 17. Virágvasárnap 8*, 18 10 fél 12
Április 21. Nagycsütörtök, 
utolsó vacsora miséje, szent-
ségimádás

18 16 18 IL

Április 22. Nagypéntek
keresztút
az Úr szenvedése

9
15

16.30
17

17.30
18

Április 23. Nagyszombat
Adoráció a szentsírnál
Vigília, feltámadás

8-18
18**

9-15
15**

9-18
18 IL

Április 24. Húsvétvasárnap 10, 18 8 fél 12**
Április 25. Húsvéthétfő 10, 18 8 fél 12

* barkaszentelés, passió, ** feltámadási körmenette l, IL = igeliturgia

Virágvasárnap reggel 8-kor az endrődi barkaszentelési misét a 
Videokrónika TV felveszi, és közvetíti a 

gyomaendrődi kábelhálózaton.

Nagyböjti lelkigyakorlat

Hunya:
április 11-12-13 (hétfő, kedd, szerda) 16 óra

Vezeti: Robert Dłubała szalvatoriánus

Endrőd:
április 11-12-13 (hétfő, kedd, szerda) 18 óra

Vezeti: Robert Dłubała szalvatoriánus

Gyoma:
április 18-19-20 (hétfő, kedd, szerda) 18 óra

Vezeti: Robert Dłubała szalvatoriánus

Család éve
2011. A Család éve. A szentmise kegyelmeit nemcsak az el-

hunytakért lehet felajánlani, hanem az élőkért is. Ajánljunk fel 
szentmiséket élő családtagjainkért úgy, hogy őket is meghívjuk 
a szentmisére. Ha nem tudnak, vagy nem akarnak eljönni, ak-
kor legalább közöljük velük, hogy értük volt a felajánlás.

Házassági évfordulókon (25., 50., stb.) szentmisét ajánljunk 
fel a jubiláló házaspárért. Az ünnepi szentmisén Ezüstmenyeg-
zős (aranymenyegzős) áldást kapnak az ünnepeltek.

HÚSVÉT ÜZENETE

Nagyszombaton az Exsultet húsvéti öröménekét hallgatva, amely 
meghirdeti számunkra Krisztusnak a halál és a gonosz felett aratott győ-
zelmét, megújítjuk a feltámadásba és az örök életbe vetett hitünket és re-
ményünket. Erre az ünnepélyes pillanatra készültünk a nagyböjt, az imád-
ság és a bűnbánat negyven napján, átelmélkedve a Megváltó szenvedését 
és életáldozatát. Az Exsultetben azt énekeljük, hogy „O felix culpa”, ó áldott 
vétek! Isten szeretete legyőzte hűtlenségünket és gyengeségünket, mert 
ahogy azt Szent Pál írja a korintusi levélben: „A szeretet türelmes, a szeretet 
jóságos, nem féltékeny... mindent eltűr, mindent elhisz, mindent elvisel” 
(1Kor 13). Ugyanebben a levelében az apostol arra is emlékeztet, hogy 
a feltámadás Isten szeretetének a gyümölcse, és biztosíték számunkra a 
Krisztus ügyében való elköteleződésre. „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, 
akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, és hiábavaló a ti hitetek is... és még 
mindig bűneitekben vagytok. Ha csak ebben az életben reménykedünk 
Krisztusban, nyomorultabbak vagyunk minden más embernél. Krisztus 
azonban feltámadt halottaiból, mint az elszenderültek zsengéje.” (1Kor 
15,14-20)

...
Krisztus megváltó halálának és feltámadásának ünnepét a magyarok 

húsvétnak nevezik, ami olyan, mintha a húst ünnepelnénk. A világ számos 
tájékán még a keresztények is csak evéssel és ivással töltik a húsvétot. Az 
ünnepi közös étkezések, különösen családi körben, eszünkbe juttatják, 
hogy örülnünk kell mindennek, amit Istentől kaptunk. De szakítsunk időt 
arra is, hogy templomunkban részt vegyünk a szent három nap szertar-
tásain. Hogy örömünk teljes legyen, ne hagyjuk, hogy lelkünket fölfalja a 
testünk, inkább örüljön az egész ember testestül-lelkestül Krisztus feltá-
madásának, Krisztus testestül-lelkestül feltámadt, megjelent az apostolok-
nak, és velük étkezett. 

Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius



VÁROSUNK2011. április 7

Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
A paraszti polgárosodás tárgyi világa

Kiállítás iskolánkban

Március harmadik napja átlagosnak indult; buszozás az iskolába, 
megérkezés. Csak hétfőn szoktunk lemenni az aulába, imádkozni. 
Most viszont csütörtök volt, mégis lementünk. A gyerekek ekkor látták 
meg Dr. Szonda Istvánt, aki egész Gyomaendrődön ismert munkássá-
gáról és kézügyességéről. Észrevettük, hogy körülöttünk körülbelül két 
méteres plakátok állnak, pontosan tizenhat darab.

Iskolánk igazgatója elmondta a közelmúlt eseményeiről a tudniva-
lókat, majd bemutatta – mint ahogy később megtudtuk – a kiállítás 
egyik megálmodóját, Pista bácsit, és átadta neki a szót.

A beszéd után mi is végignézhettük a képeket, az egész kiállítást. 
A látottak és a hallottak alapján sok információt szereztünk a paraszti 
polgárosodásról. Sikerült bepillantást nyernünk a száz évvel ezelőtti 
Magyarország életébe. Láttuk, hogy változott meg az építészet, és la-
kásbelsőket is láttunk különböző helyekről, magyarországi tájakról. 
Megtudhattuk azt is, miben jártak-keltek az emberek. A Kossuth és 
Petőfi  faldíszek mutatták, milyen fontos a nép tárgykultuszában az 
1848-as szabadságharc. Találkoztunk a világhírű fazekas, Badár Balázs 
életével is.

A kiállítás nagyon érdekes, a hunyaiak már láthatták Hunyán, a 
templomban. Egész Magyarországot körbe fogja járni, sőt Erdélybe is 
eljut majd.

Kővári Lili és Tímár Lilla 
6. osztályos tanulók

Kiegészítés: a Városunk márciusi számából kimaradt Furák Edina (1. 
osztályos tanuló) neve, aki a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Merj a 
legjobb lenni! tanulmányi versenyén rajz tantárgyból helyezett lett.

Rendhagyó magyaróra

Iskolánkban 2010. március 
7-én az ötödik tanítási órában 
rendhagyó irodalomóra volt. 
Tomanek Gábor és Nagy Erika, 
a békéscsabai Jókai Színház szín-
művészei tartották. Izgatottan 
vártuk, mert el sem tudtuk kép-
zelni, hogy milyen is egy „rend-
hagyó” magyaróra. 

József Attila, Weöres Sándor 
megzenésített verseivel kezdő-
dött műsoruk. Megismerkedtünk 
különböző légző- és ritmusgya-
korlatokkal, melyeket önként 
jelentkező tanulók mutattak be 
Tomanek Gábor irányításával. 
Sok feladat volt. A művészek fel-
hívták fi gyelmünket nyelvünk 

szépségeire, nehézségeire. Hallottunk más megzenésített verset is, - 
ezek aratták a legnagyobb sikert -, illetve versrészletet.  Eddig csak tan-
könyvekből ismertük őket, de ezzel még közelebb kerültek hozzánk. 

Az előadókkal töltött óra nagyon hamar eltelt. Bízunk benne, hogy 
lesz még alkalmunk találkozni velük. Ezúton mondunk köszönetet a 
rendhagyó magyaróráért.

Tamás Rebeka 7. a

„Itt a farsang, áll a bál!”

Március 4-én farsangi ünnepséget tartottunk. Elbúcsúztattuk a telet a 
kiszebáb segítségével. Délelőtt játékos vetélkedők voltak, pontokat lehetett 
szerezni, és a nap végén pedig a legtöbb pontszámot elérő osztály jutalma 
egy fi nom torta lett. Szerintem nagyon érdekes volt a borítékkereső játék, 
amit persze minden osztály élvezett. Délután a gyermekek jelmezt öltöttek, 
és fölvonultak a színpadra, elsorolták, hogy minek öltöztek. Az osztályok 
és a tanáraink vicces produkciókkal készültek, de voltak egyéni fellépők is. 
Színesítette a délutánt a sminkverseny, melyet szintén pontozott a zsűri. 
Nagy izgalommal várták a gyermekek a tombolahúzást, hiszen a nyeremé-
nyek között kilenc torta is szerepelt. Ezután átadták a díjakat a jelmezesek-
nek és a versenyzőknek. A farsangi ünnepséget a táncos mulatság zárta, 
melyen szintén jól szórakoztunk.

Kellemes, programokban gazdag napot töltöttünk el, melyen minden-
ki nagyon jól érezte magát. Köszönjük tanárainknak a szervezést, hogy le-
hetővé tették számunkra ezt a csodás napot.

Köszönjük a KALAMÁRIS papírbolt és a NARANCS TURI támoga-
tását.

Németh Vanessza 7. a

Hétpróbás Iskolakóstolgató

Iskolánkban idén is megtartottuk „Iskolakóstolgató” rendezvényünket, 
melyre a leendő elsős gyermekek és szüleik látogathattak el.

Különböző helyszíneken próbákat kellett kiállniuk. Minden kisgyer-
mek készített egy tarisznyát, amelyben tallérokat gyűjtöttek.

Járhattak az Úr házában, idegen országban, ahol angol és német mon-
dókákat tanulhattak, golyókat szelídítethettek, virtuális világba is betekint-
hettek, bátorságukat is kipróbálhatták. A hét próba után jólesően elfárad-
tak, így megéhezve keresték fel iskolánk ebédlőjét, a Fogadót, ahol saját 
készítésű szendvicseket ehettek és teát ihattak.

Addig, míg a gyermekek „dolgoztak”, fejlesztő pedagógusunk, Benéné 
Rojik Gabriella tartott előadást a szülőknek, az óvoda és az iskola közöt-
ti átmenetről, majd Igazgató úr vezetésével megismerhették iskolánkat. A 
napot táncházzal zártuk, ahol Szabó Anikó tanítónő 4. osztályos tanítvá-
nyaival egy rövid táncot tanított meg a gyermekeknek és szüleiknek.

A kis nebulók a hét próbát kiállva rátermettségüket bizonyító emlék-
lapot vehettek át.

Mindenki mosolyogva, jókedvűen indult haza.
Bereczkyné Baranyai Mónika tanítónő
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Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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Szent Szaniszló püspök, vértanú
Ünnepe:április 11.

*
Szczepanowo, 1030/1035. +Krakkó, 1079. április 11.

A hagyomány szerint Szent 
Szaniszló püspök és vértanú a 
krakkói egyházmegye területén 
fekvő Szczepanowóban szüle-
tett. Családja a lovagok közé tar-
tozott, de nem voltak gazdagok. 
Születésének pontos dátumát 
nem tudjuk. Gyermekkorát szü-
lőföldjén töltötte, iskoláit való-
színűleg a krakkói bencéseknél 
kezdte. Nevelői észrevették ké-
pességeit, ezért az akkori Euró-
pa egyik szellemi központjába, 
Ličge-be küldték. Itt végezte a 
teológiát.

Hazatérve rövidesen ki-
tűnt szellemi és lelki kiváló-
sága, ezért a krakkói püspök, 
Lamberto Zula székesegyházi 
kanonokká nevezte ki. 1070-
ben, amikor a püspök meghalt, a 
klérus, a nép, sőt maga a fejede-
lem, II. Bátor Boleszláv (1058-
1080) is őt kívánta utódnak. II. 
Sándor pápa ki is nevezte Krak-
kó püspökévé, és 1072-ben föl-
szentelték. Szaniszló volt a má-
sodik olyan krakkói püspök, aki 
nem a bencés szerzetesek közül, 
hanem a világi klérusból került 
ki. Ez pedig annak a folyamatnak volt része, amellyel 
a bencés szerzeteseket lassan-lassan visszaszorították 
a lengyel egyház kormányzásából. Püspöksége nagyon 
kedvező körülmények között indult. A király támogat-
ta, s így Szaniszló az egyházmegye térítését véghez 
tudta vinni.

Szülei halála után a szegények között elosztotta 

örökségét: a szegények „atyja” volt. Szigorú életet élt, 
és elvárta a papságtól és a főnemesektől is a hitbeli 
és erkölcsi példamutatást. A reformszellemet, amelyet 
Ličge-ből, azaz a nyugati egyházból hozott magával, a 
papság körében meg tudta szerettetni, és ennek meg-
felelően sikerült megújítania a klérust.

Az évek múlásával azonban 
a király és a püspök közötti ba-
rátság egyre inkább elhidegült, 
majd ellenségeskedéssé fajult, 
míg a király meggyűlölte a püs-
pököt. II. Boleszláv királyt bű-
nös élete miatt többször figyel-
meztette. A király hamis tanút 
állított a püspök ellen, de Isten 
csodával mentette ki az alapta-
lan vádaskodásból. Szaniszló 
félelem nélkül intette a királyt, 
végül kiközösítette kicsapongó 
életmódja miatt.

A király válaszul megölet-
te embereivel a Szent Mihály-
templom oltáránál Szaniszlót. 
Sőt, nemcsak meggyilkolták, 
hanem meg is csonkították, mi-
ként a felségárulókat szokták, 
azaz levágták kezét, lábát.

A templom melletti temető-
ben temették el, de már 1088-
ban kiemelték, és átvitték a 
krakkói Wawel-székesegyházba. 
A sírjánál azonnal megnyilvánult 
a hívők tisztelete, főleg a szegé-
nyek részéről, akiknek atyja volt 

életében. Szentté avatását 1229-ben indították el és 
1253-ban zárult le. IV. Ince pápa Assisiben hirdette 
ki. Ünnepét május 7-i dátummal 1594-ben vették föl 
a Római Kalendáriumba. 1969-ben áthelyezték április 
11-re, amely napon a krakkói káptalan halottaskönyve 
szerint vértanúságot szenvedett.

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!

Testvéreim! Krisztussal együtt ti is 
feltámadtatok. Keressétek tehát azt, 
ami odafönt van, ahol Krisztus ül az 
Isten jobbján. Az égiekre irányuljon 
fi gyelmetek, ne a földiekre. Hiszen 
meghaltatok, és életetek Krisztussal 
az Istenben van elrejtve. 

(Kol 3,1-4)
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Az alábbi gyomaendrődi ci-
vil 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 
Egyesület, célja a Szent Gellért 
Katolikus 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, tá-
mogatása.

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

Cukorbetegek Gyomaend-
rődi 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 if-
júsági és labdarúgó sport támo-
gatása.

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 Közhasznú 
Alapítvány, célja a Gyomaend-
rődön fogyatékkal élők segítése, 
a Gondozási Központ ez irányú 
tevékenységének támogatása, fel-
szereléseinek 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

Mozgáskorlátozottak és 
Hadirokkantak Gyomaendrődi 
Egyesülete

Egyesületünk számára na-
gyon fontos bevételi forrást je-
lent az SZJA 1%-a, ebből tudjuk 
működésünket fi nanszírozni, 
céljainkat, programjainkat meg-
valósítani.

Adószám: 19057134-1-04

Rózsahegyi Iskola 
alapítványai:

A Rózsahegyi Iskola Diák-
jaiért Alapítvány az iskola tanu-
lóinak és tanulóközösségeinek 
támogatására szolgál. (Tanulmá-
nyi versenyek nevezési díja, úti-
költsége, nyelvvizsga díjak, tanul-
mányi kirándulások, kulturális 
tevékenységek, rendezvények.) 
Az alapítvány közreműködésével 
készült el a Hősök terén és a liget-
ben lévő játszótér.

Adószám: 18390162-1-04

Dr. Farkas János Tanulmá-
nyi Ösztöndíj Alapítvány 

Célja a közép- és felsőfokú is-
kolákban 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 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
(5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.)

Közhasznúsági jelentése a 2010. évi tevékenységéről

Az alapítvány az 1997. évi CLVI. Tör-
vény értelmében a Békés Megyei Bíróság
Pk. 60.081/2005/4. számú végzés alapján 2432. szám alatt nyilván-
tartásba vette.

Az alapítvány tevékenysége: 

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tehetséges di-
ákjai tudásának fejlesztése, rászoruló diákok támogatása.

Mérleg (ezer Ft-ban)
Előző év Tárgyév

Forgóeszközök 1354 1739
    Pénzeszköz 1354 1739
Eszközök összesen 1354 1739
Saját tőke 1354 1739
    - induló tőke, jegyzett tőke 30 30
    - tőkeváltozás eredmény 390 1324
    - tárgyévi eredmény 934 385
Források összesen 1354 1739

Eredménykimutatás (ezer Ft-ban)
Előző év Tárgyév

Összes közhasznú
tevékenység bevétele 1797 5680
   támogatás 1370 510
     - vállalkozástól 1060 120
     - magánszemélytől 90 80
     - alapítótól - -
     - önkormányzattól 80 100
     - központi költségvetéstől 140 210
Egyéb bevétel 17 36
Nem jellemző bevétel 410 5134
Összes közhasznú
tevékenység költsége 863 5295
  - anyagjellegű ráfordítás 1 0
  - egyéb ráfordítás 452 348
  - nem jellemző ráfordítás -410 4947
Tárgyévi eredmény 934 385

Az alapítvány valamennyi bevételét az alapítvány alapszabályá-
ban meghatározott célokra használta fel.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai díjazás nélkül végzik te-
vékenységeiket.

Farkas Zoltánné, az alapítvány képviselője

A Dr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány 
a személyi jövedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 
alapján a magánszemélyek felajánlásából 2010. évben 10 234  
Ft támogatást kapott. A támogatás összege az alapító okiratban 
foglaltaknak megfelelően az alapítvány tőkéjét növeli. A tőke 
kamatát az endrődi születésű, hátrányos helyzetű gyermekek 
továbbtanulásának támogatására használtuk fel.

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

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma – Farkas Zoltánné

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány a személyi jö-
vedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján a ma-
gánszemélyek felajánlásából 2010. évben 210 564 Ft támogatást 
kapott. A támogatás összegét az alapító okiratban foglaltaknak 
megfelelően a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tehetséges 
diákjai tudásának fejlesztésére, valamint a rászoruló diákok tá-
mogatására használtuk fel.

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

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma – Farkas Zoltánné



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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„1914: az első állandó átkelő építése

Az eredeti híd Endrőd határában a Hármas-Körösön 
1912-1914 között épült. Ez Békés megye legtöbbször átépí-
tett hídja. A híd építésével kapcsolatban 1910-ben megtar-
tott első helyszíni bejárás alapjául szolgáló általános terven 
a Mezőtúr felőli ártéri híd 102,5 m, az Endrőd felőli ártéri híd 
41,6 m hosszal szerepel. Ettől eltérően azonban az 1912-
ben kiírt versenytárgyaláson az ártéri hídszakaszok hosszát 
112 illetve 52 m-ben, míg a támaszközöket min. 15 m hossz-
ban határozták meg. 

A híd a Hármas-Körös folyót egynyílású acélszerkezet-
tel, míg az árterületet a Mezőtúr felőli oldalon hatnyílású, Az 
Endrőd felőli oldalon háromnyílású, monolit vasbeton szer-
kezettel hidalta át. Teherbírása az akkori követelmények-
nek megfelelően 16 tonna (gőzeke terhe), pályabeosztása: 
0,75+4,80+0.75=6,30 m volt. 

A pillérek a hídfők alapozása síkalapozás, a mederpillé-
rek anyaga terméskő volt. Az ártéri pillérek és a hídfők be-
tonból készültek, terméskő sarok- és párkánykiképzéssel. 

A medernyílás kéttámaszú, két főtartós, csonka szeg-
mens alakú, alsópályás, szegecselt, rácsos acélszerkezet 
volt. A szerkezet felül négy mezőben, alul teljes hosszában 
szélrács merevítette. Az alátámasztás az egyik oldalon fix, a 
másik oldalon mozgó sarukkal történt.

Az ártéri hidak folytatólagos többtámaszú, négy főtartós, 
alulbordás, monolit vasbeton lemezszerkezetek voltak. A fő-
tartók szélessége 30 cm, távolságuk 120 cm, magasságuk 
nyílásközépen 84 cm, a támaszok felett kiékelésszerűen 
109 cm, a pályalemez vastagsága 26 cm volt. A gyalogjár-
dákat konzolosan alakították ki. A kocsipályán szigetelés 
nem készült, a pályaburkolat 5 cm érdesített aszfalt volt. 

A híd a Magyar Királyi Államépítészeti Hivatal megbí-
zásából épült, a műszaki ellenőri feladatokat Vizvári Lajos 
királyi mérnök látta el. Az ártéri hidakat Windholcz Márk ki-
rályi mérnök tervezte. A medernyílás kivitelezője a Ganz és 
Társa-Danubius Budapesti Hajógyár, míg az ártéri hidaknál 
Fried Adorján budapesti vállalkozók voltak. A híd próbater-
helését 1914 áprilisában végezték el, az ünnepélyes forga-
lomba helyezés, valamint a híd felszentelése 1914. május 
24-én történt.

1946: mederhíd ideiglenes helyreállítása

A II. világháborús harci cselekmények 1944-ben érték 
el Békés megyét. A Nagyszalonta és Makó közötti mintegy 
150 km hosszú vonalon a 2. Ukrán Front csapatai 1944. ok-
tóber 6-án indítottak támadást. A Körös- és Berettyó-hidak 
jelentős része szerencsére nem esett a támadási sávokba, 
azonban a visszavonuló német csapatok, többek között, az 
endrődi híd medernyílását is felrobbantották.

A medernyílás helyére ideiglenesen faszerkezetű hidat 
építettek. Az 1946. évi újjáépítés során provizóriumként, tí-
pusterv szerinti, két főtartós, alsópályás, szegecselt rácsos 
acélszerkezet került elhelyezésre. A kocsipálya szélessége 
5,20 m volt. A főtartók 5,30 m magasak voltak, melyeket felül 
6, alul minden mezőben szélrács merevített. A kocsipályán 
20 cm vasbeton pályalemez és 5 cm aszfaltburkolat készült. 
A forgalomba helyezés 1946. augusztus 20-án történt. 

A provizórium terveit dr. Menyhárt István készítette, a ki-
vitelezési munkákat a budapesti Haász és Somogyi Rt., a 
szerelési munkákat pedig a Békéscsabai Építőipari Szövet-
kezet végezte el. A felrobbantott acélszerkezet kiemelését 
a helyreállítást követően, a Közlekedésügyi Minisztérium 
Hídosztálya saját kivitelezésben 1948-1949 között, Hargitai 
Jenő irányításával végezte el. 

1953: ártéri hidak átépítése

A megnövekedett forgalmi igények miatt szükségessé 
vált a híd rekonstrukciója. Az 1951-ben elvégzett statikai 
vizsgálat alapján a pályalemez megfelelt, míg a főtartók és 
kereszttartók nem feleltek meg a követelményeknek, ezért 
az ártéri hidakat meg kellett erősíteni.

Az erősítéssel egyidejűleg a kocsipálya szélessé-
gét is növelték. Az átépített szerkezet pályabeosztása: 
0,75+6,50+0,75=8,00 m, teherbírása az ideiglenes közúti 
hídszabályzat szerinti I.A. jelű tehernek felelt meg. 

A közbenső pillérek felső részét szélesítették. A szélső 
főtartókat a kiékelés magasságával megegyező magas-
ságú, 35 cm széles vasbeton gerendával erősítették meg, 
nyílásközépben az erősítő gerendával azonos magasságú 

keresztkötések épültek. A pályalemezt 1-1 méter 
szélességben elbontották, majd az erősítő geren-
dákat a konzolokkal együtt, aláállványozva beto-
nozták be. A kocsipályán 5 cm kopóbeton, a gya-
logjárdán 2 cm cementsimítás készült. Az átépítési 
munkákat fél szélességben, változó irányú forga-
lom fenntartása mellett hajtották végre. 

Az 1946-ban helyreállított medernyílás továbbra 
is ideiglenes jellegű maradt. Az átépítés terveit a 
Mélyépterv Hídiroda készítette. Az építtető a Köz-
lekedésügyi Minisztérium Hídosztálya, a kivitelező 
a Mélyépítő Vállalat 5. sz. irodája, az építésvezető 
Kuczera István, a műszaki ellenőr Harkányi János 
voltak. A műszaki átadás-átvétel 1953. január 7-én 
történt.”

Az endrődi híd története
(első rész)

Forrás: Cserkúti András: Az endrődi Hármas-Körös-híd átépítési munkái (Budapest, 2010.)

Hídszentelő: 
a körmeneti kereszt előtt Zelinka János plébános



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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GALGÓCZY Károly: Magyarország, a szerbvajdaság s a te-
mesi bánság mezőgazdasági statisticája c. művében - megjelent 
Pesten, 1855. a szerző saját költségén. - számos ma már tudo-
mánytörténeti szempontból is nagyon érdekes adatot közölt.

Erdély ország nincs benne a műben, mert mint tudott 1711-
ben a szatmári békekötés után az ausztriai ház Erdélyből - mint 
fegyverrel hódítót területből (ius gladis) - nagy fejedelemséget 
csinált. Vagy is a magyar királyságból kiszakította. Az 1848/49- 
ki szabadságharc alatt ugyan „egyesült” az országgal, de I. Fe-
renc József ifjú császár ezt az állapotot „visszacsinálta”, sőt ma 
Délvidékként ismert területet, Szerb vajdasággá „szervezte”, Te-
mes Torontál, Krassó-Szörény vármegyéket pedig „Temesi Bán-
ság”-nak deklarálta. Galgóczy munkája tehát 1867-es kiegye-
zésig tartó önkényuralom idején készült. Az ország többi részét 
pedig V közigazgatási kerületre osztották több megyét egyesít-
ve, élükre megyefőnököket nevezetek ki. A mi szűkebb hazánk 
a nagyváradi kerülethez s ezen belül Békés-Csanád megyéhez 
tartozott. Kiváló szerzőnk előbb ismerteti az ország földrajzi ég-
hajlati viszonyait, megemlítve az addig jegyzett szélsőséges 
jelenségeket is. Így az 1816 januári iszonyatos téli hófergeteg 
pusztításait taglalva Békés-Csanád, Csongrád, Arad, Temes, 
Torontál 80.000 db szarvasmarha pusztulását jegyzi, benne a 
több ezerre menő juhot. A rendkívüli fergeteg s hideg áldozatja 
lett több százra menő kint rekedt ember, többnyire parasztok, 
úton járó emberek; „... midőn a Szentesről Tótkomlósra menő 
úton egy rakásos egymást körülölelve 24 huszár fagyott meg, kik 
Francia-Országból visszatérvén, tisztjök vezénylete alatt szülő-
földjükre Arad megyébe igyekezetek”. (Megvallom, mikor ezt ol-
vastam megkönnyeztem.) 

Ekkor Gyomán is nagy károkat tett ez a vihar lesodorta a ref. 
templom tetejét, toronysüvegjét, „s túl a Körözsi ríszen” egész 
juhnyáj számadóval bojtárjaival megfagyott, azon kívül is ezrek-
re ment el elpusztult állatok száma. Galgóczy Károly magát imi-
gyen mutatja be; „hites ügyvéd, okleveles gazda, magyar honi 
földtani társulat rendes tagja”. 1823. jan. 27-én született Lápafőn 
köznemesi családban s Budapesten elhunyt 1916. okt. 23. To-
vábbiakban az MTA tagja, 1848-ban a belügyminiszt. statiszt. 
-i osztályát vezette, mint honvédszázados fegyveresen is részt 
vett a szabadságharcban. Az Országos Magyar Gazdasági Egy-
let (OMGE) titkára, s számos egyesület tagja, vezetője, valamint 
mezőgazd.-i szaklapos szerkesztője volt. A jobbik értelemben 
vett liberális közgazdasági, mezőgazd. -i munkáiban kapitalista 
meg.-i fejlődést szorgalmazta. A következőben néhány szűkebb 
hazánkra s környezetére vonatkozó adatot „ szálaltam ki”, 440 
oldal művéből. Míg Békés-Csanádban a föld valamivel porha-
nyóbb, addig csongrádi föld keményebb és aczélasabb, s néhol 
kevés szikkel keverve, bár szik Békésben is több helyt fordul elő, 
kivált Ványa körül, ... kár, hogy e vidéken, különösen békésin 
még sok legjobb földek mocsárosságban szenvednek. „ A család 
szám” számításánál (egy családra eső földterület, fölművelés-
sel foglalkozó családszám  stb.) megjegyzi, hogy tisztán magyar 
megyékben kevesebb mint öt fő jön ki egy családra, ellenben a 
tót és a zsidó nálunk legszaporább. Földiparban és szorgalom-
ban tagadhatatlanul első helyen áll köztünk a német. A német 
községek a legrendezettebbek, a legcsinosabbak, német ha-
tárok vannak a legjobban megmívelve, .... a német községek 
vagyonosak, szórossán kötelességismerők, józan életű, orszá-
gos adóját pontosan fi zeti, egyéb közterheket is híven teljesíti. A 
magyar szorgalmat illetőleg egyetemesen véve sok tekintetben 
utána áll a németnek, s örömest elnyugszik keleti nyugalmának 
puha párnáján. Azonban, hogy sem képesség, sem kitartás nem 
hiányzik benne, földipari tekintetben is a legjelesebb szorgalom 
kifejtésére képes. Munkagyőzésben megmérkőzik a magyar 

GYOMA „állapotja” egy 19. század közepén megjelent 
mezőgazdasági statisztikai munkában 

bármelyk nemzettel. „Híres városok:” Békés-Csanádban a gyu-
lai vásár gabonára, lóra, marhára, úgy szinte a makói vásárok 
híresek. Híres marhavásárok esnek Gyomán , Békésen, Nagy-
lakon, Szarvason ahol a Mátyás-napi barom vásár látogatott. 
Szorgalomban, fejlődésben; ..... Békés-Csanádban leginkább 
megkülönbözteti magát, mert ebben Gyoma, Békés, Békés-
Csaba, Szarvas, Orosháza illő értelmiségi élőhaladást fejtenek 
ki .... „Gyomán 1850 óta részint katonai sorozások részint kis 
házas lakosok legelőinek kivágatása következtében, kik az ily 
földeknek sikeres használása által magók kitartására nagyon 
sokat nyertek, a dolgozó kezek cselédeket illetőleg különösen 
megfogytak s kivált egy kevéssé jobb termésű esztendőben 
nagyon érzékeny e tekintetben a fogyatkozás: egy jó béres évi 
bére 120-160 pengő forintig rug fel benntartás mellett. Tavasszal 
már szántásnál elkezdve a napi bér gazda kenyerén 20 pengő 
krajcár, kapálásnál 30, kaszálásnál 36-40 pkr., maga kenyerén 
pedig 6-8 pkr.-al több. Napszámos sokszor megszűkül, taka-
rókból (azaz aratókból, nyomtatókból, cséplőkből) is szűk világ 
van...” „Békés-Csabán az értelmesebb osztály többnyire vas-
ekékkel szánt, köznép marad a réginél Gyomán kezdik már a 
gazdák mostanában használni a vas ekéket, vas boronát, sőt 
hengert is sokan alkalmaznak..” „Gyomán csak módosabb gaz-
dának van ökrök, kik kétféle jószágot tarthatnak. A lovak rossz 
karban szokták tartani, mert nem, hogy abrakkal, de jó szénával 
se győzik tartani a gazdák, a közteher sok munka lecsigázza a 
lovakat.” Gyomán rendesen elkülönözve van a legelő minden 
jószág számára felszabadulnak, akkor a juhok átmennek a mar-
hák legelőjére, később ősszel pedig ezeknek is felszabadul a 
tarló és a rét. Gyomán szép magyar marha tenyészete van báró 
Wodiáner Albertnak. Gyomán a nép közé is elterjedt a juh ne-
mesítés. „Gyoma magyar mezőváros Békés-Csanád megyében 
a békési részen. 1832 évben el különöztetett a lakosság legelője 
az uraságétól. 1850-ben a házas zsellérek legelő illetményét, 
az addig közös legeltetéssel használt összes legelő területből 
kihasítatván szántás alá használatba vette. Ugyanakkor a föl-
des lakosok, azelőtt három külön helyen használt két ugar és 
kenderföldjeiket a tanya földhöz tagositván, jelenleg tanyaföld, 
s előlhalmi egy vékás pótlás szántóföldekben bírja mindenki 
földjét. Kaszálója két darabban van. Földes lakosok legelőjöket 
közösen használják, egy holdra egy nagy jószág, vagy helyette 
7 db. juh- kihajtási aránnyal, sertésből egy számít 2 juh-számá-
ba. Főbb termények: búza, kukorica, árpa, kevés zab. A búza 
minőségére nézve, a Pest és Nagyvárad közötti vonal vidéken, 
tudomás szerént, a legjelesebb mező-berényi és mező-turi búza 
után következő osztályba áll. Némileg a takarmánytermesztés is 
megvan kezdve. Búza, árpa, kukorica vetéssel úgy használtatik 
a föld, hogy minden 3-ik évben kukorica vetés alá jön, - búza, 
rendszerint kukorica után vettetik helyenkint ugarolás után. 
Tagosítás óta divatba jött a trágyázás, pénzért is megveszik a 
trágyát. Leginkább kukorica és árpa alá trágyáznak. Több fa-
eke, de vannak már vasekék, vasboronák, s hengerek. A határ 
a lakosság számához képest szük, fő fi gyelmet fordít a lakosság 
birkatenyésztésére, ebből leginkább pénzel. Igen jó a marhate-
nyésztés igyekeznek szép birkákat (magyar fajta) tartani. Nemes 
vérű csődöröket is tart a község. Sertésnemesítésre semmi in-
tézkedés eleddig. Nagy jószágokat többnyire közelebbi és távoli 
bérelt legelőkön tartják. Határbeli legelőkön fejőstehén, hámos 
lovak, gulyabeli marha, ménes lovak, juhok, sertések számára 
a legelő külön- külön járásban használtatik. Ősszel mikor nagy 
jószág jászolra szorul a juhok mennek azok legelőjére is. Lege-
lők javítására nincs intézkedés. Szőleje minden rendes lakosnak 
van, bortermelés illendő szorgalommal üzetik. Gyümölcsneme-
sítés, ültetés dicséretesen lábrakapott. 

Közreadta: Cs. Szabó István
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A Gyomaendrődi FC lab-
darúgóinak március 12-én 
elkezdődött a 2010-2011. évi 
labdarúgó bajnokság tavaszi 
szezonja. A több mint három 
hónapos bajnoki szünet után 
felfokozott érdeklődéssel várta 
a rajtot mindenki. A téli fel-
készülés alatt kemény munkát 
végzett a csapat, a bajnokság 
kezdetéig 40 foglalkozást tar-
tott, elég jó részvételi arány-
nyal. Játszottunk hét felkészü-
lési mérkőzést – 4 győzelem, 1 
döntetlen, 2 vereség – rúgtunk 
33 gólt, és kaptunk 20-at. A be-

tervezett munkát elvégezték, a csapatkép nagyvonalakban kiala-
kult.   A csapat szempontjából a fi atalítás nagyon fontos feladat, 
mivel az átlagéletkor az egyik legmagasabb a megye I. osztály-
ban. A fi atalok beépítése nagyon nehéz feladat, hiszen az elmúlt 
évben már beépített játékosok a felsőfokú oktatásban vesznek 
részt vidéken, az edzés látogatottságuk emiatt sajnos nagyon hi-
ányos. Emiatt igyekszik az egyesület az itthon tanuló fi atalokat 
beépíteni a csapatba.  De mi lesz velük, ha befejezik az iskolát? 

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei:
2011. 03. 12.    Kondorosi TE – Gyomaendrődi FC     2 : 0
                          Ifi .:   1 : 2    G.: Molnár T., Oláh R.
Az első tavaszi mérkőzés mindjárt a bajnokesélyes otthoná-

ban. A mérkőzés elején ijedten kezdett a gyomaendrődi csapat, 
de később magára talált, bátran játszott. A hazai találatot köve-
tően helyzeteket alakított ki, de a rutintalanságunk miatt sajnos 
ezek kimaradtak. A második félidő kiegyenlített játékot hozott, 
azonban a vége előtt a hazaiak megszerezték második góljukat, 
így megérdemelt győzelmet arattak. 

2011. 03. 20.   Gyomaendrődi FC – Frühwald Jamina SE  2 : 2
                        G.: Kéri R., Molnár T.
                        Ifi .:   3 : 1    G.: Bukva T.(2), Farkas K.
A mérkőzés első negyedórájában szép támadásokat vezetve 

helyzeteket alakított ki a hazai csapat, majd egy kicsit elalud-
tak a mérkőzésen és ezt kihasználva a vendégek öt perc alatt két 
gólt is szereztek. Hamar eszméltek azonban a Gyomaendrődiek, 
és még az első játékrész derekán szépítettek. A második félidőt 
szinte végig támadták, de a pontot érő egyenlítő találatot csak 
a mérkőzés végén sikerült megszerezni. Változatos mérkőzésen 
igazságos döntetlen született.

2011. 03. 27.    Tótkomlósi TC – Gyomaendrődi FC     1 : 0
                          Ifi .:   1 : 0    
Agresszívan kezdte a mérkőzést a hazai csapat, veszélyes tá-

madásokat vezetett, a vendégek néha szerencsével ugyan, de ka-
pott gól nélkül vészelték át a mérkőzés ezen szakaszát, azonban 
az első negyedórát követően egy hazai szögletből gól született. 
Ezt követően bátrabban játszottak a vendégek, helyzetekig is el-
jutottak. A második félidőben is többet támadott a hazai csapat, 
de a gyomaendrődi kapus időnként bravúrokat is bemutatva 
megőrizte csapata kapuját az újabb góloktól. Megérdemelt hazai 
győzelem született.

Fülöp Zoltán

Elkezdődött a tavasz a labdarúgóknál

20 éve történt
Barátság SE megalakulása

1991. április 27-én Olaszországból, Bologna-tól mintegy 30 
km-re Castiglione üdülő övezetéből egy baráti társaság érke-
zett Gyomaendrődre. Elsősorban vadászni jöttek, de a társaság 
a futballt legalább úgy szerette, mint a vadászatot. Tolmácsukat, 
Polya Lajost, arra kérték, hogy szervezzen meg számukra egy 
„barátságos” labdarúgó mérkőzést. Mivel a városi NB3-as csapat 
nem vállalta a mérkőzést, egy alkalmi csapatot Dávid Attilának 
és Gardi Tamásnak sikerült összehoznia. A „hírverő” mérkőzésen 
a hazai csapat, Barátság SE néven szerepelt. A csapat névadója, 
Dobó Imre a későbbi BSE intézője volt. A mérkőzés 7:1 –es hazai 
sikert hozott, a Castiglione csapat az összes felszerelésüket a BSE 
csapatának ajándékozták, és egy visszavágó mérkőzésre meg-
hívtak bennünket Bologna-ba.

Ami az ősz folyamán meg is valósult, de az olaszországi vi-
szontlátogatásig sok tennivaló és esemény történt. Többek kö-
zött május 1-jén, négy nappal a „hírverő” mérkőzés után az alkal-
mi csapat az NB2-es Mezőtúrral is játszott egy hazai mérkőzést 
Endrődön, mintegy 300 néző előtt.

A mérkőzés végeredménye 1:1. Ekkor már sokakban megfo-
galmazódott, hogy a csapatot együtt kellene tartani és az ősz 
folyamán induló megye 3. osztályú bajnokságba benevezni.

Persze sok idő nem volt a gondolkodásra, hiszen még Cseh-
szlovákiából is volt itt egy labdarúgó csapat, valamint Német-
országból is. Velük is játszottunk egy-egy mérkőzést, hiszen 
ekkor valamilyen ok folytán mindenki szívesen vendégeskedett 
nálunk. A labdarúgást szerető emberek tábora, a játékosok lét-
száma hétről hétre gyarapodott. 1991. június 11-én Endrődön a 
Népliget pályán 18 személy, zömében játékosok döntése alap-
ján megalakult a Gyomaendrőd Barátság SE Labdarúgó Szakosz-
tálya.

Alapítók: 

Dobó Imre, Márton Gábor, Szakálos Ernő, Gellai Tibor, Dávid 
István, Gardi Tamás, Varga László, Szigetvári Béla, Dávid Attila, 
Gyányi Gábor, Gecsei Lajos, Gellai László, Juhász Zoltán, Balázs 
Lajos, Nagy Endre, Tímár László, Gácsi László, Pelyva Miklós.

Folyt. köv.
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Nyugdíjasként sokat olvasgatok. Így találtam rá Gutai Magda József 
Attila-díjas költő soraira, melyek mélyen hatottak rám, mert ugyanazok 
a kötődések jellemzik az én életemet is, mint amiről a vers szól.

Endrődi vagyok, itt éltek, itt nyugszanak őseim. Gyomán jártam 
gimnáziumban, ez az iskola adta a tudás szeretetét. Tanári pályámat 
Vésztőn kezdtem, majd Szeghalom következett, ahol 32 évig irányítot-
tam a Péter András Gimnáziumot. 

Úgy gondolom, mások is szívesen olvassák el a költőnő versét.

Gutai Magda:

          Körtefa-nagyapám …

Körtefe-nagyapám, 
naspolya-nagyanyám
ring, susog fölöttem – –
ők ezen a tájon 
voltak ifj ak, szépek.

Most, mint akik élnek,
dajkáló-tápláló
gyümölcsfák képében 
csak hozzám beszélnek. 

Szeghalom, Vésztő, 
Endrőd, Gyoma;
legyen áldott
felnevelőim
boldog feltámadást
remélő pora.

Üdvözlettel: Vaszkó Tamás

 FELHÍVÁS

Tisztelt Olvasóink! Gyomaendrődön 2012-ben ismét megrendezésre kerül a Gyomaendrődiek Világtalálkozója immár 5. alkalom-
mal. Ha van olyan elszármazott ismerősük, aki 2009-ben nem kapott meghívást, kérjük, jelezzék azt a Polgármesteri Hivatal Titkár-

ságán a 06/66-581-232-es telefonszámon, vagy a tothkatalin@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen. (Szerk.)
 

2011. áprilisi-májusi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

  Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)

IV. 25.-V. 5.
15 óra

Kortárs Kiállítási Plakátok
Békéscsabán az 1980-as években

Vidovszky Béla Helytört. Gyüjt. és V. Kép-
tár. Gyoma, Kossuth u.11.

Katona József Művelődési Központ;            
06-66-283-524

IV. 2.
14 óra

VIII. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi 
Konferencia

Endrődi Népház;
 Endrőd, Blaha L.u. 21.

Katona József Művelődési Központ;            
06-66-283-524

VI. 4.
8:00.-11:30 ó

Véradás Katona József Művelődési Központ, Gyo-
ma, Kossuth u. 9.

Katona József Művelődési Központ;            
06-66-283-524

IV. 5. 
 9 óra

Városunkban élő bor-, szárazkolbász- és 
pálinkakészítők versenye

Katona József Művelődési Központ, Gyo-
ma, Kossuth u. 9.

Nyugdíjas Kertbarát Kör
                           06-66-283-524

VI. 11. 
8:00-11:30 ó

Véradás Katona József Művelődési Központ, Gyo-
ma, Kossuth u. 9.

Katona József Művelődési Központ;            
06-66-283-524

IV. 30-V. 1. XIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál,
 és X. Suttyomba Népzenei Fesztivál

Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
(Bethlen isk. udvar, LIDL mögött.)

Katona József Művelődési K. 06-66-
283-524 v. 386-851

IV-V. hóban Városi Művészeti Iskola, alapvizsgák
Sokféle műv. progr. a Túró és Sutty. Feszt.on.

Városi Zene és Művészeti Iskola
Gyoma, Kisrét u. 27.

Hevesi Nagy Anikó
                         06 66-581-830

V. 13. Rózsahegyi Kálmán Iskolai Napok
és Endrődiek Baráti Köre

Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola
Endrőd, Liget u. 2.

Farkas Zoltánné
                         06-66-284-537

V. 14. Endrődiek Baráti Köre  
találkozó és programok

Endrőd, Dévaványa, 
Túzok Rezervátum

Tímár Imre: 06-1-3267567
Ladányi Gáborné:06-66611311

V. 18. Kihívás napja Gyomaendrődi iskolák, óvodák, munka-
helyek, sportlétesítmények

Polgm. Hivatal, Tóth Katalin
                         06-66-581-232

V. 28. IX. Bogrács napja
Paprikáskrumpli Főzőverseny

Gyomaendrőd-Öregszőlő Katona József Művelődési Központ;            
06-66-283-524

V. 29. Hősök napja Endrőd, Templom és Hősök tere Katona József Művelődési Központ;            
06-66-283-524

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Szerkesztőség
Tisztelt Olvasók! Szíves elnézésüket kérjük, a múlt hónapban közölt Túró Fesztivál téves időpontjáért. (Szabó Béla szerk.)

Továbbra is várjuk Kedves Olvasóink leveleit, írásait!
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Jótékonysági farsangi bál

Február 26-án volt iskolánk jótékonysági bálja a Bowling étterem-
ben. Ez évben a farsang jegyében tartottuk meg, így többen álruhát 
öltöttek. A zsűri több kategóriában értékelte a jelmezeket. A legszebb, 
legcsúnyább, legötletesebb jelmezeseket díjazták is. Az est nagyon jó 
hangulatban telt el. A gyerekek nevében köszönjük mindenkinek, aki 
támogatta rendezvényünket. A bevételt gyerekek jutalmazására és já-
tékok vásárlására fordítjuk.

Nyílt napok a Rózsahegyiben 

Három délelőttön keresztül nyitva állt az iskola kapuja az érdeklődő 
anyukák, apukák és leendő iskolások előtt. Kedden a nagycsoportosok 
látogatták meg szüleikkel a leendő tanító nénik óráit. Ezen a délelőt-
tön a negyedik osztályos boszorkányok vezetésével, énekelve, rigmust 
mondva az udvaron elégettük a kisze bábut. 

Szerdán és csütörtökön a jelenlegi tanulóink órai munkáját fi gyel-
hették meg szüleik. 

Csütörtökön teadélutánt szerveztünk a leendő iskolásoknak. Tán-
coltak, énekeltek, tornáztak, kézműves foglalkozáson vettek részt. 
Kellemesen elfáradva jóízűen fogyasztották el a szakács nénik sütötte 
fi nomságokat. 

Versenyeredmények

Országos történelmi tanulmányi verseny megyei fordulóján Vaszkó 
Áron képviselte iskolánkat, amelynek témája a „Virágzó középkor Ma-
gyarországon” volt. 19 tanuló közül Áron a 3. helyet szerezte meg. Fel-
készítője Vaszkóné Dinya Erzsébet.

Az Apáczai Tankönyvkiadó Gyulán rendezte a Megyei Népdalének-

lő Versenyét. Minden korcsoportba neveztünk, így Csapó Luca 2. b, Bán 
Noémi 4. a, Kéri Éva 6. b és Megyeri Beáta 8. b osztályos tanuló kép-
viselte az iskolánkat. Mindannyian emléklapot kaptak szereplésükért, 
legeredményesebb Csapó Luca volt, aki 2. helyezést ért el a korcsoport-
jában.

A „Tiszán innen, Dunán túl” országos népdaléneklési verseny me-
gyei döntőjén Megyeri Beáta nyolcadik osztályos tanuló vett részt. Sze-
repléséért emléklapot kapott. 

Az énekesek felkészítője Nagy Ildikó.
A Kis Bálint iskola által meghirdetett „Merj a legjobb 

lenni!”tanulmányi versenyen 109 tanulónk lett díjazott. Első helyen 12 
fő, második helyen 14 fő, harmadikon 24, negyediken 29, ötödik helyen 
30 tanulónk végzett.

Aranyfonál

Iskolánkból 42 tanuló mondott mesét. Legeredményesebb Vaszkó 
Áron 8. osztályos, aki I. helyezett és különdíjas lett. Első lett Forgács Ge-
novéva, második Botos Pongrác. Harmadik helyezést ért el Miszlai Már-
kó, Soczó Rebeka, Geszti Barbara, Vaszkó Ágnes, James Lucas Lancaster 
és Mátyás Zsanett.

Iskolagyűlés

Nemzeti ünnepünkre, március 15-re az irodalmi szakkör és énekkar 
műsorával emlékeztünk. Az iskolagyűlésen Farkas Zoltánné igazgatónő 
értékelte az elmúlt hetek eseményeit. A legjobban teljesítő sportolókat, 
tanulókat jó példaként állította a gyerekek elé.

Amőba

Az amőba (öt kő) játékban az győz, aki saját színéből először egy-
más mellé helyez legalább ötöt valamelyik irányban.

Iskolánkban több mint 12 éve hagyomány az Amőbabajnokság le-
bonyolítása. Először az osztályokban játszanak a gyerekek, majd a leg-
jobb 3 tanuló bekerül az iskolai elődöntőbe. Március 3-án először 36 
amőbázó mérte össze az erejét a saját évfolyamában, majd tízen beke-
rültek a nagydöntőbe. Itt is mindenki játszott mindenkivel. 

A győztes Nagy István 8. osztályos tanuló lett. Érdekessége a ver-
senynek, hogy Tóth Martin 1. osztályos is bekerült a legjobb tíz közé. 

Az ördög három aranyhajszála

A Szegedi Miniszínház színészei mesterien megbirkóztak az áram-
szünet miatti nehézségekkel és érdekes, színvonalas műsorral szóra-
koztatták az óvodásokat, kisiskolásokat. 

Az iskolai életről további információkat, képeket találhatnak az is-
kola honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu

Az ovisok jól érezték magukat az iskolában

Csapó Luca, Kéri Éva, Megyeri Beáta, Bán Noémi és Nagy Ildikó az énekversenyen 

Jelmezesek és civilek együtt mulattak az SZMK vacsorán
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Móra Ferenc
EGEREK MEZEJE

Egerek mezejének azt a tájat hívják, ahol a Berettyó a 
bihari hegyek közül kiszalad az Alföldre. Áldott búzatermő 
föld az, csak fölszántani nehéz. 

Lépten-nyomon porladó csontokba, rozsdás vasakba, 
törött páncéldarabokba akadozik az eke.

- Nagy temető lehetett itt valaha - emeli meg ilyenkor a 
kalapját a szántóvető ember.

Nagy volt biz az: egy egész nemzet temetkezett bele 
valamikor. Mégpedig vitéz és hatalmas nemzet: a nyilazó 
besenyőké.

A besenyő nép atyafi volt a magyarral, de nagyon rossz 
atyafi. Csak a nyelve volt rokon a két népnek, a lelke nem. 
A magyar már akkor templomot épített az Istennek, há-
zat magának, s hazájának hívta a földet, mely kenyeret 
adott neki. A besenyőnek nem volt hazája, kóbor nép volt, 
sátor alatt élt, mezítelen kard  képében imádta az Istent. 
Nevét rettegte minden szomszédja, mert a besenyő szilaj 
volt, mint a pusztai farkas, ravasz, mint a róka, gyors, mint 
a sólyom. Utoljára László király idejében látogatták meg a 
magyar földet a besenyő atyafiak. Véres arcú hírnök liheg-
ve jelentette érkezésüket a királynak.

- Ha Isten velünk, ki ellenünk? - öltötte fel páncélját nyu-
godtan a szent király, és összekürtöltette fegyvereseit.

Mire Várad alá értek a magyarok, akkorra a martalóc 
had fölprédálta Erdélyt, s már a bihari hegyeken gyújtogat-
ta az erdőket. A föld népe jajveszékelve bujdokolt a vad 
harcosok elől, és térden állva könyörgött László királynak:

- Fordulj vissza, urunk királyunk! Csekély erőddel a ha-
lál torkába igyekszel. A besenyők annyian vannak, mint a 
sáskák.

- Ha Isten velünk, ki ellenünk? - kérdezte megint a szent 
király, s elszántan vezette kis seregét a Berettyó völgyéig.

Éppen napszállat idején értek oda, s a király át akart 
úsztatni a folyócskán, mikor a keresztszegi monostorban 
megcsendült az esti harangszó. A király leszökkent paripá-
járól, és példát mutatva vitézeinek, könyörögve emelte fel 
szemeit az égre.

- Urunk, Istenünk, te vagy a mi kardunk, te vagy a mi 
kelevézünk!

Abban a pillanatban olyan rémületes üvöltés verte fel 
a napszállat csendjét, hogy maga László király is riadtan 
kapott hatalmas csatabárdjához. Az imádságban megri-
asztott sereg pedig ijedten rebegte:

- A besenyők!
Hirtelen körös-körül kigyulladtak az erdők, és vérvörös vi-

lágot vetettek a besenyő csordára, amely lopva kerítette 
be a magyarokat. Tenger sokan voltak, szinte hajladozott 
alattuk a föld, s nyers kacagásukat borzalom volt hallgatni.

A besenyők fekete tömegéből nagy hamar kivált egy 
marcona harcos, s kezébe ragadva egy égő fenyőszálat, 
odadobogott a magyarokhoz. Azok pedig utat nyitottak 
neki a királyhoz, mint követnek szokás.

A besenyő vitéznek könnyű volt ráismerni a magyarok 
közt a királyra. Kimagaslott egy fejjel min-
den katonája közül.

- Azt üzeni neked az én királyom, hogy 
rakd a lábához fegyveredet! - mondta 
gőgösen a besenyő.

Szent László pedig megsuhogtatta fél 
kézzel rettenetes csatabárdját, és moso-
lyogva felelt:

- Azt üzenem a te királyodnak, hogy 

ha olyan nagyon szeretné a fegyveremet, vegye el.
Ebben a percben egy egérke szaladt végig a király 

bíborköntösén, s apró lábaival fölkúszva a csatabárdra, 
megtelepedett annak a hegyében.

- Rossz jel! - súgtak össze László vitézei, de a király megint 
csak azzal feddte meg őket:

- Ha Isten velünk, ki ellenünk?
- Az Isten messzebb van ám, mint az egerek - nevetett 

csúfondárosan a besenyő, s visszament az üzenettel a töb-
biekhez.

Azoknak azonban semmi kedvük se volt elmenni a 
magyar király híres csatabárdjáért, azt gondolták, hogy 
ráérnek arra reggel is. Addig a magyarok meg nem szök-
hetnek, ha csak szárnyuk nincsen. Akkor pedig egy szálig 
lenyilazhatják őket, mint a verebet.

A magyarok is érezték, hogy a halál árnyékában van-
nak. El is szánták már rá magukat, csak a király parancsát 
várták. Akkor aztán neki a besenyő tengernek, ahol legsű-
rűbb!

László király azonban mintha megfelejtette volna a ve-
szedelmet. Végighevert a fűben, és kedvtelve simogatta 
az egerecskét. Örült neki, hogy olyan hamar hozzáédese-
dett. Olyan otthon érezte magát a király tenyerében, akár 
a fészkében. 

Még cincogott is, mintha csak a cimboráit hívogatná. 
A vezérek csudálkozva nézték a játszadozó királyt, végre a 
fehér hajú Bese nádor odaállt elébe:

- A besenyők elcsendesedtek, királyom. Csak az őrök 
virrasztanak a tábortüzeknél. Hátha keresztülvághatnánk 
magunkat!

- Nincs még itt a mi óránk - nézett fel a király a csillagos 
égre, s azzal kieresztette tenyeréből az egerecskét.

A kis állat cincogva tűnt el a fűben, de kisvártatva 
megint előkerült, mégpedig másodmagával. Körös-körül 
futkosták a királyt, mintha csak biztatni akarták volna, az-
tán nekivágtak a tücsökmuzsikától hangos mezőnek.

Bese nádor nemsokára megint odaállt a király elé. En-
gedelmet kért tőle, hogy közelebb lopódzhasson a bese-
nyőkhöz. Meg akarta lesni, mit terveznek.

- Eredj! - intett neki a király.
A nádor meg is indult, de alig ment néhány dárdahají-

tásnyira, ijedten fordult vissza.
- Uramkirály, úgy nyüzsög a mezőn az egér, hogy nem 

lehet tőlük járni. Mintha lába nőtt volna minden göröngy-
nek.

Csakugyan úgy látszott a csillagok világánál, mintha 
megindult volna az egész mező, s millió apró láb tipegése 
nyomta el a tücsökszót.

- Ha Isten velünk, ki ellenünk? - emelte ég felé kezét a 
király, aztán paripájára szökött, és hadirendbe állította vité-
zeit. - Most már aztán kard ki, kard!

Kezdett már bukdácsolni a hajnal az ég ablakán, mikor 
a kürtök megharsantak, és a magyarok nekivágtak az el-
lennek.

- Fegyverre, fegyverre! - rikoltoztak a besenyő őrök.
Abban a percben talpon volt az egész tábor. Minden 

besenyő vitéz előkapta a feje alól a nyílfegyverét, s mind 
megriadtan dobta el magától.

- Hova lett a nyilamnak a húrja?
Hiába kapkodtak fűhöz-fához: az egész besenyőtábor-

ban nem volt egy nyíl, amelyikkel lőni lehetett volna. Egytől 
egyig valamennyinek a húrját elrágták a mezei egerek.

Nyíl nélkül a besenyő nem tudott harcolni. Akinek volt 
is más fegyvere, elhajította rémületében, és futott, amerre 
látott. A megdöbbenés elvette az eszüket, és belekergette 
őket a magyar fegyverekbe. 

Mire a nap fölkelt, akkorra csak volt a 
besenyő nemzet. Akik kegyelemre meg-
adták magukat, azokat László király a 
Mátra völgyeiben telepítette le. Ott az-
tán elvegyültek a magyarságban, mint 
esőcseppek a tengerben.

Híre-neve se maradt a besenyő nem-
zetnek. Hanem temetőhelyüket ma is 
Egerek mezejének hívja a nép.
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

Ovisok a Vízfesztiválon

A Békés Megyei Víz-
művek és a Békés Me-
gyei Hírlap a víz világ-
napja alkalmából közös 
rajzpályázatot hirdetett, 
amelynek közönségdíját 
a Kis Bálint Általános Is-
kola és Óvoda Százszor-
szép óvodájának Breki 
csoportos óvodásai kap-
ták.

A rajzot készítet-
ték: Csányi Brigitta, 
Pintér Dorka, Tóth Mi-
hály, Vinkovics Ágnes, 
Weigert Enikő.

Jutalmukat Békés-
csabán, a Körösök Völ-
gye Látogatóközpont-
ban rendezett Vízfesztiválon vehették át.

Iciri-piciri verseny

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda ötödik alkalommal rendezte 
meg településünk valamennyi nagycsoportos óvodása részére az Iciri-
piciri mesemondó és rajzillusztrációs versenyt. Február 28-án délután 
került sor a rajzkiállítás megnyitására, ahol 27 óvodás gyermek alkotását 
tekinthették meg az óvónők, a gyermekek és hozzátartozóik.

A meseillusztrációs verseny helyezettjei:
I. Vinkovics Ágnes (Százszorszép Óvoda)
II. Szabó Eszter (Gyermekliget Óvoda)
III. Szerető Lili (Gyermekliget Óvoda) és Fekete Alíz (Napsugár 

Óvodák)
IV. Zsadon Zita (Gyermekliget Óvoda)
V. Tamás Zoé (Gyermekliget Óvoda)
VI. Bula Mónika (Napsugár Óvodák)
A rajzkiállítást a mesemondó verseny követte, ahol 18 óvodás gyer-

mek mondta el kedvenc népmeséjét a tanító nénikből álló zsűri és az 
érdeklődő szülők előtt. 

A mesemondó verseny díjazottjai:
I. Vinkovics Ágnes (Százszorszép Óvoda)
II. Zsadon Zita (Gyermekliget Óvoda)
III. Mester Lilla (Gyermekliget Óvoda)
IV: Kiss Adrián (Százszorszép Óvoda)
V. Csányi Brigitta (Százszorszép Óvoda)
VI. Kereki Nóra (Gyermekliget Óvoda)
Különdíjat kapott: Varga Vanda és Fodor Napsugár a Margaréta Óvo-

dából.
A helyezést elért óvodások örömmel vették át a plüss állatkákat és 

okleveleket. A többi résztvevő pedig emléklappal és kis ajándékkal tér-
hetett haza.

Tanulóink a „Sárrét kis nyelvészei” területi versenyen

2011. március 9-én Körösladányban vett részt a Kis Bálint Általános 
Iskola 6 diákja a „Sárrét kis nyelvésze” című területi versenyen. Az 5. év-
folyamos csapat tagjai: Fehér Dóra, Fülöp Petra és Kruchió Adrienn; a 6. 
évfolyamosok pedig Czikkely Hanga, Deli Csenge és Tóth Bálint voltak. 

A gyerekek furfangos nyelvi feladatokat oldottak meg a délelőtt fo-
lyamán, s míg a zsűri a feladatlapokat javította, a versenyzők és kísérőik 
múzeumi látogatáson vehettek részt, valamint citerások és társastánco-
sok bemutatóját nézhették meg. 

Ezután az eredményhirdetés következett, ahol kiderült, hogy a ver-
seny nagyon szép eredményekkel zárult számukra, hiszen az 5. osztá-
lyosok között Kruchió Adrienn végzett az élen, a 6. osztályosok verse-
nyében pedig Deli Csenge 2. helyezett lett, csapatban pedig szintén 2. 
helyezést értek el. 

Felkészítő tanárok: Kónya Márta, Gordos Zsuzsanna és Forgács 
Krisztina.

Ezüstérem a Regionális Monda- és Mesemondóversenyen

Vincze Levente 2.b osztályos tanuló a Mezőkovácsházán megrende-
zett V. Dél-alföldi Monda- és Mesemondóversenyen korosztályában a ki-
tűnő 2. helyezést érte el. Felkészítő tanítója Tóth Andrásné volt.

Gönczfalvi Balázs megyei úszóbajnok

2011. február 24-én rendezték meg Békéscsabán a Diákolimpia me-
gyei úszódöntőit, ahol III-IV. korcsoportos fi úk és lányok versenyeztek.

A Kis Bálint Általános Iskolát és Óvodát hat tanuló képviselte: Fülöp 
Petra (5.b), Gönczfalvi Balázs (8.c), Hanyecz Gitta (7.a), Kovács József (6.a), 
Sóczó Tamás (6.b), valamint Zrubecz Réka (8.c).

Az iskola versenyzői a következő eredményeket érték el:
Gönczfalvi Balázs: 100 m mell - I. hely, 100 m hát - II. hely.
Fülöp Petra: 50 m mell - IV.hely.
Hanyecz Gitta: 100 m gyors - IV. hely.
Kovács József: 100 m gyors - IV. hely.
Balázs megyei bajnoki címével bejutott az országos diákolimpiai dön-

tőbe, melyre április 2-án, Hódmezővásárhelyen kerül sor.
Minden versenyzőnek gratulálunk a kiváló eredményekhez!
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Kék ég, felhők… macskaköves 
út, letűnt korok, életek tanúja… Út s 
vele a kanyargó Idő… ég és föld kö-
zött: indulás és érkezés, rátalálás és el-
válás, magány és együttlét… felhők-
be vesző út közepén egy csupazöld 
fa… élettelisége betölti a teret… múl-
tat és jövőt… rávetül a lent és fent 
rugalmas térhálójára… olyan fa ez, 
mely alatt jó megpihenni, ágai között 
megbújni, hátunkat nekivetni törzsé-
nek… kapcsolatba kerülni Vele…

Gergely Ágnes legújabb köteté-
nek címlapján ott az ég felé tartó út, 
rajta zölden, élettelien a fa… a maga 
erejével és szimbólumrendszerével… 
alatta: Jonathan Swift éjszakái… Ver-

sek négy arckép alá…
Arcok válnak ki az időből… négy arcé… velük négy, korábban 

született vers… melyek sejtetik a megrajzolt négy férfit, azok kilé-
tét… sejtetik, hiszen semmi biztosat nem tudunk, csak azt, hogy a 
költő életének fontos szereplői… emlékük hangulatokat, szavakat, 
elmondható és elmondhatatlan örömöket és fájdalmakat idéz…négy 
ciklusban összesen negyven költemény… versekbe zárt múlt…s re-
gényekbe… az életmű önéletrajzi ihletésű regényeibe, melyek tör-
ténetté szövik a múltat… lírai történetté… A tolmács (1973), A 
chikágói változat (1976   ), Stációk(  1983 ), Őrizetlenek (2000).

„Összerakható-e még az emlékek, a megélt örömök, fájdalmak, a 
rövid boldogság és a hosszas szorongás cserepeiből a múlt? […] … a 
kötet gondolatisága túlmutat az emlékezés benső szándékán. Meg-
határozó motívuma a verseknek a búcsú, az elmúlás, a fájdalom 
vagy „csupán” a szépség, a fiatalság végessége. Mert az emberélet az 
örökkévalóságnak csak egy pillanat: Egy pillanatig éltem, / akár 
a fáklyafény. S az átélt élet és a munka értelme, jövője vagy jövőt-
lensége. Számvetés ez a kötet is – méltóság, fegyelem, tisztaság árad 
Gergely Ágnes lírájából…”- olvashatjuk a könyv hátsó borítóján.

S mit mond a költő?
„Ez a könyv emlékezés arra a négy férfira, aki fontos volt nekem, 

vagy így, vagy úgy az életemben. Le akartam tenni egy-egy virág-
csokrot vagy a sírjukra, vagy a lábukhoz. Azt akartam, hogy legyen 
ott minden, ami az ő világukat jellemezte: az életük, az elképzelése-
ik, még a tévedéseik is.”

Ég és föld között zölden nyújtózik a fa… élettelien… alatta Jo-
nathan Swift éjszakái lobognak… sötéten, reményvesztetten… az 
őrült elme, a téboly éjszakái…

„Hírnév, azt mondják. Anglia / a Gulliverrel van tele. / Bőrkö-
tésben az éjszakák. /Tudta. És mire ment vele?”

A legszemélyesebb Gergely Ágnes-i könyvben… ég és föld… 
nappalok és éjszakák… lelkek és göröngyök… álmok és valóság… 
„a por földdé lesz, / mert úgy vala egykor, / a lélek az egy igaz Istené, 
/ a szó, mint a szeg, erősen leverve,/ és megy a vers az ítélet felé.”

Polányi Éva

Gergely Ágnes: Jonathan Swift éjszakái

Kései fürdőzés 

A félsziget. A félsziget.
Ökörnyálon hintál az esti bűvölet.
Fürdés a tóban. Meztelen.
Kit víz érintett, nem lehet gyökértelen.
A dombhajlatban nyáj halad.
Ábel terelt Káin földjére nyájakat.
„Kolomp szól.” Merre hallgatod –
azóta is a lábnyomodban baktatok,
ökörnyálon hintálok, esti bűvölet,
a nyáj, a tó, a félsziget,
s hogy nekem is szól juhakol, üszög,
lélekvesztő és kocsmaküszöb,
fürdés a tóban, éjfélkor, örökre –
áldó négy ujjam ott tartom fölötted, 
félszigeten, vízen, kocsmában is,
holtodban is, holtomban is.   (1999)

Föníciai hajósok

És mennek, elvakultan, messzire.
Egynek holmija van, másnak hite.
Ó, termékenység istennője, te!
Nem kérded őket, van-e folytatás.
A bíbor szájak étvágya oda.
Mállik, párállik minden birtokuk.
A kőtáblák elásva, régen, otthon.
Baál mennykőcsapása síkot ér.
Nem válaszol az egynemű anyag.
Az alfabéta nem jó semmire.
Fönícia halott, mert nincs hite.
A kőben két oroszlántest szorong.
Szűrt fény esőz az üres városon.
Palló, lajtorja sehol, csak az árnyék.
Az anyag tövén átfordult idő.
Byblos a halott szolgák városa.
Ég és föld közt rettentő szarkofág.
Az idő majd évekre hullik el,
mint szolgákra a szolgaság.
S ők mennek, elvakultan, messzire.
Astarte hitével, vagy nélküle.
Ó, örök hátizsák! Az örök hátizsák!
Hiába kérded, mi a folytatás.
Fölring a part, s egy délibáb vele.
S a partnak nincs vitorlamestere.  (1999)

Transzcendens etűd

Ott akartam szeretni mindig, 
a toledói alkonyatban.
Az alkony és az élet vége
egyformán irányíthatatlan.

Messziről nézem, ahogy indul,
tétovázik a szürkületben.
Felhőben áll a katedrális.
És nem érti, hogy hova lettem.

Ilyen szerelem soha nem volt.
Egész Toledo vele érez.
A percek múlnak. Ráng az arca.
Gibraltár felől forgószél lesz.

Átölelem a katedrálist.
És őt is, ahogy messze lépdel.
S egy olajfát, mely felsugárzik
a halottak lélegzetével.
                                                 (2000)
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Április
Kukoricaleves 

Egy nagy evőkanál vajon (margarinon) egy apróra vágott zöldpaprikát 
megfonnyasztunk, meghintjük liszttel és egy kevés curry porral. Felengedjük fél 
liter húsleves lével (kockából is jó) és fél liter tejjel. Sóval, borssal ízesítjük, majd 
forrás közben beletesszük a lecsorgatott kukoricát és összefőzzük pár percig. 
Tálaláskor egy kis reszelt sajtot hinthetünk rá.

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!

HUNYA BÉLA, aki Hunya Jókai u. 13. 
sz. alatt élt, 79 éves korában megtért Te-
remtőjéhez. Gyászolja: fi a, menye, unokája 
és a rokonság.

özv. KOVÁCS VINCÉNÉ GYURICZA 
GIZELLA, aki Endrődön élt, 91 éves ko-
rában, február 27-én földi zarándokútját 
csendben befejezte. Gyászolják: fi ai, me-
nyei, unokái, dédunokái

TÍMÁR MENYHÉRT, aki Gyomán élt, 
66 éves korában március 17-én visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Gyászolják: felesége, 
leánya, veje, fi a, unokái, testvérei és a ro-
konság

†

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

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek;
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csendesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.“

(Juhász Gyula)

Az endrődi katolikus temetők takarí-
tását, karbantartását támogathatjuk ado-
mányok felajánlásával:

Készpénzbefi zetés az endrődi plébáni-
án hivatali időben (munkanapokon 8-12), 
vagy az Endrődi Szent Imre Egyházközsé-
gért Közhasznú Alapítvány számlájára be-
fi zetéssel vagy átutalással. Számlaszámunk: 
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Ta-
karékszövetkezet.

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

Az endrődi templomban, a katolikus 
szertartás szerint eltemetett halottak-
ról 40 évre visszamenőleg, név szerint 
megemlékezünk halálozási évfordulójuk 
napján.

Szép és üdvös lenne, ha a gyászoló 
család, egy éven belül havonta, egy éven 
túl évente szentmisét ajánlana fel elhunyt 
szeretteikért.

Tisztelt Szerkesztőség!

Ma kaptam meg imádott szülőfalumból a 
Városunk c. újságot. Hűségesen olvasgatom 
minden sorát.

Tetszenek kérni fényképeket az Újság szá-
mára.

Féltve őrzött képeim közül küldök 2 db-ot. 
Mind a kettőn drága Édesapám is rajta van. Ő 
1944. április 25-én gránát robbanás áldozata 
lett Ukrajnában, Tarnovica-Polnában. Mai na-
pig tele van a szívem fájdalommal.

A képekről sajnos én csak annyit tudok, 
hogy a Polyákhalmi iskolánál fényképezték. 
Talán harangszentelés alkalmából.

Kívánok Önöknek jó erőt, egészséget a szá-
momra oly kedves Újság szerkesztéséhez.

Szülőfalujától elszakadt
hűséges olvasójuk:

Kulik Vendelné
Békéscsabáról

2011. febr. 10.

Két kép:

Polyákhalmi kép

Polyákhalmi szeretett iskolámnál ünnepség

Fényképalbum
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Kedves vásárlóim!
Áprilisi ajánlataim:

• Megérkeztek a tavaszi vetőmagok
• Zöldségfélék, virágmagok, dughagymák
• Virághagymák, rózsatövek, bioburgonyák
• Tavaszi lemosó vegyszerek
• Rovarölők, gombaölők, növénytápok
• Permetezők, fűnyírók, lácfűrészek
• Kézi szerszámok, szegek, csavarok
• Kályhák, kandallók, gázégők
• Gumicsizmák, esőruhák, védőkesztyűk
• Szivattyúk, tömlők, csatlakozók
• Fóliák, műanyag áruk, konyhai eszközök
• Festékek, ecsetek, hígítók
• Titán siliconok, purhabok, ragasztók
• Elemek, izzók
• Alu létrák, talicskák, kertészeti eszközök

Várom kedves vásárlóimat!
FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Március 15. Gyomaendrődön

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

Ünnepi beszédet mondott Sárközi Zoltán Nagyváradról Ünnepi műsort a Kner Imre Gimnázium tanulói adták.


