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PARTNEROCK FESZITVÁL - 20. oldal

Rendezvénynaptár és Bogártalálkozó  -
15, 16. oldal

Ragyogj, ragyogj, csillagom IV.- 5. oldal 
- Az ’50-es évek üldözöttjei...

Első királyunk, 
az 1083-ban szent-
té avatott István 
életének, személyi-
ségének ma talán 
legfontosabbnak 
tűnő sajátossága 
erős emberi jelle-
me, önfeláldozása 
és hite.

István apja, 
Géza fejedelem 
ügyessége, tehet-
sége révén tett 
szert különleges 
hatalomra a ma-
gyar törzsek veze-
tői között. Már ő 
felismerte, hogy a kereszténység, az egyház 
olyan erővel bír Európában, amit nem lehet 
fi gyelmen kívül hagyni. Elsősorban politikai 
megfontolásból engedte be az országba a 
misszionáriusokat, szerzeteseket. Úgy gon-
dolta, vezető szerepét fi a fogja továbbvinni, 
és fi a jövőjét, hatalmát biztosíthatja keresz-
tény nevelésével. István azonban a prágai 
Adalbert püspök hatására, aki nevelője, taní-
tója lett, elfogadta a kereszténységet, meg-
győződéses, mélyen vallásos hívővé vált. Így 
lett hiteles, elfogadható, következetes és erő-
től teljes a politikai tevékenysége. 

István nagyszerű vezető lett, mert egé-
szen határozott jövőképe, víziója volt népé-
ről, országáról: keresztény országot akart, 
erős központi hatalmat, mindenféle viszály-
kodást, öncélú hatalomszerzést elítélt és 
megakadályozott. Az európai országoké-
hoz hasonló törvényeket akart, de a magyar 
szokások, kultúra megőrzésével. Tudta, ha 
egység, összefogás van hazánkban, ha nem va-
gyunk szűkkeblűek az idegenekkel: a köztünk 
élő nemzetiségekkel, bevándorlókkal és átuta-
zókkal, barátságosak vagyunk, és az emberi 
együttélés legelemibb szabályait (Tízparancso-
lat) betartjuk, akkor nem győzhető le népünk, 
megmarad országunk. Később, a történelem 
során, amikor valami katasztrófa történt ha-
zánkban (pl.: török fennhatóság) a közvéleke-
dés mindig az volt, hogy letértünk az István 
által kijelölt útról, elhagytuk a kereszténysé-
get, ezért sújtja hazánkat büntetés.

István a felismert jövőképnek áldozta fel 
egész életét: ezt a célt szolgálta valamennyi 
cselekedete: lemondott sok családi kötelék-
ről, régi hagyományokról, a házastárs megvá-
lasztásának szabadságáról, fi ának nevelésé-
ről, sok birtokáról, kényelméről, nyugalmáról, 
személyes vágyairól. Évről évre tudatosította 
magában, hogy hatalma nem öncélú, Istentől 
kapta, hogy a hazáját szolgálja vele: évente 
letette hivatalát a Szent István templomban. 

De István legfontosabb tulajdonsága, 
hogy mert hinni a jövőben: hitt Istenben, de 
hitt a népében is. Halálos ágyán, mikor úgy 
tűnt egész munkája értelmetlen volt, mert 
nem lesz folytatója, hiszen a nagy gonddal 
neveltetett Imre halott, nem keseredett el, 
hanem hitt tovább a jövőben, és Szűz Mária 
kezébe adta az országot, hogy oltalmazza és 
védje. 

Szent István újra és újra megkérdezi tő-
lünk augusztus 20-án: mi, késői utódai va-
gyunk-e elég bátrak, hogy higgyünk a jövő-
ben, önmagunkban és Istenben. Vagyunk-e 
elég bátrak, hogy ne viszálykodjunk, hanem 
összefogjunk, ne gyűlölködjünk, hanem 
nagyvonalúak és békességkeresők legyünk, 
ne a saját érdekeinkkel törődjünk, hanem a 
következő nemzedékekével, hogy építsünk, 
és ne romboljunk? István hitt és bízott ben-
nünk, késői utódokban. Ha neki volt ezer évre 
elég bizalma, talán nekünk is lesz elég egy 
napra, egy hétre, egy évre, erre az időre, amit 
történetesen itt töltünk a világnak ebben a 
magyar szegletében.

Szent László Király Napközistábor 
Hunyán - 2. oldal

Otthon voltunk Endrődön - 9. oldal
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Karitász hírek

2011. június 14-én Gyomaendrődre érkezett egy EU-s élel-
miszerszállítmány a Katolikus Karitász és az MVH jóvoltából.

A helyi Karitász szervezte a szállítmány fogadását, ill. a rá-
szorulóknak történő átadását, melynek köszönhetően 168 csa-
lád, mintegy 500 ember juthatott tartós élelmiszerhez.

A csomag tartalma: 10 kg liszt, 5 cs. száraztészta, 1 karton 
instant leves és 3 cs. keksz, melynek összsúlya 15,5 kg volt.

Az előzetesen megküldött meghívók alapján 2011. június 15-
én 9 órakor vehették át a családok az adományt a gyomaendrődi 
Ipari Park un. Inkubátor házában.

Az esemény fővédnöke Várfi  András polgármester, aki rész-
vételével is kifejezte, hogy a bajba jutott emberek sorsa mind-
annyiunk ügye, és a segítségnyújtás mindannyiunk felelőssége.

A Katolikus Karitász a Katolikus Egyház hivatalos segély-
szervezete, így természetes, hogy Iványi László plébános úr is 
jelen volt az eseményen.

A szállítmányért Szegedre kellett elmenni, ehhez a járművet 
és a lerakodáshoz a targoncákat Spitzmüller Zsolt úr biztosítot-
ta, ezzel járult hozzá mások gondjának enyhítéséhez.

Köszönettel tartozunk önzetlenségéért.
A korábbi hasonló eseményekhez képest igen megdöbbentő 

volt, hogy csupán néhány ember nem tudott a csomagért jönni, 
tehát ez is bizonyítja, hogy rendkívül fontos a karitatív munka, a 
nehéz helyzetben lévő családok segítése.

Örömmel vettem tudomásul, hogy a hívó szóra a helyi pol-
gárőrség tagjai is csatlakoztak a munkához, illetve újabb ma-
gánszemélyek is részt vettek a pakolásban és a csomagok kiosz-
tásában.

Köszönettel tartozom a helyi tűzoltóság és a polgárőrség tag-
jainak, a katasztrófavédelem helyi vezetőjének, valamint az ön-
kéntes magánszemélyeknek, hiszen nélkülük ez a nemes feladat 
nem valósulhatott volna meg.

Szeretettel és jó szándékkal végeztük ezt a munkát, remélve, 
hogy amikor lehetőség adódik, ismét tudunk segíteni ember-
társainkon.

Gyomaendrőd, 2011. június 15. 

Vaszkó Sándorné
a karitász tagja

Aranymenyegző
Július 23-án ünnepelte a kispesti Nagytemplomban házas-

ságkötésük 50. évfordulóját Dr. Szabó Béla és Mintler Erzsé-
bet.

Gratulálunk nekik, Isten adjon további szép hosszú közös 
életet.

Mindketten az endrődiek Baráti Körének tagjai, Dr. Szabó 
Béla újságunk cikkírója is.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ŐSZTŐL INTERAKTÍV PREZENTÁ-
CIÓS ESZKÖZÖK SEGÍTIK  AZ OKTA-
TÁST A RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KIS-
TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Gyomaendrőd, 2011. július 29.

Gyomaendrőd Város Önkormányza-
ta, mint gesztorönkormányzat igényelt és 
nyert támogatást a Rózsahegyi Kálmán 
Kistérségi Általános Iskola informatikai 
fejlesztésére a pedagógiai módszertani 
reformot támogató TIOP-1.1.1-07/1 pá-
lyázati konstrukció keretében. A 2011. 
július 29-i zárású projekt keretében asztali 
számítógépek, interaktív termékek és ezek 
működését biztosító informatikai eszkö-
zök kerültek az intézmény épületegysége-
ibe.

Az információátadás minősége, fi gye-
lemfelkeltő képessége kulcsfontosságú az 
oktatásban. Az interaktív termékek olyan 
új technológián alapulnak, amely a hagyo-
mányos krétás, fehér vagy fl ipchart tábla, 

az írásvetítő, a projektoros számítógépes 
prezentáció minden előnyét biztosítja, 
hátrányait pedig kiküszöböli.

Az interaktív tábla – projektor – note-
book hármasa alkotja a tantermi csoma-
got, amelynek alkalmazásával könnyen 
ébren tarthatjuk a tanulók fi gyelmét, nö-
velhetjük az információátadás hatékony-
ságát, hiszen az emberi tapasztalás legfon-
tosabb eleme a vizualitás. Alkalmazását 
tekintve a tábla érintésével vezeték nélküli 
egérként vezérelhetjük a számítógépet és a 
különböző alkalmazások minden funkci-
óját. A vetített képbe az on-screen klavi-
atúráról adatokat írhatunk be, különböző 
színekkel rajzolhatunk és írhatunk, egyes 
részeket többféleképpen kiemelhetünk, 
ezen felül még nagyon sok szerkesztési le-
hetőséggel találkozhatunk. Az így elmen-
tett anyag a későbbiekben bármikor hoz-
záférhető, módosítható, kinyomtatható. 

A projekt eszközbeszerzésének szintén 
különlegessége a szavazó csomag, amely 
a tanítási órákon az elektronikus mérés-
értékelést teszi lehetővé. A hagyományos 
teszt jellegű kérdéseken felül lehetőség 
nyílik hosszabb szöveges kérdések felté-

telére is. A tanulók akár rövid szövegből 
álló, vagy számot tartalmazó válaszokat is 
küldhetnek. A projekt keretében beszer-
zett rendszer rádió frekvenciás techno-
lógiát alkalmazva gyűjti be a válaszokat 
a válaszadó egységekről. A tanulók csak 
megnyomják a helyes válaszhoz tartozó 
gombot, vagy begépelik az akár 12 karak-
terből álló helyes választ és az máris be-
kerül az adatbázisba az adott tanuló neve 
mellé. A válaszok bevitelét és a küldés fo-
lyamatát minden tanuló nyomon követhe-
ti a válaszadó egységekbe épített háromso-
ros LCD kijelző segítségével.

A 15 397 500 forint összköltségű pro-
jekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi -
nanszírozásával valósult meg.

Informatikai infrastruktúra fejlesztése 
a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya In-
tézményi Társulás fenntartásában műkö-
dő oktatási intézményekben

E-mail: kisterseg@gyomaendrod.hu
www.gyomaendrod.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

 
kép

Hírek innen-onnan és házunk tájáról
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Eladó
 - Ridegvároson 2 föld: 0,1367 HA és 0,732 HA
 - szőlőprés, boroshordók, traktor pótkocsi

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

Az endrődi ligetben jó állapotban lévő 3 szoba összkomfor-
tos családi ház melléképülettel eladó. (Marci bácsi háza)

Ár megegyezés szerint. Tel.: 06 30 /2279135 

Hittan és karitász tábor Hunyán
A Püspöki Hivataltól kapott pályázati támogatás elnyerése után 

június 27-től július 1-ig lett megrendezve a szokásos nyári tábor, 
amely most egyhetes, de egész napos volt. A gyerekek nemcsak tíz-
órait, ebédet is kaptak, mivel a pályázott összeg élelem-felhaszná-
lásra szólt. A Polgármesteri Hivatal konyháján főzték a fi nom éte-
leket, amelyet a karitász tagok osztottak szét a tábor résztvevőinek.

A tábor megvalósulását segítette még a hunyai Polgármesteri 
Hivatal is. 

Az egész napos program igen sokszínű volt. Mindenki megta-
lálta a neki legjobban tetsző foglalatosságot. 

A tábor megnyitása minden nap rózsafüzér imádkozással kez-
dődött, majd utána következtek a foglalkozások. Volt gyöngyvasa-
lás, zsugorkázás, szalmafonás, szóróhomok ragasztás, papírszövés, 
szalvétaragasztás, kötélfonás. Ezeket az érdekes kézműves ügyeske-
déseket a leghozzáértőbbek tanították az érdeklődőknek. Segítettek 
a helyi tanárnők, az óvó néni és az ügyes kezű anyukák. 

Az egyik legnépszerűbb program a mézeskalács készítése volt, 
amelynek fortélyait Szondáné Zsuzsika szívesen megmutatta a gye-
rekeknek. Voltak csillagászati előadások vetítéssel, amelyet nagy 
érdeklődéssel fogadtak. Hunya történetének bemutatását is fi gye-
lemmel kísérték.

Volt közlekedési és baleset-megelőzési előadás, amelyet a szar-
vasi rendőrség munkatársai tartottak, utána kerékpáros ügyességi 
versenyt szerveztek a piactéren. A legügyesebbek díjakat is kaptak. 
Gyomaendrődről a tűzoltóság is tartott bemutatót a gyerekek nagy 
örömére. Beülhettek a tűzoltókocsiba, felpróbálhatták a tűzoltóru-
hákat, köztük a gázmaszkot is, kipróbálhatták a tömlők működé-
sét. Köszönet a szervezőnek, Várkonyiné Évikének is. Volt íjászat 
is, amelyet a hunyai íjászok szerveztek, és amely már több éve a fi úk 
kedvenc sportja.

A tábor nagy eseménye a néptánc tanulása volt, amelyen kicsik 
és nagyok egyaránt részt vettek. A tánclépések alapvető elsajátítása 
után az egész tábor vidáman táncolt. 

30-án kerékpártúrát szerveztek a hunyai út menti keresztekhez. 
A tízórait az ún. Pintér-keresztnél fogyasztották el a gyerekek. A 
hosszú túra után elfáradva értek vissza ebédelni. 

A tábor zárónapján Dr. Dénes Zoltán atya tartotta a táborzáró 
misét.

A mise után Mészáros Gábor anyukája szép nagy tortával ked-
veskedett a tábor résztvevőinek. Köszönet érte. A tábor utolsó 
programja Barta Mónika vezetésével zajlott, amely vetélkedőkből 
és játékokból állt. Neki is köszönjük a részvételt. 

Köszönjük a Polgármesteri Hivatal anyagi támogatását, 
Petényiné Anikónak, a Püspöki Hivatalnak, a karitász segítőknek, 
tanárainknak, hitoktatónknak, a kézműves foglalkozások létreho-
zójának, Kardosné Editkének és minden szülőnek, akik segítettek a 
tábor létrehozásában és lebonyolításában. 

Hanyecz Vencelné

Nagyenyeden jártak labdarúgóink

A Gyomaendrődi FC labdarúgói 2011. július 22. és 24. között a romá-
niai testvérváros, Nagyenyed meghívására látogatást tettek a városban. 
Nagyenyeden ezen a hétvégén nagyszabású nemzetközi folklór fesztivál 
volt, hét nemzet (görög, török, olasz, orosz, bolgár, magyar, román) rész-
vételével, ennek keretében kaptuk a meghívást.

A csapat 22-én, péntek reggel 9-kor indult útnak Romániába, Nagy-
enyedre. Néhány megállót tartva 16.00 óra körül megérkeztünk, és el-
foglaltuk a szállásunkat a Máltai Segélyszervezet Székházában. Egy kis 
pihenőt követően vacsora várt a csapatra, majd együttesen kivonultunk 
Nagyenyed főterére, ahol az egész hétvégés rendezvénysorozat passzív 
résztvevői voltunk.

Szombaton reggel korán volt ébresztő, hiszen a Bethlen Gábor Kollé-
giumban elfogyasztott reggeli után az utunk a Metalul Aiud stadionjába 
vezetett, a mérkőzés helyszínére.

Csapatunk következőképpen állt fel:
Béres Tamás – Csák János, Mészáros Dávid, Csikós Gábor, Pántya Sán-

dor, Karászi László, Gábor Viktor, Farkas Attila, Kurucz Zsolt, Toldi Balázs, 
Molnár Tibor kezdő tizenegy, játszott még csereként Oláh Richárd. 

A mérkőzésről: A hazaiak kezdtek frissebben, veszélyesebben, csa-
patunkat a kapunkhoz szorították, de gólt nem sikerült szerezniük. Első 
veszélyes lövésünk majdnem gólt eredményezett, ráadásul nem is akár-
milyet: Toldi a kezdőkörből emelte kapura a labdát, s már ünnepelte vol-
na a nem mindennapi találatot, de a labda a felsőlécről visszapattant a 
játéktérre.

A félidő vége felé Molnár ment el a bal oldalon, s egy román játékos 
becsúszását büntetővel büntette az amúgy helyenként érdekes felfogás-
ban ítélkező játékvezető, a labdát Toldi magabiztosan lőtte a bal alsó sa-
rokba, 0-1!

A második félidőben 7-et cseréltek a hazaiak, és 5 perc alatt kiegyen-
lítettek, két gyors gólt szerezve már 2-1-re vezetett a Nagyenyed. Vezeté-
sük szerencsére nem tartott sokáig, hiszen egy balról érkező beadás után 
Toldi közelről lőtt gólt, 2-2!

A mérkőzés végére már mi irányítottuk a játékot, de sajnos a győztes 
találatot nem sikerült bevinni, így 2-2-es döntetlennel zárult a romániai 
vendégjátékunk.

A mérkőzést követően pihenő következett, majd közös ebéd a Me-
linda Panzióban, ahol a két csapat játékosai, vezetői valamint Nagyenyed 
város vezetői vettek részt.  Az estét szintén Nagyenyed főterén töltöttük, 
ahol a színes fesztivál műsorait néztük.

Vasárnap reggel a reggeli elfogyasztása után 9.30-kor indultunk haza, 
Gyomaendrődre.

Nagyon szép kirándulásban volt része a csapatnak.
Fülöp Zoltán

3 hektár zseberi szántó a Simai 
Körösparton - 100 m-re villany - 

családi okok miatt ELADÓ. 
Érdeklődni: 06 70- 566-3988 számon lehet.



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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Zádori Illés
nyugalmazott hunyai tanár

(1934-2011)

„Búcsúzunk attól, aki minket
Éveken át a jóra intett,
Tanított, s védett, hogyha kellett;
Így cseperedtünk szíve mellett.” 
                             /Jobbágy Károly/

Mint volt tanítványa, kollégája szeretettel és kegyelettel 
próbálom vázolni életútját:

1934. május 5-én született Kömpöcön. Édesapja: Zádori 
Illés, édesanyja: Kollár Mária földműves szülők 3. gyermeke-
ként. Négyen voltak testvérek.

Gyermekéveit Körmöc községben töltötte, és elemi isko-
lai tanulmányait is itt kezdte. Később Kisteleken járt polgári 
iskolába. 

Továbbtanulásra a Szegedi Pedagógiai Gimnáziumba je-
lentkezett, amelyet 1954-ben végzett el. Utána Hunyára került 
gyakorló tanítónak, majd a képesítés megszerzése után is ide 
jött vissza. 

1956-tól az Iványi sori (Pogány) iskolában tanított 8 éven át 
1-8. összevont osztályt.

1958-ban megnősült, felesége Sócó Katalin, szintén hunyai 
lakos volt. Házasságukból két gyermek született: 1960-ban 
Katalin lánya, 1963-ban Illés fia. 

Az 1959-60-as tanévtől a Szegedi Tanárképző Főiskola tör-
ténelem-földrajz szakára jelentkezett, és 1963-ban tanári ok-
levelet szerzett.

1964-től a belterületi iskola osztott tanulócsoportjaiban ta-
nította szaktárgyait.

1980-tól 1993-ig a helyi Művelődési Ház igazgatói felada-
tait is ellátta. 

1991-ben a hunyai Általános Művelődési Központ igazga-
tója volt.

A tanárság neki nemcsak foglalkozás, hanem hivatás is 
volt. Nagy szakmai felkészültséggel, odaadó tanításával, mun-
kásságával több nemzedéket tanított, nevelt, készített fel az 
életre. Tanítványait, ha kellett atyai szigorral, ha kellett humor-
ral, türelemmel és bizakodással terelgette emberré válásuk 
lassú folyamatában.

A kollégáival rendkívül barátságos és segítőkész volt. Kez-
dő tanítóként is szívesen, szeretettel fogadott, mint volt tanít-
ványát, és a 20 év alatt - ameddig együtt dolgoztunk -, min-
dig számít-hattam egy-egy jó szóra, biztatásra, segítségére.

Munkája mellett sok közösségi, társadalmi megbízatást vál-
lalt. A helyi Ifjúsági Tűzoltóság vezetője volt sok évig, szám-
talan díjat, elismerést szereztek kis falunknak. Tanácstagként, 
majd képviselőtagként is sokat dolgozott Hunya községért.

1994-től 40 éves szolgálati viszony után vonult nyugdíjba. 
Utána még egy évig tanított. 

Kimagasló oktató-nevelő munkáját 1988-ban a Munka-
érdemrend bronz fokozatával, majd 50 éves tanítói munkája 
után Aranydiplomával ismerték el 

Nyugdíjazása után feleségével, Kató nénivel élték békés, 
nyugdíjas éveiket gyermekeik és szeretett öt unokáik és egy 
dédunokájuk körében.

2008. március 29-én a hunyai templomban bensőséges 
ünnepi szentmisén 7 párral közösen adtak hálát az Úrnak 
aranylakodalmuk alkalmából.

A betegségek sajnos nem kímélték. 1997-ben szívműtétje 
volt, és 6 éve már sok súlyos betegség kínozta. Felesége áldo-
zatos, szeretetteljes ápolása átsegítette sok nehéz időszakon. 
Otthonában Kató néni virrasztó szeretete mellett 2011. július 
15-én szenderült örök nyugalomra. Névnapján kísérték utol-
só útjára családja, tanítványai, kollégái, ismerősei. Szurovecz 
Vince főesperes atya elcsukló hangon búcsúzott Hunya nagy-
betűs TANÍTÓ-jától. 

„Ha azt akarod, hogy emlékezzenek rád, vigyél virágot, 
ha azt akarod, hogy sokáig emlékezzenek rád, ültess fát, és 
ha azt akarod, hogy soha el ne felejtsenek, nevelj gyereke-
ket!” - mondotta egy keleti bölcs. A pedagógusokra sokan, 
sokáig emlékeznek, mert évtizedeken át gyerekeket nevelnek 
felkészülten, türelemmel és szeretettel. Illés bácsit is sokan, 
sohasem felejtik el, mert fát ültetett tanítványai lelkébe: a tisz-
tesség, a becsület, a tudás és emberség fáját.

Nyugodjék békében, szívünkben, emlékeinkben tovább él.

Vaszkóné Hunya Mónika
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Úgy érezzük, sokszor a képes jegyzőkönyvi idézet nehézkessé teszi az 
olvasást. Ezért vállaljuk a szöveg átgépelését és csak a hitelességet alátá-
masztó kisebb kép-részletet illesztjük az anyaghoz. 

A.
Mint korábban írtuk a Mezőgazdasági fejlesztés járulék besorolás 

döntötte el egyesek sorsát hogy kuláknak vagy egyszerű földi halan-
dónak minősült-e. Most találtunk rá egy ilyen iratra, amiből kitűnik, 
hogy családtagokkal számolva a kulák bélyeg és üldözés tényleg kb. 
1000 embert érintett Endrődön.

Tárgy: Beszolgál-
tatás ellenőrzése; Já-
rási Főjegyző úrnak, 
Gyoma. Telefoni ren-
deletére jelentem…

(Egy táblázat amelyben a birtokok száma, nagyság szerint 11 kate-
góriába lett sorolva) utána jelentés:…

„Mezőgazdasági fejlesztési járulék fi zetésére kötelezettek száma: 
205. (Elvileg kezdetben ezek számítottak volna kuláknak)

 100%-ban teljesített: 20. részben teljesített: 23. nem teljesített: 162. 
(További szövege 
a jelentésnek az 
eredetiben.)

B.
Majd 1949. március 26-án a Járási Jegyzőtől jött egy direktíva, 

amelyben utasítja a helyi jegyzőt a kulákokkal szemben milyen drasz-
tikus lépéseket kell foganatosítani, tönkretenni, megalázni őket, sőt 
a kulák besorolást másokra is kiterjeszteni. Íme a direktíva szövege. 
(Több gépelési hiba javítva)

„hogy van-e adóhátraléka, terület utáni zsírbeszolgáltatásának 
egészében eleget tett-e, kinyomozni, hogy fekete vágást eszközölt-e, 
és ebben a kérdésben a legszigorúbban eljárni, vagyis feljelenteni. 
Adótartozásnál a végrehajtást azonnal beindítani. Ezt olyképpen kell 
csinálni, hogy több kulák is lássa, hogy itt nem lehet lazsálni, hanem 
kötelességének eleget kell tenni. Ha adótartozása van, olyképpen kell 
végrehajtani, hogy maga a kulák vezesse fel a jószágot oda ahol az ár-
verés ki van tűzve. Ezáltal is meg lesz szégyenítve és tekintélye alá lesz 
ásva. Mert látni fogja a kis és középparasztság

Az adótartozásnál a kamatszámítást az előírt rendeletnek megfelelő-
en kell kiszámítani úgy, hogy semmiféle engedményt vagy halasztást en-
gedélyezni nem szabad velük szemben. A legradikálisabban kell eljárni.

2. A kulákokkal úgy kell elbánni, hogy velünk szemben a legna-
gyobb tisztelettel nyilatkozzanak, hogy lássák azt, hogy a hatalom a 
mi kezünkben van, és hogy minden úgy lesz, ahogy azt mi követeljük, 
nem pedig ahogy azt ők eddig csinálták, és szabotáltak minden vona-
lon.

3. Vagyis a kulákokat minden tekintetben visszaszorítani, hogy 
érezzék, hogy nincs biztos talaj a lábuk alatt.

4. Ha a kulák akár a táblás gazdálkodás, akár a szövetkezet ellen 
bármilyen megjegyzést tesz, ezt azonnal jelentsék, hogy nevezett ellen 
az eljárást megindíthassuk.

5. A kulákoknál a tenyész állatot megnézni és amennyiben nem 
úgy gondozzák és etetik, mint jó gazda módjára kell azt végezni azon 
esetben állatkínzásért szintén jelentést kell tenni.

6. Ha a kulák eladta teheneit, csak egyet hagyott, de eddig 2-3 volt 
akkor azonnal meg kell állapítani, hogy tejbeszolgáltatásának eleget 
tett-e s amennyiben nem, úgy szintén fel kell jelenteni azonnal.

7. Ha sertés állományát eladta, de zsírbeszolgáltatási kötelezettsé-
gének nem tett eleget, úgyszintén feljelenteni, hogy ellene a legszigo-
rúbban eljárhassak.

8. Ha a kuláknak többszobás lakása van, akkor a házába lakót kell 
tenni, hogy ne egyedül feszelegjen a nagy lakásban.

9. A kulákot feljelenteni, ha az udvarán vagy a tanyáján a trágya-
domb nincs rendben, vagy a trágyalé az utcára folyik, vagy kutyája 
szabadon van, vagy ha kutyáját megkötötte, de szorosan kötötte meg, 
mert ezáltal kutyáját kínozza, vagy a kéményét rendesen nem seperte-

ti, vagy tűzrendészeti szempontból mindennek nem felel meg. Vagy a 
padlása piszkos és tűzveszélyes.

10. Kuláknak kell tekinteni szintén a nagykereskedőt és iparost is, 
aki szintén osztályidegen és ellenünk dolgozik. Ezekkel szemben is 
úgy kell eljárni mint zsírosparaszttal, mert ezek ugyanolyan elemek, 
mint a kulák paraszt. Ezeknél is minden eszközt megragadni, hogy 
teljesen visszaszorítsuk, s a további kizsákmányolásba megakadályoz-
zuk, sőt tönkre tegyük. (Nesze neked egésznap a kaptafánál görnyedő 
suszter! Így bővült a kulák létszám.)

11. Az eddigi éberségünkkel a felettes hatóság nincs megelégedve, 
tehát a mai naptól kezdve mindannyian nyitott szemmel és füllel jár-
junk és amennyiben a legcsekélyebb dolgot is észrevesszük, ezt azon-
nal jelentsük nekem, hogy a további intézkedéseket megtehessem.

12. A papokkal, ha alkalom adódik, beszélgetni kell velük és ki kell 
kóstolnunk, hogy jelenleg mi az álláspontjuk. Ha alkalom adódik, ak-
kor politikát is bele vihetünk a beszélgetésbe és próbáljuk meggyőzni 
őket, hogy mi a helyes út. Amennyiben látjuk, hogy a demokráciának 
ellensége, és ha olyan kijelentést tesz, hogy eljárást tudunk ellene folya-
matba tenni akkor szintén jelentsék hozzám.

13. Ha a kulákságot teljesen visszaszorítjuk és anyagilag tönkre 
tesszük büntetéssel, akkor a kulákság is eláll a papság mellől, és akkor 
a papságnak nem lesz egyáltalán tábora.

14. A presbitereket is egy kicsit meg kell vakargatni, ha kulák.
15. Amennyiben a kulák az előírt vetésnek (ami el van rendelve) 

nem tett eleget, ellene a legszigorúbban eljárunk, vagyis mindazokat 
kell, hogy elvesse, amit a községi előjáróság részére előírt. De a község-
nél is meg kell állapítani, hogy nehogy kivételeket tegyenek és amit a 
kuláknak kellett volna termelni, azt is a kisparasztra vetették ki.

16. A dűlő biztosokat jól kiépíteni, de sürgősen, ezt a népi bizottság 
vegye azonnal a kezébe és ebben a kérdésben a párt segítségét is kérni 
kell.

17. Ha valamelyik kulák a rádiót hallgatja és a hallottakat, híreket 
széltébe-hosszába beszéli (természeten a angol, amerikai híreket) azon 
esetben is szintén feljelenteni rémhírterjesztésért, és akkor ezen a cí-
men nevezettől a rádiót elkobozzuk.

18. Úgyszintén a kulákot azért is fel lehet jelenteni, ha cselédjével 
rosszul bánik, nem ad eleget és meg-
felelő kosztot, vagy pedig az istálló-
ban altatja, vagy ha az D.T.I.-ba nincs 
bejelentve. Erre a Défosz, ügyeljen 
nagyon.

Endrőd, 1949 március hó 24-én.                        
Első jelentés ápr. 2-án s ezt követően 
minden szombaton d.e. 10 óráig.

Sajnos a valóságban az endrődi kommunisták még erre is jócskán 
rátettek egy lapáttal.

Ha elolvassuk az 1939-es zsidó törvényeket, (nem 1944-ről beszé-
lünk!) látnunk kell, hogy azok nem voltak ennyire drasztikusak. És a 
történészek szerint akkor ténylegesen, inkább elnézőbb volt a hatóság 
és a társadalom, mint ezidőben. (A durva dolgok a német megszállás 
alatt történtek.)

Ezért született napjainkban az a törvény, amely tiltja a kommunis-
ták tetteinek szépítését, hasonlóan a holokauszthoz.

Nyugodtan nevezhetjük ezt az időszakot: KULÁK VÉSZKOR-
SZAKNAK!

C.
Szegény Dr. Borsi Vince - 1945. óta endrődi főjegyző - az előző 

utasítást meglátva mindjárt beteg lett. Mint tanult ember, ahogy elol-
vasta, gondolhatjuk, mit érzett. Igen hiányosan és kevés konkrétum-
mal jelentett pontról pontra 1949. április 1-én. A végét ide másoljuk.

Ragyogj, ragyogj, csillagom! - IV.

folytatás a 16. oldalon
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A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

HITTAN FELNŐTTEKNEK III.
A hét szentség: 3. Az Eucharisztia szentsége

Mi az Eucharisztia?

Az Úr Jézus Testének és Vérének áldozata, melyet azért alapított, hogy 
jelenvalóvá tegye az időben egészen az Ő eljöveteléig a Kereszt áldoza-
tát, és ezzel Egyházára bízta halálának és föltámadásának emlékezetét. 
Az egység jele, a szeretet köteléke; a húsvéti lakoma, melyben Krisztust 
vesszük, a lélek betelik kegyelemmel és megkapjuk az örök élet zálogát.

Mikor alapította Jézus Krisztus az Eucharisztiát?

Nagycsütörtökön alapította, „azon az éjszakán, amelyen elárultatott” 
(1Kor 11,23), miközben apostolaival ünnepelte az Utolsó Vacsorát.

Hogyan alapította Krisztus az Eucharisztiát?

Miután összegyűjtötte apostolait a Cönákulumba, Jézus kezébe vette 
a kenyeret, megtörte és odaadta nekik, mondván: „Vegyétek és egyetek 
ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.” Azután 
kezébe vette a borral telt kelyhet, és mondta nekik: „Vegyétek és igyatok 
ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, 
mely értetek és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cseleked-
jétek az én emlékezetemre.”

Mi a jelentősége az Eucharisztiának az Egyház életében?

Az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az Eucharisztiában éri el 
csúcspontját Isten bennünket megszentelő tevékenysége és a mi iránta 
való tiszteletünk. Az Eucharisztia magában foglalja az Egyház minden 
lelki javát: magát Krisztust, a mi Húsvétunkat. Kifejezi és létrehozza az is-
teni élettel való közösséget és Isten népének egységét. Az Eucharisztia 
ünneplésével már most egyesülünk az égi liturgiával és elővételezzük az 
örök életet.

Milyen nevei vannak e szentségnek?

E szentség kifürkészhetetlen gazdagságát tükrözi sokféle neve, me-
lyek egy-egy sajátosságát fejezik ki. A legismertebbek: Eucharisztia, 
szentmise, az Úr vacsorája, kenyértörés, eucharisztikus ünneplés, az Úr 
szenvedésének, halálának és föltámadásának emlékezete, szent áldozat, 
szent és isteni liturgia, szent misztériumok, legszentebb Oltáriszentség, 
szentáldozás. 

Mi a helye az Eucharisztiának az üdvösség isteni tervében?

AUGUSZTUSI MISEREND
Endrőd

vasárnap: 8 és 19 órakor
Hétköznap reggel fél 8-kor

Augusztus 20-án 10 és 19 órakor

Szent Gellért Iskola kápolnájában
A nyári vakáció alatt nincs mise!

Hunya
vasárnap: 10 órakor 

Kedden, elsőpénteken és szombaton este 6-kor 
Augusztus 20-án 8 órakor

Gyoma
A heti hirdetés szerint

AUGUSZTUSI ÜNNEPEK
  1. hétfő:  Ligouri Szent Alfonz püspök, egyháztanító
  2. kedd:  Vercelli Szent Özséb püspök
  4. csütörtök:  Vianney Szent János áldozópap
  5. péntek:  Havas Boldogasszony
  6. szombat:  Urunk színeváltozása
  7. vasárnap:  Évközi 19. vasárnap
  8. hétfő:  Szent Domonkos áldozópap
  9. kedd:  Szent Terézia Benedikta (Edith Stein)
10. szerda:  Szent Lőrinc diakónus és vértanú
11. csütörtök:  Szent Klára
12. péntek:  Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő
13. szombat:  Boldog XI. Ince pápa
14. vasárnap:  Évközi 20. vasárnap
15. hétfő:  Nagyboldogasszony
16. kedd:  Szt. Ponciánusz pápa és Szt. Hippolitusz vértanúk
18. csütörtök:  Eudes Szent János áldozópap
19. péntek:  Szent Bernát apát és egyháztanító
20. szombat:  Szt. István király, Magyarország fővédőszentje
21. vasárnap:  Évközi 21. vasárnap
22. hétfő:  Boldogságos Szűz Mária királynő
23. kedd:  Limai Szent Róza szűz
24. szerda:  Szent Bertalan apostol
25. csütörtök:  Kalazanci Szent József áldozópap
27. szombat:  Szent Mónika
28. vasárnap:  Évközi 22. vasárnap
29. hétfő:  Keresztelő Szent János vértanúsága

Az Ószövetségben az Eucharisztia előképe elsősorban az évenként 
megült húsvéti vacsora, melyet a zsidók kovásztalan kenyérrel ünnepel-
tek az Egyiptomból való váratlan és szabadító kivonulás emlékezetére. 
Jézus tanításában előre beszélt az Eucharisztiáról, és az utolsó vacsorán, 
egy húsvéti vacsora keretében alapította. Az Egyház hűségesen az Úr „Ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24) parancsához, mindig 
ünnepelte az Eucharisztiát, elsősorban vasárnaponként, Jézus föltámadá-
sának napján.

Hogyan történik az Eucharisztia ünneplése?

Az Eucharisztia ünneplésének két nagy része van, melyek egyetlen 
istentiszteleti cselekményt alkotnak: az igeliturgia, mely Isten Igéjének 
hirdetése és hallgatása; az eucharisztikus liturgia, melynek részei a kenyér 
és a bor fölajánlása, a kánon vagy anafora, benne a konszekráló szavak és 
az áldozás.

Ki az Eucharisztia ünneplésének szolgája?

Az érvényesen fölszentelt püspök vagy pap, akik Krisztusnak, a főnek 
személyében és az Egyház nevében cselekszenek.

Mi az Eucharisztia ünnepléséhez szükséges anyag?

A búzakenyér és a szőlőbor.

Milyen értelemben emlékezete Krisztus áldozatának az Eucharisztia?

Az Eucharisztia emlékezet abban az értelemben, hogy jelenvalóvá 
és aktuálissá teszi azt az áldozatot, melyet Krisztus a kereszten egyszer s 
mindenkorra ajánlott föl az Atyának az emberiség javára. Az Eucharisztia 
áldozati jellege magában az alapító szavakban nyilvánul meg: „Ez az én 
testem, mely értetek adatik” és „ez a kehely az új szövetségé az én vérem-
ben, mely értetek kiontatik a bűnök bocsánatára” (Lk 22,19–20). A kereszt-
áldozat és az Eucharisztia áldozata egy és ugyanaz az áldozat. Azonos az 
áldozat tárgya és felajánlója, a különbség csak a föláldozás módjában 
van: véres áldozat a kereszten, és vérontás nélküli az Eucharisztiában.

Miként részesedik az Egyház az eucharisztikus áldozatban?

Az Eucharisztiában Krisztus áldozata teste tagjainak áldozatává is vá-
lik. A hívők élete, istendicséretük, szenvedésük, imádságaik és munkájuk 
egyesül Krisztus életével, istendicséretével, szenvedésével, imádságával 
és munkájával. Az Eucharisztia áldozatát az összes élő és meghalt híve-
kért is fölajánljuk Istennek, továbbá az összes ember minden bűnének jó-
vátételéül, s testi és lelki javak elnyeréséért. A mennyei Egyház is egyesül 
Krisztus áldozatával.

 Változások egyházközségeink életében

A gyomai hívek kérését meghallgatva püspök úr augusztus 1-jétől 
a gyomai katolikus plébánia élére önálló lelkipásztort, Túri Kiss István 
atyát küldte plébánosnak. Kívánjuk Isten áldását munkájára!
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
Nyári tábor
Június közepe mindig öröm egy diák számára, hiszen elkezdő-

dik a nyári vakáció. Az izgalmas várakozás ideje is volt az idén, mert 
rögtön a tanév befejezése után táborozni indultunk. Az első napot 
Budapesten töltöttük, ahol többek között a Természettudományi 
Múzeumot látogattuk meg, felfedezve az élővilág rengeteg ismert 
és ismeretlen titkát. A következő programot valóban kíváncsian 
vártuk, el sem tudtuk képzelni, mi várhat ránk, ugyanis a Láthatat-
lan kiállítást „tekintettük” meg. Az itt töltött idő a vakok világába 
kalauzolt minket, teljes sötétségben kellett végigjárni tanyaudvart, 
erdészházat, forgalmas utcát, boltot úgy, hogy csak a hallásunkra, 
tapintásunkra támaszkodhattunk. Végtelenül érdekes volt, ugyan-
akkor nagyon örültünk, hogy látóként élhetjük az életünket. Talán 
magának a kiállításnak is ez lehet az egyik célja. 

Másnap biciklire pattantunk, és innentől kezdve le sem száll-
tunk róla egy hétig. Szarvas, Békésszentandrás, Cserkeszőlő voltak 
az úticéljaink. Meglátogattuk az Arborétumot, sétahajóztunk a Kö-
rös-holtágon, felmehettünk a duzzasztó tetejére, és egy zsilipelést is 
végignézhettünk.

A szállásunk a Szarvasi Ifj úsági Táborban volt, ami nagyon tet-
szett nekünk. Jókat játszottunk, jó volt a társaság és a programok is. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ŐSZTŐL INTERAKTÍV PREZENTÁ-
CIÓS ESZKÖZÖK SEGÍTIK AZ OKTA-
TÁST A GYOMAENDRŐDI ISKOLÁK-
BAN 

Gyomaendrőd, 2011. július 29.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
a pedagógiai módszertani reformot támo-
gató TIOP-1.1.1-07/1 pályázati konstruk-
ció keretében elnyert támogatásból asztali 
számítógépeket, interaktív termékeket és 
ezek működését biztosító informatikai 
eszközöket telepített az általa fenntartott 
iskolákba. A projekt végső zárására 2011. 
július 29-én került sor.

Az információátadás minősége, fi gye-
lemfelkeltő képessége kulcsfontosságú az 
oktatásban. Az interaktív termékek olyan 
új technológián alapulnak, amely a hagyo-
mányos krétás, fehér vagy fl ipchart tábla, 
az írásvetítő, a projektoros számítógépes 
prezentáció minden előnyét biztosítja, 

hátrányait pedig kiküszöböli.
Az interaktív tábla – projektor – note-

book hármasa alkotja a tantermi csoma-
got, amelynek alkalmazásával könnyen 
ébren tarthatjuk a tanulók fi gyelmét, nö-
velhetjük az információátadás hatékony-
ságát, hiszen az emberi tapasztalás legfon-
tosabb eleme a vizualitás. Alkalmazását 
tekintve a tábla érintésével vezeték nélküli 
egérként vezérelhetjük a számítógépet és a 
különböző alkalmazások minden funkci-
óját. A vetített képbe az on-screen klavi-
atúráról adatokat írhatunk be, különböző 
színekkel rajzolhatunk és írhatunk, egyes 
részeket többféleképpen kiemelhetünk, 
ezen felül még nagyon sok szerkesztési le-
hetőséggel találkozhatunk. Az így elmen-
tett anyag a későbbiekben bármikor hoz-
záférhető, módosítható, kinyomtatható. 

A projekt eszközbeszerzésének szintén 
különlegessége a szavazó csomag, amely 
a tanítási órákon az elektronikus mérés-
értékelést teszi lehetővé. A hagyományos 
teszt jellegű kérdéseken felül lehetőség 
nyílik hosszabb szöveges kérdések felté-
telére is. A tanulók akár rövid szövegből 

álló vagy számot tartalmazó válaszokat is 
küldhetnek. A projekt keretében beszer-
zett rendszer rádió frekvenciás techno-
lógiát alkalmazva gyűjti be a válaszokat 
a válaszadó egységekről. A tanulók csak 
megnyomják a helyes válaszhoz tartozó 
gombot, vagy begépelik az akár 12 karak-
terből álló helyes választ és az máris be-
kerül az adatbázisba az adott tanuló neve 
mellé. A válaszok bevitelét és a küldés 
folyamatát minden tanuló nyomon követ-
heti a válaszadó egységekbe épített kijelző 
segítségével.

A 30 400 000 forint összköltségű pro-
jekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi -
nanszírozásával valósult meg.

Informatikai infrastruktúra fejlesztése 
a Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
által fenntartott iskolákban

E-mail: kisterseg@gyomaendrod.hu
www.gyomaendrod.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Felejthetetlen élményeket gyűjtöttünk. Ezúton is köszönjük a se-
gítségét azoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy táborozhassunk:

Szent Gellért Keresztje Egyesület
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Szeged-Csanádi Egyházmegye 

A 2011-es nyári tábor lakói



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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SZENT II. SIXTUS
Ünnepe: augusztus 7.

+ Róma, 258. augusztus 6. 

II. Szent Sixtus 
a 24. római püspök. 
Pontifikátusa 257. 
augusztus 30-án kez-
dődött, és kevesebb, 
mint egy év múltán 
258. augusztus 6-án 
ért véget. A források 
szerint görög szárma-
zású volt. Valerianus 
császár, aki 253-260 
között uralkodott, 
257-ben gonoszul ki-
eszelt módon üldöz-
te a keresztényeket: 
tervszerű álnokság-
gal a papság ellen 
támadt, hogy pász-
toraitól megfosztva 
szétzilálódjék a nyáj. 
II. Sixtus pápa is en-
nek esett áldozatául. 

Pontius, Szent Ciprián püspök életrajzírója Sixtust 
jóságos, békeszerető, s ezért igen szent püspöknek 
mondja. Ezzel a pár jelzővel valószínűleg arra utal, 
hogy az a feszültség és vita, ami István pápa és Ciprián 
között alakult ki az eretnek-keresztség kérdésében, az 
ő idejében megoldódott. Ebből az alkalomból levele-
zett Sixtus az alexandriai püspökkel.

Cipriántól való az első híradás Sixtus vértanúságá-
ról: ,,Azt is tudjátok, hogy Sixtust augusztus hatodikán 
az egyik temetőben négy diakónusával együtt kivégez-
ték.” A pápát szentmise közben fogták el a katakombá-
ban, majd később lefejezték. A pápasírok között kapott 
nyugvóhelyet, amíg át nem vitték maradványait a Via 
Latina mellett lévő Sixtus-bazilikába. 

Az első pápákhoz hasonlóan Sixtust is bevették a 
római kánonba. Az összes vértanú pápák közül hama-
rosan őt övezte a legnagyobb tisztelet. Damasus pápa 
(366-384) róla is verses sírfeliratot készített. A későb-
bi korok azt is tudni vélik, hogy Sixtus művelt filozófus 
volt, és neki tulajdonítottak egy mondásgyűjteményt, 
amely a pogányok életbölcsességét ültette át keresz-
tény talajba.

Ünnepét 1969-ig Urunk színeváltozása előtt, au-
gusztus 5-én, 1969-től két nappal később, augusztus 
7-én üljük. 

A szent vértanú pápáról, akit a hagyomány, jóságos 
és békeszerető püspöknek” mond, s akit Szent Lőrinc 
diakónus kísért a kivégzésre, a történeti források alig 
mondanak valamit.

Legendája annál többet tud róla. Eszerint Sixtus 
athéni születésű volt, és szülővárosa hírnevének meg-

felelően okos filozófus. Bölcsessége vezérelte előbb a 
pogányságból a kereszténységbe, majd az Egyházon be-
lül a papságra, s végül a pápaságra.

Ez a legenda úgy mondja el a vértanúságát, hogy az 
üldözés kitörésekor elfogták és bebörtönözték. Mikor a 
börtönbe vitték, Lőrinc, aki a pápa diakónusa volt, utá-
na futott és így kiáltott: ,,Atyám, hová mégy a fiad nél-
kül? Hová mégy a szolgád nélkül?” Erre a pápa így vá-
laszolt: ,,Fiam, nem hagylak magadra, de rád nagyobb 
küzdelem vár. Három nap múlva követni fogsz. Közben 
azonban fogd az Egyház kincseit, és oszd szét a szegé-
nyek között!” Valerianus császár pedig parancsot adott, 
hogy vigyék Sixtust Mars templomához, s amennyiben 
nem hajlandó áldozni az isteneknek, fejezzék le.

Amit Isten egybekötött...

Július 9-én kötött házasságot az endrődi templomban 
ifj . Varjú László és Batki Rita (csanádapácai).

Kívánunk nekik sok boldogságot, életükre Isten áldását!
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Otthon voltunk Endrődön

A birkaebéd

Évek óta, mióta ismételten csatlakoztunk a Rózsa-
hegyi Napok rendezvényéhez, a szombat délelőttökre 
kirándulásokat szervezünk, hogy szülőhelyünk környe-
zetében lévő nevezetességeket megismerjük és érzékeljük 
változásait. Így korábban Hunya, Kondoros, Mezőtúr, 
Szarvas egy-két nevezetességének megtekintése volt a cél, 
míg idén a természetre, a Dévaványai túzokrezervátum 
megismerésére esett a választás.

Aki gyermekéveit Endrődön töltötte, biztos volt 
olyan környezetben, ahol állatok szabadtartásban fel-
ügyelet mellett legelésztek. A rezervátum kissé ezt a régi 
képet, emléket elevenítette fel, és közülünk sokan először 
láttak túzokot. Az időjárás-felelős kegyes volt hozzánk, 
mert derült napfényes időben telt a nap. Érdekes módon 
a legkedveltebb állat a tíznapos kis csacsi volt, melynek 
selymes szőrét élmény volt megsimogatni. A szürke mar-
ha gulyát és a bivalycsordát is megcsodáltuk, de eszünkbe 
sem jutott a simogatásuk. A helyi kilátóból széttekintve 
Petőfi  verse juthatott az eszünkbe a nagy magyar rónáról.

A hely jellegéhez harmonizáló vendéglátásban volt 
részünk, a polgármester úr jóvoltából egy birka a bográ-
csunkba került, és szép lassú főzés után olyan ízzel került 
az asztalunkra, amit sok hasonló ételt kóstolt barátaink is 
megemlegetnek.

Az öntöttvas bogrács, az azt körbejáró tűz és a sza-
kács tudománya segítségével fenséges ízű pörkölt került 
tányérjainkba.

Természetesen az ismeretterjesztésre is volt lehetőség, 
hisz a múzeumban és a vetítőteremben olyan informáci-
ók birtokába jutottunk, amelyek még inkább értelmessé 
tették a kirándulást.

Fő célkitűzésünk maximálisan sikerült, hisz teli busz-
szal és még személyautókkal is több mint hatvan fő vett 
rész a kiránduláson, és többen mint új tagok a Baráti 
Körben.

Gondolom, hogy e kirándulás hűen szolgálta mind-
azok elvárását, akik élményt, jó társaságot, kellemes ebé-
det kívántak a májusi szombaton szülőföldjük közelében 
eltölteni.

Összességében elmondhatjuk, hogy a három rendez-
vénynap sok élményt, feltöltődést nyújtott a hazalátoga-

Éneklő túzok

TANYA ELADÓ!
Endrődön (Kocsorhegy) V. k. 57. sz.  Lakás céljára és 

állattartásra is alkalmas. Telek: 500 négyszögöl.
Villany és vezetékes víz van. 200 m-re a kövesúttól.

Érdeklődni a 66/282-292-es telefonon 

tóknak, és örömet az otthon élőknek, hogy egyre többen várják a 
közös programot.

Legközelebb is várunk mindenkit szeretettel.

Tímár Imre



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Már több mint 10 éve minden nyáron egyetemi hallgatók 
népesítik be tájházunkat, hogy az egyetemen szerzett el-
méleti ismeretek mellé gyakorlati muzeológiai ismeretekkel 
gazdagítsák tudásukat. Az első táborunk hallgatói közül töb-
ben már szakemberekként dolgoznak az ország különböző 
múzeumaiban és egyetemein. Szoros szakmai kapcsolat 
épült ki elsősorban a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszé-
kével, de érkeztek már az évek alatt hallgatók a Szegedi, a 
Pécsi, a Miskolci és a határon túli egyetemekről is. 

Az idei tábor július 25-29. között került megrendezésre. A 
hallgatók a Debreceni Egyetem néprajz-muzeológia szakán 
tanulnak az alapképzésben és a mesterkurzuson. A hetes 
szakmai gyakorlat elsődleges célja a muzeológia alapjai 
című tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlati ismeretek elsajátí-
tása volt. A gyűjtés, archiválás, feldolgozás és a látogatók fo-
gadása témakörök szerepeltek a gyakorlati órákon. A tábor 
első szakmai napján meglátogatta a hallgatókat Várfi And-
rás, városunk polgármestere. Rövid köszöntőjében hangsú-
lyozta a néprajzi hagyomány megőrzésének fontosságát és 
megtisztelőnek nevezte, hogy a Debreceni Egyetem oktatói 
mindig elismerően nyilatkoznak városunk tájházában folyó 
szakmai munkáról. A szakmai gyakorlat vezetője Dr. Dénes 
Zoltán egyetemi tanár és Dr. Szonda István tájház vezető.

Dénes professzor úr szakszerű előadását hallhatták a tá-
bor résztvevői a második napon, mely az imakönyvek gyűj-
téséről, szakszerű kezeléséről és nyilvántartásáról szólt. A 
hallgatók segítettek a tájház kiállításában szereplő műtár-
gyak revíziójában, és gyakorolták a leltározás legnehezebb 
tételét a szakszerű tárgyleírást. 

A harmadik napon meglátogatták a hallgatókat egyetemi 
tanáraik Dr. Bartha Elek tanszékvezető egyetemi tanár és 
Dr. Ujváry Zoltán professzor emeritus. A professzorok meg-
tekintették a tájházban folyó oktató munkát, és elismeréssel 
szóltak a gyakorlat szakmai színvonaláról. 

A kisgyűjtemények, ezen belül a tájházak sajátos helyet 
foglalnak el a magyarországi muzeális intézmények sorá-
ban. Ezek a kisgyűjtemények sajátos küldetéstudattal ren-
delkeznek, melyet elősegít a gyűjtemények köré szerveződő 
támogató közösség. A modern muzeológia kihívása, hogy 
nemcsak a nagyobb múzeumoknak kell megfelelni, hanem 
a kisebb gyűjteményeknek, a tájházaknak is. A tárlatveze-
tések felépítésekor alkalmazni kell az interaktív bemutatás 
módszereit, és az oktatási szerep fontosságára is fel kell 
hívnunk a figyelmet. A hallgatók tanulmányozhatták tájhá-
zunk oktatási módszereit a múzeumi óráktól a múzeum-
pedagógiai foglalkozásokig. A mesterképzésben résztve-
vő leendő szakemberek egy-egy önálló tárlatvezetéssel is 
megpróbálkoztak. 

A szakmai hét utolsó napján elutaztunk Csökmőre, ahol 
részt vettünk a Tájházszövetség Dél-alföldi Szakmai Fó-
rumán. A szakmai napon előadást tartott Nagy László a 
szeghalmi Sárréti Múzeum igazgatója, Nagy András nép-
zenész-népzenekutató, Dr. Dénes Zoltán egyetemi tanár és 
Dr. Szonda István etnográfus-muzeológus, a tábor szakmai 
vezetője. A találkozó központi témája a határ menti kapcso-
latok kiépítése és erősítése a tájházak és egyéb muzeális 
gyűjtemények között. A szakmai találkozót és egyben a 
szakmai gyakorlatot az ünnepi ebéd zárta, melyet vendég-
látónk Z. Nagy Tibor, a Csökmői tájház vezetője készített el.

Néprajzi tábor az Endrődi Tájházban

A hallgatók a néprajzi tárgyleírást gyakorolják

Dr. Dénes Zoltán egyetemi tanár előadása  a műtárgyvédelmi munkáról

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

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!



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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„A tanyai kanászkodás a rendesnél ha-
marabb ért véget, nem várhattam meg a 
szeptember hónapot. Otthon azonban szo-
katlan jelenséget vettem észre, amit mindjárt 
nem értettem meg. Nagyban folyt a varrás, 
új ruha készült számomra, a rendesnél több 
inget s gatyát varrtak nékem. Nem tudtam 
mire vélni a dolgot. Egy napon aztán anyám 
megkezdte a csomagolást. Ebéd után apám 
felém fordulva mondja; „na fi jam eriggy el 
kereszt apádhoz - s még néhány nevet em-
lített rokonságból - búcsúzzál el, mert reggel 
megyünk a Bánátba Temesszentandrásra, 
ott fogsz tovább iskolába járni és német szót 
tanulni, mint cseregyerek. Ezt a szót életem-
ben akkor hallottam először. Másnap aztán 
vonatra ültünk s Aradon át estefele a Temes-
vár melletti Temesszentandrásra érkeztünk. 
Az állomásnál egy papucsos nagy kalapú kis 
ember várt bennünket, egy szürke lóval, ko-
csival. Egy szót sem tudott magyarul, apám 
a huszároknál ráragadt német tudásával ér-
tekezett vele. Bementünk a faluba. A háza a 
falu túlsó végin a temető mellett volt. A sváb 
gazdát Phull Jánosnak hívták. Apám hamaro-
san hazautazott s vitte magával a sváb cse-
regyereket Gyomára. Mikor a vonat apámmal 
elindult, nem sírtam, de ha meg nem fogom 
a mellettem lévő lámpatakarót, tán hanyatt 
esek. Fordult velem a föld. 

Eleinte nagyon rossz, szokatlan volt az 
itteni élet. Senkivel nem tudtam beszélgetni. 
Az egész faluban csak a pap, a jegyző s két 
tanító tudott magyarul és még egy köteles 
mester, aki Szegedébe tanulta a mestersé-
get. Bár volt velem ott egy másik gyomai fi ú 
is, de messzi laktunk egymástól. Így kény-
telen voltam németül tanulni. Mikor aztán 
megszoktam, az itteni helyzetet, gyorsabban 
is ment a nyelvtanulás, mint gondoltam vol-
na. Karácsonyra már tűrhetően beszéltem a 
németet, a legszükségesebb dolgokat már 
megértettem svábul. Pár hónap múlva meg-
látogatott Nagymama. Ott létele mindég em-
lékezetes marad számomra. 

Éppen bucsu - kervály - volt a faluban, 
mikor nálam volt. Ami itt nagy ünnep, három 
napig tartott. Minden község más-és más 
napon tartotta, a bánáti sváb községben ez 
általános szokás volt, még Németország-
ból hozták magukkal ezt a szokást. Minden 
községnek meg volt a saját díszruhás lövé-
szei, ezekkel parádéztak. Bucsu alkalmával 
a szentmisén a templomban díszlövést adtak 
le. Ezen a szentmisén nagymamával mi is 
ott voltunk. Rengetegen voltunk, hiszen az 
egész község katolikus volt. A templom előtt 
is sokan állottak. Mise közben sortüzet adtak 
le, nagymama rendkívül megijedt, még én is 
meglepődtem bár én tudtam a díszlövésről. 
A lövést a templom belseje nagy erővel adta 
vissza. „Hogy a nyavalya törje ki őket, majd 
elájultam, gyere Zsiga, menjünk ki”- mondta 
nagyanyám - s otthagytuk az ünnepélyt. Be-
mentünk másnap Temesvárra széjjelnézni. 
Ott hasonló eset történt vele. A belvárosban 
a hadtestparancsnokság épülete közelében 
egy kirakatot nézegettünk, amikor a hátunk 
megett a katonabanda rázendített, a nagy 
dobbal kezdte. 

„Jaj! Az istenlova b... a meg őket, de 
megijedtem” fakadt ki nagymama. Azért egy 
darabig csak elkísértük őket, mert ilyet nem 
mindig van alkalom hallani. 

Így aztán a hatodik elemit itt végeztem 

Temesszentandráson. Az itt eltöltött egy esz-
tendő alatt megtanultam németül beszélni, 
írni-olvasni. A következő esztendőben Zsom-
bolyára kerültem polgári iskolába, két évig 
ott tanultam s ott is gyakoroltam a németet. 
Zsombolya is német település volt. Nagy köz-
ség szép rendezett utakkal. Itt gróf Csekonics 
volt az uraság. A község szélén volt a kastély 
vagy 200 kh parkkal, a „Csitő”. A főkertész fi a 
Schneider József velem járt iskolába, aki je-
lenleg a Tudományegyetem főkertésze. Bará-
tok voltunk, minden szabadidőmet a parkban 
töltöttem. Sok volt a látnivaló, remek istállók, 
gyönyörű lovakkal. Szerszámos kamrák, dísz 
kocsikkal, hintókkal, szerszámokkal, nyer-
gekkel, melyek az ezredéves kiállításon is 
szerepeltek. Nagyszámú kutyatenyészet is 
volt, kopók, vizslák, agarak. A parkban egy 
dombon madárház is volt, melyben egy hosz-
szú láncra kötött keselyű lakott, a „Mac”. Ne-
vét az ápolójától kapta, akit Mátyásnak hív-
tak. Ha valaki bántotta, teljes erőből rikoltott a 
keselyű; „mac,mac”, ezzel hívta az ápolóját. 
A kastély mellett volt egy állandó 200dból álló 
tehenészet.. Itt láttam életemben először a 
legszebb teheneket. Tengeritörő, azaz csép-
lőgépet (megj.:ma kombájn) is láttam, azóta 
sem láttam sehol máshol. Mikor második 
évemet töltöttem Zsombolyán, a karácsonyi 
ünnepek után Apámmal együtt utaztunk visz-
sza. Elébb elmentünk Igazfalvára (Krassó-
Szörény vm.) Sándor bácsiékhoz. A két 
legidősebb fi ú Sándor és Berti nősültek egy 
napon két testvér lányt vettek feleségül. Azok 
lakadalmára mentünk, Apám volt a násznagy. 

A telepesek erdőirtását kaptak és az előbb 
a rengeteg gyökértől meg kellett tisztítani, ami 
bizony kemény és sok munka volt. Minden 
ház udvarán lehetett látni a házmagasságú 
gyökér kazlakat. Sándor bácsi és négy nagy 
fi a sokra mentek, megvagyonosodtak, a köz-
ségben vezető emberek lettek. Aradon át a 
Marosillyéig mentünk vonattal s onnét szán-
nal tovább Facseton keresztül Igazfalvára. 
Utunk egy nagy erdőn vezetett keresztül s az 
út melett nagyszámú cigánykaraván tanyá-
zott sátrakban. A sok cigánygyerek mezítláb, 
hajdonfejt szaladt utánunk, a hidegtől porzó 
havon. Harmadnap visszautaztunk Lugoson, 
Temesváron által Zsombolyára. Innen Apám 
Bécsbe ment disznóvásárra.”

közreadja: Cs. Szabó István

Függelék a III. részhez

Papp Zsiga bácsi önéletrajzának esemé-
nyeiből néhány tanulságos mozzanatra sze-
retném felhívni kedves olvasóim fi gyelmét. 
Mind-mind jellemzőek voltak korabeli mező-
városi parasztpolgári társadalomra.

- A gazda családoknál a leendő örökös 
vagy elárvult rokongyerek mint a „legutol-
só cseléd” dolgozott. Az volt a szemlélet, 
hogy a gazdálkodást, a paraszti életet kint 
a barázdában kell megtanulni, megszokni. 
Még Istennek Hála! Ebben G. Nagy Lász-
ló nagytatánál nékem is részem volt. Kint 
aludtam a páskomi tanyán az ököristállóban 
ott ahol a kisbéres helye volt a jászol feletti 
deszkaágyon. Aratáskor, csépléskor sem a 
felesbérlő vetett paplanos ágyas szobájá-
ban, hanem a kamrában leszórt szénán vagy 
szalmán aludtunk. Végig kellett csinálnom a 
béresekkel a napirendet. Ugyan „fi atalúrnak” 
szólítottak, de nem kíméltek, s nagytata nem 

szólt semmit. Azt mondta; fi am, így tanulod 
meg a becsületes munkásembert tisztelni, 
megbecsülni, mert  látod, ez milyen nehéz 
munka, s ha majd a gazdasági akadémián 
tanulsz, te mán a gyakorlatot ismerni fogod. 
A gazdasági akadémiából nem lett semmi, de 
egy életre megtanultam becsülni a mezőgaz-
dasági munkát. 

- Számos gazdaember tönkrement a 
banktól felvett hitelek miatt. A bankok akkor 
is kíméletlenek voltak. Elég volt két-három 
rossz gazdasági esztendő, s mindent elár-
vereztek a gazda családok lába alól. Sokan 
foglalkoztak disznóhizlalással, fuvarozással, 
juhtenyésztéssel (gyapjú eladással - miután 
a magyar juhot – rackát - merinóra váltották) 
s nem kevesen marhahizlalással. Többször 
előfordult, hogy földtelen zsellér családok 
gazdagodtak meg, s a XX. sz. elejére már mint 
módos parasztpolgárok kerültek ki a „vadka-
pitalizmus” taposómalmából. Gyermekeiket 
taníttatták, egyfelől a négy elemi után beírat-
ták a mezőtúri ref. főgimnáziumba, másfelől 
a polgári iskola kettő vagy négy osztályát vé-
geztették el gyermekeikkel. A gimnázium alsó 
négy osztálya után többen hazajöttek gazdál-
kodni. Akik érettségiztek a gimnázium nyolc 
osztálya után, orvosok, tanárok, ügyvédek, 
állatorvosok, gazdászok lettek, s nem keve-
sen voltak mérnökök (éppen Papp Zsigmond 
öccse László is több éven át volt Gyoma köz-
ség főmérnöke). Néhány példa Gyomáról; Dr. 
Vincze Endre orvos, dr. Kató József ügyvéd, 
költő-író, id. Cs. Szabó Imre okl. mezőgazda, 
Cs. Szabó Lajos ref. lelkipásztor, Debreczeni 
Endre főszolgabíró, dr. Cs. Szabó Albert állat-
orvos, dr. Pólus Károly orvos, Csapó Gergely 
okl. mezőgazda… Ezt a folyamatot törte ketté 
az első világháború, az azt követő kommunis-
ta diktatúra 1919-ben. Utána minden a feje 
tetejére fordult, megkeveredtek az emberek 
lélekben, hitehagyottak lettek, tisztelet a ke-
veseknek, akik megállták a vihart. S jött az 
1945 utáni teljes romlás.

A soknemzetiségű országban mozgalom 
indult a tehetősebb parasztpolgár családok-
nál - mintegy divatként -, hogy más vidékre 
„cseregyerekként” német szóra vagy más 
nyelvre taníttassák gyermekeiket. Így került 
Papp Zsigmond is Bánátba, az én nagyapám 
pedig Sopronba, az ottani gyerekek meg itt 
tanultak magyarul.

Számos adatot ismerhetünk meg Papp 
Zsigmond önéletrajzából a korabeli társadal-
mi-családi élet mozzanataiból. Nagyon sok 
idős parasztember, akik még jobbágy állapot-
ban születtek (1848 ápr. előtt), sokat olvastak, 
feljegyzéseket, krónikákat írtak, olvasó körök-
be jártak. Öreg Csapó János, mint olvashat-
tuk, az angolok ismeretében mélyedt el. A XIX. 
sz. vége felé egyre többen forgatták a dán pa-
rasztokról, gazdálkodásról szóló híreket. So-
kan lettek aranykalászos gazdák - legtöbben a 
békéscsabai m. kir. Földmívesiskolát végezték 
el - hat elemi után. Hosszasan lehetne sorolni 
azokat a családokat, akik az ok szerű gazdál-
kodásra igyekeztek átállni.

Ma már csak találgatni tudjuk, hogy mi-
ként is alakult volna a mezővárosi parasztpol-
gár társadalom arculata, élete, a települések 
jövője, ha nem jön közbe a „világrengető 
eszmék nagyhatalmi étvágyak tombolása, 
világháborúk, vörös terror I., vörös terror II”. 
(1914-1918, 1919-1920, 1945-1990). 

Cs. Szabó István

„Egy nyughatatlan cselekvő ember” - Papp Zsigmond önéletrajza III.
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A Gyomaendrődi FC labdarúgói számára 2011. június 11-én véget ért 
a 2010-2011. évi bajnokság. Az egyesület utánp ótlás korosztálya, az U-19 
korosztály nagyon szép és dicséretes eredményt ért el a bajnokságban, hi-
szen harmadikok lettek, megszerezték a bronzérmet.

Mérk. Gy. D. V. Gólk. Pont
3. GYOMAENDRŐDI FC 28 18 1 9 57 - 35 55

A fi atalok az egész év folyamán egyenletes, jó teljesítményt nyújtottak, 
ennek köszönhető a bajnokság végére a harmadik hely.

A megérdemelt bronzérmet a csapat az utolsó hazai mérkőzésen kis 
ünnepség keretén belül kapta meg, melyet a Békés Megyei Labdarúgó 
Szövetség elnökségi tagja, Szabados Ferenc adott át részükre.

Ezen a napon egy másik ünnepségre is sor került, Gál István az után-
pótlás csapat edzője elbúcsúzott, ezzel lezárta egy igen hosszú és eredmé-
nyes sportpályafutás egy szakaszát, egyelőre búcsút mondott a minden-
napos elfoglaltságot jelentő edzői tevékenységnek.     

Több évtizedes edzői munkája során sok szép eredményt ért el, né-
hány ezekből:

Az 1991-92-es idényben serdülő csapattal elért első helyezés. Ezt a ”93-
’94-es bajnokságban sikerült megismételni. A 2001-02-es bajnoki évben 
elért I. helyezés, a Magyar Köztársaság Amatőr Bajnoksága NB II. és NB III. 
U-15 éves korosztály Békéscsabai csoportjában.

A 2006-07-es bajnoki évben az U-15-ös korosztályú serdülő csapat a 
Szeghalmi csoportban első helyezést ért el, majd a rájátszásban a megyei 
bajnoki címet is elhódította. 

A 2007-08. évi megyei II. o. ifj úsági bajnokságban a II. helyet sikerült 
elérni. Végül a 2010-11. évi bajnokságban a harmadik helyezést az U-19 
korosztályú ifj úsági csapattal.

Gál István a város labdarúgó sportjának kiemelkedő személyisége. 
Keze alatt számtalan gyermek szerette meg a labdarúgást, sajátította el az 
alapokat, hogy aztán a felnőtt egyesületekben is helytálljanak. 

Köszönjük eddigi munkáját, reméljük, nem szakad el végleg a labdarú-
gástól, tanácsaival továbbra is segíti a fi atal generációt.

További életedhez kívánunk sok sikert és jó egészséget.
Fülöp Zoltán

Bronzérem az utánpótlás bajnokságban

20 éve történt
A Barátság SE életéből V.

A Barátság SE az 1992-es esztendőt vacsorával egybekötött évértékelő 
közgyűléssel zárta, egyben megnyitotta az 1993-as esztendőt. A közgyűlé-
sen Balázs Imre személyében bővült a vezetőség, hisz bővült az Egyesület 
feladata és célja is. A csapatnak reális esélye volt arra, hogy az 1993-as őszi 
szezont a megyei I. osztályban kezdje meg szereplését. Ehhez egy jó tava-
szi szereplés elegendőnek tűnt. A téli alapozást kapus nélkül kezdte meg a 
csapat, de szerencsére Béres Jánost sikerült a csapathoz csábítani, akinek 
az utolsó bajnoki fordulóban óriási szerepvállalása volt abban, hogy feljutó 
helyen zárta a csapat a megyei II. osztályú bajnokságot. A tavaszi idény 
jól kezdődött, hisz volt előzménye a jó kezdésnek, mivel a téli alapozás 
és felkészülés jól sikerült. Heti három edzés és egy edzőmérkőzés volt a 
program a bajnokság kezdetéig. A téli átigazolás időszakában leigazoltuk 
Dinya Zoltánt (Szoszó), még egy fi atal ballábas játékost a gyomai IFI-ből. 
A csapat balszárnya ezzel még erősebb lett, hisz minden egyes baloldali 
poszton ballábas játékost tudtunk szerepeltetni. Nagy előny volt ez a többi 
csapattal szemben.

Az első három mérkőzést sikerült három győzelemmel zárni, azonban 
szaporodott a sérült játékosok száma is, és jött a nagy bukás. Hazai pályán 
egy kieső Kaszaper ellen 1:0-ás vereséget szenvedtünk, amely megalaku-
lásunk óta ez volt az első hazai vereség. Ezt követte a csabacsűdi 1:0-ás 
vereség.

Hullámvölgy, tartalékos felállások mérkőzéseken, felkavart csapatszer-
kezet nem tett jót a szereplésünknek.

Veszélybe került a feljutásunk a bajnokság véghajrájára. Voltak viták, 
összezördülések a kudarcok miatt, de az utolsó négy fordulóra talpra állt 
a csapat, de óriási összpontosításra volt szükség, főleg egy-két játékosnak 
ahhoz, hogy a feljutó másik helyet megszerezzük. Mert valljuk be őszin-
tén, aki jártas a labdarúgásban, az tudja, hogy nem az utolsó fordulóban 
szokott eldőlni a feljutás sorsa. A Barátság SE csapatának viszont ez sike-
rült. Annak ellenére, hogy a Kunágota elleni sorsdöntő mérkőzésen a 82. 
percben még nem voltunk a feljutó helyen. Hisz voltak csapatok, akik ab-
ban voltak érdekeltek, nehogy győztesként hagyjuk el a kunágotai pályát. 
A kunágotai csapatot más egyesületek ösztönözték arra, hogy mindent 
megtegyenek annak érdekében, hogy a Barátság SE győzelem nélkül fe-
jezze be a bajnokságot. A 82. percben a csapat balszárnya, ahogy általá-
ban az egész tavaszi mérkőzéseken, jó labdaszerzéssel Dinya és Forgács 
révén, a megszerzett labdával áttörték a Kunágota szívós, helyenként dur-
va védelmét. Forgács beadása révén pedig Pelyva fejes góljával megvolt a 
feljutási esély. A hátralévő percekben időhúzó jellegű cserével próbáltuk 
ölni a mérkőzést. Palercsík becserélésével öt perc múlva 2:0-s vezetéshez 
jutottunk. A csapatot elkísérő közel száz szurkoló már a feljutást ünnepel-
te, óriási örömmámor, pezsgőfürdő vette kezdetét. A nagy boldogságnak 
megvolt az oka, hisz megalakulásunk óta, két év leforgása alatt, a megyei I. 
osztályban szerepelhettünk.

A győztes csapat: Béres-Juhász, Karácsony, Balázs, Gellai-Gardi, Nagy, 
Forgács, Dinya-Pataki, Pelyva

G: Pelyva, Palercsík
A mezőny legjobbja: Béres

Folytatjuk

Fényképalbum

A Hunyai Sport Club focicsapata 1953. május 1. (balról jobbra:)
Németh Dezsike (kisfi ú, a csapat előtt ül), Németh Dezső, Timár Sándor, 
Sóczó Lajos, Dinya Sándor, Gubucz István, Vaszkó László, Hegedűs Ottó, 
Cserenyecz Vince, Cserenyecz János, Timár László, Cserenyecz Mihály
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Tisztelt Városunk Szerkesztőség!

Nagy Tisztelettel kérem, szíveskedjenek közölni a levelemben 
leírt tényeket!

Két napot szeretnék kiemelni a közelmúlt felejthetetlen esemé-
nyei közül.

Az első 2011. május 19-én az Esély Klub Családi napot tartott. 
Meglepetésként az Esély Klub kedves dolgozói előadták a TV-ben 
látott Való Világ történetét. Nagyon nagy sikerrel. Gratulálok az 
emlékezetes előadáshoz. A jó hangulatot ebéd követte.

2011. június 23-án a második eseménydús felejthetetlen nap: 
a Kulturális Seregszemle, melyet az Endrődi Művelődési Házban 
szerveztek, rendeztek meg a Térségi Szociális Gondozási Központ, 
az 1-es számú Idősek Klub kedves dolgozói. 18 műsorszám volt kü-
lönböző műfajokban. A hangulat nagyon jó volt. Mindezt köszön-
jük a szervezők áldozatos munkájának. Végezetül minden szereplő 
emlékül ajándékot kapott. Szünetben üdítőt, süteményt adtak min-
den kedves vendégnek. Itt a szeretetet, kedvességet hangsúlyoznám 
ki. Lám ilyenek is történnek. 

Köszönet érte mindenkinek egy Vörösmarty Mihály idézettel:
„Szólj, gondolj, tégy jót,
S minden szó, gondolat és tett
Tiszta tükörként fog visszamosolyogni Rád!”

Gyomaendrőd, 2011. 06.30.
Tisztelettel:

Tóthné Fodor Ilona
nótaénekes

klubtag
Endrődiek Baráti köre Egyesület Gyomaendrőd

T. Cím!

Örömmel olvastam a Városunk című lapban, a kulákokról tör-
ténő megemlékezést, melyről  táblát helyeznek a községháza falán. 
Édesapánk a kulák listán szerepelt:

Duda Lajos
csizmadia mester
Dr. Ugrin Vendel
ügyvéd

Fáradozásukat köszönjük:
a még élő Duda testvérek 

Szarvas 2011.07.11

„ÉDESANYÁM EMLÉKE” 
A „Gyomaendrődi Idősekért” Alapítvány „Édesanyám Emléke” 

címen az ezüst generáció által megvalósuló gasztronómiai hagyo-
mányátörökítő bográcsos ételfőző versenyt hirdetett.

Alapítványunk 2011. évben pályázatot nyújtott be Gyomaend-
rőd Város Önkormányzata által kiírt civil alapra. A pályázat ked-
vező elbírálásban részesült, melynek keretében 2011. július 2-án 
megrendezésre került a főzőverseny a Térségi Szociális Gondozási 
Központ intézményében. Ez a hagyományátörökítő gasztronómi-
ai bográcsos ételfőző verseny megfelelő alkalom volt arra, hogy 
az idős generáció a hagyományőrzés birtokosaként nemzedékről, 
nemzedékre átörökítse tudását. A verseny az idős korosztály szá-
mára egy bemutatkozási lehetőség volt, mely életükbe színt vitt a 
közösségi-, társadalmi éltbe való szerepvállalással. 

Az alapítvány a benevezett csapatok számára elsősorban tájjelle-
gű ételek elkészítését javasolta, illetve mindazon ételek ízvilágának 
megismertetését, melyet szeretne átadni az idősebb generáció a 
jövő nemzedékének. 

A bográcsos ételek zsűriztetésének kuriózumát az adta, hogy a 
szakmai zsűrizés nemzetközi vonatkozásban is érintett volt. Gyo-
maendrőd testvérvárosának, a németországi Schöneck szociális 
intézményének delegált tagjai a Térségi Szociális Gondozási Köz-
pont intézményének vendégszeretetét élvezték ezen időpontban. A 
„Gyomaendrődi Idősekért” Alapítvány szoros szakmai kapcsolatot 
tart fenn e szociális intézménnyel, tehát szinte adott volt, hogy az 
alapítvány felkérje a németországi testvérváros néhány delegált tag-
ját az ételek bírálására. 

Az ételfőzés minél teljesebb hangulatát nemzedékről nemze-
dékre mulatós zene szolgáltatta a Mraucsik Duó tolmácsolásában. 

A bográcsos ételfőző versenyen tájjellegű ételek megismerése 
vált lehetővé a jövő nemzedékének, kiváló ételek ízvilágának kós-
tolásával. 

A „Gyomaendrődi Idősekért” Alapítvány 2012. évben is meg kí-
vánja rendezni a gasztronómiai bográcsos ételfőző versenyt. 

 „Gyomaendrődi Idősekért” Alapítvány
Kuratóriuma 
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Lengyel - magyar diáktalálkozó 

Gyomaendrőd és Pilzno városa 2004-ben létesített testvérvárosi kap-
csolatot egymással. Ugyanekkor a két város egy-egy iskolája is egymásra 
talált, s a kapcsolat azóta is töretlen. Az idei évben már hetedik alkalom-
mal fogadták a pilznói Publiczne Gimnazjum diákjait a Rózsahegyi Kál-
mán Kistérségi Általános Iskola nyolcadikos tanulói. 

Lengyel delegáció a polgármesteri hivatal előtt

A program részeként meglátogatták az Országházat 
a vendégek és vendéglátóik

A Parlament belülről is nagy élményt nyújtott a látogatóknak

Rózsahegyi Kálmán emlékére
(írta: Benkéné Török Mária)

Rózsahegyi Kálmán az Ország szeretetét bírta,
Márton Gábor ezt a könyvében megírta.
A szép magyar beszéd hirdetője volt,
becsületességén soha nem esett folt.

Endrődi volt a szíve és a lelke
a Nemzet színpadán helyét meglelte.
Színész óriás volt, mestere a szónak
nevettetett s ríkatott, nem volt ellene a jónak…

Két nagy szerelme volt Drági és a színpad
teltházas közönség tapsolta Őt mind’ nap.
Most az égi hazában pipázik csendesen
néz le ránk az égből „szerelmesen”…

Örül a lelke, hogy emlékét őrizzük
Endrődi ligetben Iskolát, róla nevezzük
Emléke él sokáig, nem feledjük
szeretettel Őt megőrizzük…

Pihenj békében, boldog életed volt,
amit lehetett, megadott Neked a sors.
Szeretted hazádat, kis Magyarországot,
soha nem feledted Endrődöt, szűkebb pátriádat...

Egyenlő esélyek…
(írta: Benke Mária)

Mikor megszületünk, egyformák vagyunk!
Cseperedünk, okosodunk, tanulunk…
Hamar rájövünk, hogy esélyeink,
nem egyenlőek, s jönnek kétségeink.

Nem mindegy hová születünk.
Jó, vagy rossz sorsúak Szüleink…
Sajnos meghatározó a helyzetünk,
ettől jó, vagy rossz az Életünk.

Gyermekként nem érthetjük,
Szüleinket csak kérdezhetjük:
Miért van a másik gyereknek többje?
Nekünk miért nem jut többre?

A szülő a választól szenved,
a gyermeknek többet megenged.
Ne érezze helyzete hátrányát,
Sok – sok dolognak a hiányát,

Nem jól van ez így érzem,
Mit tudnék tenni? – kérdem.
Hogy mindenkinek jó legyen?
Emberhez méltó élete legyen!

Küzdenünk kell kitartóan érte,
minden Embernek legyen megélhetése.
Éljen Emberhez méltóan.
ne érezze Életét bántóan…

Változatos programokkal, közös kirándulással tettük színesebbé az itt 
eltöltött négy napot. Budapest megtekintése mindig szerepel a progra-
mok között, ahol fővárosunk nevezetességeit ez alkalommal sétahajóról 
csodálhatták meg vendégeink. Lenyűgözte őket a Parlament épülete kí-
vül-belül, valamint a Mátyás templom és a Halászbástya is.

A helyben eltöltött idő is aktívan telt, igyekeztünk minél több dolgot 
megmutatni a helyi látnivalókból. A Kner múzeumban régi nyomdagé-
pekkel ismerkedtünk meg, a Tájházban megtanultuk és ki is próbáltuk 
az endrődi perec és kalács sütését. Mindig vonzó program vendégeink 
számára a fürdő, ezért egy egész délutánt töltöttünk a Liget fürdőben, 
valamint a Pájer strandon. Itt a fürdőzés mellett motorcsónakáztunk és 
grilleztünk is. 

Iskolánk bemutatása sem maradhatott el, szívesen sétáltak körbe a 
különböző termeken, s ötleteket merítettek hagyományainkból. A búcsú-
est bowlingozással, valamint a kapcsolat további részleteinek megbeszé-
lésével telt.

Októberben mi látogathatunk Lengyelországba, nagyon várjuk az 
újabb találkozót.

Szedlák Réka
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Mesesziget

Egyszer volt, hol nem volt – talán az üveghegyen is 
túl -, volt egy szép sziget, ahol a vágyak, érzések éltek.

Történt valami, ami miatt a sziget hirtelen süllyedni 
kezdett, és el kellett hagyniuk, kissé pánik uralkodott, 
hogyan és hová menjenek.

Nem volt közöttük összetartás, hogy közösen oldják 
meg a problémájukat, mindenki fejvesztve rohangá-
szott, intézkedett.

A Tudás csendben elhagyta a szigetet, a Szomorú-
ság kicsit jajveszékelt, de egy aprócska csónakban útra 
kelt, a Panaszkodás sopánkodva úszva hagyta el a szi-
getet, a Gazdagság óriási hajóval távozott.

Utoljára maradt a Szeretet, s már süllyedni kezdett a 
sziget, alig lehetett megmaradni rajta, mikor utána szólt 
a Szeretet a Gazdagságnak:

- Gazdagság! – elvinnél engem is?
- Dehogyis! – hogy képzeled, nem férnél fel a hajóm-

ra, hiszen tele van arannyal, ezüsttel, szó sem lehet róla.
Ekkor megszólította a Szeretet a Szomorúságot:
- Szomorúság! – elvinnél kicsike csónakodon a szá-

razföldre?

- Ugyan már! – hogy képzeled Szeretet? – én olyan 
szomorú vagyok, hogy magányosan akarok hányko-
lódni a tengeren, és sajnálni akarom magam, lásd be, 
nem vihetlek magammal…

A Szeretet ott árválkodott a süllyedő szigeten, mikor 
egy öregapó a semmiből előjött és azt mondta:

- Gyere velem, Szeretet, én örömmel magammal 
viszlek…

A Szeretet nagyon boldog volt, megköszönte, hogy 
kell valakinek, és az öregemberrel tartott, mire a száraz-
földre értek, az apó eltűnt.

A Szeretet látta partot érni a Tudást, és megkérdez-
te, ki lehetett az apóka, aki segített rajta, és magával 
hozta?

A Tudás azt mondta, hogy az Idő.
- Az Idő? – kérdezte a Szeretet megdöbbenve.
- Igen, az Idő! - mondta a Tudás! – csak idővel értjük 

meg, hogy milyen nagy szüksége van mindenkinek a 
Szeretetre…

Gondolkodjatok el rajta Ti is, kik olvassátok mesé-
met…

Benke Mária

2011. augusztus-szeptemberi rendezvények

Gyomaendrődön és környékén

Dá-
tum

Megnevezés Helyszín Szervező(k)

VIII. 5 -7; XV. Jubileumi Nemzetközi Volkswagen 

Bogártalálkozó, Rendkívül gazdag program
Liget Fürdő
 5500 Gyoma, Erzsébet Liget. 2.

Kardos Ferenc
                       06-30-60-65-620

VIII. 6; 
19 óra

A POP-FARMON. Farmer est program
Jegyár:450-1250(Ebben babgulyás is)

Nagylapos, 46-os út 37. km Szervező:          06-66/282-532.
Főszervező:     06-20-563-6634

VIII. 14;
11-22 óra

VízParty a Liget Fürdőben. Csaba Rádió -
Monkey Ranch - Redheart - és a Bikini együttesek

Gyoma, Liget Fürdő
Különböző időszakban, más jegyárak

F. Nagy Lajos
                             06-66-386-851

VIII. 18; 
19 órától.

Ottavai Magyar Kórus

A szerelem nem válogat, vidám jelenetek
Gyoma,
Katona József Művelődési Központ

                                                 
                    T/F:06-66-283-524

VIII. 19; 
18 órától

Közös ünnepi hangverseny, a Gyomaendrődi 

Zeneberátok Kamara Kórussal

Gyoma,
Református templom

Tóth Katalin
                            06-66-581-232

VIII. 20; XIII. Nemzetközi Halfőző Verseny és augusztus 

20-ai ünnepség

Endrőd, Népliget, Jelentkezés: 
Katona József Művelődési Központ

Molnár Borbála:T/F66-283-524
                          06-70-524-5983

VIII. 29; Véradás Endrőd, Közösségi  Ház

IX. 07;
18-20 óra

Galaktika Baráti Kör Gyoma,
Katona József Művelődési Központ                         T/F66-283-524

IX. 10;
14-19 óra

Galaktika nap 2011 Gyoma, Bethlen Gábor Szakképző Isk. 
(Ebédlő

IX. 22;
07-17

Autómentes nap, Európai Mobilitás Hét
keretében

Részletek később Tóth Katalin
                            06-66-581-232

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Szerkesztőség
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

Egy hét testvériskolánk diákjaival

2011. június 27. és július 2. között a nagyenyedi testvériskola 
tanulói újból ellátogattak városunkba. Immáron hagyomány, hogy 
a diákok a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda tanulóinak család-
jainál kapnak helyet. A több éve tartó kapcsolat miatt, évekre nyúló 
barátságok is kialakultak a magyar és a román diákok között.

Az öt napos programot a helyi vállalkozók, Gyomaendrőd Vá-

ros Önkormányzata, valamint a vendéglátó családok támogatásá-
val tudtuk emlékezetessé tenni.

A vendég gyermekek bepillantást nyertek a gyomaendrődi 
kultúrába, hagyományaink ápolásába. Jutott idő a strandolásra, 
kézműveskedésre, bowlingozásra is. A nyári kikapcsolódás és ba-
rangolást a gyulai lovastanyán tett kirándulás tette még színesebbé 
és felejthetetlenné.

Jövőre Nagyenyeden találkozunk!

Természetesen, mint a régi rend embere, 
nem maradhatott hivatalában már sokáig.

D. 
1949 októberében már másik főjegyzője volt a falunak. Ez már nem 

volt doktor, de mint új söprő az alábbi írásból kiderül, jobban söpört.
(Lehet, hogy tévedek, és nem ő volt az. Nagynéném háza második 

volt a Községházától. Ekkor albérlőt tettek be a két utcai szobájába. Azt 
mondták, hogy ő az új jegyző, és azelőtt csődörös volt! Ha nem igaz 
bocsássák meg nekem, több mint 60 éve történt.)

Jeles működéséről beszéljen az írás.

„Endrőd község előljáróságától. 54/1949 biz.szám.
Tárgy: A tervkölcsön elleni agitáció megszüntetése. V.sz.15/1949 

biz.szám.

Járási Főjegyző Úr. G y o m a.   (Rövidített szöveg)
Fenti számra való hivatkozással jelentem…
A helyi egyházak vezetőit felhívtam… amennyiben a tervkölcsön-

nel kapcsolatban ellenagitációt fog kifejteni, felelőségre fogjuk vonni.
A leggazdagabb kulákokat sorozatosan beidézzük… Ezzel 

egyidőben mingyárt fel is kérjük, s ha ez nem használ kényszerítjük 
arra, hogy kölcsön kötvényt jegyezzenek. A behívások (idézések) … 
eredményesek abból a szempontból, hogy ... kényszerítő körülmények 
között ugyan, de jegyeznek kötvényt. Az összeget… a kulák behíváso-
kon 150%-ra akarjuk teljesíteni…

Következő írásunkban egyéni sorsokat idézünk föl. Közte olyat is, 
amely arról szól, hogyan is foganatosítottak egy ilyen kényszerítést.

Üdvözlettel: Szabó Béla

XV. Nemzetközi Volkswagen „BOGÁR” Találkozó
Augusztus 5-6-7.

Dátum: 2011. augusztus 05. (péntek) 19:00:du. - 23:59:du.
Dátum: 2011. augusztus 06. (szombat) 10:00:de. - 23:59:du.
Dátum: 2011. augusztus 07. (vasárnap) 09:30:de. - 12:00:du.
Helyszín: Gyomaendrőd, Liget Gyógyfürdő és Kemping
Közelebbi cím: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Telefon: +36 (30) 6065620
E-mail: doki@bugparts.hu

Programok:

Augusztus 5. péntek:
Érkezés a városba
19.00: Bográcsgulyás minden résztvevőnek + rétes
19.30: Székely-Land 

(Székely humoristák: Kozma Attila, Lung László Zsolt)
21.00: Szarvasi Repeta Rock Band
22.30: Tombola
23.00: Éjszakai fürdőzés - 03.00 Disco Dj Hudákkal

Augusztus 6., szombat:
10.00: Ünnepélyes megnyitó; 

Beszédet mond: Várfi  András polgármester
10.30: Ügyességi versenyek, ünnepi torta 

(az autós ügyességi verseny a sportpályán)
15.00: Modellhajó bemutató a medencében
18.00: BOGÁRFELVONULÁS A VÁROSBAN
19.30: SZÍNFOLT MAZSORETTCSOPORT
20.00: GESAROL - P-Mobil őse
22.30: Tombola
23.00: Éjszakai fürdőzés, Disco Dj Hudákkal

Augusztus 7., vasárnap:
09:30: Gyorsulási verseny (A Gimnázium előtt a hősök úton, Mű-

sorvezető: Pócsai István)
12:00: Ünnepélyes eredményhirdetés
Az év bogártalálkozója 6. éve!
A 15. jubileum alkalmából minden bogaras és buszos résztvevő 

oklevelet és kerámia dísztárgyat kap ajándékba!
Információ: Kardos Ferenc, mobil: +36 (30) 6065620

folytatás az 5. oldalról
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Krúdy Gyula számára sikert hozott az 1911-ben megjelent Szind-
bád ifjúsága című novellafüzér. Krúdy… Huszárik… Latinovits… 
szó… kép… hang… mozdulat… hangulatok… tájak… suhogó 
szoknyák… suhanó szán… utazó… utazás… emlék… valóság… 
áttűnés… villanás… hóval borított domboldal… hosszant kitartott 
pillanat… Örökkévalóság…

Előbb Krúdy Szindbád, a hajós novellarészletét, majd Nagy Lász-
ló és Hegyi Gyula emlékezését, egy-egy írását olvashatja az Olva-
só…

Szindbád, a hajós
Első utazása

Szindbád, az ezeregyéjszakabeli hajós történetünk előtt körülbe-
lül huszonöt esztendővel kisdiák volt a határszéli algimnáziumban, 
a Kárpát alatt, valamint a legjobb valcertáncos a városka tánciskolá-
jában. A mohos zsindelytetők alatt, ahol az algimnázium meghúzó-
dott, Szindbád semmiféle nevezetes emléket nem hagyott maga után, 
a névaláíráson kívül a torony falán; ellenben a tánciskolában, táncos 
lányok és fiúk között, Szindbád emléke sokáig kedves emlékezetben 
maradott, amint e következőkből majd minden kiderül.

Szindbád – akinek ez az álneve még abból az időből eredt, midőn 
az algimnázium növendékei az Ezeregyéjszaka tündérmeséit olvas-
gatták, és maguknak hősöket választottak a rege alakjaiból – meg-
növekedett, széles vállú, deresedő férfiú lett, midőn egyszer eszébe 
jutott, hogy elmegy megkeresni ifjúkori emlékeit.

Vonatra ült, éjjel-nappal utazott vasúti kocsiban, végül szánon, 
melyet három ló vont, mert hiszen nem messzire volt ide az orosz 
határ. A csengők csörögtek a lovak szerszámján, amint az öles hóval 
borított országúton, a széles fennsíkon Szindbáddal nyargaltak.

Tam-tam-tam, mondták a csengők, és sehonnan nem felelt vissz-
hang a szavukra.

Oldalt, az országút mentén a Poprád folyó húzódott mély partok 
között, mint egy másik országút, amelyen lábnyomaikat hagyják a 
nyulak és rókák és egyéb vándorlók.

A hóval borított, befagyott folyón csak itt-ott akadt falvak közelé-
ben valamely kékes színű lék, amelyben kivillant a folyó acélos vize, 
amint fagyosan, frissen suhant tovább a jegek alá.

A néma, néptelen, mozdulatlan tájon utazó Szindbádnak mégis 
jólesett az a gondolat, hogy mellette, a mély partok versenyt utaznak 
a szánjával a folyó és a hideg habok, a pisztránghalak a falvak alatt 
a jég alól kipillantanak a folyóba vágott lékeken, és ismerősen látják 
viszont fenn az országúton a háromlovas szánt, amely órákon, mér-
földeken át követte a folyó futását. 

Nyáron az elsuhanó fák és háztetők vigasztalják az utazót, ha 
a fennsíkon vágtat lóháton vagy kocsin. Télen meg kell elégedni a 
láthatatlan halakkal, amelyek a folyó jégboltozata alatt véle együtt 
utaznak, és néha-néha léket találván, kipillantanak. Egyik-másik öreg 
pisztráng tán emlékezett is Szindbádra abból az időből, midőn még 
nem volt deres a haja, és széles a válla – ha ugyan vannak olyan öreg 
halak a Poprádban.

A fennsík szélén, mint valami álombeli ország falai, emelked-
nek szinte merőlegesen a Kárpát sötétkék és vakító fehérségű hegyei. 
Itt-ott, a hegyhátak nyergében olyan ragyogó fehérségűnek látszik a 
Kárpát hava, mintha nem is hó volna az, hanem valami természeti 
csoda. Az olvasztott acélnak van ilyen színe néha éjszaka, mély, sötét 
hegyek között a vashámorban. A hegyek kéksége pedig megközelíti 
a tenger kékségét, amidőn Trieszt felé jövet, késő őszi délután meg-
pillantjuk a vasúti kocsi ablakából az Adriai-öblöt. Balról, a folyó túl-
só partjáról egy darabig sötét, szinte gyászfekete fenyveserdő kíséri a 
csengős szánt. A fenyves teteje fehér a leesett hótól, de bévül, az erdő 

Szindbád, a magyar Odüsszeusz

belsejében látni feketéllő tájakat, ahová a fák sűrűsége miatt még a 
hó sem esik be.

Így utazott Szindbád, a hajós, egy télen a kárpáti fennsíkon, 
mindig fölfelé, észak felé, mintha kellős közepébe akarna felvágtatni 
csengős lovaival.[…]

Nagy László: Szindbád 
Krúdy Gyula emlékének

Vándorol a nagy szomjazó az évszakok hajóján, hétrétű szivár-
ványon, lángpalotában. Hajózik a szerelem harmatán, kínok tuskóin 
át a végleges télbe. És csak árnya zuhan vissza a csókok és borok 
poharára. Szindbád havazik.

S mert a nagy szomjazók nagy szenvedők is: eljő a másnap, a 
megtestesült utálkozás, a bűntudat hóhéri csigasora. Eljő Búcsú bácsi 
feketén, atyamestere a vezeklésnek. De minden vezeklés elfajul pihe-
néssé. És a harmadnap: megújulás, csokornyakkendősen, violaszín 
mellényben a férfi föltámadás. Hajó lesz a koporsó, kitépi magát a 
siratók görcseiből. Megállj, a csókok és borok nem lehetnek mind a 
tiéd! Rikolt penésztorkával az arany középszer. De törekszünk, hogy a 
miénk legyen! Férfiasabb válasz nincs.

Kinek van igaza? A szindbádi lángnak, vagy a kriptáig lehűlő 
fokozatoknak?

Ha neked emberi a mértéktartás, az igénytelenség, nekem emberi 
a magasra csavart láng. Emberek vagyunk, s meghalunk mindenkép-
pen. De jobb, ha az asszonyok hajsarlója vágja el a torkom. Jobb, 
ha alvadó kokárdát üt számra a veszély, mintsem lepecsételt szájjal 
járjak. Mert lezárva megromlik bennem a szerelem, kő lesz a szeretet, 
értéktelen a bánat. Ebben az átmeneti korban. Mondja Szindbád. 

Átmeneti korban, mikor a nyíri homokból csak a Rákóczi-legé-
nyek haját emeli föl a szél. Mikor a branyiszkói dobok is legurultak 
az orfeumokba. Budapest pedig fölépül a tülekvésnek.

Nem járt még a hazában ilyen csodahajó. Ilyen láthatatlan ácso-
latú, mert nyír-fátyolos, mert nyár-leveles. Ecetfapirulással bukik át 
a télbe. Hömpölygő csipkeszoknyákon, asszonyok ujján, kalapjuk 
tollain. Elhagyva a majálist, a zöld erdőt, ahol az elszórt zsebkendőcs-
kékben tengerillat: illetlen szerelmi nátha.

Szindbád elment…

Krúdy Gyula regényhőse, Szindbád, a magyar Odüsszeusz, a 
Duna menti Peer Gynt. Édes-keserű kalandjai, halk érkezése és bú-
csúzása, megélt és meg nem élhető meséi egy pannón Ezeregyéjsza-
kát idéznek. 

Szindbád az örök nyugtalanság, a folytonos változást, mozgást 
kereső, önmagával szinte reménytelen ellentmondásban levő ember-
szimbólum. Minél teljesebben akarja az életet és birtokolni a világot, 
annál kevésbé marad ideje arra, hogy önmagát építse, benső harmó-
niájára vigyázzon, s fogyatkozó talentumait féltse. Tépelődő, önkínzó 
alkat, aki mindig elégedetlen a sors adományaival: maga a megteste-
sült szürrealizmus – állandóan felülemelkedik a matérián, egy fokkal 
az anyagi, a fogható világ fölött lebeg. S amikor az emberi gyűlölet, 
káröröm, gonoszság leteríti; amikor az utazásban, szerelemben és mu-
latozásban megfáradt szívét már semmi sem tudja boldogítani, lelki 
vigaszt kér, mert azt többé sem önmagában, sem élete kellékeiben 
nem találja meg. „Így került T. Káplán úr egy délután a szanatórium 
folyosójára – írja Krúdy -, ahonnan egyházi ornátusban, fehérben és 
pirosban lépett be az ajtón, mint a megváltás.”

De Szindbád fintort vág a túlvilágnak is: agóniája átmeneti, múlé-
kony jelenség. Annyira szereti ezt a földi világot, hogy még a Halál 
sem tudja távozásra kényszeríteni. Csak amikor ő maga mondja ki, 
hogy- most már megyek!, csak akkor jön érte a vén Kaszás. Haláltu-
sája közben világosodik meg előtte, hogy semmi sem bizonyos: lehet, 
hogy a mennyekben várja kudarc, s itt a földön örök szerencse, de az 
is lehet, hogy fenn az örök élet, s lenn a végtelen feledés. Számára 
megszűnt a tér, megszűnt az idő. Az évek múlása sem a kor terhét, 
fáradalmát jelenti, hanem a tűnő ifjúságot, a nem hervadó ifjúság 
emlékezetét. 

Szindbád elment… az örök vizeken hajózik valahol. Vitorlásán, 
egy árboc közelében, varázsos álmát alussza, de „tekintetében mindig 
egy kis harmat csillog, mint nyárutón a falevelek alján.”

Polányi Éva



VÁROSUNK 2011. augusztus18

Augusztus
Citromos joghurtkrém

3 nagy doboz joghurtot 10-12 evőkanál cukorral, 3 citrom levével és lereszelt 
héjával és 8 citrompótlóval habverővel fölverjük. Őszibarack darabokat keverünk 
bele és hűtőszekrényben jól lehűtjük. Igen üdítő, rettentő gyorsan elkészíthető 
nyári nyam-nyam.

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!

DINYA ELEK, aki Endrődön élt, életé-
nek 80. évében június 30-án az Égi Hazába 
költözött.

GELLAI ANDRÁS, aki Gyomán élt, 89 
éves korában július 17-én eltávozott kö-
rünkből. 

özv. GOMBKÖTŐ FRIGYESNÉ 
GUBUCZ ERZSÉBET, aki Gyomán élt, jú-
nius 22-én 85 éves korában csöndesen az 
Örök Életbe költözött.

HEGEDŰS ELEMÉRNÉ VARGA TE-
RÉZ, aki Hunya, József Attila út 27. szám 
alatt élt, 81 éves korában az Égi Hazába 
költözött. Gyászolja férje, menye, unokái, 
dédunokája és a rokonság

ZÁDORI ILLÉS tanár, aki Hunya, Rá-
kóczi út 1. szám alatt élt, 77 éves korában 
befejezte földi pályáját. Gyászolja felesége, 
gyermekei, unokái, dédunokája és a rokon-
ság

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

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

(Juhász Gyula)

Az endrődi katolikus temetők 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.

Kedves Barátaink!
 A tavaszi közgyűlésünkön (2011. III. 26.) adtuk elő azt a javaslatunkat, 

hogy tábla örökítse meg a Kommunista diktatúra által üldözött, endrődi 
„kulákok” iránt megnyilvánuló tiszteletét az utókornak.

Ezen üldözöttek+családtagok száma kb. 1000-re tehető
Továbbá azt is javasoltuk megörökíteni, hogy az elüldözöttek szívéből 

a kitaszítás ellenére sem hunyt ki a szülőföld szeretete és megalakították az 
Endrődiek Baráti Körét. 

Ezen javaslatokat igen nagy számban szavaztátok meg, amit hálásan 
köszönünk.

Vezetőink az óvatosságot szem előtt tartva, az Önkormányzat felé egy 
szűkebbre szabott szöveget terjesztettek fel, tekintettel lévén az esetlegesen 
másként gondolkodók „érzékenységére”.

A Város Képviselő Testülete 2011. máj. 26-i; 35. sz. határozatában jó-
váhagyta a tábla elhelyezését, de nem kötötte ki, hogy mi legyen a tábla 
szövege. Fölállításának időponjául 2011. okt. 23-t jelölte meg.

Tehát lehetőségünk van a tábla szövegét úgy módosítani, hogy az pon-
tosabban fejezze ki az akkor történteket, szélesebb kör véleményét tükröz-
né -ami megnyugvást adna az egykori üldözötteknek, és jobban szolgálna 
tanulságul az utókornak. 

Az augusztus 20-i ünnepségen ismét népes összejövetelt tart a Baráti 
Kör. Ezen alkalommal személyesen is lehet véleményt nyilvánítani, vagy 
megbízni egy társaságot, akik összegezve a véleményeket, végleges szöve-
get alkotnak.

Kérjük azokat, akik a tábla szövegével kapcsolatban írásban szeret-
nék véleményüket nyilvánítani, tegyék meg javaslatukat az alábbi címekre 
megküldve.

Tímár Imre elnök; 1022 Budapest, Eszter u. 8./A; Tel:06-1-326-7567;  
timarimrev@gmail.com

Szabó Béla vez.tag;1022 Budapest, Fillér u. 93. T/F: 06-1-326-6753;    
pille.1@t-online.hu 

Budapest, 2011. június 21.         Őszinte baráti tisztelettel:
Szabó Béla vez. tag; a téma kutatója, 

Hunyad Simon Péter Alapító elnök, volt üldözött

FELHÍVÁS!

Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület a kommunizmus által meg-
hurcolt családok emlékére emléktáblát kíván állítani, az alábbi javasolt 
szöveggel:

A KOMMUNIZMUS ENDRŐDI ÜLDÖZÖTTEI ELŐTT TISZTELEG
A HELYBEN ÉLŐK ÉS ELSZÁRMAZOTTAK 

MEGTARTÓ EMLÉKEZETE

Az emléktáblát az endrődi községháza falára helyezzük, s felavatá-
sára a 2011.10.23-i ünnepségen kerül sor.

Kérjük, hogy akinek lehetősége van, anyagilag támogassa az em-
léktábla felállítását!

A támogatás módja:
az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél személyesen, banki 

átutalással, vagy postai úton, az alábbi cím és számlaszám feltünte-
tésével:

Endrődiek Baráti Köre Egyesület 53200015-11044028
Kérjük, hogy a közleményben tüntessék fel az adomány célját az 

„Emléktábla” kifejezés bejegyzésével.

Az emléktábla felállítása után a Városunk c. újságban nyilvánosan 
elszámolunk a befolyt összeggel. 

A támogatást előre is tisztelettel köszönjük!

Endrődiek Baráti Köre Egyesület Elnöksége

Kedves Barátaink!

Mint mostani Városunk újság „Ragyogj, ragyogj” cikkében is láthatjátok, 
a Kommunisták tettei egy igen széles, de jól meghatározott körre terjedtek ki 
rendkívül durva és embertelen módon. Ez a réteg az úgynevezett KULÁK 
bélyeget viselte. Az általuk elszenvedett eseményeket nyugodtan nevezhetjük 
Kulák Vészkorszaknak vagy Kulák Golgotának.

Tehát úgy érezzük, hogy a tervezett tábla szövegében illik pontosabban 
megnevezni, kik is voltak az „Üldözöttek”, és üldözésük ellenére nem hunyt ki 
szívükből a szülőföld szeretete, tettük milyen szépet és maradandót alkotott. 
Az utókornak is bővebb információval kellene szolgálni, mi is történt Endrő-
dön akkoriban.

Tehát a következő szöveg javaslatot terjesztjük elő, mint egyik lehetséges 
megoldást.

Budapest, 2011. július 25.
Szabó Béla Hunyad Simon Péter

Vez. tag; előterjesztő és kutató Alapító elnök, egykori üldözött, 
előterjesztő

A kommunizmus endrődi üldözöttei előtt tiszteleg a helyben élők és elszár-
mazottak megtartó emlékezete.

Az 1950-es években, az embertelen „osztályharc” keretében, endrődi polgá-
rok (kulákok) százait fosztották meg vagyonuktól, börtönöztek be, többek 
életét elvették. Az elüldözöttek szívében mindvégig élt a szülőföld szeretete, 

ezért 50 évvel ezelőtt megalakították az 
Endrődiek Baráti Körét, 

mely jelenleg is eredményes munkát végez 
városunk, Gyomaendrőd életében.

2011. október 23.
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Kedves vásárlóim!
Nyári ajánlataim:

• Szivattyúk, öntözőtömlők, szórófejek;
• Fűnyírók, sövényvágók, bozótvágók;
• Permetezők, és alkatrészek; Láncfűrészek
• Vegyszerek, műtrágyák, növénytápok, 

gyomirtók;
• Egér- és patkányméreg;
• Munkavédelmi bakancsok, cipők, 

védőkesztyűk
• Fóliák, zsákok, műanyag rekeszek;
• Légyirtók, szúnyoghálók;
• Virágcserepek, virágládák, virágföldek;
• Festékek, hígítók, ecsetek, csempera-

gasztók;
• Szegek, csavarok, kéziszerszámok;
• Bográcsok, bográcsállványok;
• Izzók, elemek, zseblámpák;
• Befőzéshez üvegek; üvegtetők;
• Alu létrák; Titán silicon tömítők; purhabok;

Várom kedves vásárlóimat!
FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

PARTNEROCK Fesztiválra július 15-17-ig a Bowling Treff  Söröző 
udvarára ismét városunkban látogattak a Rock legismertebb és legked-
veltebb együttesei. 

A Neoton együttes után közvetlenül Dr. Latorcai János, az ország-
gyűlés alelnöke köszöntötte a szépszámú rock rajongókat, és átnyúj-
totta Pataki Attilának, az Edda frontemberének, valamint Németh 
Dezsőnek, a fesztivál házigazdájának 60. születésnapjuk alkalmából 
az országgyűlés elnökének emlékplakettjét. Majd a hagyományoknak 
megfelelően következett az Edda együttes, és a szokásos évről évre 
visszatérő vihar is, ami sajnos félbeszakította a koncertet. Szombaton 
a Hooligans csapott a húrok közé, vasárnap pedig városunk kedvenc 
zenekara, a Republic együttes zárta a 10. egyben utolsó PartneRock 
Fesztivált. 

Az elmúlt 10 esztendőben sok élményt, felhőtlen kikapcsolódást, el-
települt gyomaendrődi fi atalok találkozóját is jelentette a rockfesztivál, 
csak reménykedni lehet, hogy valami más néven a következő esztendő-
ben is lesz valami hasonló rendezvény, és a bürokrácia nem szól közbe.

partnerock fesztivál gyomaendrőd

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


