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A tartalomból: CSALÁDI NAP HUNYÁN

Schöneki kórus Endrődön - 13, 20. oldal

Rendezvénynaptár - 8. oldal

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

2011. A CSALÁD ÉVE
„Azért vagyunk a világon, hogy va-

lahol otthon legyünk benne - ismételtem 
el magamban. És éreztem, hogy a szívem 
megtelik nagy és általános meleggel, a lel-
kem megtelik a derűs idő nyugalmával, és a 
szemem megtelik a hajnal harmatával. Las-
san felálltam és azt mondtam: - Igaza van: 
késedelem nélkül haza fogok menni, hogy 
otthon lehessek valahol ezen a világon!”

írta: Tamási Áron 

A család értékeinek felmutatása, intéz-
ményének erősítése érdekében a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia tematikus 
évet hirdetett, amely a Szent Család ün-
nepétől, azaz 2010. december 26-tól 2011. 
december 30-ig tart.

Olyan világban élünk, amely feszített 
tempójával, egyre magasabb követelmé-
nyeivel, állandó megfelelésre kényszeríti 
az embereket, s így egyre kevesebb idő jut 
arra a csodálatos intézményre, amit csa-
ládnak nevezünk. 

Rohanó életünk forgatagában, egyet-
len menedék marad, ahová hazatérhetünk 

megnyugodni, mint egy békés szigetre, és 
ez az otthon. 

A jelent tekintve, egyre több a válás, a 
széthulló kapcsolat, valamint a családta-
lanság. Kergethetjük a karriert, fontosnak 
érezhetjük magunkat ideig-óráig valahol, 
félthetjük az egzisztenciánkat, ám mi más-
ra kellene jobban vigyáznunk, mint ha 
nem a legszentebb dologra, a családunkra. 

Hála Istennek, nem csak negatív pél-
dákat találunk, ha jól körülnézünk, bé-
kességben élő, szereteten alapuló, bol-
dogságra törekvő kis közösségekre is 
bukkanhatunk.

Minden jó család alapja: az elődök 
tisztelete, megbecsülése, a feltétel nélküli 
szeretet és az őszinteség.

Ahogyan a növény sem tud gyökerei 
nélkül sokáig élni, hová tudnánk fejlődni 
a mélyről feltörekvő családi gyökereink 
nélkül? 

A NÁZÁRETI SZENT CSALÁD MIN-
DIG IS A SZERETET, AZ IMÁDSÁG ÉS A 
MUNKA ISKOLÁJA VOLT – hangoztatta 
XVI. Benedek pápa Spanyolországban, a 
Sagrada Familia 
templom felszen- folytatás a 9. oldalon

20 éve történt - a Barátság SE életéből IV. - 
12. oldal (Győztünk!)

A XV. Rózsahegyi Napokról 
és az endrődi találkozóról 
szóló írásainkat az augusztusi 
számunkban is folytatjuk!
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Az endrődi ligetben jó állapotban lévő 3 szoba összkomfor-
tos családi ház melléképülettel eladó. (Marci bácsi háza)

Ár megegyezés szerint. Tel.: 06 30 /2279135 

ENDRŐDI  SZENT  IMRE  EGYHÁZKÖZSÉGÉRT  KÖZHASZNÚ  
ALAPÍTVÁNY 

5502 Gyomaendrőd, Fő út 1. Tel.: 66/283-940

2010. ÉVI  KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

I. Számviteli éves beszámoló a mellékelten csatolva.
II. Az Alapítvány 2009-ben költségvetési támogatásban nem részesült.
III. Az Alapítvány tevékenysége során a saját tőke 2010. évben 392.881 

Ft-tal csökkent.
IV. Önkormányzati támogatás: 450.000,- Ft, NCA pályázaton nyert 

100.000,- Ft, APEH-től az Alapítvány részére felajánlott 1%: 
289.378,- Ft.

V. Tisztségviselők semmiféle juttatásban nem részesültek.
VI. Közhasznúsági tevékenységről szóló tartalmi beszámoló.

2010-ben is folytattuk az alapítók szándékai szerint az endrődi egy-
házi temetők karbantartását, támogattuk 3 fő munkanélküli és ebből 1 
fő roma származású közhasznú munkás bérét, valamint a temetői sze-
mét elszállítását és fi zettük 2 db saját tulajdonú fűkasza javíttatását. A 
keresztfelújításra gyűjtött adományokat 500.000 Ft-ot, a sekrestye fel-
újítására  400.000 Ft-ot utaltunk át a plébánia számlájára. Vásároltunk 
egy új motoros fűnyírót.

Alapítvány bevételei:
64 főtől adomány 372.450,- Ft
Önkormányzattól pályázati támogatás 450.000,- Ft
NCA pályázat útján nyert pénz 100.000,- Ft
APEH-től a felajánlott 1 %-ok összege 289.378,- Ft
2009. évi kamatbevétel 70.669,- Ft
Összesen: 1.282.497,- Ft

Kiadásaink:
3 fő temetői munkás 3 havi munkabér+járulékának 
40 %-a, 

345.400,- Ft

3 temetőből szemétszállítás és ártalmatlanítás ktg-
ének támogatása

183.813,- Ft

Eszközök javítása karbantartása 105.040,- Ft
Postai és egyéb anyagköltség 45.760,- Ft
Eszközvásárlás 66.300,- Ft
Egyéb banki költség: 10.065,- Ft
Terembérleti díj 15.000,- Ft
Téves átutalás visszafi zetése
Kereszt és sekrestye felújításra átutalva

4.000,- Ft
900.000, Ft

Összesen: 1.675.378,- Ft
Tárgyi eszközeink

Bevételeink 1.282.497,- Ft  Előző évi amortizált 
eszközeink

105.920,- Ft

Kiadásaink 1.675.378,- Ft 2009. évi eszközvásárlás 0,- Ft
Csökkenés 392.881,- Ft  Összesen 105.920,- Ft

Értékcsökkenés 60.690,- Ft
Befektetett eszközök 
összesen

45.230,- Ft

2009. évi 
maradvány

2.572.877,- Ft  Folyószámlán 
év végén

1.445.822,- Ft 

Csökkenés 392881,- Ft  Betétszámlán 715.982,- Ft 
2010. dec. 31-i 
egyenleg

2.179.996,- Ft  Házi 
pénztárban

18.192,- Ft 

Befektetett tárgyi 
eszközök

45.230,- Ft  Összesen 2.179.996,- Ft 

Összesen: 2.225.226,- Ft Tárgyi eszközök           45.230,- Ft
Összesen:                2.225.226,- Ft

A teljes vagyonból a kamatok elosztása után a Hunyai rész : 77.300 Ft. 
Köszönetet mondunk minden segítőnknek és adományozónknak. 
Kérjük és várjuk a jövőben is adományikat  és adójuk 1%-nak felaján-
lásait, hogy folytatni tudjuk a 13-éve folyó munkánkat a temetőbe, és 
segíteni tudjuk a templom az orgona állagának megőrzését.
Gyomaendrőd, 2011. április  5.

Ungvölgyi János Hanyecz Vencelné Szabó Zoltánné
kuratóriumi tag hunyai e. k. kuratórium elnöke

35 év Gyomaendrődön

A Fővárosi TEGYESZ 35 éve szervez régészeti és néprajzi 
táborokat a helységben. A táborok a fi atalok épülése mellett ko-
moly tudományos eredményeket hoztak és hozzájárultak a vá-
ros idegenforgalmi perspektívájának szélesítéséhez. 

A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fővárosi fi atalok 
mellett, nagy számú helyi fi atal, valamint a Debreceni Egyetem 
néprajz szakos hallgatói is be lettek vonva a munkálatokba. 

A kezdeti időszakban számos régészeti feltáráson dolgoz-
tak a fi atalok: az Öregszőlőkben, a Hegedűs tanyánál, a Décsi 
Páskumi iskolánál, az Olajosok Kútjánál. Munkájukat dicséri a 
Tájházban levő régészeti kiállítás is.

A legutóbbi évtizedben, a Tájházban levő emlékanyag fel-
mérésében, leltározásában állagmegóvásában, feldolgozásában 
segédkeztek. Munkájukat bemutató fotókiállítást számtalan 
alkalommal rendeztek a városban és Budapesten az országos 
gyermekvédelmi napokon. Utóbbi alkalmak egyikén, a kiállítást 
Várfi  András polgármester és Szonda István múzeumigazgató 
nyitotta meg.

A szabadidő kulturált eltöltéséhez kiváló lehetőséget biztosít 
a város, a Strand, a Payer Kemping. Emellett a fi atalok játékos 
vetélkedő keretében ismerkednek a várossal és annak történe-
tével.

Táborunk támogatóinak ezúton mondunk köszönetet, így 
a Nemzeti Alapítványnak, a Barankovics István Alapítványnak, 
Várfi  Andrásnak és Latorcai Jánosnak.

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 

Az augusztusi számunk a nyári szabadságolások miatt a 
megszokotthoz képest később jelenik meg. Szíves megértésüket 
kérjük kedves Olvasóinktól!

Minden kedves Olvasónknak, Barátunknak kívánunk jó pi-
henést és feltöltődést a nyárra!       A Szerkesztőség

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

A Kistérségi Társulás közös döntéshozatal végett, Gyomaendrődön a 
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános iskola és Diákotthonban ülésezett 
2011. június 29-én. 

Napirendi pontok:
- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális 

Gondozási Központ valamint a térségi humánsegítő Szolgálat 2011. évi 
költségvetésének módosítása

A költségvetés módosítását tette szükségessé: pályázatokon nyert 
pénzeszközök beépítése, központosított támogatások felosztása, intézmé-
nyek saját hatáskörében módosított előirányzatai, főhatóságoktól, pénz-
alapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési 
változásai.

- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában 2011/2012-es 
tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása

A közoktatási törvény fi gyelembe vételével került meghatározásra az 
indítandó tanulócsoportok száma; így normál tagozaton 18 csoport, spe-
ciális tagozaton 2 csoport, diákotthon és napközi otthonos ellátás 14 cso-
port, óvodai feladatellátás 1 csoport, míg a csárdaszállási tagintézményben 
1-1 csoport kerül kialakításra.

- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 2011. évi létszám-
csökkentéséhez kapcsolódó visszaigénylés

Az intézmények főzőkonyháinak központosítása miatt tálalókonyha 
lett kialakítva, illetve ez a feladatcsökkenés maga után vonta a dolgozói 
létszám csökkenését is. (4 fő)

- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon ala-
pító okiratának módosítása

A 2010. évi törvényi változás miatt került törlésre a közszolgáltató in-
tézmény megnevezés az iskola Alapító okiratában.

- Jelzőrendszer házi-segítségnyújtás feladatának koordinálása
Kötelezően ellátandó feladat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

biztosítása. Jelenleg 11 készülék van kihelyezve, melyekről a jelzések a disz-
pécserközpontba futnak be. Az ügyeletes gondozónak a jelzéstől számított 
30 percen belül a helyszínre kell érkeznie, és ha szükséges további intéz-
kedést kell kezdeményeznie a gondozott érdekében. Hunya község kéri a 
Térségi Gondozási Központot, hogy a feladat koordinálását településükön 
is végezze.

Az összevont Képviselő-testület az előterjesztéseknek megfelelően fo-
gadta el az indítványokat.

2011. június 30-i ülés tartalmából:

A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 
37/2007. (IX.30) önkormányzati rendelet módosítása

A Városfenntartó Bizottság ülésén javaslatként vetődött fel, hogy vá-
rosunkban az üzlettel rendelkező vállalkozások az üzletük előtti közterü-
leten ingyenesen, vagy kedvezményesen használhassák engedélyezett 
termékeik reklámozását, forgalmazását. 

Az azonos jogok védelme érdekében azonban célszerű ezt a kedvez-
ményt a lakosságra is kiterjeszteni, mivel ők végzik az előttük lévő közte-
rület gondozását. A használatba vétel bejelentési kötelezettséggel jár, és 
meghatározott időre szól. (Pl. építési anyag tárolása esetében, stb.) Fontos 
kötelezettség még, a használat utáni eredeti állapot helyreállítása, az egy-
séges utcakép folyamatos megtartása, illetve senkinek sem lehet veszé-
lyeztetni a gyalogos és közforgalmat, valamint a tüzelőanyag tárolás céljára 
legfeljebb öt nap állhat rendelkezésre. 

Az általános iskolák napközis szolgáltatásainak megszervezése, 
valamint az óvodák nyári nyitva tartásának tudomásul vétele

A két általános iskola és a közhasznú társaságok fenntartásában mű-
ködő óvodák jelentették a hivatal felé a nyári nyitva tartás rendjét. Önkor-
mányzatunk általános iskolái közös szervezésben meghirdették a nyári 
szünet idejére a napközis ellátást a tanulók számára. A szülők által kitöltött 
nyilatkozatok szerint azonban nem volt kellő számú érdeklődés a szolgál-
tatásra. 

A közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyári nyitva 
tartása és szüneteltetése az alábbiak szerint alakul a 2010/2011-es tanév-
ben:

1. Táblázat
Óvoda Nyitva tartás 

szünetel
Helyettesítő óvoda

Vásártéri Szivár-
vány óvoda

Július 25-től 
augusztus 
29-ig

Margaréta óvoda

Napsugár óvodák A u g u s z t u s 
8-tól 31-ig

Nem merült fel szülői igény óvodai 
ellátásra a bezárás időtartamára

Selyem úti Gyermek-
liget Óvoda

Aug. 1-től aug. 
19-ig

Az óvoda nyitva tartása részleges, 
ezen idő alatt is tudja fogadni azon 
szülők gyermekét, akik nem tudják 
megoldani a felügyeletet

Blaha úti Csemete-
kert óvoda

Július 25-től 
aug. 21-ig

Margaréta óvoda

Polyákhalmi úti Tuli-
pános óvoda

Július 11-től 
aug. 19-ig

Selyem úti óvoda

Jókai úti Margaréta 
óvoda

Június 20-tól 
július 15-ig

Százszorszép óvoda

A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány pályázati kérelme
Az alapítvány képviseletében Nagyné Simon Mária kérelmet nyújtott 

be a Gyomaendrőd Fő út 85. szám alatti telephelyen lévő épület óvodaként 
történő további működtetésre. 

Jelenleg városunkban hét intézmény lát el óvodai nevelési feladatokat.

Engedélyezett férőhely 563 fő
2010/2011-es szorgalmi évben beíratott összes óvodás 456 fő

Népesség nyilvántartó szerinti 3-6 éves korú gyermek 488 fő
2010/2011. tanévben szabad férőhely 107 fő

2011/2012. szorgalmi évre beiratkozott óvodás 412 fő

Az évek óta tartó csökkenő gyermeklétszám miatt városunk Képvise-
lő-testülete 210/2007 (VII:26.) sz. határozat IX. pontja alapján kijelentette, 
hogy óvodáskorú gyermekek számának folyamatos csökkenése miatt, va-
lamint a meglévők szakmai színvonalának biztosítása érdekében óvodai 
férőhelyekre nem kíván feladat-ellátási szerződést kötni. 

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bi-
zottság véleménye:

 - A pályázati kiírást meg kell, hogy előzze (megfelelő indoklással alátá-
masztva) a 210/2007 (VII:26.) sz. határozat IX. pontjának visszavonása

 - Az óvodák szabad férőhely kapacitásának feltöltése
 - Amennyiben kiírásra kerül az épület bérbeadása, arra bárki nyújthat 

be pályázatot
A fent leírtak és az idő rövidsége a miatt a 2011/2012. évi óvodai fel-

adatellátás indítása így veszélyben van.
A szakbizottság észrevételével ellentétben a Képviselő-testület úgy 

döntött, hogy meghirdeti az épületet óvodai nevelés céljára, de önkor-
mányzati támogatás nélkül.

A Térségi Humánsegítő Szolgálat feladatellátás bővítésére irányuló ké-
relme

Az intézmény vezetője 2011. június 6-án azzal a kéréssel fordult a fenn-
tartóhoz, hogy engedélyezze a Térségi Humánsegítő Szolgálat számára az 
alaptevékenységi kör bővítését.

„Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás”
Az intézményvezető Asszony kérelmében leírta, hogy a feladatellátás-

hoz egyharmad részben rendelkezik személyi és tárgyi feltételekkel, illetve 
forrást kell biztosítani a működtetésre is. A feladatellátás során igényelhető 
az alap és kiegészítő társulási normatíva. A képviselő-testületnek az a javas-
lata, hogy meg kell várni az új Közoktatási törvény megjelenését, illetve for-
rást kell keresni a megfelelő működtetéshez. Ezen kívül a későn benyújtott 
kérelem miatt az engedélyeztetésre álló idő sem elegendő. 

Váry József adománya
Váry József Úr 25000 Eurónak megfelelő forint összeget adományozott 

Gyomaendrőd város Önkormányzatának mint közreműködőnek. Az ado-
mányozó kérése szerint az összeget a Gyomán működő, idős embereket 
segítő szociális intézmény javára lehet felhasználni. Az adományozó az 
életminőség javítását az alábbiakban jelölte meg:

Felújítások, bútorok, felszerelési tárgyak, eszközök vásárlására, vala-
mint egészségügyi eszközök beszerzésére.

Váry József adomány 2011. június 1-én megérkezett önkormányzatunk 
bankszámlájára. 

2011. évi köztemetői rekonstrukció
2011. május 9-én bejárás történt köztemetőinkben. A szemle során 

megállapításra került, hogy az alábbi munkák szükségessé váltak temető-
inkben.

 - Ravatalozók körüli vízelvezetés, nyílt és zárt csatornák, áteresz és víz-
nyelők építése, esetenként fakivágás.

 - Meglévő szórt belső utak megerősítése, simító hengerezés,  padka-
rendezés

A belekerülés költsége meghaladja a kétmillió forintot. 
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011-es évben, júniusig 896.615 Ft +Áfát 

költött köztemetőink karbantartására.
A Képvielő-testület határozata szerint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. kö-

teles a rekonstrukciós munkákat elvégezni a kegyeleti szolgáltatásból be-
folyt bevételek terhére.

Környezetszépítő verseny
A 2011-es évben is meghirdetésre kerül városunkban a „Környezetszé-

pítő verseny”. Az elmúlt évek tapasztalataira hagyatkozva hét kategóriában 
lehet ismét nevezni. Egy-egy ingatlan környezetszépítésével csak egy, a ne-
vező által kiválasztott kategóriában lehet versenyezni. 

Az eredményhirdetésre, díjátadásra azonban az elmúlt évektől eltérő-
en, szeptemberi testületi ülés előtt kerül majd sor, ahol a versenyben részt 
vevők ünnepélyes keretek között vehetik át jutalmukat.

Lehóczkiné Timár Irén
Képviselő



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

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

Tímár Máté
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Pedagógusaink II.

„A múlt tisztelete az a vallás, mely az új nemzedék köteléke.
Ne veszítsünk semmit a múltból,
mert csakis a múlttal alkothatjuk a jövendőt!”

(Anatole France)

ENDRŐD
BELTERÜLETI ISKOLÁINAK PEDAGÓGUSAI

 1730-2011

Alt Jánosné
Salamon Terézia  1975-1989
Bábel Sándorné
Szelei Eszter 1976-1989
Bacsa Boldizsárné
Harnos Irén 1955-1990
Bacsó Zoltánné
Oláh Piroska 1987-2002
Bálint Katalin 1966-1973
Barnáné
Bula Judit 1989-1999
  2009-2010
Bela Imréné
Tarr Mária 1969-2001
Benedekné
Pázmány Magdolna1994-2007
Blaskó Jánosné
Bodnár Anna 1978-1994
Borbély Sándor 1950-1975
         ig.: 1950-1975
Budai Béla 1968-1976
Busai György 1987-1995
Czibulka György 1974-2001

Csüllögné
Fekécs Gabriella 1991-2007
Dinya Máténé
Tóth Margit 1976-2001
Dobó Gabriella 1949-1954
Donnák Jánosné
Mikó Anna 1975-1990
Fagyas Mátyás 1975-2001
Farkas István 1966-1994
Farkas Istvánné
Iványi Eszter 1963-1990
Farkas László 1980-1990
Farkasné
Barabás Katalin 1988-1990
  1991-2002
Fülöp Imre 1955-1989
Dr. Fülöp Jenőné 1960-1968
Fülöpné
Takács Ágnes 1984-1994
Gácsi László 1975-1994
Gellai Béla 1985-1994
  1997-1998
Gellai János 1960-1988

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
- legalább 5 év szolgálati idővel rendelkező - PEDAGÓGUSAI

1948-2011

Kedves Olvasók! Az idei Rózsahegyi Napok egyik fénypontja volt az is-
kolában emléktábla-avatás és szentelés a pedagógusok emlékére az éppen 
ötvenéves iskolaépületben.

Ezek az emléktáblák nemcsak az elhunytaknak állítanak emléket, hanem 
azoknak az élőknek is, akik legalább öt évet dolgoztak ebben az iskolában.

Rendhagyó módon újságunk most  nemcsak az elhunytaknak tiszteleg az 
IN MEMORIAM állandó rovatunkban, hanem az élőknek is azzal, hogy két 
részletben leközöljük az emléktáblák teljes tartalmát.

Az alapos kutatómunkáért köszönet illeti Ladányi Gáborné ny. igazga-
tóasszonyt.

Giricz Erzsébet 1984-1996
Giricz Vendel 1975-1991
         ig.: 1975-1991
Giricz Vendelné
Hornok Irma 1974-1991
Giriczné
Darázsi Anna 1979-1990
Giriczné
Varga Erzsébet 1973-1986
  1988-1992
Gresóné
Farkasinszki Katalin 1994-2010
Gyuránné
Baranya Hedvig 1981-1992
Hanyecz Lászlóné
Tímár Judit 1991-2006
Hanyecz Mihályné 
Nándori Terézia  1964-1989
Holubné
Hunya Anikó 1980-1985
Hornok Józsefné
Tropa Róza 1978-1984
Hornok Lajos 1962-1971
Hornok László 1976-1988
Jámbor Lajos 1990-1996
Janurik Judit 1975-1993
Kalmár Vincéné
Uhrin Erzsébet 1960-1968
Kismarton Albertné 1953-1958
Dr. Koleszár Józsefné
Répás Beatrix 1982-2006
Komóczi Attiláné 1973-1975
Tokai Ilona 1987-2010
Kovács Andrásné
Hitcz Ilona 1974-1979
V. Kovács Imre 1947-1958
Kulik Istvánné
Gubucz Margit 1959-2002
Ladányi Gáborné
Varjú Margit 1975-1984
  1986-2003
         ig.: 1991-2003
Laki Sándorné
Szmola Katalin 1951-1954
     ?   -1974
Martinák Imréné
Pintér Ilona 1966-1988
       igh.: 1975-1988
Márton Gábor 1977-1985
Márton Gáborné
Tímár Jolán 1975-1987
Mészáros Pálné
Bezik Mária 1951-1961
Miklós Borbála 1962-1969

Mikula Erzsébet 1979-1988
Molnár Albert 1997-2007
Molnárné
Majoros Katalin 1984-1995
Mravik Márta 1986-2007
Nádas Sándor 1955-1980
      ig.h.: 1955-1975
Nádas Sándorné
Palotai Katalin 1954-1984
Pésó Illés Béláné
Fekécs Irma 1975-1995
Ricsei Balázs 1963-1988
Ricsei Balázsné
Szabó Emma 1957-1981
Rojik Mihály 1974-1982
Sóczó Bálintné
Hegedűs Margit 1980-1993
Szabó Zoltán 1952-1979
Szabó Zoltánné
Farkas Gizella 1955-1993
Szarka Zsolt 1989-1997
Szosznyák Imréné
Dinya Margit 1982-2000
Tankó András 1956-1968
Tankó Andrásné
Szabó Irma 1956-1982
Tímár Gergelyné
Fraknói Erzsébet Piroska  
  1953-1962
Tímár Imréné
Kathy Mária 1955-2003
Tímár Sándor 1975-1999
Tímár Sándorné
Fekécs Margit 1969-1999
Tóthné Rojik Edit 1988-1999
Dr. Valach Béláné
Palov Ágnes 1974-2008
Varga Lászlóné
Gellai Ilona 1985-1996
Varjú Imréné
Magyar Margit 1959-1966
Varjú József 1975-2003
   koll.ig.: 1975-1980
       ig.h.: 1980-2003
Vaszkó Irén 1948-1957
  1965-1978
Vincze Lászlóné
Szabó Edit 1959-1997
Vincze Tamás 1993-2001

(Forrás: Rózsahegyi Kálmán 
Kistérségi Általános Iskola törzs-

könyvei, anyakönyvei)

A ligeti iskola első tanévének 50. évfordulója 
tiszteletére állíttatták:

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 
nevelőtestülete,

Endrődiek Baráti Köre Egyesület,
Honismereti Alapítvány

2011.
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Sorozatunk előző  -II.-  számában (2011. 
június) ízelítőt adtunk arról, hogy az ún. „ku-
láküldözés”-nek kitett ártatlan gazdaemberek 
és hozzátartozóik, milyen kíméletlen módon 
voltak céltáblái az osztályharc mindenre elszánt 
végrehajtóinak.

Hogy az eszement gyűlöletkeltés még mivé 
tudott torzulni azt a következő jegyzőkönyvek 
bemutatásával ismertetjük.

Az alábbi kép az 1951. május 6-i Endrőd 
Nagyközség Tanácsülése jegyzőkönyvéből kivett 
részlet.

Az orvosok is kártékony kizsákmányolók 
voltak.

A Tanácsnak egy orvos tagja is volt. Jellem-
ző a gondolkodásmódra, senki nem intette le 
a hőbörgőket, hanem azzal zárult az ügy, hogy 
majd később lesz haddelhadd a gaz kizsákmá-
nyolóknak.

Aztán néhány évvel ezután jött el a nagy le-
hetőség, amikor mód nyílt bátor Kommunista 
módon bosszút állni az egyik legjótékonyabb 
orvos -özvegyén és gyerekén. Mert az a doktor 
viszonylag fi atalon 1956 márciusában meghalt.

A következő jegyzőkönyveket Dr. E. Szabó 
Zoltán nyugdíjas főiskolai rektor gyűjtötte ki 
a békési levéltárból nemrégen. Látjuk majd, ő is 
hátrányosan lett megítélve, pedig tanító-tanár 
édesapja még egy iskolát is alapított saját erejé-
ből Polyákhalmon.

Az ügyek passzív főszereplője Dr. Ugrin 
Nándor urológus-szülész orvos, aki ekkor már 
halott volt.

Tudni kell róla, ő alapította az endrődi szü-
lőotthont, és ha kellett kint éjszakázott a ta-
nyákon is világra segítve az akkor még bőséges 
gyermekáldást. Ezek száma 25 éves működése 
alatt legalább 5000-re tehető.

Azonkívül az 1935-ös csendőrsortűz alkal-
mával ő mentette meg  a legtöbb sebesült életét.

Végül tisztes kisbirtokkal is rendelkezett – 
kb. 45 kh - de ezt mind még 1945! őszén az ál-
lamnak (földigénylőknek) ajándékozta.

Tényleges elszenvedő az akkor 18 éves 
fi ú,  Ugrin Nándor volt, aki később mint Dr. 
egyetemi adjunktus-ként ment nyugdíjba. Még 
édesanyját, a csöndes szelíd úriasszonyt is célba 
vették.

Következnek a jegyzőkönyvek, amennyire 
lehet rövidítve.

A. Első menet 
7/1957. Jegyzőkönyv az 1957. május 10-én 

megtartott vb. ülésről.

Jelen vannak Magyar István, Koloh Imre, 
stb. Igazoltan távolmaradt: Rácz István, Gellai 
Imre. stb

Magyar István előadja, hogy a szeghalmi 
gimnázium igazgatója véleményt kért .. (nevek) 
.. és Szabó Zoltán, endrődi diákokról és szüleik-
ről, akik most mennének az egyetemre.

Továbbá özv. Uhrin Nándorné és fi a Uhrin 
Nándorról.”

21/1.  határozat
A végrehajtóbizottság .. (nevek) .. és Szabó 

Zoltán tanulókat nem javasolja továbbtanulni, 
(hogy miért nem: csak! Szerk.) míg nevek)… 
tanulókat javasolja továbbtanulni.

Uhrin Nándor ügyével kapcsolatban pedig 
ki kell vizsgálni, hogy özv. Dr. Ugrin Nándorné 
az ellenforradalmi mozgalomban részt vett-e, és 
ha nem vett részt, úgy fi ának a továbbtanulását 
szintén javasoljuk.

Határidő: május 16. Végrehajtásért felelős: 
Tímár Imre v.b. titkár  

B. Második menet

13/1957. Jegyzőkönyv az 1957. május 26-án 
megtartott tanácsülésről

Jelen vannak: 47 fő, dr. Vörös Béla, ... stb. 
Igazolatlanul távol maradt: 45 fő (Borbély Sán-
dor, Márton Gábor,  stb.)

Elnök egy egészen új kormányrendeletet 
ismertet a tanácsüléssel, … engedjük-e, osz-
tályhelyzete, nevelése olyan-e, amely méltóvá 
teszi arra azt a tanulót, hogy később vezetőink 
legyenek … ezt tanácsülési határozattal lehet 
eldönteni.

A tanácstagok körzetükben ismerik válasz-
tóikat, … ha tanácstagja nem volt jelen, nem 
tudjuk az illetőt javasolni. 

… „özv. Dr. Ugrin Nándornéról kérnek vé-
leményt, mert fi a jelentkezett egyetemre.

(Miután beigazolódott hogy özv. Dr. U. 
Nándorné semmiben sem vett részt, az előző 
határozatot sutba vágva, neki estek simfölni az 
elhunyt apát és ezt kiterjesztették fi ára is, aki 
semmiben sem vett részt. Szerk.)

Vaszkó Mihály felszólalásában felhívja a fi -
gyelmet az ilyen egyénekre, akik kulák családból 
származnak. Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy 
egyetemi ifj úságunk olyan személyekből állja-
nak, akik a munkáshatalomért tudnak fegyvert 
fogni, és nem ellenforradalmat szervezni. Nem 
javasolja.

Szabó Zoltán pedagógus is csatlakozik Vasz-
kó felszólalásához, és vegyük fi gyelembe - arra 
kéri a tanácsülést -, hogy olyan körülmények 
között nőtt-e fel az az ifj ú, akit javasolnak képes 
lesz-e, tudja-e felépíteni ezt a szocialista társa-
dalmat. Nem javasolja Ugrin Nándor egyetemre 
engedését.

Dr. Vörös Béla nem értett egyet a két felszó-
lalóval, mert szerinte a fi ú elhalt édesapja bár ku-
lák volt, életmódjával mégis példamutató ember 
volt. Nagy igyekezettel vezette a szülőotthont és 
az anyák és gyermekek megmentésével olyan er-
kölcsi nívót ért el, hogy nem érdemli meg a fi a, 
hogy származása miatt ketté törnék életét. Nem 
helyesli, ha ledobják, mert az apja nem úgy élt, 
mint kulák, rendes ember volt.

Fekécs Mihály fenntartja azt az állítását, 
hogy a vér nem válik vízzé. Aki kulák nem érez 
a dolgozókkal, bár nem volt olyan rossz ember 
az apja, a dolgozókkal mégsem érzett és a fi a sem 
fog érezni. Nem helyesli, ha engedjük egyetem-
re.

Smíri István meglepőnek tartja, hogy a ta-
nácstagság véleménye így megoszlik egy kulák-
kal szemben. Mi osztályhű ifj akat akarunk és mi 
ne eresszük ki őket, úgyis elég  sok kulák fi óka 
befurakodott még ma is a minisztériumok és 
nagy vállalatok vezetésébe, azon kell lennünk, 
hogy kisöpörjük még a bentlévőket is, nemhogy 
még utánpótlást küldjünk belőlük. Nem java-
solja. (Itt már szinte fajelméleti mérce látszik 
kitünni. Szerk.)

Dinya Elekné felszólalásában előadja, hogy 
ő is felvitte a fi át egy felsőipari iskolába és még 
csak szóba sem álltak ott a tanárok a munkás 
szülőkkel, fi gyelembe sem vették a munkás fi -
ukat, csak az előkelőbbeket vették fel. Az ő fi a 
is kitűnő tanuló volt és egy kulákcsemete meg 
3-as alig birt lenni, szintén endrődi, azt meg 
felvették. Mi nem október 23-át akarunk, mi 
csak dolgozó, velünk együttérző ifj akat akarunk 
egyetemeinken látni, mégha ez a tanár uraknak 
vagy egyeseknek nem is tetszik. Nem javasolja.

(A fentit külön kiemeltük, mert a buta-
ságnak és rosszindulatnak egy olyan példá-
ja, amin hanyatt lehet esni, hogy létezett egy 
olyan rendszer, ahol ilyen emberek mások sor-

sáról dönthettek. Szerk.)
Elnök ezután szavazatra tette fel a dolgot, 

mivel a vélemények megoszlottak, és a tanács-
ülés határozatot hozott.” …

3/3. „Határozat. 
A tanácsülés   XY… endrődi Sugár u….sz. 

alatti fi atalt  egyetemi  tanulmányra javasolja.
Dr. Ugrin Nándorné fi át Ugrin Nándort 

egyetemre nem javasolja.
R. T. …. endrődi Hunyadi utcai lakost egye-

temi tanulmányra nem javasolja. 
R. T. árva, gondviselője: Z. X. volt. Körzetük 

tanácstagja: Giricz János, .. egyáltalán nem java-
solja. Körülményei, nevelése nem teszi méltóvá 
az egyetemre.

Míg .. (nevek).. és Szabó Zoltán fi atalok ja-
vaslatát a jövő tanácsülésen határozza el, mivel 
azok a tanácstagok, akiknek a körzetébe laknak, 
ezen a tanácsülésen nem jelentek meg. (Tehát a 
T. tag elvtárs hangulata döntött valaki életút-
járól. szerk.) 

Határidő: június 15.
Végrehajtásért felelős: 
Tímár Imre vb. titkár.

C. Harmadik menet.
4/1957 Jegyzőkönyv 1957. június 23-án 

megtartott tanácsülésről.

Jelen vannak: 48 fő Sárhegyi András, Szabó 
Zoltán, stb; …

Napirendi pontok közül: 1. – Főiskolára, 
egyetemre jelentkezett fi atalok elbírálása. Elő-
adó: Magyar István vb. elnök/

Magyar István előadja, hogy D. M. fi a jelent-
kezett főiskolára, a tanácsülés tegye meg javas-
latát.

Fadgyas Mátyás tanácstag körzetébe tarto-
zik, előadja, hogy a fi ú apja rendes munkásem-
ber, főiskolai felvételét javasolja.

Hanyecz Ernő, apja Elek, iparos, dr. Cseh 
József tanácstag felvételét javasolja. Itt a véle-
mények megoszlanak, elnök szavazásra teszi fel, 
12:11 arányban a tanácsülés  úgy döntött, hogy 
felvételét nem javasoljuk.

Szabó Zoltán, apja Elek. A körzetéhez tar-
tozó tanácstag felvételét javasolja mivel igen jó 
tanuló.

Szabó Zoltán előadja, hogy a főiskolára való 
felvételét ő is javasolja. A tanácsülés úgy dönt, 
hogy felvételét javasolja.

T. S., apja S., foglalkozása orvos. Dávid Vin-
céné előadja, hogy felvételét az egyetemre java-
solja, mivel apja mint orvos a községben közsze-
retetnek  örvend, az ellenforradalomban  nem  
tevékenykedett, akkor is a betegek gyógyítását 
tartotta a legfontosabb feladatának. A tanácsülés 
egyetemi felvételét javasolja.

Hegedűs Pál továbbtanulásával kapcsolat-
ban Gyebnár Lajos tanácstag elmondja, hogy 
apja rendes dolgozó ember, felvételre javasoljuk.

4/1. „Határozat
A tanácsülés Szabó Zoltán, .. (nevek)  

endrődi lakosok továbbtanulását, illetve főisko-
lai felvételüket java-
solja,

Ragyogj, ragyogj, csillagom! - III.

folytatás a 9. oldalon
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A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

HITTAN FELNŐTTEKNEK II.
A hét szentség: 2. A bérmálás szentsége

Mi a helye a Bérmálás szentségének az üdvösség isteni tervében?
Az Ószövetségben a próféták megjövendölték, hogy az Úr közölni fog-

ja a Lelket a várt Messiással és az egész messiási néppel. Jézus egész élete 
és küldetése teljes közösségben folyt a Szentlélekkel. Az apostolok Pün-
kösdkor megkapták a Szentlelket, és hirdették „Isten nagy műveit” (ApCsel 
2,11). Ők a megkereszteltekkel kézrátétel által közölték a Lélek ajándékát. 
Az Egyház a századokon át szüntelenül a Szentlélekből él és közli Őt gyer-
mekeivel.

Miért nevezzük Bérmálásnak vagy Konfi rmációnak?
A második szentséget a keresztségi kegyelmet megerősítő és meg-

szilárdító hatása miatt nevezzük Bérmálásnak vagy Konfi rmációnak. A 
magyar Bérmálás szó a szláv bermovaty ’megerősít’ szóból származik. A 
Konfi rmáció a latin confi rmatio ’megerősítés’ magyarosítása. A keleti egy-
házakban krizmálásnak, ’megkenésnek’ nevezik a szent müronnal való 
megkenés miatt.

Mi a Bérmálás szentsége szertartásának lényege?
A Bérmálás szertartásának lényege a szent krizmával (a püspök által 

konszekrált balzsamos olajjal) való megkenés, melyet kézrátétel közben 
végez a bérmáló, s közben elmondja a szentségi szavakat. Nyugaton e 
megkenés a megkeresztelt homlokán történik e szavakkal: „N…, vedd a 
Szentlélek ajándékának jelét!” A bizánci szertartású keleti egyházakban a 
megkenés a test más helyein is történik, ezzel a formulával: „A Szentlélek 
ajándékának pecsétje.”

Mi a Bérmálás szentségének hatása?
A Bérmálás hatása a Pünkösdhöz hasonlóan a Szentlélek különleges 

kiáradása. Ez a kiáradás a lélekbe eltörölhetetlen karaktert pecsétel, és a 
keresztségi kegyelem növekedését eredményezi: mélyebbre gyökereztet 
az istengyermekségben; szorosabban egyesít Krisztussal és az Ő Egyhá-
zával; föléleszti a lélekben a Szentlélek ajándékait; különleges erőt ad a 
keresztény hit melletti tanúságtételre.

Ki veheti föl ezt a szentséget?
Fölveheti az és föl is kell vennie annak, de csak egy alkalommal, aki 

már meg van keresztelve. Ahhoz, hogy a fölvett szentség hatékony legyen, 
a bérmálkozónak a kegyelem állapotában kell lennie.

Ki szolgáltathatja ki ezt a szentséget?
Rendes kiszolgáltatója a püspök. Így mutatkozik meg a megbérmált és 

az Egyház kapcsolatának apostoli természete. Amikor pap bérmál – ami a 
keleti egyházban általános, a nyugati egyházban rendkívüli –, a püspökkel 
és az Egyházzal való kapcsolatot a pap mint a püspök munkatársa és a 
püspök által konszekrált krizma fejezi ki.

JÚLIUSI ÜNNEPEK
  1. péntek:  Jézus Szentséges Szíve
  2. szombat:  Sarlós Boldogasszony
  3. vasárnap:  Évközi 14. vasárnap
  4. hétfő:  Portugáliai Szent Erzsébet
  5. kedd:  Zaccaria Szent Antal áldozópap
  6. szerda:  Goretti Szent Mária szűz és vértanú
  9. szombat:  Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap vértanú
10. vasárnap:  Évközi 15. vasárnap
11. hétfő:  Szent Benedek apát, Európoa fővédőszentje
13. szerda:  Szent Henrik
14. csütörtök:  Lelliszi Szent Kamill áldozópap
15. péntek:  Szent Bonaventura püspök, egyháztanító
16. szombat:  Kármel-hegyi Boldogasszony
17. vasárnap:  Évközi 16. vasárnap
18. hétfő:  Szent Hedvig királynő
20. szerda:  Szent Apollinaris püspök és vértanú
21. csütörtök:  Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító
22. péntek:  Szent Mária Magdolna
23. szombat:  Szent Brigitta szerzetesnő
24. vasárnap:  Évközi 17. vasárnap
25. hétfő:  Szent Jakab apostol
26. kedd:  Szent Joakim és Szent Anna, Szűz Mária szülei
27. szerda:  Szent Charbel Makhlouf áldozópap
29. péntek:  Szent Márta
30. szombat:  Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök
31. vasárnap:  Évközi 18. vasárnap

JÚLIUSI MISEREND
Endrőd

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

Szent Gellért Iskola kápolnájában
A nyári vakáció alatt nincs mise!

Hunya
Plébános szabadsága alatt: vasárnap: délután 16 órakor 

Kedden, elsőpénteken és szombaton este 6-kor rózsafüzér. 

Gyoma
Vasárnap fél 12-kor

Elsőáldozás Endrődön

Elsőáldozás Hunyán

Bérmálkozás Endrődön
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
Idegen nyelvi verseny

Idén már harmadik alkalommal rendeztük meg iskolánkban a 
4-8. évfolyamon versenyünket idegen nyelvet tanuló gyerekeknek.

A témát a mai életből merítettük: a németesek a düsseldorfi  Eu-
rovíziós dalfesztivált, az angolosok pedig az ifj ú angol királyi párt 
mutatták be képek segítségével, plakáton. Délután iskolánk ebéd-
lőjében nyelvi ismereteikről tehettek tanúbizonyságot egy teszt 
formájában, majd a mai korból zenefelismerés volt, valamint egy 
műveltségi kvízt töltöttek ki. A kellemesen elfáradt gyermekeket 
édességgel és oklevéllel jutalmaztuk.

Varjú Diána és Fasoláné Mucza Irén

Kirándulás Mezőberénybe

2011. május 31-én „varázslótanoncokként” léphettünk be a 
mezőberényi Petőfi  Sándor Gimnázium kapuin. Déltől kezdve 
rendhagyó órákon vehettünk részt: Olasz, Angol, Kémia, Biológia 
és még sorolhatnám… Voltak, akik halat boncoltak, míg mások ké-
miai egyenletekkel birkóztak. Az utolsó órán mindegyik csapatnak 
az előző órákon szerzett ismereteiket kellett „tesztelniük”, totó se-
gítségével. Ezek után a kollégiumban tartottak bemutatót a gimná-
zium testvérvárosáról.

Közben pedig a bográcsokban már paprikás krumpli rotyogott. 
Következett az eredményhirdetés, melyen 2., 3., illetve az 5. helye-
zést tudhattunk magunkénak. Végül jóllakottan és élményekkel 
gazdagon tértünk haza.

Ronyecz Nikolett 7. a osztályos tanuló

Gyula a foci szemszögéből

    2011. június 10-én  Gyulán vehettünk részt a  SZEKIF- Grosics 
Akadémia I. Labdarúgó Tornáján. Igaz álmosan, de elindultunk a 
nagy megmérettetésre reggel nyolckor. A csapat már nagyon izga-
tott volt, az unalmas út ellenére. A buszon egész végig arról beszél-
gettünk, hogyan is fogunk játszani. Körülbelül 50 perc után léptünk 
a tettek mezejére. Ekkor láttuk meg a csodás pályát, ahol a fű is igazi 
profi zmusra utal. Az ellenfelekkel hamar összebarátkoztunk, ennek 
köszönhetően a hangulat is kitűnő volt, és nagyon jót játszottunk. 
Mikor a pályára léptünk, izgatottak voltunk, de az első meccs tel-

jesítménye után zsebünkben érezhettük a további győzelmet. Talán 
ennek köszönhetően a döntőig masíroztunk, de utolsó ellenfelünk 
jobban teljesített. A jól megérdemelt kupával, második helyezéssel 
térhettünk haza. 

Köszönjük a szervezőknek, hogy lehetővé tették a tornán való 
szereplésünket, és bepillantást engedtek az Akadémia életébe. El-
képzelni sem tudtunk volna szebb pénteket!

Mile Dávid 7. a osztályos tanuló

Bemutatóóra a Szent Gellértben

2011. május 26-án Szabó Anikó kolléganő bemutatóórát tartott 
testnevelés tantárgyból, a KPSZTI által szervezett továbbképzések 
anyagából. Az órán azok az alsó tagozatos diákok vettek részt, akik 
kiemelkedően teljesítenek a testnevelés órákon. A foglalkozáson a 
játékos sportverseny gyakorlatanyagából összeállított feladatokat 
láthattunk. Az óra tartalmas, fi gyelemfelkeltő és gördülékeny volt. 
Sok új ötletet merítettünk a látottakból. 

Köszönjük, hogy részt vehettünk!
Szabóné Vaszkó Éva

Tájékoztatás

Hulladékgyűjtésünk idén is szép eredménnyel zárult, 
amelynek árából trambulint vásároltunk, a fennmaradó ösz-
szegből pedig minden osztály sportszereket kap. Természe-
tesen a kiemelkedő eredmények jutalmazása sem maradhat 
el, hiszen – Jézus szavaival élve – „méltó a munkás a maga 
bérére” (Lk 10,7).

Itt szeretnék köszönetet mondani egész tanévi munkájáért 
kollégáimnak, minden kedves szülőnek, tanítványainknak, Ivá-
nyi László atyának, legfőbbképpen pedig Fenntartónknak.

Lukács László
igazgató

Konfi rmáció volt a gyomai református templomban
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Árpád-házi Szent Kinga (1224 - 1292)
Ünnepe: július 24.

*Magyarország, 1224. †Stary Sącz (Ószandec), Lengyelor-
szág, 1292. július 24. 

Kinga az imád-
ságban, a szegények 
szolgálatában tűnt ki 
királynéként is, szer-
zetesként is. Példá-
ja nyomán erősödjön 
imaéletünk, és ke-
ressük azt a módot, 
ahogy ma az igazán 
rászorulókat megta-
lálhatjuk, és őket se-
gíthetjük. 

Kul túr tör ténet i 
ismereteink alapján 
köztudomású tény, 
hogy az Árpád-ural-
kodóház bővelkedik 
szentekben. IV. Béla, 
„második államalapí-
tó” királyunk nővérét, 
Erzsébetet, két leá-
nyát, Margitot és Kin-
gát szentté, egyet pe-
dig, Jolánt boldoggá 
avatták. Az említettek 

közül Szent Erzsébet a legismertebb magyar szentünk vi-
lágszerte, Szent Margit pedig szinte a teljes magyar nyelv-
területen betölti ezt a kultúrtörténeti szerepet. 

A legkevésbé ismert Árpád-házi szent nem más, mint 
Szent Kinga, aki V. Boleszláv lengyel fejedelem hitveseként 
Kunigunda néven lett Lengyelország és Litvánia védőszent-
je. A lengyelek „népük anyjaként” tisztelik. 

Esztergomban született 1224. március 5-én IV. Béla 
magyar király és Laszkarisz Mária bizánci császári herceg-
nő elsőszülött gyermekeként. 

Kingát gyermekkorától mély vallásosság jellemezte; 
fiatalon szüzességi fogadalmat tett, életét Istennek aján-
lotta. 1239-ben Boleszláv lengyel fejedelem feleségül kérte 
a tizenöt éves Kingát; az ifjú lengyel királynét fényes dia-
dalmenet kísérte Esztergomtól Krakkóig. Kérésére királyi 

férje tiszteletben tartotta szüzességi fogadalmát, sőt, maga 
is fogadalmat tett.

Kinga teljes hozományával hozzájárult a tatárok elleni 
védelemhez; a tatárjárás után pedig adományokkal járult 
hozzá az ország újjáépítéséhez: kórházakat, templomokat, 
kolostorokat építtetett; köztük a nagy kulturális jelentő-
ségre szert tevő ószandeci ferences kolostort. 1249-ben 
hazalátogatott Magyarországra, hogy édesapjától kérjen 
segítséget a nélkülöző lengyel nép számára. Ekkor kap-
ta ajándékba a máramarosi sóbányát. A híres bochniai 
sóbányákat (Wieliczka) 1251-ben nyittatta meg. 1257. 
március 2-án Boleszláv király, kimutatva háláját felesége 
országépítő tevékenysége iránt, oklevélben neki adomá-
nyozta a Krakkótól délre eső Szandec tartományt, ahol az 
említett klarissza kolostort alapította.

1279-ben, negyvenévi házasság után eltemette férjét: 
Belépett a klarisszák közé, és Istennek szentelte életét, 
bár a lengyelek kérték, hogy vegye át az ország kormányzá-
sát. 1284-től haláláig az ószandeci kolostor apátnője volt. 
1292. július 24. halt meg.

VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá avatta. II. János 
Pál pápa 1999. június 16-án iktatta a szentek sorába. 

Árpád-házi Szent Kinga a sajátjaként szerette második 
hazáját, Lengyelországot és annak népét. Királynőként sze-
rették és tisztelték, jóllehet Kingát kevésbé az uralkodói 
stílus, sokkal inkább a szolgálat jellemezte.

A wieliczkai sóbányában Szent Kinga tiszteletére kápol-
nát avattak, amelyet „földalatti templomnak” is hívnak, és 
főként a szent ereklyéinek őrzésére szolgál. Ez a sóbánya 
egyik legnagyobb attrakciója, mivel ez a terem a világ leg-
nagyobb földalatti temploma. 101 méter mélyen van, hosz-
sza 54 m, szélessége 18 m, magassága 12 m. Padlója egysé-
ges sóból faragott lapokból áll, a hatalmas sókristályokból 
összeállított csillárok a mennyezetről 12 m-re lógnak le. 
A kápolnát az Újszövetségből vett jelenetek domborművei 
díszítik (többek között a „Menekülés Egyiptomból”, „A ti-
zenkét éves Jézus tanít a templomban” és az „Utolsó va-
csora” és egy több mint száz éves betlehem. A főoltár Józef 
Markowski alkotása; Szent Kinga szobrát, és a két mellék-
alak, Szent József és Szent Kelemen szobrát tartalmazza. 

1999-től itt látható II. János Pál szobra is, Stanisław 
Anioł bányász alkotása. A kápolnában misét tartanak a 
védőszent, Szent Kinga és Szent Borbála napján és kará-
csonykor. Hála a kitűnő akusztikának, a kápolnában kon-
certeket is rendeznek. 

2011. július-augusztusi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén 

  Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)

VII. 6; 18-20 ó Galaktika Baráti Kör Gyoma, Katona J. Műv. Közp
Gyoma, Kossuth út 9.

info@galaktikaklub.hu

VII. 15-17;
16 órától

PartneRock Fesztivál
Szórakoztató zene, neves fellépők.

Bowling Treff  Étterem  5502 Gyomaendrőd, 
Fő u. 81/1

Németh Dezső
                         06-66-282-048

VII. 24; 9-18 ó Viharsarok Kupa -kajak-kenu és sárkányhajó nép-
szerűsítő verseny

Gyoma, Hármas-Körös, szabadstrand Czikkely Katalin.: 
                          06-30 267-6179

VII. 25;
 8-11:30 óra

Véradás. Vinni kell: TAJ k; Szem.ig+lakcím
Véradó ért. Véradás előtt étkezni!

Gyoma, Katona J. Műv. Közp
Gyomaendrőd, Kossuth út 9.

                          06-66-283-524

VIII. 5.-7; XV. Jubileumi Nemzetközi Volkswagen 
Bogártalálkozó. Rendkívül gazdag program

Liget Fürdő
 5500 Gyoma, Erzsébet l.  2.

Kardos Ferenc
                           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. 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

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Szerkesztőség
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Családi nap Hunyán
telésekor. – Napja-
inkban az életkörül-

mények megváltoztak, hatalmas technikai, 
társadalmi és kulturális fejlődés zajlott le. E 
fejlődésnek együtt kell járnia az erkölcs, a 
mások iránti fi gyelem fejlődésével. Védeni 
és segíteni kell a családokat, hiszen az em-
beri élet alapja az egy férfi  és egy nő közötti 
nagylelkű és felbonthatatlan szeretet. Az 
igazi család abszolút értelemben alapvető 
vonatkozási pontja a társadalom építésé-
nek, a személy átfogó fejlődésének, az élet 
befogadásának. A család témájára való 
utalás rendkívül időszerű napjainkban. 
Kultúránk és társadalmunk ezzel szemben 
gyakran nem védelmezi a családi élet di-
menzióit. Szabadság csak ott születhet meg, 
és maradhat fenn, ahol szeretet és hűség 
uralkodik. Hogyan alakul a családok sorsa 
Európában, különösen pedig hazánkban? 
Ez a kérdés alapvető emberi problémát tár 
fel: milyen helyzetben van ma Európa, mi-
lyen állapotban élnek földrészünkön, külö-
nösen hazánkban az emberek? Kortársaink 
közül sokan abban akarják megélni sza-
badságukat, hogy mindentől függetlenítik 
magukat, semmire nincsenek tekintettel, a 
másik emberre sem, a közösségre sem, a sa-
ját jövőjükre sem. A kellemes közérzetnek 
ebben a bűvöletében könnyen megeshet, 
hogy nem vesszük észre: elmúlik az élet, s 
amire lehetőségünk volt tegnap, az holnap-
ra már a múlté. 

Pedig olyan lények vagyunk, akiknek a 
fejlődéséhez is, a fi zikai, szellemi, lelki ér-
tékekben való gyarapodásához és kitelje-
sedéséhez is, szüksége van a jó közösség, a 
szerető család biztonságára. 

Társadalmaink irányvesztésének vilá-
gos jele a népesség fogyása. Hazánk lakos-

sága az idén tízmillió 
alá csökkent. Pedig 
a család egészséges 
működése egyben a 
társadalom egészsé-
gének is fokmérője. 

Európában min-
denki elismeri, hogy 
súlyos népesedési 
probléma alakult ki. 
Az életszövetség a 
férj és a feleség köl-
csönös javára, s az új 
emberi élet elfoga-
dására és nevelésére 
irányul. 

Mintha félnénk 
attól, hogy igent 
mondjunk az életre! 

A mai városi, de 
egyre inkább a vidéki 
élet is úgy szervező-
dik, hogy nagy ne-
hézséget jelent népes 
családot fenntartani. 
Az anyaságot a tár-
sadalom nem mindig 
becsüli meg kellően. 

A gazdasági vál-
ság és a munkanél-
küliség szorongást és 
félelmet hoz sok csa-
lád életében. 

„Család, légy az, 
ami vagy!” 

A családév sze-
retné erősíteni a csa-

lád belső identitását, 
ugyanakkor szeretné 
tudatosítani a család 
missziós felelősségét.

Harminc esz-
tendeje annak, hogy 
1981-ben II. János 
Pál pápa kibocsátotta 
Familiaris consortio 
kezdetű apostoli 
buzdítását a keresz-
tény család feladatai-
ról a mai világban. A 
Püspöki Konferencia 
a 2011. évet a Család 
Évének nyilvánítot-
ta. Döntésüket az a 
szándék vezérelte, 

hogy felkeltsük az emberek szívében a sze-
retet és a felelősség érzését a társadalom 
legfontosabb intézménye, a család iránt. 

Kedves jelenlévők!

Vigyázzunk egymásra! Gyermekein-
ket tiszteletre neveljük, mindig az jusson 
eszünkbe, hogy majd mi is annyi tiszteletet 
kapunk tőlük, amilyen tiszteletre neveltük 
őket mások iránt. 

Persze nekünk is jó szóval kell szeretni 
gyermekeinket. 

A család éve alkalmából kívánok min-
denkinek békét és szeretetet.

Petényi Szilárdné
Hunya polgármestere

folytatás az 1. oldalról

2011. év Hunya Községért kitüntető cím birtokosa Hanyecz 
Vencelné a településen végzett karitatív munkájáért

(De már ez barátunknak 
1 év késést eredményezett. 
Szerk.) míg H. E.. és U. I.--- főis-

kolai felvételét nem javasolja. 
Határidő: június 30. Végrehajtásért felelős: Tímár Imre vb. titkár „ 

* * *
Megjegyzés: Az eredeti jegyzőkönyvek a Békés Megyei Levéltár Fiók-

levéltárában (Békés)  találhatók. E feljegyzést ezek alapján készítette: Dr. E. 
Szabó Zoltán. (Kivonatolta: Szabó Béla)

* * *
A szerkesztő hozzáfűzése. A fenti idézetek tipikus példája az ún. 

„Kontraszelekciónak” Ez a kiválasztási módszer hatott az élet min-
den területén, ipar, mezőgazdaság, kultúra stb.. Ez eredményezte azt a 
helyzetet, hogy a Magyar gazdaság a háború előtt, az európai gazdaság 
70%-os szintjén állott, 1989-re 30%-ra esett, és ma is ott vagyunk.

A dokumentumok alapján kitűnik, hogy egy dologban azért End-
rőd minden környező települést fölülmúlt. A kulákokkal szembeni el-
járás keménységében és mértékében.

Folytatjuk, üdvözlettel: Szabó Béla

folytatás az 5. oldalról



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Tisztelt Olvasó!
Endrőd tehetséges embereinek életét, munkásságát gyűj-

tötte hangyaszorgalommal Márton Gábor tanító úr. Rózsahe-
gyi Kálmánról és Farkas Imréről született írásai könyv alak-
ban is megjelentek. Sajnos sok gyűjtése kéziratban maradt, 
melynek közlése az utókor feladata. Múzeumunk 2008-ban 
kiadta egy anekdota gyűjteményét. Marci bácsi feldolgozta 
Uhrin Péter endrődi parasztfestő életrajzát, mely napjainkig 
is csak kéziratban pihen. Ebből az anyagból válogattam egy 
rövid részletre valót, melyet megosztok Önökkel.

Uhrin Péter 1887. május 
22-én született Uhrin Mihály 
és Tímár Katalin ötödik gyer-
mekeként. Péter tehetsége 
már kiskorában megmutatko-
zott.

„Mikor 1893-ban beirat-
kozott az első osztályba, 
nemcsak gyermektársai, de 
tanítója: Szebeni László is 
kiváltotta csodálatát, azáltal, 
hogy „akkurátus lovat, mar-
hát, malacot, kutyát, puly-
kakakast kanyarított pillanat 
alatt a táblára. Nemcsak a 
keze mozgott boszorkányo-
san, hanem az esze is vágott. 
Mikor harmadik és negyedik 
osztályosan Endrőd jó nevű 
igazgatómestere elé került, az 
már nagyon szép sikert jósolt 
a gyermeknek. Még a tanító-

ját is lerajzolta pár vonallal, mikor elnadrágolta az egyik lurkót. De 
olyan élethűen ábrázolt, hogy a mestert és a delikvensét mindenki 
első látásra felismerte.” (Márton Gábor: Az endrődi parasztfestő, 
Uhrin Péter élete.5.p.) 

Uhrin Mihályt, Péter édesapját felkereste a tanító és javasol-
ta, hogy tanítassák a gyereket, de az apa nem volt elragadtatva 
az ötlettől és azt mondta: „Parasztemberek vagyunk mi, tanító úr, 
uraknak való művészet ez.” (Márton Gábor közlése 2007.)

A felcseperedő parasztfiú már csak ráérő idejében rajzolgatott, 
hiszen egész napját lekötötte a családi gazdaságban folyó mun-
ka. Az ifjú Péter 1908-ban vonult be Kecskemétre katonának, mint 
honvéd-huszár. A katonai szolgálat alatt több szabadideje volt, mint 
otthon és újra előkerült vázlatfüzete, melybe sorra lerajzolta kato-
natársait, a kaszárnyát, valamint a honvágy enyhítésére az endrődi 
gazdaságukat tanyával, lovakkal és egyéb jószágokkal. Három év 
szolgálat után leszerelt, s haza térve a család ellenkezése ellenére 
feleségül vette a szegény hentes lányát „szép” Tímár Jolánt.

Az esküvő után beiratkozott a novemberben induló gazdakép-
ző tanfolyamra, hogy a gazdálkodás akkori korszerű módszereit 
megismerje. Az előadások jegyzeteihez szemléltető rajzokat ké-
szített.

„Élmény még ma is kézbe venni az 1910-ben egyszerű paraszt-
gazda által vezetett füzetet. Az utolsó huszonnégy oldalt rajzokkal 
tömte tele... A paraszti élet egy-egy mozzanata került ceruzával a 
papírra...

A pár vonallal odavetett rajzok az ugari tanyájukat, tanyára gya-
logosan igyekvő parasztokat, lóháton közlekedő embereket, őrletni 
igyekvő falusi embereket, étkezéshez készülő huszárokat ábrázolt. 
Egy rajznak az a címe: Angyali csík szállítása lovon. A másiké: A 
hízók szállítása.

Disznóölés, fejés, szalma szállítása lovon, gyalog, szekéren. 
Őrletés tragaccsal, vállon, kocsin. Szánkón farsangolni indulók, 
rönköt húzatók, lovát ugrató paraszt, paraszttal társalgó huszár, 
szántás kettes ekével, a boronáló paraszt pipára gyújt, vásárra 
marhát vezető házaspár, ekhós szekérrel vágtató ökrös fogat, pi-
henő lovak sárban elült taligán pipázó paraszt, mákot törő férfi, 
trágya szállítása és szórása, görényfogás-nyolc képes sorozata.” 
(Márton G:)

Ebből az időből nem maradt fenn kidolgozott képe. Mindig csak 
télen festett, amikor a mezőgazdasági munkák szüneteltek, és 
a jószág gondozása mellett volt egy kis szabadideje. Ekkor már 
nemcsak ceruzával, hanem olajjal készítette képeit. A kész képe-
ket a tornácra akasztotta ki, s ha valakinek megtetszett valamelyik, 
azt szívesen neki ajándékozta. Így kallódtak el értékes képei, nagy 
részéről még leszármazottai sem tudnak. 

1911-ben Péter lefestette feleségét, mely portré ma az endrődi 
részen lévő könyvtárban látható. 

1912 februárjában megszületett első gyermeke Péter. Az első 
világháború kitörésével a hadköteles férfiak, így Uhrin Péter is be-
vonult és az 5. honvéd lovashadosztály törzséhez osztották be. 
A villámháborúnak indult előrenyomulás csakhamar lelassult,és 
évekig tartó véres öldökléssé vált. 1915. szeptember 15-én a 
Dneszternek a Szerttel való összefolyását követő kanyarban vívott 
harcban súlyos lábsérülést szenvedett. A folyóvölgyben létesített 
segélyhelyen gyors ellátásban részesítették. Erről az eseményről 
később készített egy megrendítő festményt. A lábsérülése mellé 
még súlyos tüdő és szívbetegség is társult. A leszerelés után a 
Rózsahegyi gyógyintézetbe került. A lassú felépülés üres óráiban 
a betegszoba egyik sarkában kis műtermet alakított ki és lefestette 
bajtársait, orvosait.

1918. év elején tért végleg haza szülőfalujába, a hadsereg le-
szerelte, mint harminc százalékos hadirokkantat. A román meg-
szállás nemcsak a lakosok élelmét és értékeit dézsmálta meg, 
hanem sajnos Uhrin Péternek jó néhány festménye is a „műértők” 
vandalizmusának áldozata lett.

Uhrin Péter magányos volt művészetében, a környezete cso-
dálattal párosult haszontalansággal nézte, a családja pedig a 
festegetés abbahagyását sürgette. Az 1920-as évek végén ösz-
szebarátkozott Papp Zsigmond gyomai parasztemberrel, aki te-
hetséges kőfaragó, festő, ezermester volt. A kettőjük magányos 
megnemértettsége szoros barátsággá kovácsolta őket. Papp Zsig-
mond is hasonló indíttatású parasztművész volt, aki egy festészeti 
mesteriskolai jelentkezés sikertelensége miatt megmaradt gazdál-
kodónak. Mindketten belesüllyedtek a falu sarába, csöndjébe és 
csupán saját gyönyörűségükre alkottak. 

Az 1920-30-as években Uhrin Péter igazi falusi témákat festett. 
A „Munka a fonóban? Tollfosztók, Nyomtatás a szérűn stb” című 
képek. Hiteles képet festett az akkori Endrődről. Az endrődi komp, 
a Mókó-féle szélmalom stb. élethű és hiteles ábrázolásával.

A mindig vállalkozó szellemű Uhrin Péter kiutat keresett a szét-
forgácsolódott családi földbirtok kiegészítésére, s így gyermekei 
jövőjének megalapozására. Báró Huszár László póhalmi birtokát 
bérletre hirdették meg, az elsőként jelentkezett. A hatalmas bir-
toktestet csak összefogással lehetett megművelni s ezért maga 
mellé állította a bérlők közé Rácz Lajost (a későbbi országgyűlési 
képviselőt), Vaszkó Pált, Hunya Eleket, Cmarkó Istvánt, Vaszkó 
Mihályt (később országgyűlési képviselőt), Tímár Andrást, Hornok 
Mátyást, Bulla Lajost, Hornok Józsefnét, Klimo Eleket stb. a 800 
kh szántó és 400 kh legelő megművelésére. A bérletből hamaro-
san földvásárlás lett, s ki-ki annyit vett, persze hitelre, amennyit 
vállalni tudott. A török időkben elpusztult Póhalom ekkor ünnepelte 
második születésnapját. A majorság épületeit, melyeket nem tud-
tak hasznosítani lebontották és abból az anyagból építették fel ta-
nyájukat az új telepesek. A kastélyból kultúrtermet alakítottak ki, a 
jószágállományukat a volt uradalmi hodályokban együtt tartották. 
Ebből az időszakból való Uhrin Péter Póhalom múltja jelene és 
jövője című három képből álló festménye. 

Uhrin Péternek egyetlen kiállítása volt életében az 1930 évek-
ben Budapesten, melyen nagy sikert aratott. A kiállított képeit a 
szervezőknek ajándékozta.

A második világháború viharában, amikor minden fia a fronton 
volt érte a halál 1944. szeptember 5-én. 

Halála után az átalakított Dombszög vendéglőben rendeztek 
kiállítást tisztelegve a nagytehetségű parasztművész 
emlékének. 

Márton Gábor kutatásai alapján összeállított Uhrin 
Péter képek jegyzéke a következő:

Toldi a nagy fával. 1906. akvarell
Babáj Miska betyár menekülése. 1907. akvarell
Az első szabadság. 1910. akvarell

Endrőd őstehetsége - Uhrin Péter parasztfestő 

 



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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„Nagyapám, Csapó János a nemzetek között az angolokat sze-
rette a legjobban, sokat beszélt róluk. Még emlékszem néhány do-
logról nagyapámmal kapcsolatban. Magas, rendkívüli erősen fejlett 
szép testű ember volt. Nagybátyjánál Csapó Mihálynál örökösként 
nőtt fel mint béresek bérese. A rengeted erős munka izmossá tette. 
Egy ujja olyan vastag volt, mint nékem három. Ma látni sem lehet 
olyat. Nem volt kövér, cirka 100 kg, karcsú, ideális szép szobrász 
alakkal rendelkezett. Történt egyszer, hogy egyik fekete csikó háttal 
beleesett a jászolba. A cselédek vagy négyen ki akarták venni, de 
nem bírták. Nagyapám kint jár a dűlőn kiszaladtam hozzá; Nagy-
apám jöjjön be azonnal a tanyába, mert a Holló a jászolba fekszik, 
az emberek nem tudják ki venni. „Bementünk a tanyába az istállóba. 
Na! Mi van itt? Kérdezte. De hamarosan tisztában volt a helyzettel; 
odament a jászolhoz, az egyik karját alátette a csikó a nyakának, a 
másik kezivel átnyúlt a csikó hátsó lábáért, mire jól megfi gyeltük vol-
na a csikó már át is volt emelve, egymaga emelte ki. A cselédek csak 
összenéztek. Nagy pipás volt nagyapám. Többször megtörtént, hogy 
a szárat igazította a pipában, a pipa pedig összeroppant. „ Na! fene 
egye meg!” e szavakkal keresett másikat. Éjjel még az ágyba is pi-
pált, hosszú szárú pipából. Rendesen arról tudtuk meg, hogy elaludt, 
a pipa kiesett a szájából, s koppant a padlón, ő azonban aludt to-
vább. A tanyában mindig egyenes szárú veres cserép pipát használt, 
tucatjával vette nyelestül. Az volt a szokása, hogy ahol kiégett a pipa 
vagy valamit meg kellett fogni, ott letette és az ott is maradt. Ha is-
mét rá akart gyújtani, nem igen kereste. Az ajtó mellett volt egy téka, 
abban voltak a pipák felszerelve, vett elő egy újat. Volt rá eset, hogy 
a téka kiürült, a pipák elfogytak, akkor elindult a tanya körül keresni, 

„Egy nyughatatlan cselekvő ember” - Papp Zsigmond önéletrajza II.
nekem is szólt, „gyere, fi am keressünk pipát!” Eredmény mindig volt, 
legrosszabb esetben kért valamelyik béresétől. Azt tán mondanom 
sem kell, hogy a kapott pipa is valamikor az övé volt.

Apám Körözs gátja tetejéről egy rakott kocsival leborult, és sú-
lyos beteg lett. Kocsira nem ülhetett és ezért felhagyott a gazdál-
kodással. Nagybani disznó hizlaláshoz fogott. Egyszer nagyobb fal-
ka uradalmi süldőket vásárolt, mivel volt elég pénze nagyapámmal 
társult. A hizlalás eleinte ment zavartalanul. Egy alkalommal belejött 
a dög (sertésvész), ami abban az időben nem volt újság. Egyik haj-
nalban kopognak az ablakon, nagyapám volt. Apám ablakot nyitott, 
„Hát tudsz aludni, te Zsiga?” Kérdezte „Tudok ídes”, „Én nem tudok! 
Kimegyek a Páskomba megnézem a disznókat” felelte. A disznók 
közül a szokásos százalék elhullott, a többi rendbe jött s meghíztak. 
A disznók szépek letettek, s apám Bécsbe szállította őket (vasúton). 
Mikor onnan megjött, átküldött nagyapámért, hogy elszámoljanak. 
Rendesen megtörtént az elszámolás. Papiroson ki lett mutatva min-
den kiadás, bevétel külön feltüntetve a jövedelem. Apám a jövede-
lem felét kézpénzben kiolvasta és oda nyújtotta Nagyapámnak. Reá 
nézett, s a pénzt eltolta magától; „nékem nem kell legyen a tied az 
egész, de engem többet társnak na híjjál, nyugodtan akarok aludni!”, 
felelte. Nem is lettek többet társak. 

Apám Vésztőn született 1859 évben. Szülei még gyerekkorá-
ban meghaltak. Testvérei Gábor, Teréz és Sándor. Anyagilag teljen 
tönkrementek. Gábor és Teréz Gyomára kerültek. Gábor eleinte mint 
tanító működött, tizenhárom élő családja volt. Teréz Krucsó Eleknek 
lett a felesége, kilenc élő családjuk volt. Mindkét család rendes va-
gyonnal bírt, de később anyagilag tönkrementek. Sándor Vésztőn 
maradt hét családdal, ő lett volna apám gyámja. Anyagilag ő is telje-
sen tönkre ment. Elúszott az apám öröksége is, Sándor nagybátyám 
később családjával együtt kiment telepesnek a Krassó-Szörény vár-
megyei Igazfalvára, utódai most is ott élnek. Apám, mikor az iskolát 
elhagyta, elszegődött cselédnek, cselédkönyvit még most is őrzöm. 
Mezőberényi tót gazdáknál szolgált. Apám részére néhány száz fo-
rint, vagyonának a töredéke, az árvaszéknél volt letétbe, de senki 
nem tudta, hogy ő hol van. A sógora D. Kincses István vésztői lakos 
faluról falura kereste, mire a berényi tanyák közt megtalálta. Így ke-
rült vissza Vésztőre s onnat Gyomára, Teréz nénnyihez ki a tanyára, 
ismét cselédsorba. Onnat vonult be katonának az I.sz. huszárezred-
hez. Katonaidejét kitöltve oda is került vissza. (a tanyára)

Mint említettem nagyapám a nagybátyjánál, Csapó Mihálynál volt 
örökös, kinek sora szintén azonos volt apáméval, a cselédsorssal. A 
tanya szomszédos volt a Kruchió tanyával. Anyám CSAPÓ Julianna 
sokat volt a tanyán, és így került össze apámmal. Apám, mikor meg-
nősült lovat vett s földet bérelt, fuvarozgatott. Egy alkalommal rakott 
kocsival a Körözs gátjáról leborult, súlyos beteg lett, s sokáig nem 
tudott kocsira ülni s ekkor fogott hozzá a disznóhizlaláshoz. Majd 
később kereskedéshez. Néhány év múlva - mint már említettem - 
apám megvette a Rákóczi út 14 sz. alatti házat. Megemlékszem itt 
ez idő tájt Apám és Laci öcsém között lezajlott eseményről. Egyik 
karácsony estéjén történt. A vacsora vége felé tartottunk. Laci, mint 
rendesen mos is csintalankodott. Szódavízzel kezdett engemet lo-
csolni. Többször fi gyelmeztettem, hogy a víz a lámpára fröccsen s a 
üveg eltörik. „Nem majd vigyázok én rá, a csőre teszem a kezem”, 
felelte. Amint a cső végire tette a kezit s a nyomót megnyomta, a 
víz széjjelfröccsent. Jutott a lámpaüvegre is . Az üveg elcsattant s 
a lámpa elaludt . Setét lett. Öcsém erre a setétben ki az udvarra, 
onnét az utcára, mezítláb, hajdonfejt, kiskabátban térgyigérő hóban, 
végig ordította a Rákóczi utat. Bár akkor még egy szóval sem bán-
totta senki. Végül nagyszüleim cselédlánya csalogatta be hozzájuk. 
Ennek is verés lett a vége, s az üveg ajtón egy karika is kitört. Egy 
másik alkalommal a jobb alkarja tört el, bal kezibe vette a törött kart 
s nagymamáék kapujához támaszkodva várt. Nagymama kiment a 
kapuba; „Hát, te mit csinálsz itt”? - kérdezte tőle „eltört a kezem” 
mutatta a lefele csüngő kart nagymamának. Az persze megijedt, 
gyere azonnal apához, vigyen orvoshoz. Öcsém csak akkor kezdett 
el sírni, de nem azért, hogy félt az orvostól, hanem félt apámtól. A 
kötözést aztán vitézül állta. Így alakult aztán a helyzet, hogyha ven-
dég jött a házhoz Anyám rendesen így mutatott be bennünket Lacira 
mutatva; „ez a szebbik fi am” reám mutatva; „ez meg a jobbik fi am”. 

Amikor elemi iskola V-ik osztályát elvégeztem, mint más évek-
ben is, ismét a tanyára mentem ki, kanászkodni.” 

közreadja:
Cs. Szabó István
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A Gyomaendrődi FC labdarúgói számára 
június 11-én befejeződött a 2010-11. évi baj-
nokság. A véghajrá igen jól sikerült, hiszen az 
utolsó öt fordulóból négy mérkőzést nyert meg 
a csapat. Ezzel a sikeres véghajrával a csapat 
magabiztosan benn maradt a Megyei I. osztályú 
bajnokságban, a végső helyezésünk a 10. lett. Ez 
ugyan elmaradt az év elején kitűzött céltól, de a 
sok viszontagság, ami egész év közben kísérte a 
csapatot a végére csak jóra fordult.

Az utánpótlás csapatunk viszont nagyszerű 
helyezést ért el a bajnokság végére, megszerezték az előkelő harma-
dik helyet. Egész évben egyenletes, jó teljesítményt nyújtottak, ami-
nek eredménye ez a siker. Dicséret illeti a csapat minden játékosát, 
valamint edzőjét, Gál Istvánt. A játékosok az utolsó hazai mérkőzé-
süket követően egy kis ünnepség keretén belül vehették át a bronz-
érmüket a szép számú közönség előtt.

A lejátszott mérkőzések eredményei:

2011. 05. 28.     Gyomaendrődi FC – Körösladány MSK     3 : 1
                          G.:  Werle T. (3)
                          Ifi .:   3 : 0    G.: Csapó Zs. (2), Bukva T.
    
A mérkőzés kezdetétől csapatunk lépett fel kezdeményezőbben, 

és azonnal irányította is a játékot. A sorozatos helyzeteket követő-
en az első negyedóra végén gólt lőttünk Werle lévén, ezzel megsze-
reztük a vezetést. Ezt követően is irányítottunk, és a félidő közepén 
jött az újabb találat, a félidőben már kettővel vezettünk. A második 
félidő kissé langyosra sikeredett, hiszen nekünk nem kellett tovább 
törni magunkat, mert nagy ellenállásba nem ütköztünk. A félidő kö-
zepén ismét a sokadik helyzetet követően megszületett a harmadik 
gólunk, amelyet szintén a kitűnően játszó Werle Tibor szerezte, aki 
mesterhármast ért el a mérkőzésen, hiszen mindhárom gólunkat Ő 
szerezte. A vendégek az egész mérkőzés alatt kevés ellenállást tanú-
sítottak, így könnyű hazai győzelem született.

2011. 06. 04. Mezőhegyesi SE – Gyomaendrődi FC     0 : 3
                    G.:  Molnár T. (2), Mester L.
                      Ifi .:  2 : 4  G.: Bukva T., Csapó Zs., Dávid I., Gábor V.

A mérkőzés elejétől a vendégcsapat irányította a mérkőzést, lát-
szott az elszántság és a győzni akarás. A mérkőzés első harmadában 
egy szép támadás végén sikerült is megszerezni az első gólunkat. Ez-
után a hazai csapat is aktívan részt vett a játékban, több alkalommal 
tették próbára kapusunkat, aki állta a próbát és mindent védett. Az 
első játékrész végén már kettő volt az előny: Mester Levente ezúttal 
egyedül volt a kapussal szemben, s ebben a helyzetben nem lehetett 
hibázni, 0-2! 

A második félidőben már mindkét csapat beletörődött az ered-
ménybe, a hazaiak nem tudtak ezen változtatni, míg a gyomaendrődi 
csapat a félidő közepén még lőtt egy gólt, amivel végképp eldöntöt-
te a mérkőzés sorsát. A látottak alapján teljesen megérdemelt siker 
született.

2011. 06. 11.     Gyomaendrődi  FC – Csabacsűd SE     2 : 3
                          G.: Molnár T., Mészáros D.
                          Ifi .:   5 : 2    G.: Csapó Zs. (2), Számel P., Dávid I., 

Bukva T.

A hazai, Gyomaendrődi FC csapatának tét nélküli hazai mérkő-
zés lett az utolsó forduló, míg a vendégek számára egy győzelem és a 
vetélytársak esetleges botlása még harmadik helyet is érhetett volna 
a bajnokságban. Ennek megfelelően kezdett a vendégcsapat, és egy 
jól eltalált szabadrúgással hamar vezetést is szerzett. A második fél-
időre azért csak magára talált a hazai együttes is és egy jó iramú mér-
kőzésen, ahol váltakozva estek a gólok a jobban küzdő Csabacsűd 
sikeresen begyűjtötte a három pontot. Küzdelmes, harcos mérkőzést 
láthatott a közönség. Jó és igazságos játékvezetés.

Fülöp Zoltán

Befejeződött a labdarúgó-bajnokság

20 éve történt
A Barátság SE életéből IV.

A megye II. osztályba való felkerülés egyre nagyobb felada-
tot adott labdarúgó csapatunknak és a vezetőségnek. A vezetőség 
Szakálos Ernő, Dobó Imre, Szigetvári Béla elsőszámú feladata közé 
tartozott, hogy egy ifj úsági csapatot szervezzen meg. 

A felnőtt csapat a feljutásért Németh Dezsőtől egy komplett zöld-
fehér Adidas felszerelést, valamint egy pár Adidas futballcipőt kapott 
ajándékba a sikeres feljutásért. Óriási segítség volt ez az egyesület-
nek, hisz nagyon kevés költségvetésből tudtunk gazdálkodni. Nem 
utolsó sorban most már két csapatról kellett gondoskodnia az egye-
sületnek. Sok szurkoló is segítette a csapatot pl.: Dinya Gyurka bácsi, 
Vaszkó András, és lehetne sorolni a végtelenségig.

Az ifj úsági csapat a helyi iskolák tanulóiból kerültek ki. A felnőtt 
csapat kerete a sikeres megyei III. osztályban szerepelt keretre épült.

1993. augusztus 15., szombat, megyei II. osztály bajnoki nyitány:
Kondoros–Barátság SE 0:0, 1:1 G.: Pataki.
Nagy S.– Gecsei, Karácsony, Balázs, Gellai – Juhász, Gardi, Forgács, 

Polányi – Pataki, Szabó Cs.
Idegenbeli pontszerzéssel kezdte a csapat a megye II. osztályú sze-

replést. A továbbiakban pedig sikerült 10 bajnoki mérkőzésen meg-
őrizni veretlenségünket. Főleg idegenben szerepelt jobban a csapat, 
a zárt védekezés sikeresnek bizonyult. Bajnokesélyes csapattá léptünk 
elő. Szakálos Ernő fogalmazta meg jól: „a csapat nem azért szerepel 
itt, ebben a bajnokságban, mert csak ennyit tud, hanem azért, mert a 
szabályok szerint itt kötelező szerepelnünk”.

Hazai mérkőzéseinket legtöbb esetben 400 néző kísérte fi gyelem-
mel, de nagyon sokan elkísérték a csapatot idegenbeli mérkőzéseink-
re is. 

Egy idegenbeli mérkőzés utózengéje: Doboz–Barátság SE 1:2 a 
mérkőzés után a „B” közép rendszeres mérkőzéslátogatói Vaszkó And-
rás, Márton Gábor, Császár Ferenc gratuláltak a döntetlen eredmé-
nyünkhöz, rövidnek érezték a mérkőzés idejét, szívesen izgultak volna 
még, hátha nyerünk.

Kissé megdöbbentünk, de mondtuk is azonnal, hogy mi ezt a 
mérkőzést megnyertük. Vagyis kiderült, szurkolóink az első félidő 
ideje alatt valahol Sarkadon keresték csapatunkat, így nem láthatták 
vezető gólunkat.

Ha már „az izgalmas” mérkőzésekről van szó meg kell említeni Csa-
nádapáca–Barátság SE 2:3, G.: Gardi, Gyányi, Palercsík. A mérkőzésen 
Gulyás játékvezető 13 sárga lapot osztott ki, volt 2 kiállítás, csapatunk 
70 percen keresztül emberhátrányban játszott és 10 emberrel fordí-
totta meg a mérkőzést 0:1-ről. Ez volt idegölő mérkőzés!

Az ősz folyamán, ami minden csapat életében előbb vagy utóbb 
bekövetkezik, 25 bajnoki mérkőzés után elvesztette a csapat veretlen-
ségi sorozatát Békéssámsonon.

Nagyon sok csapat kettős erőbedobással küzdött ellenünk, hisz 
mivel bajnokesélyes csapattá nőtte ki magát együttesünk, mindenki 
ellenünk akart bizonyítani, hisz az rangot jelentett a kis csapatoknak.

A soron következő hazai mérkőzésünket megnyertük, de a Gyulai 
Magán SE elleni bajnoki mérkőzésen ismét súlyos vereséget szenved-
tünk. Az utolsó őszi szezonzárásra, ha nehezen is, összeállt a csapat, és 
5:0-s győzelemmel zárta a megyei II. osztályú őszi szezont. Várta a csa-
pat a téli pihenési időszakot, hisz kemény másfél év volt mögöttünk. 
Nem fi zikai, hanem idegi fáradtság mutatkozott minden játékoson, 
hisz győzelmi kényszerben voltunk mindig, mert csak sikeres szerep-
lések után tudtunk támogatókat, szponzorokat szerezni.

Folytatjuk
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Olvasóink írják...
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Fél évszázad eltelt…
(Elmélkedés)

írta Benke Mária „Török Baba”

Ötven év, az nem nagy idő,
hogy elszaladt mégis.

Volt ebben már nagyon sok jó,
szomorú meg szép is…

Eljöttek a diáktársak:
minden jót kívánni!
Kivel, mi volt 50 évig

nem győzzük kivárni…
Elszálltak az évek hamar,

észre sem vettük,
a szél vihart kavart:
Megöregedtünk…

Gyermekeink, unokáink,
szeretettel vesznek körül

ugyanúgy mint nagyapáink
s az ember ennek örül…

Jó így együtt látni egymást
örülni, hogy élünk.

Várni, látni a változást
mi semmitől sem félünk…

Deres hajunk, kopaszodunk,
pocakot eresztünk…

Az egészség legyen dalunk
nagyokat nevessünk…

Kik elmentek már örökre
Rájuk emlékezzünk.

Tisztelet, megbecsülés övezze
csendben elmélkedjünk…

Végezetül azt kívánom
éljünk sok-sok évet.

Találkozzunk megint itthon
várjuk, kívánjunk jó egészséget…

Endrőd, 2011. május 14.

Bizony lassan két éve annak, hogy a 
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus 
Schönekben vendégeskedett. Alig érkeztünk 
haza, máris mindenki tervezte az újbóli talál-
kozást ezúttal Magyarországon. Ottani ven-
déglátónk, a Junger Chor Intonation karnagya 
már 2009 őszén elküldött nekünk egy cso-
dálatos öt tételes művet, Lorenz Maierhofer 
Missa Lumen című miséjét, hogy ez legyen 
közös szereplésünk egyik darabja. Néhány 
hónap múlva – ilyen a német precizitás – kö-
zölték érkezésük pontos napját: 2011. június 
2-a. 

Lázas tervezgetésbe kezdtünk: a kórusta-
gok hónapokig előtakaréskoskodtak a ven-
déglátásra, önállóan és az OMart Kulturális 
Műhellyel közösen pályáztunk több-kevesebb 
sikerrel, s nem utolsó sorban különböző fellé-
péseinken érleltük a Missa Lumen egyes téte-
leit.  A határidő közeledtével pontról pontra 
kidolgoztuk a négy nap programját, szétosz-
tottuk a feladatokat, és…

Június 2-án csütörtökön délelőtt repülővel 
érkeztek vendégeink Budapestre, ahová busz-
szal mentünk értük. A Tímár Panzióban fog-
laltunk számukra szállást. Ebéd után a Kner 
Nyomdaipari Múzeumot és a Városi Képtárat 
mutattuk meg nekik. Különösen nagy hatás-
sal volt rájuk Corini Margit festészete. Vacso-
ra előtt még próbáltak másfél órát, majd a Fé-
szek presszóban találkozott össze a két kórus 
teljes létszámmal, ahol örömmel ölelkeztek 
össze a régi barátok. A jó hangulatú vacsora 
természetesen énekléssel zárult.

Az Intonation másnap délelőtt városunk 
három általános iskolájában adott rövid íze-
lítőt repertoárjából. A gyerekek mindenhol 
vastapssal köszönték meg a nem mindenna-
pi élményt. A délutáni strandolást a másna-
pi műsor főpróbája követte az endrődi Szent 

Imre templomban. Izgalmas volt először 
átélni a közös művek együtthangzását. Ezen 
az estén, a panzióbeli vacsorán adtuk át egy-
másnak ajándékainkat. Mi egy-egy Junger 
Chor Intonation feliratú mappát készíttettünk 
a vendég kórusnak, ők pedig karácsonyi dalo-
kat tartalmazó kottafüzettel leptek meg ben-
nünket. Vacsora utánra néhány népdallal és 
citera muzsikával készültünk, aminek sokkal 
nagyobb sikere lett, mint amire számítottunk. 
Egyetlen dalt akartunk megtanítani német 
barátainknak, de ők szinte mindegyiket ve-
lünk énekelték. 

Szombaton délelőtt Szarvasra utaztunk 
sétahajózásra és az első Kárpát-medencei Ha-
lászléfőző Magyar bajnokságra, ami egyben 
helyet adott a X. Suttyomba Népzenei Fesz-
tiválnak is. A Suttyomba zenekar meghívásá-
ra ez alkalommal halászlét ebédeltünk, amit 
kellemes magyar népzene és néptánc aláfes-
tés közben fogyasztottunk el. Indulás előtt a 
szarvasi tűzoltóság invitálására szétnéztük a 
tűzoltó laktanyában, és egy kis locsolkodással 
hűsítettük magunkat (és egymást). 

Hazaérkezve újabb próba következett, 
majd este hatkor a várva várt hangverseny. 
Hihetetlenül jólesett látni, hogy a német kó-
rus a tőlünk kapott kék mappával érkezett a 
templomba, ami teljes színösszhangban volt 
a fellépő ruhájukkal. Először a mi blokkunk 
hangzott el, azt követte a vendégek önálló 
produkciója, majd az összkari mű, a Missa 
Lumen, amelyet a két karnagy, Michael 
Knopke és Gecseiné Sárhegyi Nóra felváltva 
vezényelt. Befejezésül előadtunk egy német 
és egy magyar művet is közösen: A. E. Grell 
Herr, deine Güte… kezdetű többszólamú mű-
vét és Kodály Esti dalát, melyet már jól ismer-
tünk, hiszen Schönekben is ezzel zártuk közös 
hangversenyünket. A szűnni nem akaró taps 

hatására a közönség bevonásával elénekeltük 
még az előző este tanult Tavaszi szél vizet 
áraszt… kezdetű szép magyar népdalt.

A záró vacsorán a Körös étteremben Várfi  
András polgármester úr vendégei voltunk. A 
terhektől felszabadulva, ha lehet, még jobb 
hangulatban telt az este, mint azelőtt. Karve-
zetőnk meglepetéssel is kedveskedett a két kó-
rusnak: egy hatalmas tortát rendelt megem-
lékezve arról, hogy az Junger Chor Intonation 
ebben az évben ünnepli megalakulásának 
10.-, a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamara-
kórus pedig 15. évfordulóját.

Másnap délelőtt a búcsúzkodás könnyek 
és mosolyok között zajlott. Sok-sok köszönő 
ölelést kaptunk, s ígéretet arra, hogy egy év 
múlva várnak bennünket Schönekbe. Azóta 
telefonon és interneten is több kedves üze-
net érkezett, sőt akadnak, akik tervezik, hogy 
néhány hónapon belül újra ellátogatnak hoz-
zánk.

Programjaink megvalósításában segít-
ségünkre volt Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzata,

Várfi  András polgármester, a Városi Zene- 
és Művészeti Iskola, Tímár János és Tímárné 
Editke, Poharelec László, a Civis Bau Meister 
Kft ., a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság, a 
Liget fürdő, a Kner Nyomda Zrt., a  Liget für-
dő, a Városi Képtár, a Sikér Kft ., a Suttyomba 
Alapítvány, a Kner Imre Gimnázium, a Liviel 
Kft ., Gschwindt és társa Bt., Bagi László, a 
videokrónika szerkesztője, a Mobil-busz Kft ., 
Demeter István szarvasi hajóskapitány és La-
katos Tibor.

Köszönjük szépen!
Oláh Gizella

Vendégünk volt a schöneki Junger Chor Intonation

Az én falum: Endrőd
írta: Benke (Török) Mária

Hármas-Körös partján fekszik,
napsütésben átmelegszik.
Füzek lombja árnyat rejt

andalogva szívem elmereng.

A gyermekkor játék volt itt.
Szt. Imre templom harangja kondít,

állok meghatottan, kis falumban
emlékek rohannak meg titokban…

Szép kis falum, ma már város
az utcája már nem sáros.
Fejlődik, változik minden

itt lakóknak „gondja nincsen”…

A holt Körös, s a liget,
mint megannyi pompás sziget,

a világot tán’ bejárnám
ezt a pompát nem találnám…

Ide köt a sok-sok emlék
itt születtem, éltem nemrég.
Minden ember, ismerősöm,

Ki „elment” is a szívemben őrzöm.

Jó ide vissza-visszajönni,
múlton szépen elmerengni
Élményeket kell gyűjteni

emlékezni, s nem feledni…

Endrőd, 2011. május 13.

képek a 20. oldalon
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Jutalomúton Budapesten

A Rózsahegyi vetélkedő nyertes csapatai egy budapesti kirándulá-
son vehettek részt május 29-én, vasárnap. Az egész napos program első 
állomása a Nemzeti Színház volt, ahol a Berzsián és Dideki című darabot 
nézhettük meg. 

Az előadás előtt egy kísérő segítségével bejárhattuk a színház tereit, 
rövid történeti áttekintést kaptunk, kulisszatitkokat tudhattunk meg. 
Majd megkerestük Rózsahegyi Kálmán képét, amit megkoszorúztunk és 
a nyolcadikos tanulók Marci bácsi versét mondták el. A gyerekek nagy 
izgalommal várták az előadást, Berzsián, a költő, szerepében Stohl And-
rás játszott. 

A színház előtti parkban sétálva híres színészek szobraiban gyö-
nyörködhettünk, a bokrokból kialakított labirintusban barangoltunk és 
felmentünk a Zikkurátra, ahonnan szép kilátás nyílt a Dunára. A Művé-
szetek Palotájában is tettünk egy sétát.

Délután ellátogattunk a Természettudományi Múzeumba, ahol 
rendkívül érdekes ásványtani, kőzettani, állattani és embertani gyűjte-
ményeket csodálhattunk meg. Nagy élvezettel fi gyeltük a különböző 
tengeri élőlényeket, a kitömött madarakat, emlősöket, őslényeket, a 
bogár és lepkegyűjteményeket, felmehettünk Noé bárkájára. A kiállítást 
izgalmas interaktív játékokkal, fi lmvetítéssel, óriási makettekkel tették 
még élvezetesebbé. 

A kiállítás megtekintése után a McDonaldsban mindenki elfogyaszt-
hatott egy hamburgert és egy üdítőt.

Este fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza. 
A kiránduló csoport

Tehetségműhelyek

Az Oktatásért Közalapítvány pályázatán nyertes programok megva-
lósítása folyik a Rózsahegyiben.

A programok anyagi támogatást nyújtanak a következőkben:
 - A 2010/2011-es tanév második felében létrejövő tehetséggondo-

zó műhely kialakításának, működtetésének személyi és tárgyi fel-
tételeinek biztosításához.

 - Tehetséggondozási témában felkészült szakemberek megbízásá-
val hozzájárul a tehetségazonosító és gondozó munka szakmai 
színvonalának továbbfejlesztéséhez.

 - A tehetségműhely kereteiben megvalósítandó komplex fejlesztési 
program biztosításához a tehetségesek számára.

 - Tehetségnap szervezéséhez.

Eddig többek között a cigányság eredetmondáját dolgozták fel a 
gyerekek stilizált madarakkal, bábjátékkal, rajzzal, tánccal, énekkel. Meg-
ismerkedhettek a fényképezés alapjaival, történetével és a sötétkamra 
készítésével. A jövő atlétáinak programjában ingafutás, 40 m-es futás, 
kislabda-dobás és helyből távolugrás szerepelt. Ismerkedtek a Tájházzal, 
a hagyományos kézműves technikákkal, és a honfoglalás korának vise-
letével. 

Egészségnapi kavalkád

Május utolsó napján az egészségé és a mozgásé volt a főszerep. Az 
alsósok hagyományos tavaszi futása, divatbemutató, testindex- és vér-

nyomásmérés, elsősegélynyújtás, életmód teszt, egészséges ételek kós-
tolója és felvilágosító beszélgetés tette teljessé a programot. A tornate-
remben állították ki az osztályok által készített plakátokat. A programot 
az Arcaida-Reklám Kft támogatta. 

Rendhagyó énekóra

A német testvérváros kórusa iskolánkba is ellátogatott. A tornate-
remben népes közönség előtt német nyelven adtak elő vidám dalokat. 
Az előadás után sétát tettek az iskola épületében, megnézték kiállítása-
inkat és megcsodálták a festői környezetet.

Ballagás

46 tanulónak utoljára szólt az iskola csengője. Az osztálytermeket vé-
giglátogatva a tornateremben került sor az ünnepségre. Sokan kaptak 
könyvjutalmat magatartásukért, szorgalmukért, közösségi munkájukért, 
énekkari tevékenységükért. 

Gergely diák-díjat kaptak: Csüllög Zsófi a, Hegedűs Zoé, Nemes Zita 
és Paróczai Zsófi a. Búcsúzóul a ballagók léggömböket engedtek a ma-
gasba.

Évzáró

Az ünnepélyes tanévzárón a polgármes-
ter úr 51 tanulónknak adott át oklevelet és 
tárgyjutalmat kitűnő tanulmányi munkájá-
ért.

Országos versenyen elért 1-6. helyezé-
sért jutalomban részesültek az atléták közül 
Szerető József, Szabó László, Papp Károly, 
Dudás Réka, Kun Csaba, Nagy Csilla, Vajda 
Soma, Korsós Vivien és R. Nagy Valentin. 

A Mesélj Európa! angol nyelvi verseny or-
szágos negyedik helyezett csapat tagjaként 
Bognár Nóra, Fagyas Bence, Gresó Barnabás, 
Kulik Adrienn és Mátyás Zsanett vehetett át 
ajándékot.

Gyomaendrőd város jó tanulója, jó spor-
tolója díjat Szigetvári Denissza harmadikos 
tanuló kapta. 

Balla Valentin atlétika, Papp Károly úszás 
és atlétika eredményeiért kapta meg a körzet 
legjobb sportolójának járó serleget.

Osztálykirándulások 

A hosszú szorgalmi időszak lezárásaként a közösségépítésre került a 
hangsúly, elkezdődtek az osztálykirándulások. Többen a város nevezetes-
ségeivel ismerkedtek, strandoltak, de jártak osztályok Gyulán, Szarvason, 
Szajolban, Kecskeméten, Szegeden. Több napra elutaztak Nyíregyházára, 
Szentendrére, és voltak olyanok, akik sátoroztak a Pájer strandon.

Az iskola életéről további információkat, képeket találhatnak az isko-
la honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu

Szigetvári Denissza kapta 
Gyomaendrőd város jó tanuló-

ja jó sportolója díjat

A rózsahegyi vetélkedő győztesei megkoszorúzták Kálmán bácsi képét a Nemzeti 
Színház folyosóján

A ballagók és vendégeik meghatottan hallgatják a búcsúzó szavakat
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Ima a családokért!

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család 
ajándékáért. 

Adj nekünk erőt, hogy Szent Erzsébet példája nyomán 
nagylelkű szeretetben és örömben élhessünk. 

Segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy a 
hitet, melyet őseinktől kaptak, továbbadhassák. 

Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék ben-
nük a keresztségben kapott hit csírája. 

Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus 
ismeretében; a házasság előtt állók pedig merjenek remélni 
boldog házasságot, és tisztán megélt szerelemmel készülőd-
jenek arra. 

Növeld a házastársak között a szeretetet és a hűséget, kü-
lönösen kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel 
küszködnek. Fogadd el hálaadásukat a hűséges, az életre 
nyitott, örömteli házasságért. 

Áraszd kegyelmedet és áldásodat nemzetünk minden 
családjára. 

Adj belső békét az özvegyeknek és az egyedülállóknak, a 
kudarcoktól szenvedőknek. 

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz

Tornádó elektromos kerékpárok
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 
Csövek, szerelvények

Hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, 
Háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika
Szegek, csavarok, zárak, lakatok
Fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. 
Tel.: (66) 386-909

Hitellehetőség! Minden kerékpárhoz 
értékes ajándékot adunk!

Augusztusi programok

XV. Jubileumi Nemzetközi 
Volkswagen Bogártalálkozó

Időpont: 2011. augusztus 5-6-7.
Helyszín:
Liget Fürdő
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. 
Leírás: 
Az ország legnagyobb Volkswagen találkozója - folyamatosan 

az év találkozója, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Sok bel-
földi és külföldi vendéget vonz. A rendezvény hangulata retrós, roc-
kos - az autóknak megfelelő, ezért méltán népszerű a „bogarasok” 
körében is. Sok fellépővel, színes programmal vár minden érdek-
lődőt.

Program napi bontás:
Augusztus 5. péntek
19.00 – Bográcsgulyás minden résztvevőnek és rétes.
19.30 Székely-land / erdélyi humoristák műsora 
 (Kozma Attila, Lung László Zsolt).
21.00 Szarvasi Repeta Band koncert
22.30 Tombola
23:00-03:00 Éjszakai fürdőzés és Disco Dj Hudákkal.

Augusztus 6. szombat
10:00 Ünnepélyes megnyitó
10:30 Ügyességi versenyek 
 (autós ügyességi verseny a sportpályán).
15.00 Modellhajó bemutató a medencében
18:00 Felvonulás a városban
19.30 Színfolt Mazsorett csoport fellépése 
20:30 Gesarol (P-mobil őse) koncert
23:00-03:00 Éjszakai fürdőzés és Disco Dj Hudákkal.

Augusztus 7. szombat
09:30 Gyorsulási verseny 
 (A Hősök úton a Kner Imre Gimnázium előtt)
12:00 Ünnepélyes eredményhirdetés 

Információ: 
Kardos Ferenc 30/60-65-620

BIBUCZI projektzáró

A BIBUCZI Nonprofi t Kft az „Az a csodálatos zene, azok a 
csodálatos hangszerek” című Európai Unió támogatásával 
az Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával megvalósuló 
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0025 sz. projektjét – melynek megvaló-
sításában a Rózsahegyi Kálmán és a Szent Gellért Általános Iskolák 
pedagógusai és diákjai is részt vettek – stílszerűen, a projekt tartal-
mához igazodóan egy, a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc 
Tagintézményével közösen szervezett gyermekeknek szóló rendez-
vénnyel zárta le. A „Gyermeknapi sokadalom” című rendezvényen, 
a BIBUCZI Nonprofi t Kft-vel együttműködő, Dél-alföldi Régióbeli, 
elsősorban Békés megyei nevelési, oktatási intézmény több száz 
tanulója, gyermeke szórakozhatott együtt a házigazda intézmény 
diákjaival. A rendezvényen a gyerekek, tanáraik és a projekt meg-
valósításában részt vevők felelevenítették az elmúlt tanévben, az 
iskolákban, óvodákban megrendezett gyermekszínházi és hang-
szerbemutató előadások, foglalkozások egy-egy vidámabb, emléke-
zetesebb pillanatát. 

A BIBUCZI Nonprofi t Kft egy 220 foglalkozásból álló előadásso-
rozatot bonyolított le 23 Békés és Csongrád megyei település 44 is-
kolájában és óvodájában az elmúlt tanévben.  Az általános iskolai és 
óvodai ének-zene oktatást kiegészítő előadások foglalkozások né-
zőinek, résztvevőinek száma meghaladta a 20.000 főt. A program si-
kerességét mi sem támaszthatja jobban alá, mint a nagy nézőszám, 
a rendezvényen, és magukon az előadásokon résztvevő gyerekek 
mosolya és hálás köszönete.

Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó vilá-
giaknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy megértve az 
idők jeleit, fáradhatatlanul hirdessék az élet és a család evan-
géliumát. 

Világosítasd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit 
kell tenniük a család és a haza javára. 

Kérünk téged, szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretet-
re Józseffel, Máriával, valamint a te Fiad, a mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Amen.
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

Kis Bálint Napok

A hagyományok-
hoz híven emlékün-
nepséggel kezdődött 
a Kis Bálint napi 
programsorozat az 
intézményben. Im-
máron 10 éve, hogy 
felvette a rektortanító 
nevét az iskola.

Az irodalmi szín-
pad és az énekkar 
szép műsora után 
koszorúzásra került 
sor, majd díjátadások 
következtek.

Az idei Kis Bálint 
- díjas Ványolos Béla 
tanár úr, valamint Si-
pos Fanni 8. b osztá-
lyos tanuló lett.

Az év pedagógu-
sa: Kovácsné Nagy 
Katalin, az év diákja: 
Kriszt Georgina, az év szülője: Márton Antalné, nagyszülője díjat 
pedig: Illés Jánosné kapta.

Kónya Márta és Kereki Irén pedagógusok a Darvas Tibor Városi 
Versillusztrációs Verseny díjazottjait jutalmazta.

A délután baráti beszélgetéssel és népi hangszer bemutatóval 
folyatódott. Bardócz Sándor, Csepregi András és Juhász András 
valóban mesterei voltak a népi hangszereknek. Szépen szóló muzsi-
kájukkal rögtönzött táncházat varázsoltak az érdeklődő diákoknak 
és tanároknak.

A második nap az osztályok vetélkedőjével folytatódott a prog-
ram, majd a Diákönkormányzat megtartotta éves közgyűlését, Kó-
nya Márta tanárnő irányításával.

A délután a Család jegyében zajlott. Nagyon sok szülő, nagy-
szülő, érdeklődő vett részt a színvonalas és érdekes műsorokon.

Az iskola tornászai lélegzetelállító tornagyakorlatokkal kápráz-
tatták el a nézőket. A családi sportvetélkedőt különösen a kisebbek 
várták, de a nagyobbak is szívesen bekapcsolódtak a változatos sor-
versenyekbe.

A színpadi 
produkciók sorát 
a Színfolt Mazso-
rett Csoport hala-
dó korosztályának 
táncosai nyitották 
meg. Ekkorra már 
fergeteges hangulat 
alakult ki, felnőttek 
és diákok egyaránt 
átadták magukat 
a zenének és a jó-
kedvnek. 

A Meg a sztár 
gálára a legügye-
sebbek kerülhettek 
be. A nap végén pe-
dig a gyerekek ké-
résére ellátogatott 
a családi délutánra 
Fluor, aki tovább 
fokozta a hangula-
tot.

A Kis Bálint Általános Iskola 
Százszorszép Óvodájának év végi eseményei

Május utolsó szombatján ünneplőbe öltöztek a kis Százszorszé-
pek, hiszen ezen a napon került sor az óvoda évzáró ünnepségére 
és a nagycsoportosok búcsúztatására. 

Izgatottan készültek erre a szép délelőttre, mert mind a négy 
csoport színes, játékos műsorral kedveskedett a vendégeknek. Kissé 
szomorúan köszöntek el a hatévesektől, akik már ősztől iskolába 
mennek. Az ünnepi tortákon égő gyertyák fényei mellett felidézték 
a közösen átélt élményeket, az önfeledt játékok örömét, óvodás éle-
tük sok-sok vidám percét. 

A család minden korban a legalapvetőbb emberi életet befo-
gadó, védelmező és életre nevelő közösség. Ezért védendő érték!  
2011 a Család Éve!

Június 3-án negyedik alkalommal szervezték meg a Csalá-
di napot. A családok, gyermekek, felnőttek közös programokon 
fedezték fel az együttlét örömét: a kis Százszorszépek néptánc-, 
angol-, zeneovi- és tornabemutatóval nyitották meg a délutánt, 
amelyet légvár, szabadtéri játékok, lovaglás, koncert, lufi  show, süti-
büfé, paprikás krumpli vacsora, tombolázás tett teljessé és színesí-
tette a rendezvényt.

Ezúton szeretnék megköszönni támogatóik önzetlen segítségét, 
amellyel hozzájárultak családi nap sikeres megszervezéséhez:

 - a Százszorszép Óvoda Szülői Munkaközösségei
 - Dr. Csoma Antal Gáborné
 - Sikér Sütőipari és Kereskedelmi Kft .
 - Bowling Treff  Étterem-Söröző - Németh Dezső 
 - Hőtechnikai és Gépipari Kft .
 - Bárkai Antik Bt. – Bárkai Zsolt
 - Törekvő Duó Bt. – Fodor Tamás

Június 7-én Kecskemétre kirándultak a középső- és nagycso-
portos gyermekek. Elsőként a helyi Vadaskertbe látogattak, ahol 
számtalan kedves állatot csodálhattak meg. Ezután a Szórakaténusz 
Játékmúzeumba sétáltak el; érdekes volt számukra a sok gyönyörű, 
régi kézzel készített játékszer.

Az óvodapedagógusok köszönetet mondanak a Szülőknek, 
akik egész évben munkájukkal segítették és támogatták az óvo-
dát.
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„Mi történt megint, mi történt?
Kicsoda ment el megint
Valami vérző eskü szerint
Szétdúlva a köznapi törvényt?

Eb voltál, vagy nagyranőtt Krisztus?
Csak jó ripacs, vagy színészkirály?
Szépség, vagy hetven kilogramm színhús?-
A színfalak mögött az irigység, 
Közöny és középszer hezitál.”

(Részlet Nagy László Gyászom a Színészkirályért c. verséből)

 1976. június 
4-én, 35 éve halt 
meg Latinovits 
Zoltán Balatonsze-
mesen. Írók, költők 
gyászolták meg írá-
saikban, kritikusok, 
fi lmes szakemberek 
idézték alakját, ala-
kításait… akkor 
… Előadóestek… 
versek… hangsú-
lyok… izzó vers-
sorok… arcjáték… 

szenvedély… aláhullás és emelkedés… fakult fi lmkockák… időről 
időre… azóta is… Megosztó személyiség… nagy hatású, sorsot-
sorsát író, beteljesítő művész…

Pilinszky János In memoriam Latinovits Zoltán című művében 
(1976) így emlékezik:

„Kellene írni egy olyan darabot, ami csupa kérdésből állna. Vagy 
olyat, amiben csak kopogtatnának. Az első fölvonásban csupa kis-
gyerek kopogtatna, a másodikban csupa aggastyán. A harmadik föl-
vonásban a szín üres lenne, és most a csukott ajtókat bentről kifele 
döngetnék.”

 Egy beszélgetés-részlettel szeretnénk felidézni a vívódó em-
bert, posztumusz Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészt, érdemes 
művészt. 

Hegyi Béla a beszélgetőtárs, akinek könyvéből - Alkotó idősza-
kok- idézünk.

Szindbád elment

2. - Hol a művész helye? Magányos partizán vagy közösségi har-
cos?

- Nehéz kérdés. Volt idő, hogy Camus-vel együtt ott tartottam, 
a művész nem tartozhat reguláris hadsereghez, okszerűen partizán. 
Ma már inkább úgy látom, a reguláris hadsereghez kell tartoznia, 
csak akkor tud érvényesen tüzet éleszteni, lelket nemzeni, nevelni. 
Bár a könyvem eléggé pesszimista, én mégis bizakodóbb vagyok. 
A horizonton megcsillan a remény. Mindenképpen az a jó, ha a 
művészt a társadalom közösséghez kapcsolja, engedi őket jelzőtü-
zeknek lenni a közösség élén, de a művészetek története azt bizo-
nyítja, hogy „partizánoknak” is lenniük kell. Más lapra tartozik, ha 
a művész nem fejtheti ki a közösségben tevékenységét, és nem kap 
terepet proklamatív munkájához, mitévő legyen? Kényszerűségből 
vállalnia kell a partizánkodást, mert különben saját létét hazudtolja 

Emlékezés a Színészkirályra

meg, feladja önmagát és hivatását.
- Magából most a megbékélés szelleme árad…
- Ha visszanézek tegnapi s tegnapelőtti önmagamra, egy-két 

dologért megcsóválnám a fejemet. Még vitatkoznék is magammal. 
Talán néhány dolgot több türelemmel viselnék, nagyobb alázattal 
várnék sürgető megoldásokra, talán jobban megválasztanám a for-
mákat és a hangot, de mindent ugyanúgy gondolnék, ugyanúgy ér-
tenék, és ugyanúgy végeznék. 

- Néha éppen a kellő tapintat hiányzott, a szeretet mértéke. Meg-
bántott embereket, akik szívesen társul szegődtek volna magához. 
Hogyan épült volna fel ez a „szeretetszínház”, építőjének megszállott 
szeretete nélkül?

- A szeretetbe is el lehet fáradni, bele lehet unni. Ha csak mi 
szeretünk, és mások a szeretetből nem törlesztenek, elfásulunk, ki-
égünk. Talán Várkonyival szemben én követtem el a hibát, talán 
Évával (Ruttkai) olykor igazságtalan voltam, talán magát, Béla, jó 
párszor leszidtam, talán… talán… De mit jelentenek ezek a talánok 
a végtelenhez viszonyítva, amikor csakis igazi, legbensőbb lénye-
günk kerül megítélésre mind itt a földön, az emberiség emlékezeté-
ben, mind ott fenn, ha van fenn, hogy amit tettem, az én szerepem 
volt, az én ügyem. Erre lettem, hogy úgy mondjam, kijelölve. Ha 
nem tettem s éltem volna eddig, vajon mennyire teljesítettem volna 
a reám bízottakat? Vajon Latinovitsnak hívnának-e akkor? […]

3. – A halál itt bujkál a gondolataiban…
- Hát hogyne gondolnék a halálra, amikor folyton az életre gon-

dolok. A tér és idő keresztjére vert ember – mint Pilinszky mond-
ja- csak rátalál, előbb-utóbb csak szembenéz a kérdéssel: mi lesz 
vele, ha egyszer: „az Atya, mint egy szálkát / vissza veszi a keresztet, 
/ s az angyalok, a mennyek állatai / fölütik a világ utolsó lapját. / 
Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk: /nagyon szeretlek. S a 
hirtelen támadt tülekedésben / sírásunk mégegyszer fölszabadítja a 
tengert, / mielőtt asztalhoz ülnénk.”

- Kondor Béla szerint „a halál nem valami különös földi formá-
ban jelenik meg, mint például a születés, hanem egy nagyszerű lako-
ma előtti pillanatnyi egyszerű éhség, biztos és jóleső, hiszen terített 
asztalt ígér.”

- Az öreg Toldalagi pedig ilyesformának véli: „Áll az idő és kész 
a kép, / amit a nem ismert hatalma / hozott létre valamiképp.”

- És Latinovits? 
- A lét tegyen rendet, ne a halál. Amíg a mindenható Gond-

viselő magához nem vonz bennünket mágnesként, és szét nem ráz 
bennünket ítélete szerint, jobbjára és baljára ültetve azokat, akik 
tudtak szeretni, és azokat, akik nem akartak szeretni, addig rendez-
zük magunk a dolgainkat.

- És akkor? És aztán?
- Megrendezem a szabadtéri szeretetszínházamat, univerzális 

méretekben.

4. – Nem fogja sajnálni a világot?
- Miért? A világ sajnálatra méltó? Előttünk játszódik le, meg-

akadályozatlanul, hogyan pusztítja önmagát a világ. A világ vége 
az, amikor az ember maga vet véget határos világának mindörökre. 
Nevetséges kicsinyeskedés világnézetekért, ideológiákért perleked-
ni, egymást hódítani vagy pusztítani hitekért, koncepciókért, ami-
kor az atomháború veszélye nem múlt el, a föld és a levegő szeny-
nyezettsége olyan fokot ért el, hogy lassan életfunkciónkat zavarja, 
amikor az emberiség nyomorúsága, éhsége és szomjúsága minden 
eddigi méretet meghalad, az ifj úság problémái egyre kuszábbak, 
kínzóbbak, és egyre inkább válasz nélkül maradnak, amikor hihe-
tetlen mennyiségű kábítószer, alkohol, gyógyszer, méreg és méreg 
fogy el, kiüresednek az emberi lelkek, és kiszikkadnak az emberi 
elmék, mert tehetetlenek a gondjaikkal, fájdalmaikkal, végzeteikkel 
szemben… és csak sorolhatnám, sorolhatnám… De minek? Hadd 
élje, vallja mindenki azt a hitet, azt a meggyőződést, amelyiket a 
magáénak érzi, és ezzel a sokféle, különböző hittel, elvvel és igaz-
sággal szolgáljuk a közös, az egyetemes igazságot, fogjunk össze 
egymásért, mindenkiért egységben. Nem ez volna igazán méltó 
hozzánk emberekhez, hozzánk, a szocializmus híveihez?

- Nem fogja sajnálni a világot?
- Miért? A világ sajnálni fog engem?

(1971-1976)
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Július
Kefi res süti

1 kg gyümölcsöt, 1 pohár étolajat, 2 pohár kefi rt, 3 pohár cukrot, 4 pohár lisztet, 
3 egész tojást, 1 sütőport és 1 reszelt citromhéjat tálban jól összekeverünk. 
Zsírozott, lisztezett tepsibe öntjük, tetejére nyers gyümölcsöt teszünk és közepes 
hőfokon sütjük. 

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!

DOBAI JÁNOS, aki Gyomán élt, 82 
éves korában május 31-én hunyt el

FRANKÓ MIHÁLYNÉ HORNOK 
HERMINA, aki Endrődön élt, 83 éves ko-
rában június 4-én földi zarándok útját be-
fejezte. Gyászolja családja

ROSZIK JÁNOSNÉ HORNOK GI-
ZELLA, aki Endrődön élt, 90 éves korában 
június 20-án az Égi Hazába költözött. Gyá-
szolja családja

PINTÉR IMRE, aki Hunya József Attila 
u.8 sz. alatt élt, 73 évesen elhunyt. Gyászol-
ják rokonai

SZABÓ LAJOSNÉ HUNYA JOLÁN, 
aki Gyomán élt, 88 éves korában június 
9-én hunyt el 

UHRIN GÁSPÁRNÉ MÉSZÁROS 
JOLÁN, aki Hunya, Kinizsi u.27 sz. alatt 
élt, 84 éves korában az Égi Hazába költö-
zött. Gyászolja: férje, lányai, vejei, unokái 
és a rokonság

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

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

(Juhász Gyula)

Az endrődi katolikus temetők 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.

Fényképalbum
Kedves Barátaink!
 A tavaszi közgyűlésünkön (2011. III. 26.) adtuk elő azt a javasla-

tunkat, hogy tábla örökítse meg a Kommunista diktatúra által üldö-
zött, endrődi „kulákok” iránt megnyilvánuló tiszteletét az utókornak.

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

véből a kitaszítás ellenére sem hunyt ki a szülőföld szeretete és megala-
kították az Endrődiek Baráti Körét. 

Ezen javaslatokat igen nagy számban szavaztátok meg, amit hálá-
san 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 
jóváhagyta 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 
pontosabban fejezze ki az akkor történteket, szélesebb kör véleményét 
tükrözné -ami megnyugvást adna az egykori üldözötteknek, és jobban 
szolgálna tanulságul az utókornak. 

Az augusztus 20-i ünnepségen ismét népes összejövetelt tart a Ba-
ráti Kör. Ezen alkalommal személyesen is lehet véleményt nyilvánítani, 
vagy megbízni egy társaságot, akik összegezve a véleményeket, végle-
ges szöveget alkotnak.

Kérjük azokat, akik a tábla szövegével kapcsolatban írásban sze-
retnék 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 meghur-
colt családok emlékére emléktáblát kíván állítani, az alábbi javasolt szö-
veggel:

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 emlék-
tábla felállítását!

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

utalással, vagy postai úton, az alábbi cím és számlaszám feltüntetésével:
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

Ezen a képen a templomi kórus látható, a jobb felső szélen álló fi atal nő 
Koloh Brigitta (1913-2004). A kép kb. a ´30-as évek második felében ké-
szülhetett. A fényképért köszönetet mondunk Koloh Gábor olvasónknak.
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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.

Schöneki kórus

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

Hősök napja


