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A tartalomból: EMLÉKEZÉS 1956. OKTÓBER 23-RA

Disznóvágás Endrődön - 20. oldal

IN MEMORIAM: Knapcsek Sándor ny. 
üllési plébános  - 4. oldal 

Rendezvénynaptár - 14. oldal

Ragyogj, ragyogj, csillagom
 - újfent, ráadás - 5. oldal 
„Tábla pedig nem lesz!”

Egy 12 éves fi ú megsegítése - 2. oldal

Ugrin találkozó - 19. oldal

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete civil szervezetek és intézmények kezdeményezésére 
„Gyomaendrőd Díszpolgára” címet adományozott, Ger-
gely Ágnes endrődi születésű költő, író, esszéista, műfor-
dító, valamint Nagyenyed testvérvárosunk polgármestere, 
Mihai Horatiu Josan részére. „Gyomaendrődért” kitüntető 
emlékplakett elismerésben részesítette Hangya Lajosnét, 
volt önkormányzati képviselőt és Dr. Dávid Imrét, Gyoma-
endrőd egykori polgármesterét. 
Balról jobbra: Gergely Ágnes, Mihai Horatiu Josan, Hangya 
Lajosné, Dr. Dávid Imre. 

* * *
Képek: Nagyenyed testvérváros delegációja koszorúz
Dr. Túri-Kovács Béla endrődi születésű országgyűlési képvi-
selő ünnepi beszédet mond
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Eladó
 - Ridegvároson 2 föld: 0,1367 HA és 0,732 HA
 - szőlőprés, boroshordók, traktor pótkocsi

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

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

Ár megegyezés szerint. Tel.: 06 30 /2279135 

Köszönet a segítségért!

Gyomaendrődön a nyár végén történt egy sajnálatos háztartási bal-
eset, melynek következtében egy 12 éves gyermek elveszítette jobb keze 
három középső ujját.

Az édesanya és a Családsegítő Központ munkatársa megkereste az 
Egyesületet, hogy segítséget kérjenek, hiszen a gyermekre műtét, illetve 
további gyógykezelés vár.

Rövid gondolkodás után, természetesen felajánlottam a segítséget.
2011. szeptember 8-ra jótékonysági vacsorán hirdettünk. A belépő 

2.000 Ft + egy tombolatárgy. A belépőjegy a vacsora árát foglalta magá-
ba, ill. a megmaradó rész a családot illette.

A szervezés eleje igen nehezen ment, de köszönhető Szentpéteriné 
Uhrin Ildikó osztályfőnöknek is, végül 80 ember úgy gondolta, hogy 
mégis részt vesz ezen az esten, ami rendhagyónak mondható, abban a 
tekintetben, hogy hasonlóra még nem került sor.

Példás összefogásnak tekinthető a Rózsahegyi Általános Iskola, a 
Művészeti Iskola tanárainak, a Családsegítő Központ munkatársainak 
hozzáállása.

A Körösmenti Néptáncegyüttest kértem meg egy kis műsor előadá-
sára, amit ők nagyon szívesen tettek, hiszen Zoli a Művészeti iskola ta-
nulója is, klasszikus gitáron nemzetközi versenyeket nyert.

Várfi  András polgármester úr arra buzdította a gyermeket, hogy 
nem kell kétségbeesni, hiszen ő teljes értékű emberként élheti meg az 
életét.

Külön öröm volt, hogy a család felülkerekedve az elkeseredettség 
érzésén, eljött és végig követhette, mire képes az emberi szeretet.

A felajánlott tombolatárgyak azon kívül, hogy mennyiségben is je-
lentősek voltak, rendkívül értékeseknek minősíthetők.

Az összegyűlt pénzbeli adomány (250.000 Ft) vacsora előtt került 
átadásra, a család legnagyobb meglepetésére. Ugyanakkor a Művészeti 
Iskola pedagógusainak külön adománya is akkor került a Zoli tulajdo-
nába.

A tombolából befolyt összeg (144.500,-) az egyesület „Gyermekein-
kért” elnevezésű elkülönített számlájára került.

Ez az este a vártnál szebben, jobban sikerült és elérte a célját, hiszen 
így közel 400.000 Ft gyűlt össze a további gyógykezelésre, mely köszön-
hető kb.200 gyomaendrődi embernek, ki anyagilag, ki munkával, ki a 
vacsora alapanyagával segített.

Számomra a legmeghatóbb pillanatot az édesanya szavai jelentették: 
„Köszönünk mindent, legfőképpen azt, hogy hosszú idő után egy kis 
időre elfelejtettük a borzalmakat, és tudtunk nevetni.”

Az igazi célt mégis az jelenti, hogy az este után otthon a család 
megbeszélte a történteket és nyilvánvalóan a meghatottság előhozta a 
könnyeket is, és Zoli így szólt az édesanyjához: „Anya, ezek az öröm 
könnyei”.

Úgy gondolom, ezért minden fáradságot, izgalmat, munkát megért, 
hiszen az összefogás ereje mindent bizonyított.

Köszönetem fejezem ki az adományozóknak, a segítőknek, a részt-
vevőknek.

Gyomaendrőd, 2011. szeptember hó
Vaszkó Sándorné „Élet Másokért” kh. Egyesület elnöke

Rendelkezzen társasági adójával
a Gyomaendrődi Futball Club javára !

A 2011. évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. 
30.) Korm. rendelet lehetővé teszik a nyereséges 
(egyébként társasági adó fi zetésére kötelezett) vállalkozások számá-
ra, hogy az „adójukkal” a kiemelt csapatsportokat támogassák. 

Célkitűzés: Az öt látvány-csapatsportág (labdarúgás, kézilabda, 
vízilabda, jégkorong, kosárlabda) amatőr és hivatásos sportegyesü-
leteinek és szakszövetségeinek támogatása, különös tekintettel azok 
utánpótlás-nevelő feladatainak anyagi segítése.

A támogatók köre: Minden olyan egyéni és társas vállalkozás, 
amely a tárgyévben társasági adó fi zetésére kötelezett

A támogatás mértéke: A vállalkozások által a tárgyévben fi ze-
tendő társasági adó maximum 70 %-a.

Mire adható támogatás:
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása
Versenyeztetés költségeinek támogatása
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Képzéssel összefüggő feladatok

A támogatás technikai kérdéseiről bővebb felvilágosítást ad:
Fülöp Zoltán Gyomaendrődi FC elnöke tel.: 30/9254-464

Adományozók
Gyomaendrőd, 2011. 
szeptember 8.

Ajkai Andrea
Bajics Márta
Balázs Istvánné
Balog Lajosné
Baráth Éva
Bátori Sándor
Bátori Sándor
Bene Gábor és Felesége
Béni Hella
Betkó József
Binges Vince és Cselei
 Lászlóné
Bognár Nóra
Borbály Dóra
Bradák Bálintné
Braun Szilvia
Czikkely Erika
Csapó Elek és Családja
Dajkóné Bélteki Éva
Dankó Béla országgyűlési
 Képviselő Úr
Derzsi Kovács Szávitri
Dinya Zoltánné
Dr. Csorba Csaba Jegyző Úr

Dr. Szonda István
dr. Varga Géza és 
 Családja
Dröszler Istvánné
Farkas Máté
Farkas Zoltánné
Farkasinszki Lászlóné
Farkasinszki Zita 
Galambos Béláné
Gellai József
Gellainé Nagy Erzsébet
Gellainé Petrovics Ildikó
Gellainé Tuboly 
 Zsuzsanna
Giricz László
Gondáné Gyuricza Anita
Gresó Lénárd
Gulyás Balázs
Gyetvai Jánosné
Gyuricza Klára
Gyuricza Sándor
Hanyecz Ildikó
Hornok Vincéné
Inter Nyelvstúdió
Iványi Imréné
Iványi Lajos és Családja
Iványi Vince és Felesége
James Lucas

Katona Gabriella
Katona Vince
Kner Nyomda Zrt.
Kolohné Mikó Magdolna
Kovács Erzsébet
Kovács Noémi
Kulik Adrienn
Kulik Margit
Kónya István
Lehóczkiné Tímár Irén
Madizol Kft .
Magné Varjú Ildikó
Mátyás Zsanett
Molnárné Klein Tünde
Molnárné Pésó Irma
Monostori Krisztina
Művészeti Iskola
Nagy Ildikó
Nagy Sándor
Nagyné Simon Mária 
 és Lánya
Németh Dezső
Nótári Józsefné
Oláh Balázsné
Omiliák Csaba és Felesége
Ötvös Béláné
Pál János
Pályi Ádám

Pályi Sándor
Pántya Sándor
Paróczai Zoltán
Paróczai Zoltánné
Polgárőrség
Rácz Józsefné és Családja
Rostélyos Húsbolt
Sikér Kft .
Sóczó László
Szabó Ágnes
Szabó Lajosné
Szakálos tibor és Felesége
Szedlák Réka
Székelyné Kiss Magdolna
 és Családja
Szentpéteri Balázs
Szentpéteri Boldizsár
Szentpéteriné 
 Uhrin Ildikó
Szerető Anna
Szilágyi Sándor és

 Felesége
Szőke József
Sztvorecz Viktor
Szujóné Bálint Edit
Szujóné Somogyi Ágnes
Tapír Papírbolt
Telepolc
Térségi Gondozási
 Központ
Tímár Erika
Tímár Janó
Tímár János
Tímár Jánosné
Tímár Judit
Tímár Károlyné
Tímárné Buza Ilona
Tímárné Tóth Adrienn
Tokainé Tímár Csilla
Tóth Boldizsárné 
Tóth Imre
Tóth Magdolna

Tóthné Hanyecz Erzsébet
Tóthné Kovács Edina
Uhrin Emese (Colorshop 
Papírbolt)
Uhrin Frigyesné
Uhrin Lászlóné
Uhrinné Darvas Erzsébet
Vági Kyra
Várfi  András 
 Polgármester Úr
Varga Jánosné
Varga Mátyás
Varga Péter
Varga Zoltán
Vargáné Marik Henrietta 
Városi Egészségügyi 
Intézmény
Vaszkó András
Weigert László és felesége

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

Októberben több alkalommal is ülésezett a Képviselő-testület, 
mivel a fürdő felügyelő bizottságának elnöke (Poharelec László) 
kezdeményezte a polgármesternél a testület összehívását. Ennek 
célja az a több millió forintos „mentőöv” megszavazása lett volna, 
amellyel a felhalmozott tartozásokat kívánták rendezni a fürdő ese-
tében. Az október 19-én 14 órára meghirdetett testületi ülés azon-
ban határozatképtelen maradt több képviselő távolmaradása miatt, 
így másnap kora reggel 6 órakor az elnapolhatatlan döntések végett 
újra összeült városunk Képviselő-testülete.

Napirendi pontok:
1. Kerékpársáv építésére pályázat benyújtása
2. Belvízrendezés VIII. ütem hiánypótlás
3. Liget Fürdő Kft . többlettámogatási igény kérelme

A Belvízrendezés VIII. ütem pályázata zöld utat kapott a tes-
tülettől, míg a Fő út endrődi szakaszán létesítendő kétirányú ke-
rékpársáv megépítésében nemleges döntés született. A Körösök 
Vidéke Egyesület frakció nem támogatta a tervet, így a novemberi 
testületi ülésen várhatóan újra egyeztetések fognak történni a biz-
tonságos közlekedés megvalósításának érdekében. 

A Liget Fürdő pillanatnyi megsegítésére 5 millió forint megsza-
vazásra és átutalása került, a még hiányzó 35 millió Ft sorsáról ezen 
az ülésen nem született testületi döntés. 

Az október 23-i ünnepi ülésén díszpolgári címek és Gyomaend-
rődért emlékplakettek kiosztására került sor.

Díszpolgári címet adományozott a város Képviselő-testülete 
Gergely Ágnes endrődi születésű költő, író, esszéista, műfordító, 
valamint Nagyenyed testvérvárosunk polgármestere Mihai Horatiu 
Josan részére. „Gyomaendrődért” Emlékplakett elismerésben ré-
szesítette Hangya Lajosnét, aki több cikluson át volt önkormányzati 
képviselő, és Dr. Dávid Imrét, Gyomaendrőd egykori polgármeste-
rét. Az ünnepi ülésen részt vett Dankó Béla körzetünk országgyű-
lési képviselője, illetve a Hősök terén beszédet mondott Dr. Turi-
Kovács Béla országgyűlési képviselő.

Október 27- i ülés anyagából:

Helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) Kt. rendelet 
módosítása - második forduló

Városunk Képviselő-testülete a júniusi ülésen úgy döntött, hogy 
felül kívánja vizsgálni a helyi adókról szóló rendeletét. A szeptem-
beri ülésre elkészült az első javaslat, amely tartalmazta többek 
között az elektronikus adóbevallás bevezetését 2012. január 1-től, 
illetve az iparűzési adó mértékének felülvizsgálatát, az idegenfor-
galmi adónál nyilvántartási kötelezettség bevezetését. 

A testületi ülésen hosszas vita után az a döntés született, hogy az 
adó mértékén nem kíván jelenleg változtatni, megvárja a készülő és 
ide vonatkozó törvény megjelenését. Az elektronikus adóbevallás 
bevezetését viszont szükségesnek tartotta. 

Az állattartás helyi szabályairól szóló 
24/2003. (XI.13) önkormányzati rendelet módosítása

A szeptemberi testületi ülésen döntöttek a képviselők az állat-
tartás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosí-
tásáról, és egyben engedélyezni kívánták a nagyvárosi, illetve a köz-
ponti vegyes lakóterületeken a sertés és a kérődző állatok tartását. 

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizott-
ság véleményét fi gyelembe véve a következő övezetek kialakítása 
került elfogadásra: (lásd a táblázatot)

A létszám korlát nem vonatkozik az állattenyésztőkre bármely 
övezetben, akik az engedélyben meghatározott feltételekkel tarta-
nak állatot.

Köztemetők rekonstrukciója

A Képviselő-testület több alkalommal is foglalkozott a közte-
metők rekonstrukciójával, de felújítási munkálatok nem történtek 
az érdemi döntés folyamatos elnapolása miatt. 

A Gyomaszolg Ipari Park Kft . a közelmúltban elkészítette a gyo-
mai és endrődi köztemetők rekonstrukciós munkálatait tartalma-
zó műszaki és gazdasági rekonstrukciót. A testületi ülésen megál-
lapításra került, hogy a felújítások tovább nem odázhatók el, hisz 
gondot okoz a csapadékvíz elvezetése, az utak és átjárók állapota, 
az épületek vakolatai, festés, mázolás hiánya, illetve korszerűsítésre 
vár a fenntartást segítő informatikai eszközök bevezetése is.

A legégetőbb probléma megoldására (csapadékvíz elvezetése) a 
testület 1millió Ft-ot szavazott meg a 2011. évre, így a munkálatok 
rövidesen elkezdődhetnek.

Lehóczkiné Timár Irén
képviselő

Nagyvárosi
lakóterület

Központi
Vegyes 
terület

Kisváros 1 Kisváros 2 kertvárosi Falusi 1 Falusi 2 Falusi 3

utcák Vásártéri 
ltp.
Okt. 6 ltp.

Fő út, Blaha L. út
Bajcsy-Zsilinszki
Utcák kertváros 
részek központjá-
hoz közeli szaka-
szok

Magtárlaposi 
sorh.
Ifj úsági ltp.
Kolmann lkt.

Fő út, 
Bajcsy-
Zsilinszki út, 
(Mirhóháti, 
Kolmann 
Köze)

Népliget, 
Csókási, 
Révlapos,
Hősök útja és 
Hantos kerti 
utcák közötti 
tér

Magtárla-pos 
családi házak
Besenyszeg,
Hatház u,
És Ifj . ltp. kö-
zötti ter.
Hősök és 
Árpád u. köz. 
ter

Nagy-lapos 
belte-rület 
szélső u.

Kocsorhegy, 
Öregszőlő

Tart-
ható 
állatok

1 kutya
1 macska

Egyéb kisállat, 
baromfi , galamb, 
házinyúl,
(legf. 50 db)
legf.
2 kutya
2 macska

1 kutya
1 macska

Fajtánként 2-2 
kisállat, sertés, 
juh, kecske, 
kérődző szar-
vasmarha, 
egyéb kisállat: 
baromfi , ga-
lamb, házinyúl 
(legf. 50 db), 
legf. 2 kutya, 2 
macska

Fajtánként 2-2 
kisállat, sertés, 
juh, kecske, 
kérődző szar-
vasmarha, 
egyéb kisállat: 
baromfi , ga-
lamb, házinyúl 
(legf. 50 db), 
legf. 2 kutya 2 
macska

Kérődző nagy-
állat (szarvas-
marha) kisállat 
6-6, legf. 12 
db., 50 egyéb 
kisállat, 50 
prémes legf. 2 
kutya 2 macska

Fajtán-ként 
6-6 nagy-állat, 
szarvasmarha, 
ló, szamár 100 
egyéb kisállat, 
prémes, legf. 2, 
kutya
2 macska

Bármely állat 
korlátlanul



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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Knapcsek Sándor
ny. plébános 1930-2011

„Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt.” 
Zsolt 23, 1

Knapcsek Sándor 1930. 
október 21-én Endrődön 
született. 

Nyolcéves korában elve-
szítette édesapját. Általános 
iskoláját Endrődön végezte, 
majd a mezőtúri református 
gimnáziumba járt.

Teológiai tanulmánya-
it Vácon végezte, és 1954. 
október 30-án szentelték 
pappá. 

Segédlelkész 1954-től 
1958-ig Kiskunhalason, 
1958-től 1960-ig Csong-
rádon, 1960-tól 1962-ig 
Kecskemét Főplébánián, 

1962-tól 1964-ig Hódmezővásárhely Szentháromság Plébá-
nián, 1964-ben Szentes Jézus Szíve Plébánián, 1964-től 65-ig 
Isaszegen.

L e l k é s z 
1 9 6 5 - t ő l 
1968-ig Gát-
éren.

P l é b á -
nos 1968-tól 
1992-ig Üllé-
sen, 1992-től 
1994-ig Hód-
mezővásárhely 
Szenthárom-
ság Plébánián. 
1994-től nyu-
galomba vonu-
lásáig, 2005. 
december 31-
ig, ismét Ül-
lés plébánosa 
volt. 

N e m c s a k 
hittant tanított, 
hanem a fiata-

lok szívesen mentek hozzá nyelvórára, angolt, németet tanul-
ni.

Az üllési hívek kinőtték a 100 éves vályog kis templomu-
kat, és új templomot kellett építeni. A püspök úr is alig akarta 
elhinni, hogy manapság létezik olyan, hogy nem elég nagy a 
meglévő templom.

Sándor atya nekilátott templomot építeni, melyet 2000-
ben Gyulay Endre püspök úr fel is szentelt. Ezt követően a 
porladozó vályogépületet lebontották.

Üllésen annyira jól érezte magát, hogy nyugdíjba vonulá-
sa után is ott maradt a faluban Etelka testvérével, aki gondját 
viselte.

Hárman voltak testvérek. Nagyon szerették egymást. 
Magdolna testvére kapta meg elsőnek az égi behívót 2011-
ben. Október 2-án követte őt Sándor az égi hazába életének 
81., papságának 57. évében. Az ő temetése után néhány nap-
ra Etelka is elment.

Munkásságát 1978-ban címzetes esperesi, majd 2000-ben 
pápai prelátusi címmel ismerték el. 

Lelki üdvéért az engesztelő szentmise ravatalánál, az üllési 
Páduai Szent Antal-templomban 2011. október 10-én 11 óra-
kor volt, ezt követően az üllési temetőben helyezték végső 
nyugalomra. A gyászszertartást Gyulay Endre nyugalmazott 
püspök vezette. Ugyanezen a napon az endrődi templomban 
is volt szentmise lelki üdvéért. Szülőfaluját – a család mellett - 
Iványi László plébános képviselte.

Nyugodjék – nyugodjanak békében!

Fiatal korában sokat motorozott - Csongrád, 1959

Templomszentelés 2010. - Laczkó Ferenc, Knapcsek Sándor, 
Gyulay Endre püspök, Dr. Kisházi-Kovács László

Ezévben elhalt Etelka és Magdolna nővérével 
édesanyjuk temetésén
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„Tábla pedig nem lesz”

Ezt jelentette ki néhány személy (Baráti Kör elnökségének egyik tagja 
is) miután a Baráti Kör tagsága 2011. március 26-án 95%-os többséggel 
megszavazta, hogy legyen tábla. Majd a helyi szélső baloldali (...Kommu-
nista..) párt jeles, személyisége is kijelentette, nem lesz abból semmi.

Ugyan nincs veszve a dolog, de a fenti kijelentések a tervezett 2011. 
október 23-i táblaállítás tekintetében valósággá váltak.

De hogyan is indult ez a dolog és hogyan lehetett egy sokak által any-
nyira óhajtott lelki megnyugvást hozó kegyeleti ügyet imígyen kisiklatni?

2009-ben sok idős taggal - köztük alapítókkal - sikerül beszélgetni 
a múltról, hogyan jutottak el a hivatalos szervezetté válás állapotáig. A 
visszaemlékezők mindegyikénél alapvetően az 1950-es évek szörnyű-
ségei kerültek elő, melyek Endrőd igen értékes rétegét tették tönkre, 
megtörték a falu gerincét. Az elüldözöttek szívében a szülőföld szeretete 
nem hunyt ki. Néha összejöttek, 1960-ra - nem hivatalos keretek között 
- rendszeresen találkoztak. Ezt tekintettük az alapítás évének. Legálisan 
1979-ben megalakult a Baráti Kör a Népfront keretében. Az alapító elnök 
Hunyad Simon Péter lett. Így adódott az az ötlet, hogy megérdemelnék 
az endrődi üldözöttek, emléktáblát állítsanak tiszteletükre 

2010 szeptemberében Hunyad Simon Péter alapító elnök és én (Sza-
bó Béla jelenleg elnökségi tag) levéllel fordultunk Baráti Körünk elnöké-
hez egy emléktábla létrehozásának javaslatával, hogy állítsunk emléket 
azoknak, akik 50 évvel ezelőtt létrehozták Baráti Körünket. Egy nem volt 
a válasz, mert egy ilyen tábla sértené a „másik tábor érzékenységét”.

A 2011. januári Elnökségi Ülésen előtártuk ismét. Itt már igen volt a 
határozat, legyen tábla, azzal a feltétellel, hogy igen részletes levéltári ku-
tatással támasszuk alá és tárjuk a márciusi közgyűlés elé. A fölavatásra 
2011. október 23-án kerülne sor. A levéltári kutatások megdöbbentő fel-
ismeréseket hoztak napvilágra. (Ezek kis része került közlésre a „Ragyogj, 
ragyogj, csillagom!” sorozatban.)

Mi arra gondoltunk, hogy egy bizottság szövegezné meg a táblát. 
A március 26-i közgyűlés után már 2 nap múlva Titkárunk küldött egy 

általa(uk) szerkesztett szöveget, mely az alábbi:
„A KOMMUNIZMUS ENDRŐDI ÜLDÖZÖTTEI ELŐTT 

TISZTELEG A HELYBEN ÉLŐK ÉS AZ ELSZÁRMAZOTTAK MEGTARTÓ 
EMLÉKEZETE

2011. OKTÓBER 23.”
Elismerésemet fejeztem ki a frappáns, szép szöveg iránt, de jeleztem, 

hogy korainak tartom, mert szélesebb körben találnám célszerűnek a 
szöveg szerkesztését.

A szöveget szépnek, de az endrődi valóságot nem tükrözőnek tartot-
tuk, és a Baráti Körről sincs szó benne.

Erre kaptam tőle egy olyan levelet, amit még senkinek sem mutattam 
meg.

Kérésre sem adtak alkalmat az együttes szöveg szerkesztésére. Ezt a 
szöveget adták be kérelmükben az Önkormányzathoz, és az - május 26-i 
határozatában - engedélyezte a tábla állítását.

Ezután elnökünk közölte, nincs lehetőségünk beleszólni a szövegbe.
Kompromisszumként csak azt kértük, hogy legyen a táblán az ő szö-

vegük felül, de alulra kicsit részletesebben más is rákerülhessen. Így java-
soltuk a következő szöveget, a+b verziót:

A kommunizmus endrődi üldözöttei előtt tiszteleg a helyben élők 
és elszármazottak megtartó emlékezete

A vad osztályharc alkalmával, endrődi polgárok százait fosztot-
ták meg vagyonuktól, börtönöztek be, többek életét elvették. Az 

elüldözöttek szívében folyamatosan élt a szülőföld szeretete, ezért 
50 évvel ezelőtt megalakították az Endrődiek Baráti Körét, mely 

napjainkban is jelentős szerepet vállal Városunk életében.
2011. október 23. Állítatta: Az Endrődiek Baráti Köre

Nem reagáltak rá, ezért Hunyad Simon Péterrel írásban kértük, hogy 
az augusztus 20-i összejövetelen legyen mód a táblaszöveg együttes 
kialakítására. Kb. 20 fővel együtt sikerült összejönni. Az ülésen jelen 
volt Hunyad Simon Péter alapító elnökünk, és az idő feléig Várfi  András 
polgármester úr is. Továbbá jelen volt Dr. Latorcai János Országgyűlés 
alelnöke, Baráti Körünk örökös tiszteletbeli elnöke, akinek hathatós se-
gítségével és anyagi hozzájárulásával, olyan egyezség született, hogy 2 
db tábla készüljön. Egyiket a Gyomaendrőd Város és Dr. Latorcai János, a 
másikat a Baráti Kör állíttatta volna.

(A M. Kommunista Munkáspárt helyi elnöke tiltakozott a tábla ellen. 
Ez Tímár Imre elnökünket aggasztotta.)

Az előzőek alapján Tímár Imre elnökünk a következő 2 tábla állítására 
vonatkozó kérést küldte az Önkormányzathoz:

1.
„A KOMMUNIZMUS ENDRŐDI ÜLDÖZÖTTEI ELŐTT TISZTELEG

A HELYBEN ÉLŐK ÉS AZ ELSZÁRMAZOTTAK 
MEGTARTÓ EMLÉKEZETE”

2011. OKTÓBER 23. 

ÁLLÍTTATTA: GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS DR. LATORCAI JÁNOSAZ ORSZÁGGYŰLÉS ALELNÖKE

2. 
AZ 1950-ES ÉVEKBEN DÚLÓ EMBERTELEN OSZTÁLYHARC

ENDRŐDIEK SZÁZAIT FOSZTOTT MEG JOGOS TULAJDONÁTÓL, 
JUTTATOTT BÖRTÖNBE,

ÜLDÖZÖTT EL LAKÓHELYÉRŐL. SOKAKNAK AZ ÉLETÉT IS ELVETTE.
AZ ÜLDÖZÖTTEK SZÍVÉBEN TOVÁBBRA IS TÖRETLENÜL ÉLT 

A SZÜLŐFÖLD SZERETETE, EZÉRT
1960-BAN MEGALAKÍTOTTÁK AZENDRŐDIEK BARÁTI KÖRÉNEK 

EGYESÜLETÉT.
2011. OKTÓBER 23. ÁLLÍTTATTÁK: AZ EGYESÜLET ALAPÍTÓI ÉS 

LESZÁRMAZOTTAIK.”

Budapest, 2011. szeptember 15. Üdvözlettel: Tímár Imre, Endrődiek 
Baráti Köre elnöke

(Az augusztus 20-i egyezmény szerint, az állíttató a Baráti Kör 
volt.)

A bizottságok elfogadásra javasolták. Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturá-
lis, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság szeptember 21-én megkifo-
gásolta a 2. táblánál az állíttató megnevezését. Mivel olyan szóbeszéd is 
járta, hogy magunknak csinálunk emlékművet, szeptember 24-én meg-
egyeztünk az alábbi pontosításban:

ÁLLÍTTATTA: Az üldözöttek tiszteletére az Endrődiek Baráti Köre.

Minden elő volt készítve. Dr. Latorcai János, tiszteletbeli elnökünk a 
táblákat megrendelte, Várfi  András polgármester az elhelyezési munká-
latokról gondoskodott, jómagam úgy készültem, hogy viszem szeptem-
ber 30-án az előleget a kőfaragóhoz.

Még szeptember 28-án is, Tímár Imre elnökünk azt közölte, a fenti 
pontosítást elküldte. Majd szeptember 29-én a helyszínen a következő 
levelet olvasta fel:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
5502 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Tisztelt Képviselő Testület!
Alulírott az Endrődiek Baráti Köre Egyesület elnöke ezen átirattal hivata-

losan visszavonom az általam képviselt civil szervezet kérelmét, mely szerint 
az egyesület második emléktábla elhelyezésének lehetőségét kérte. Helyette 
az egyesületünk nevében tisztelettel kérem, hogy az első, a Tisztelt Képvise-
lőtestület által kérésünkre 2011. május 26-án már engedélyezett emléktáb-
lán szerepelhessen az Endrődiek Baráti Köre Egyesület neve is, mint állíttató.

Indoklás:
Az emléktábla állításának elhatározásakor a baráti kör egy része egy 

lényegre törő, rövid, mindenki számára elfogadható kegyelet-teljes szöveg-
re gondolt. Egy másik csoport egy részletesebb, a sérelmeket bővebben és 
konkrétabban leíró emléktáblát látna szívesen. A vezetőség döntő többsége 
az egyszerű, egyetemleges tábla állítását támogatja, de az erős nyomás ha-
tására az augusztus 20-án megtartott ülésén elfogadta egy második tábla 
felállításának lehetőségét. Az azóta eltelt idő visszajelzései megerősítettek 
abban, hogy a második tábla szövege alkalmas az emberek közötti sérel-
mek, ellentétek felszítására a település lakói és az elszármazottak között, s 
ezáltal a baráti körön belüli szakadás előidézésére. Ennek hatására teljes 
felelősségérzetem tudatában a baráti kör elnökeként döntöttem úgy, hogy 
nem kezdeményezünk egy megosztottságot indukáló emléktábla-állítást. 
Ezért a második tábla elhelyezési kérelmét visszavonom. Annak ellenére, 
hogy ebben a témában nem volt közgyűlés, de a hozzám érkező vélemények 
sokasága megerősített abban, hogy csak a visszavonás lehet a helyes lépés. 
Azt a megoldást támogatom, hogy az első tábla szövegének változatlanul 
hagyása mellett a tábla felállítói között az Endrődiek Baráti Köre Egyesület is 
legyen feltüntetve, mint az emléktábla állításának kezdeményezője. 

Mindezek alapján tisztelettel kérem, hogy a 2011-09-29 –i önkormány-
zati ülés 35. pontja tárgyalásakor az előterjesztés visszavonása és annak in-
doklása kerüljön napirendre.

Köszönettel: Gyomaendrőd, 2011-09-29    Tímár Imre az Endrődiek Bará-
ti Köre Egyesület elnöke 

Érthetően, a meglepetés óriási volt. A polgármester nem értette, 
hogy lehet, hogy korábban Tímár Imre a Baráti Kör nevében kérte a táb-
lák állítását, most a saját nevében mondja le? Én is hozzászóltam, hogy 
teljesen meg vagyok lepve. Ez talán nem is szabályos, hiszen a tagság 
90%-a megszavazta. Természetesen a jelen lévő Magyar Kommunista 
Munkáspárt helyi elnöke helyeselte a visszavonást. 

A Képviselő-Testület látva a visszásságot, a következő határozatot 
hozta:

„….az Endrődiek Baráti körének máso-

Ragyogj, ragyogj, csillagom! - újfent, ráadás

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

HITTAN FELNŐTTEKNEK V.
A hét szentség: 

4. A bűnbánat és kiengesztelődés szentsége I.

Hogyan nevezzük ezt a szentséget?

Ezt a szentséget így is nevezzük: a Bűnbánat szentsége, a Kiengesz-
telődés szentsége, a Bűnbocsánat szentsége, Gyónás, a Megtérés szent-
sége.

Miért van a Kiengesztelődés szentsége a Keresztség után?

Mivel a Keresztségben kapott új kegyelmi élet nem szünteti meg sem 
az emberi természet gyöngeségét, sem a bűnre való hajlandóságot (a 
concupiscentiát), Krisztus megalapította ezt a szentséget azon megke-
reszteltek megtérésére, akik a bűnnel eltávolodtak tőle.

Mikor történt e szentség alapítása?

A föltámadott Úr ezt a szentséget akkor alapította, amikor húsvét-
vasárnap este megjelent apostolainak és ezt mondta nekik: „Vegyétek a 
Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek 
megtartjátok, az bűnben marad” (Jn 20,22–23).

Szüksége van-e a megkeresztelteknek megtérésre?

Krisztus megtérésre szólító felhívása a megkereszteltek életében foly-
ton hangzik. A megtérés folyamatos kötelessége az egész Egyháznak, 
mely szent, de a bűnösöket is magában foglalja.

Mi a belső bűnbánat?

A „megtört szív” (Zsolt 51,19) dinamizmusa, melyet az isteni kegyelem 
indít, hogy válaszoljon Isten irgalmas szeretetére. Magában foglalja az el-
követett bűnök fölötti bánatot és azok megtagadását, az erős elhatáro-
zást, hogy többé nem vétkezik és a bizalmat Isten segítségében. Az isteni 
irgalomba vetett reményből táplálkozik.

Milyen formákban fejeződik ki a bűnbánat a keresztény életben?

A bűnbánat nagyon változatos formákban mutatkozik meg, különö-
sen a böjtölésben, az imádságban és az irgalmasság cselekedeteiben. Így 
és sok más módon lehet gyakorolni a mindennapos keresztény életben, 
különösen is a nagyböjtben és a bűnbánat napján, pénteken.

NOVEMBERI MISEREND
Endrőd

vasárnap: 8 és 17 óra
Hétköznap reggel fél 8-kor

November 5. szombat 10 óra: Szent Imre búcsú körmenettel
Advent hétköznapjain reggel 6-kor RORATE hajnali mise

Szent Gellért Iskola kápolnájában
November 13-án és 27-én vasárnap fél 12-kor

Hunya
vasárnap: 10 órakor

Kedden, elsőpénteken és szombaton este 17 óra 

Gyoma
Hétfő, kedd reggel 7 óra, szerda, péntek, szombat 17 óra, 

vasárnap fél 11.

NOVEMBERI ÜNNEPEK
  1. kedd:  Mindenszentek
  2. szerda:  Halottak napja
  3. csütörtök:  Porres Szent Márton szerzetes
  4. péntek:  Borromeo Szent Károly püspök
  5. szombat:  Szent Imre herceg
  6. vasárnap:  Évközi 32. vasárnap
  9. szerda:  A Lateráni bazilika felszentelése
10. csütörtök:  Nagy Szent Leó pápa, egyháztanító
11. péntek:  Toursi Szent Márton püspök
12. szombat:  Szent Jozafát püspök és vértanú
13. vasárnap:  Évközi 33. vasárnap
15. kedd:  Szent Albert püspök, egyháztanító
16. szerda:  Skóciai Szent Margit
17. csütörtök:  Nagy Szent Gertrúd
18. péntek:  Szent Péter és Szenet Pál bazilikák felszentelése
19. szombat:  Árpád-házi Szent Erzsébet
20. vasárnap:  Krisztus Király
21. hétfő:  Szűz Mária bemutatása a templomban
22. kedd:  Szent Cecília szűz, vértanú
23. szerda:  Szent I. Kelemen Pápa vértanú
24. csütörtök:  Szent Dung-Lac András áldozópap és társai vértanúk
25. péntek:  Alexandriai Szent Katalin szűz, vértanú
27. vasárnap:  Advent 1. vasárnapja
28. hétfő:  Marchiai Szent Jakab áldozópap
30. szerda:  Szent András apostol

Melyek a Kiengesztelődés szentségének lényeges elemei?

Két lényeges eleme van: a Szentlélek hatására megtérő ember csele-
kedetei és a papi föloldozás, mellyel a pap Krisztus nevében megbocsát 
és meghatározza az elégtétel módját.

Melyek a bűnbánó cselekedetei?

A következők: gondos lelkiismeret-vizsgálat; töredelem (vagy bánat), 
mely tökéletes, ha az Isten iránti szeretetből, tökéletlen, ha más motívu-
mokból fakad, és magában foglalja a többé nem vétkezés ígéretét; bűn-
vallomás, mely a bűnöknek a pap előtt tett megvallása; elégtétel, azaz 
bizonyos bűnbánati cselekmények elvégzése, melyeket a gyóntató ró a 
bűnbánóra, hogy helyrehozza a bűn által okozott kárt.

Mely bűnöket kell meggyónni?

Meg kell gyónni a még meg nem gyónt súlyos bűnöket, melyekre az 
ember gondos lelkiismeret-vizsgálat után emlékszik. A gyónás az egyet-
len rendes módja annak, hogy a súlyos bűnökre bocsánatot nyerjünk.

Mikor kötelező a súlyos bűnök megvallása?

Minden hívő, aki eljutott az értelem használatára, köteles meggyónni 
súlyos bűneit legalább egyszer az évben, és valahányszor, amikor szent-
áldozáshoz akar járulni.

Miért lehetnek a szentségi gyónás tárgyai a bocsánatos bűnök is?

Az Egyház nagyon ajánlja a bocsánatos bűnök meggyónását is – bár 
nem szorosan kötelező –, mert az ilyen gyónás segít a lelkiismeret helyes 
formálásában és a rossz hajlandóságok elleni küzdelemben, hogy enged-
jük meggyógyítani magunkat Krisztus által és előbbre jussunk a Lélek 
életében.

Ki ennek a szentségnek a kiszolgáltatója?

Krisztus a kiengesztelődés szolgálatát apostolaira, utódaikra, a püs-
pökökre és ezek munkatársaira, a papokra bízta, akik ezért Isten igazsá-
gosságának és irgalmasságának az eszközei. A bűnbocsátás hatalmát az 
Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében gyakorolják.

Kinek van fenntartva bizonyos bűnök feloldozása?

Néhány különösen súlyos bűn (mint például azok, amelyek kiközösí-
téssel járnak) feloldozása fönn van tartva az Apostoli Széknek vagy a helyi 
püspöknek, illetve az általuk fölhatalmazott papoknak, de halálveszély 
esetén minden pap bármilyen bűnt és kiközösítést feloldozhat.

Meghirdette a pápa a Hit évét
A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján, 2012. október 

11-én kezdődik és 2013. november 24-ig, Krisztus király ünnepéig tart 
majd a Hit éve, amelynek célja, hogy hirdessük Krisztust azoknak, akik 
nem ismerik, vagy csupán egy történelmi személyiséget látnak benne – 
jelentette be XVI. Benedek vasárnap, a Szent Péter-bazilikában tartott 
szentmisén.
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
Becsengettek

Elérkezett szeptember elseje… a csengő megszólalt!
Nemcsak az első osztályosok, a szülők, hanem mi pedagógusok is izga-

tottan ébredtünk ezen a reggelen. Iskolánkban a tanévet 27 kisiskolás gyer-
mek kezdte meg. Csillogó szemmel nézték az „óriás” épületet, de átlépve az 
iskola kapuját lelkesen fedezték fel az épület belsejét. A tanévnyitó ünnepség 
végleg lezárta számukra az óvodás éveket, néhány gyermek szemében az 
izgalom tükröződött.

Csodálkozva nézegették a tanszereiket, tágra nyílt szemekkel hallgat-
ták, milyen új ismeretekkel találkoznak matematika, olvasás, írás órán. Az 
első nap végére a tanulók megismerkedtek az iskola helyiségeivel, a csengő-
szóval, az iskolai élettel. A napok múlásával sok érdekes, talán számukra 
még érthetetlen feladatokkal kerültek szembe. Az első hónap végére min-
den tanuló beilleszkedett az iskolai életbe. Megtanulták a jelentést, az órai 
munka rendjét, kialakult a felelősi rendszer. Az akadályokat az osztály jól 
vette. A fogadalomtétel után hivatalosan is igazi „szentgellértesekké” vál-
tak. A budapesti Szent Gellért napi kirándulás pedig még közelebb hozta a 
tanulókat egymáshoz. A hetek múlásával megnyugodva, az új kihívásokra 
felkészülve, boldogan lépik át az iskola kapuját minden reggel.

Kívánjuk, hogy a csillogó szempár és a kitartás a tanév végéig megma-
radjon!

Bereczkyné Baranyai Mónika és Szabó Anikó tanítónők

A hunyai alsó tagozatos tanulók kirándulása Egerbe

Október 17-én korán reggel autóbusszal indult a kis csapatunk a nagy 
útra. A gyönyörű őszi időben vidáman érkeztünk meg Eger városába.

Az egri vár területén sokat gyalogoltunk, nézelődtünk. Emberek sé-
tálgattak régi magyar és török ruhákba beöltözve, s fegyverbemutatót is 
láttunk tőlük, harcmozdulatokkal. Nagyon érdekes volt a Kazamatákban 
tett utunk, ahol az idegenvezető néni mesélt a vár hős védőiről és a török 
támadásokról. A Kazamatákat elhagyva tiszteletünket tettük Gárdonyi 
Géza sírjá-nál. A vármúzeumban megtekintettük a kiállítást. A buszhoz 
indulva tettünk egy kis városnéző sétát is, majd kicsit megpihentünk a 
Dobó téren. Hazafelé az autóbuszon már csendesebbek voltunk, mert el-
fáradtunk. Késő este, sötétben érkeztünk vissza. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat ezen a napon.

Köszönetet szeretnénk mondani ezért a kirándulásért Dohányos Fri-
gyesnek és családjának az anyagi támogatásért, az SZMK tagjainak és ne-
velőinknek a szervezésért és a lebonyolításért.

Köszönjük a kirándulást! - a 4. osztály tanulói

Wittner Mária - 
„Hóhér, vigyázz!”

Nem régen megnéztük a 8. osztállyal a „Hóhér, vigyázz!”című ri-
portfi lmet. Ebben a fi lmben Wittner Mária meséli el nekünk az 1956-
os forradalmi eseményeket, melyekben ő is részt vett. 1957. július 16-án 
letartóztatták, 1958. július 23-án halálra ítélték. Az ítéletet 1959. február 
24-én életfogytig tartó szabadságvesztésre változtatták. Itt ismerte meg 
Havrila Béláné Sticker Katalint, aki a cellatársa és barátnője is lett egyben. 
A siralomházban, mind a ketten szörnyű fájdalmakat életek át. Napjaink-
ban, ahogy belépett a régi ÁVH épületébe, látni lehetett rajta, rengeteg 
szörnyű emlék és fájdalom jön elő, ezeket nem lehet elfelejteni! Hazasze-
retetük minden ember előtt példa lehet!

Szarka Ramóna 8. a 

Emlékeztünk

A fáradott ük, haldokolva még
nagy honszerelme égő fáklyalángját
átadja s minden az utódra száll át.

Meggyújtja ő s a tűzár szerteárad,
átadja gyermekének, s ez fi ának, 
aztán tovább, tovább… S a fáklya ég!

Ismét lobbant a gyertya lángja a megemlékezés napjain: október 6-án 
reggel iskolánk alulájában és október 21-én a tornaterem színpadán.

Hős tábornokok alakja rajzolódott ki, dicső események és véres meg-
torlások elevenedtek meg diákjaink szavalataiban, Nagy Imre mártír 
miniszterelnök híres rádióbeszéde hangzott archív felvételről, s egy jobb 
világról, a szabadságról énekelt énekkarunk.

Nyolcadikosaink ünnepélyes keretek között kaphatták meg Magyar-
ország Alaptörvényét, benne a minden magyart összekötő Nemzeti Hit-
vallásunkkal.



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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 SZENT DIDÁK
November 13. 
Szent Didák Spanyol földön szegény szülőktől szü-

letett 1400-ban. Gyermekkora óta 
vonzódott a szent életre. Mihelyt fel-
serdült, egy idős pap irányítása alatt 
remeteéletet élt a városka határában 
épült Szent Miklós kápolna mellett. A 
nagy tisztelet elől menekülve belépett 
az arizafai ferences kolostorba, mely-
ben Szent Ferenc fiai (obszervánsok) 
szigorú szabályzat alatt éltek. Sze-
rette az egyszerű munkákat. Sok-
szor saját ételéről mondott le, hogy 
a szegényeken segítsen. Ima közben 
néha elragadtatásba esett. Elöljárói 
1441-ben a Kanári-szigetekre küldték 
hithirdetőnek, és megbízták az épü-
lő kolostor vezetésével. A vértanúság 
titkos vágyával ment a misszióba. A 
vértanúságot ugyan nem nyerte el, de 
a bennszülötteket százszámra nyerte 
meg Krisztus hitének. 1449-ben elöl-
járói engedélyével újra visszatért ha-
zájába, majd 1450-ben sok más hon-
fitársával Rómába zarándokolt, hogy 
részt vegyen Sienai Bernardin szentté 
avatásán és részesüljön a szentévi tel-

jes búcsúban. A szokatlan zsúfoltság, a nagy meleg és 
hiányos élelmezés következtében járványos betegség 
ütötte fel fejét a városban. A ferencesek Aracoeli ko-
lostorukat kórházzá alakították s Didák lett a kórház 
vezetője. Hősiesen ápolta a pestises betegeket, akik 
közül sokan Didák imái nyomán visszanyerték egész-

ségüket. A római út után hazatért, de nem az arizafai, 
hanem az alcalai kolostorba. Itt még 13 évet töltött 
csendes szemlélődésben, misztikus elragadtatásokban 
és az irgalmas szeretet gyakorlásában. Hosszas és kí-
nos betegségét türelemmel viselte. Halálos ágyán kezé-
be vette a feszületet és e szavakkal halt meg: „Édes fa, 
édes szegek, ó édes terhet hordozó kereszt, mely egye-
dül voltál méltó az egek Urát és Királyát hordozni.” 

1463. nov. 12-én halt meg, Alcalában van a sírja. V. 
Sixtus 1588-ban avatta szentté. 

V. Sixtus szentté avatási bullájából:
„... emlékezünk Szent Ferenc Atyánk Kisebb Testvé-

reinek családjából az alázatos, boldog Didákra, aki tu-
dományban nem volt kiváló... mégis Isten őt választotta 
ki, az együgyűt és a szent szerzetesi életben laikust. 
Benne megmutatta kegyelmének túláradó gazdagsá-
gát, mert csodálatos életszentsége, valamint példája 
által sokakat vezetett az üdvösség útjára.”

Az evangéliumi tanítás, a szentek példája bennün-
ket is kötelez. Mennyivel másabb lenne a világ, hogyha 
nem másban, hanem az imádságban és a jócselekede-
tekben versengenénk. Akkor a gyermekek, az ifjúság 
olyan légkörben és környezetben nőne fel, ahol már 
idejében meg tanulnák értékelni a szeretetedből vállalt 
áldozatot. Így a családi élet a szeretetből vállalt szol-
gálaton, és egymás megbecsülésén alapulna. Mennyivel 
másabbak lennének az emberi kapcsolatok a munka-
helyen, vagy épp a hivatalokban. 

Tegyük imádságunk és törekvésünk tárgyává az 
evangélium életre váltását, egymás szeretetből vállalt 
szolgálatát, hisz rajtunk is múlik, hogy mennyire ke-
resztény a bennünket körülvevő világ. 

Amit Isten egybekötött... Temetőszépítés Hunyán
Az egyházi temető rendbetételére került sor október17-én. 

Előtte a Polgármester Asszonnyal egyeztettünk, hogy a közmun-
kára alkalmazott dolgozókat engedje el, hogy minél hamarabb 
végezzünk a takarítással. Petényiné Anikó, mint mindig, támo-
gatta elképzelésünket, és odairányította a munkásokat. Előtte a 
templomban kihirdette a plébános úr, hogy minél többen vegyenek 
részt a munkálatokban.

Egy hunyai származású fi atalasszony volt a kitalálója, akinek 
nagyszülei itt vannak eltemetve, hogy őseink megérdemelnék, ha 
rendbe tennénk sírjaikat, hisz soknak már hozzátartozójuk sincs, 
vagy nem Hunyán élnek. A lelkes segítők hétfőn reggel szerszá-
mokkal, fűrészel, kaszával, metszőollóval, villával gyülekeztek, 
majd a Polgármesteri Hivatal dolgozói komolyabb szerszámok-
kal, stihlfűrésszel, karos fűrésszel megérkeztek, és megkezdődött a 
munka. A nők a kivágott gallyakat, hajtásokat hordták össze és 
égették el, a férfi ak pedig kaszálták a sok száraz gazt, és villával 
gyűjtötték a sok szúrós ágat, kivágott orgonabokrokat. Nagyon so-
kat dolgozott mindenki, du.3 óráig tartott a fárasztó munka, de 
mindenki örült, mikor készen lettünk.

Köszönjük a Polgármester Asszonynak a segítségét, hogy nem-
csak munkaerőt, hanem a gépeket is átengedte, hogy az elburján-
zott fahajtásokat, orgonabokrokat könnyebben tudjuk kivágni. 
Köszönet érte Petényiné Anikónak.

Köszönjük a résztvevő segítőknek a fáradságos fi zikai munkát, 
és a szép összefogást. Halottak napján méltón tudjuk tiszteletün-
ket tenni temetőnkben.

Szabó Lajos és Torma Mónika október 1-jén ünnepelte 50 éves 
házasságkötési évfordulóját a hunyai templomban 

hálaadó szentmisén, majd családi körben.
Isten adjon nekik további boldog, szeretetteljes életet!
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dik emléktábla állítási kérelmét levette az ülés napirendjéről”
Ezzel meghiúsult 2011. október 23-i a táblaavatásunk. Hogy mi lesz 

tovább, végül is rajtunk múlik.
Mint kutatója a témának, nyugodtan állíthatom, a 2. tábla szövege 

szolíd, senkit sem vádol, a szülőföld szeretetét hirdeti.
Az augusztus 20-i megbeszélésen voltunk kb. 20-an. Ennyi jelenlévő 

tanú mellett, a levélben olvasható, erős nyomásra hivatkozás, csodálko-
zást vált ki az emberből. Naivak voltunk, hogy azt hittük egy politikától 
mentes kegyeleti ügy nem sérthet senkit. Ezek szerint mégis van olyan 
helyi (kripto-világi) politika, ami fogást tudott találni rajta. Az ellenzők azt 
is többször hangoztatták, hogy ez a Baráti Kör már más, mint a régi. De 
ez még nem jelentheti azt, hogy eleinket ne tiszteljük, és a múltat, ami 
megtörtént, eltörölhetjük.

 
Hunya-Gyomaendrőd, 2011. okt. 23. 

Mindenki iránt tisztelettel: 
Szabó Béla, Endrődiek Baráti Köre elnökségi tag

(Kezdeményező, kutató, szervező)

„Tábla pedig nem lesz!” - folytatás az 5. oldalról KÖZLEMÉNY

Az Endrődiek Baráti Köre vezetősége tájékoztatja a tisztelt 
olvasókat, hogy a Szabó Béla által jelen újságban megjelent köz-
lés a szerző magánvéleménye, amelytől a vezetőség elhatároló-
dik. Továbbra is meg akarjuk tartani a Baráti Kör egységét, az itt 
lakók és az elszármazottak közötti jó viszonyt. 

Szeretnénk az egyesület politika-mentességét meg-
őrizni, a tagságot Endrőd szeretetében összetartani, és 
ezzel az összefogással méltóképpen felkészülni a kö-
vetkező évi emléktábla-avatásra. A vezetőség nevében

Tímár Imre elnök

Tisztelt Szerkesztőség!

A Városunk című újság legutóbbi szá-
maiban „Ragyogj, ragyogj csillagom” cím 
alatt egy oldal terjedelemben visszaemlé-
kezéseket közöl az elmúlt időszak esemé-
nyiből. Elsősorban az üldöztetés esemé-
nyeit állítja az olvasók elé. Mivel magam is 
részese voltam, így leírok egy esetet a sok 
közül, amely jellemezte azt az időszakot. 

Az 1950-től 58-ig terjedő időszakra 
a paraszti birtokok szétverése és a tsz-ek 
szervezése volt a jellemző. Sok családnak 
jelentett ez kilátástalan jövőt és a megél-
hetési létalap teljes megszűnését. A föld-
jeikről elűzött kisemmizett parasztokat az 
iparfejlesztés, honvédelmi építkezések, bá-
nyák, foglalkoztatták. Munkásként vándo-
roltak az Ország egyik szegletétől a mási-
kig. Családjukat otthon hagyva az önkény 
szekatúrájának kitéve tengették életüket. 
Fizetésüket legtöbbször nem a családra 
költötték, hiszen annyi adósságot raktak 
rájuk, hogy nem lehetett kifi zetni, mert 
„pótadó” formájában mindig növekedett. 
Ezt addig, míg a tanyájukat, földjeiket, há-
zukat el nem vették, fi zették. Mivel magam 
is szenvedő részese voltam ennek, leírok 
egy jellemző esetet ebből az időszakból.

Miután Édesapámat 1951-ben bezárták, 
a szekatúra nem szűnt meg, hetente jött a 
végrehajtó és kutatott. Foglalt mindent, a 
szobában annyi ágy maradt, ahány személy 
volt. Nem „padlás” söprés volt, mert már 
a cséplőgéptől mindent be kellett szolgál-
tatni. Ezen kívül még voltak az „éjszakai” 
népnevelések. Ez azt jelentette, hogy jött a 
csősz, aki a törvény embere volt – még azt 
is jelentette, ha a kutya nem volt kolonccal 
ellátva. Szóban közölte, hogy este 6 órára 
jelenjünk meg Endrődön a községházán, 
hogy miért, azt nem mondta. Mivel Édes-
apám börtönben volt - Édesanyámat nem 
engedtem el - én mentem az esti „népneve-
lésre”. Akkor 17 éves voltam. A községhá-
za üveges folyosója már tele volt várako-
zókkal. Ahol a családfő már be volt zárva, 
vagy valamilyen munkahelyen volt, ott az 
otthon maradt feleség, vagy valamelyik 
családtag jelent meg. Miután a nép össze-
gyűlt, az egyik „elvtárs” kijelentette, hogy 

Békekölcsön-jegyzésről lesz szó. A szoci-
alista haza megkívánja, hogy mi is áldoz-
zunk, azt, hogy ki mennyit jegyezzen, azt 
ők mondják meg. A folyosó ajtaját bezár-
ták, egy „elvtárs” engedte ki az embereket. 
Minket fi atal férfi akat vettek előre. Bent a 
bizottság elém tette a kitöltött jegyzési ívet 
és kijelentették, hogy a föld alapján 5000 
Ft kölcsönt kell jegyezni. Tiltakoztam, 
hogy nincs miből. Ekkor jött a szokványos 
szöveg (piszkos népnyúzó kulák), meg 
nem ütöttek, de kaptam szóban mocsko-
lódást. Utoljára csak aláírtam, mint ahogy 
mindenki. Ez az összeg akkor egy munkás 
féléves keresete volt. Miután minket fi a-
talabb embereket elengedtek, következtek 
az asszonyok és idős nénikék. Akkor már 
akcióba léptek az „elvtársak” és terrorral 
kényszerítették a nénikéket, az aláírásra. 

A Venczák család földtulajdonnal és 
cséplőgéppel rendelkezett. Bélát a Gépész-
mérnöki Karról vágták ki származása mi-
att. Az idős családfő valahol az országban 
dolgozott. A „népnevelésre” az idős fele-
ség jött el, de elkísérte kislánya a ragyogó 
szépségű Venczák Micike. Ő később a Ku-
lik Andor felesége lett. Úgy tudom, ő sem 
él már. Miután bementek, az öreg „elvtár-
sakban” - a fi atal lány láttán - felbuzgott a 
fi atalos vér. Nem tudni mi történt bent, a 
folyosón lévők csak azt látták, hogy Mici 
kiugrott az ajtón, szerencséjére az üve-
gezett folyosó ablaka ki volt nyitva, így 
ki tudott ugrani a 2 m-es magasságból az 
udvarra. A bősz öregek futottak utána és 
a községháza udvarán kezdték el zavarni. 
A hátsó kapu (a tűzoltóság felől) is be volt 
zárva. Szegény lány, amikor látta, hogy 
már utolérik, felugrott a kapu tetejére, és 
kiugrott az utcára. Az édesanyját nemcsak, 
hogy megverték, de a fülét félig leszakítot-
ták. 

Másnap folytatódott a békekölcsön-
jegyzés. Akkor került sorra Hunya Laci 
(Máténak az öccse). Akkor már a brigád 
erősítést is kapott. Gyomáról, az ÁVO-ról 
is jelen voltak a nagyobb nyomaték ked-
véért. Ez egyben verőlegény is volt. Ami-
kor Laci sorra került, nem akarta aláírni a 
jegyzési ívet. Erre az ÁVO-s az asztal elé 
állította, ő pedig felült vele szemben az 
asztalra, közben lóbálta a lábát, de úgy, 

hogy Lacinak a térdét rugdalta, mivel ala-
csony ember volt. Mivel nem volt hajlandó 
továbbra sem aláírni az ívet, az emberke 
felütötte a Laci orrát. Itt már elszakadt a 
„cérna”, és egyetlen ütéssel a sarokba küld-
te. Amikor utána akart lépni, hogy még to-
vább üsse, a többi ott lévő már könyörgött 
neki, hogy gondoljon a családjára és a sa-
ját épségére. Riasztották a gyomai ÁVO-s 
részleget, azok átjöttek, megbilincselték, és 
úgy kísérték át a laktanyába. Hogy mit ka-
pott odaát, azt el lehet képzelni. Telefonált 
valaki viszont Pestre Máténak. Ő jelentette 
valahová, és másnap már Lacit kiengedték, 
az illető ÁVO-st pedig leszerelték.

Még egy érdekes esetet hadd írjak le.
A jelenlegi Apátplébános Urunk nagy-

apja Nagy Kovács Miklós jeles személyi-
sége volt Endrőd Községének. 190 cm ma-
gas, aránylag sovány testű, dolgos ember 
volt. Tanyájára, földjére különösen pályáz-
tak Endrődön. Ezért szekálták a beszolgál-
tatással és adóval. Minden napos volt nála 
a végrehajtás, ezért nagyon haragudott a 
végrehajtókra. Mindig panaszkodott, hogy 
„agyon tudná vágni őket”. Egy alkalom-
mal, amikor bejött a Dombszög étterem 
söntésébe egy fröccsre, szintén nagyon 
panaszkodott a végrehajtó szekálása miatt. 
Megkérdeztük tőle: „Miklós bácsi, ha sor-
ba állnának a végrehajtók és azt mondanák, 
hogy egy ütéssel agyon kell vágni, hányat 
tudna agyonütni”. A válasz az volt: „Öcsém 
100-ig jöhetnének”. Öregségére ő is két-
kezű munkából élt, részes aratást vállalt a 
sógoránál, Hunya Dénesnél Csejten. Fele-
ségével, kislányával még a mi tanyánkban 
laktak aratás idő alatt.

Sorsfordító idők voltak az emberek 
szempontjából is, hiszen senki sem tudta, 
hogy holnap nem jön-e a végrehajtó, vagy 
a rendőr, és viszi a rendőrségre.

El kellett hagyni a családi közösséget, 
és elindulni a nagy bizonytalanságba. 

Most utólag azt mondom, hogy mindig 
bízni kell a jövőben. Bízni abban, hogy 
minden jóra fordul.

Balatonlelle, 2011. okt. 21.
Tímár Mihály

Olvasói levél:  emlékek az ‘50-es évekről



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Gyoma, Endrőd, Dévaványa és Túrkeve ölelésében he-
lyezkedik el egy nagyrészt pusztás terület, melyet Csudaballa 
néven ismerünk. A varázslatos név gyakran megihlette az 
írók, költők és az egyszerű nép gondolkodását. Csudaballa, 
ahol csuda dolgok történtek-mondja a szájhagyomány, de a 
vízió, a scifi irodalomban is feltűnik. Csudaballán boszorká-
nyok, pedig nincsenek, nyilatkozik a középkori krónika. Mert 
voltak boszorkányok?- kérdezünk vissza. 

A történeti források jóval szárazabb és józanabb vála-
szokat adnak. Az árpád-korban már létező Bala település 
neve a középkori birtoklevelekben, peres iratokban maradt 
fenn. Templomának helyét, már Bereczki Imre megtalálta. 
Gyűjteményében gondosan csomagolópapírba göngyölve 
őrizte néhány nagyméretű égetett tégláját. A csomagolópa-
pírra kalligrafikus betűkkel rótta fel: Ballai templomból. Az 
1980-as években régészeti terepbejáráson az akadémia 
régészcsoportja megtalálja a templom helyét, de a feltárás 
sajnos még várat magára. A megtévesztő Csuda előtagot a 
nevében a Chuda családról kapja, melynek birtoktestében 
helyezkedett el ez a terület. 

Csudaballa a 19. században kisebb birtokközpont, egy-
szerű kuriális épülettel. Ebben az időszakban a Rédeiek bir-
toka, az épületet a köznép kastélynak nevezi. A 19. század 
végén feldarabolódik az egységes földterület és a bérlőkről, 
új tulajdonosokról kapják a részterületek neveiket, mint pél-
dául Schwarz-bala vagy Geist-bala. A kishortobágynak em-
legetett terület a 20. század elején a kondorosi és kiscsákói 
székhelyű Geist uradalom része lesz.

A kastély épületét többször átépítették és az 1920-as 
években leromlott állapotban, van. A majorság épületeinek 
renoválása és a birtok új felvirágzása ebben az időszakban 
történik. Intézőnek az endrődi származású Vaszkó Andrást 
választják, aki családjával kiköltözött Csudaballára. Először 

a kastély egyik szobájában kaptak helyet, de az egykori víz-
vezetékben tanyázó siklók és más férgek miatt a több gyer-
mekes család átköltözik az egyik gazdasági épületbe. A te-
rületet tanyák és kisebb-nagyobb paraszti mintagazdaságok 
népesítik be, sok endrődi, túrkevei és dévaványai családnak 
nyújtva megélhetést. A szegény tápértékű földön nemcsak 
az állattenyésztés virágzik, hanem a talajjavításon alapuló 
földművelés és kertgazdálkodás is. Az uradalom szakszerű 
gazdálkodási módjait hamar átvették a környék gazdái és 
öntözött zöldséges kertek, gyümölcs- és szőlőültetvények 
tarkították a puszta képét. A geisti erdőt Vaszkó András ül-
tette, mely mára tekintélyes méretűre nőtt fáival hirdeti az 
elveszett paradicsom dicső emlékét. 

Vaszkó Irénke néni Csudaballán nőtt fel, hiszen édesap-
ja vezette a ballai Geist gazdaságot. A gyermekkor színhe-
lye mára újra puszta lett. A kastélyt lebontották, a cselédla-
kásoknak már a nyomát sem találni, a magtár és a malom 
helyét bürökmező jelöli. A tanyák is eltűntek, mint ahogy az 
iskola is, csupán egy sudár nyárfa dacol az idővel, jelölve 
ki a ballai kisdiákok tudományszerző intézményének helyét. 
Ugyanez a helyzet a Balla folyó kiszáradt medrének másik 
oldalán Sártóban is. 

Vaszkó Irénke néni négy vagy öt éve arra gondolt, hogy 
a Geisti erdő sarkára, a Puskás László emlékét őrző kop-
jafa közelébe egy feszületet állíttat. A megvalósítás azon-
ban éveket késett. Az idén, alig egy hónapja azonban a terv 
megvalósult. 

Gyönyörű őszi idő volt azon a napon. A feszületet, me-
lyet Kun Béla munkája is dicsér, autóba raktuk és elindul-
tunk Varjas felé Csudaballára. Az úton Irénke néni szavaira 
megelevenedtek az elpusztult tanyák lakói. A gyermekko-
ri történetek hatalmas nyájakat varázsoltak a pusztába. A 
szíkilellék között bíbicrajok szaladtak és a magányos nyárfá-
ról a réti sas méltóságteljes szárnycsapásokkal vonult Csejt 
felé. 

Kiértünk Schwarz balára, ahol Elek Andrástól kértünk 
segítséget a kereszt felállításában. A száraz ballai föld ne-
hezen engedett. A sziklakemény pihent föld csak lassan en-
gedte, hogy testébe ássuk a megfelelő mélységű gödröt. A 
folyamatos locsolás azonban megenyhítette a sziki legelőt. 

A kereszt hamarosan a helyére került. A geisti erdő sar-
kára, a Puskás László kopjafája mellé. Elkészült a régóta 
húzódó fogadalom beteljesítése. Csudaballa már nem árva, 
hiszen a korábbi virágzó időszakok emlékét őrző feszület 
vigyázza a pusztát. Ha arra járnak, álljanak meg egy imára 
és gondoljanak elődeink szívós munkájával betört puszta 
virágkorára.

Csudaballa keresztje

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

Tornádó elektromos kerékpárok,
gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 
csövek, szerelvények.

hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, 
háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika,
szegek, csavarok, zárak, lakatok,
fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. 
Tel.: (66) 386-909

Hitellehetőség! Minden kerékpárhoz 
értékes ajándékot adunk!



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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„Teltek-múltak a napok a méneskari 
katonai szolgálatomból, amiben volt né-
hány emlékezetes nap is. 1910 tavaszán 
repülőnap volt Szegeden, a legelső. Töb-
ben katonák szabadságot kértünk, meg-
néztük. Ez volt életemben az első eset, 
hogy embert repülni láttam. A nagy katonai 
gyakorlótéren volt a bemutató. Hosszabb 
készülődés után a repülőgépmotor elkez-
dett beremegni, de a gép állt egyhelyben. 
Egyszer csak elkezdett gördülni, erre egy 
katona elkiáltja magát; „nem repül ez, csak 
szalad”, ekkor kiáltja a másik; „Odanézz! 
A kereke mán nem éri a földet”. Igen! Az 
egész gép felemelkedett cirka 100 méter 
magasságba és pár kilométert elrepült és 
ott leereszkedett, majd nagyot billent és 
összetört. Az egész bemutató 5-6 percig 
tartott, de amit akkor éreztem nem felejtem 
el soha! Azóta már életemben rengeteg re-
pülőgépet láttam felszállni, de azt az érzést 
nem éreztem soha, amit ott Szegeden az 
első alkalomkor. Ez év végén áthelyeztek 
a békéscsabai méntelephez. Itt közelebb 
voltam Gyomához, egyszerű kimaradás-
sal is haza lehetett menni. A beosztásom 
ugyan olyan volt, mint Dorozsmán. Szolgá-
latom itt is kényelmes volt. Eleinte ugyan 
bosszantott, hogy a méneskarhoz kerül-
tem, de mint gazdálkodó jobb helyre nem 
is kerülhettem volna. A lótenyésztés terén 
sokat tanultam. Valóságos lószakértő let-
tem.

A beosztásom révén sokat voltam 
méncsikó vásáron és tájfajta állomá-
son párosítani (megj. Cs. Szabótól: ilyen 
volt közelünkben a szarvasi, orosházi, 
mezőhegyesi). A legnagyobb szakképzett-
séggel bíró tisztekkel és állatorvosokkal 
voltam együtt, akik szakkérdéseket min-
denkor előttem tárgyalták meg. A jegyző-
könyveket és törzslapokat én vezettem 
(megj. Cs. Szabó I.; ilyen szakember volt 
vitéz Dr. Döhrmann Henrik m. kir. ménes-
kari őrnagy, később ezredes. Zsiga bácsi 
hagyatékban van tőle több kitűnő lovakkal 
kapcsolatos rajz, többek között; mi a kü-
lönbség a ló szeme s az ember szeme kö-
zött...). Szemem-fülem nyitva volt mindig, 
módomban volt tanulni.

1911. szeptember 11-én hirtelen meg-
halt édesapám. A gazdaságunk vezető 
nélkül maradt. A hizlaldában ott volt több 
mint 600 db hízó. S ott volt még a keres-
kedés, a mészáros üzlet. Minden rendkívül 
sok adósággal megterhelve. Az emberek 
egy része, ki is mutatta a foga fehérjét. 
Minden irányból megrohantak bennünket a 
hitelezők. Az összes tartozás meghaladta 
a 2010 ezer aranykorona értéket. Kisebb-
nagyobb per 32 volt folyamatban. A kato-
naságtól mindenáron szabadulni akartam, 
de mivel ott is használható voltam, ez nem 
sikerült. A kórházon keresztül, mint beteg-
nek, sikerült rövidebb hosszabb ideig tar-
tó szabadságot kieszközölnöm. A hízók 
eladása volt a legsürgősebb mivel már túl 
voltak az átvételi súlyon.

Régi hízásúak voltak. Apám halálát töb-

ben gazember módon ki akarták használni. 
Egyik földbirtokossal - bizonyos Policzer 
nevezetűvel - 64. ezer korona értékű pe-
rem támadt, közvetlen a haláleset után. Ezt 
a pert járásbíróságnál s a törvényszéknél 
elvesztettem. Megfellebbeztem a királyi 
ítélő táblához. Emiatt minden vagyonunk 
le volt foglalva. A per kimenetelében-már, 
hogy javamra dűljön el – nem bíztam, mert 
közben megtudtam, hogy ellenfelem jel-
lemtelen ember. Jelenlegi vagyonát is per 
útján szerezte. (megj.: „ügyes” karvaly – 
hiéna - vad kapitalista volt, ma is bőviben 
vagyunk ilyeneknek!). Tisztában voltam 
azzal, hogyha ezt a pert is elvesztjük, tel-
jesen tönkremegyek anyagilag. Ráadásul 
még ott voltak László öcsém egyetemi 
tanulmányival kapcsolatos kiadások is. 
Időközben kitelt katonaidőm is s hazake-
rültem. Minden erőmet a bajok rendezé-
sére fordítottam. Megkezdtem a szanálást, 
ingatlanokat bocsátottam áruba, földte-
rületeket, s eladtam a mészárszéket s a 
hizlaldát is nemkülönben, így sikerült egy 
kis „levegőhöz” jutnom. A 64.000 koronás 
per egy nagy tétel gabona miatt volt. Apám 
még életében 1911 telén leszerződött az 
említett jellemtelen földbirtokossal 20 va-
gon árpa s 20 vagon 
tengeri leszállításá-
ra. Már az első té-
telnél észrevettem, 
hogy a tengeri rom-
lott, egészségtelen, 
takarmányozásra 
alkalmatlan. Nem 
vettem át, mert fél-
tettem a hízókat, 
félhízásban voltak, 
nem fogják meg 
enni, leromlanak. Át-
mentem Mezőtúrra 
az ottani gabonake-
reskedőhöz, s elpa-
naszoltam az ügye-
met. Megmutattam a 
kötlevelet s a nyitott 

mintákat. A kereskedő azt mondta, hogy az 
álláspontom helyes, s nála rögtön megvet-
tem a hiányzó tengerit, aki azt le is szál-
lította. Időközben a gabona megdrágult, s 
az árkülönbözet s költségek tették ki a fenti 
összeget.

Az alsófokú bíróságon a következő in-
doklásokkal vesztettem el a pert; „A kötle-
vél kirostált száraz gabonát ír, de ez a szó, 
hogy egészséges, nincs benne”. Az ügy 
roppant kellemetlen volt. A gabonakeres-
kedő is csak a fejét csóválta, hogy lehetett 
ilyen ítéletet hozni? Hosszas tárgyalás és 
gondolkodás után írt egy kimerítő levelet 
az egyik budapesti gabonakereskedőnek a 
nevére, kivel összeköttetésben állott, hogy 
menjek fel vele oda. Felmentem Pestre 
hozzá, az eljött vélem a gabonatőzsdére, 
ott egy ügyésznek előadtuk a peranyagot. 
Az meghallgatta áttekintette az iratokat s 
azt mondotta: „fi atalember menjen szépen 
haza, s legyen nyugodt, a többit majd én 
elintézem”. Több hónap elteltével az egyik 
pesti banktól kaptam egy pénzes levelet 
az említett összeggel, de abban semmi 
más nem volt. Rendkívül kíváncsi lettem, 
hogy lett az ügy elintézve. Így aztán tudo-
másomra jutott, hogy az ügyem a tőzsdei 
gabonabíróságra jutott. S következő ítéle-
tet hozta; „Mikor lett az üzlet kötve? Mely 
napon? Milyen ár mellett? Azon a napon 
milyen árak voltak a tőzsdén? Az üzlet mi-
lyen áron lett megkötve? Az üzlet a jelzett 
napon Gyomán 10 fi llérrel magasabb áron 
lett megkötve mint a tőzsdei ár, tehát I. 
oszt. árut vett, a minta az I. oszt . nem felel 
meg, miért is az alperes az árkülönbözetet 
és költségeket tartozik megfi zetni”.

Az ügy jogérvényesen lett elintézve. Ez 
sokat javított a helyzetünkön. Csudálatos, 
hogy ezek után a többi kisebb pereink is 
mind javunkra dőltek el. Sok 70 éves em-
ber egész életében nem ment keresztül 
annyi bajon, mint én olyan fi atalon. Pedig 
még hátra volt az igazi megpróbáltatások 
ideje.

1914. június, kitört az első világháború. 
A cséplőgép éppen hozzánk jött, hétfőn 
kezdődött a cséplés, de mán nálam nélkül.”

közre adja: Cs. Szabó István

„Egy nyughatatlan cselekvő ember” - Papp Zsigmond önéletrajza VI.
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A Gyomaendrődi FC labdarúgói folytatták szereplésüket a Megyei 
I. osztályú labdarúgó bajnokság őszi szezonjában. Az október elején le-
játszott mérkőzéseken végre kezdte azt az arcát mutatni a csapat, amely 
joggal elvárható lenne egy ilyen rutinos, jól képzett játékosokból álló csa-
pattól. Mindkét hazai mérkőzést megnyerték, megszerezték az első győ-
zelmüket is, még a listavezetőt is megadásra kényszerítették jó játékkal. 
A hónap végére viszont úgy tűnt elfogyott az október eleji lendület, mert 
kiábrándító játékkal vesztettek egy könnyűnek ígérkező mérkőzésen. A to-
vábbi mérkőzéseken reméljük, ismét a jobbik arcát mutatja majd a csapat 
és ismét győzelmekkel örvendeztetik meg a szurkolóinkat.

A lejátszott mérkőzések eredményei:
2011. 10. 01.    Gyomaendrődi FC – Békéscsabai MÁV SE     2 : 1
                          G.: Karászi L., Dani P.
                          Ifi .:   1 : 1    G.: Csapó Zs.
A vendégcsapat kapott hamarabb lábra és a mérkőzés első félórájá-

ban veszélyesebb támadásokat is vezetett, de gólt nem sikerült szerezniük. 
Az első félidő hajrájában mégis a hazaiak szereztek vezetést, egy szépen 
felépített támadást követően. A második félidő elején felpörögtek az ese-
mények, a vendégek ismét támadtak, de akkor már a hazaiak is szép tá-
madásokat vezettek. Egy ilyen támadást követően ismét gólt ért el a hazai 
csapat, mindez azonban nem szegte kedvét a vendégeknek és tíz percen 
belül sikerült is szépíteniük. Az utolsó félórában szinte kettészakadt a pá-
lya és mindkét csapat csak a támadásokkal törődött, de újabb gól már nem 
született, így a hazaiak megszerezték szezonbeli első győzelmüket.

2011. 10. 08.    Gyomaendrődi FC – Mezőhegyesi SE     2 : 1
                          G.: Werle T., Tanács Z.
                          Ifi .:   0 : 1    G.: -
A listavezetőt fogadtuk hazai pályán, és nem ígérkezett könnyű mér-

kőzésnek az összecsapás. Mindkét csapat ennek megfelelően a támadójá-
tékot erőltette, akadtak is kemény ütközetek, egyik csapat sem emelt kézzel 
ment fel a pályára. Az első félidő közepén megszereztük a vezetést, majd 
kis idő múlva a vendégcsapat tíz főre olvadt egy kiállítást követően. Ez 
azonban nem szegte kedvüket, mert rövid időn belül egyenlíteni tudtak, 
azonban a félidő hajrájában ismét gólt szerzett a hazai csapat és így veze-
téssel mehettek pihenőre. A második félidőben jobban odatették magukat 
a vendégek, még 10 emberrel is megvoltak a lehetőségeik, de ezekkel nem 
tudtak élni, a Gyomaendrődnek is volt pár lehetősége, de az is kimaradt, 
így sikerült legyőzni a listavezetőt.

2011. 10. 16.    Magyarbánhegyesi FC – Gyomaendrődi FC     3 : 3
                          G.: Kéri R., Kovács Gy., Dani P.
                          Ifi .:   2 : 6    G.: Gábor V.(3), Csapó Zs.(2), Farkas K.
A hazai csapat jobban kezdte az első félidőt, több veszélyes támadást 

is vezetett, és a huszadik percben már 2:0 volt oda. Sajnos ebben az idő-
szakban rendkívül fegyelmezetlenül játszott a gyomaendrődi csapat és 
csak a hazai csatárok ügyetlenségének köszönhető, hogy nem döntötték el 
a mérkőzés kimenetelét. A félidő második felére sikerült rendezni a soro-
kat, ennek köszönhetően még a félidő végén gólt szereztünk, ezzel sikerült 
csökkenteni a hátrányunkat. A második félidő nagyszerűen indult, hiszen 
az első támadásból gólt szereztünk és már egyenlő is volt az állás. Ez a 
gól azonban nem fogta meg a vendéglátókat, mert 10 perccel később újra 
náluk volt az előny. A mérkőzés végére kicsit elszabadultak az indulatok, 
jöttek a sárga lapok, de szerencsére az utolsó gólt egy támadást követően 
a gyomaendrődi csapat szerezte, így egy gól gazdag mérkőzésen sikerült 
döntetlent elérni idegenben.

2011. 10. 22. Gyomaendrődi FC – Csorvási  SK     2 : 3
                      G.: Toldi B., Dani P.
                         Ifi .:   5 : 3    G.: Csapó Zs.(2), Szabó M., Dávid I., Öngól 
Bíztunk a jó folytatásban, csapatunk további sikeres szereplésében. 

Igen rosszul indult a mérkőzés, hiszen a vendégek kihasználták a hazaiak 
fi gyelmetlenségét, és már az első percben vezetést szereztek. Ezt a hátrányt 
sikerült hamar egalizálni, a tízedik percben szerzett góllal. Ezt követően 
mezőnyfölényben játszott a hazai csapat, de nem volt igazán meggyőző a 
játéka. A második félidőt is inkább hazai támadások vezették fel, mégis a 
vendégek szereztek ismét vezetést. Ezt is sikerült szinte néhány perc alatt 
ismét kiegyenlíteni. Mindez mégsem volt elég fi gyelmeztetés a hazaiak 
számára a lelkesebb játékra. A védelem újabb megingását kihasználva a 
vendégek újabb gólt szereztek, náluk volt az előny. Sajnos a hazaiak ed-
digre teljesen hitehagyottá váltak, és már nem volt bennük erő az újabb 
egyenlítésre. Talán a szezon eddigi leggyengébb játékát produkálva megér-
demelt vereséget szenvedtek egy tartalékos, de igen lelkes vendégcsapattól.

Fülöp Zoltán

Labdarúgó hírek a Megyei I. osztályból

A Tisza Kálmán 
Közoktatási 

Intézmény hírei
Gyomaendrődi Oktatási Egység

Tiszások a szolnoki 
gulyásfesztiválon

Nagy izgalommal készültek diákjaink 
a szolnoki Nemzetközi Gulyásfőző- és Ha-
gyományőrző Fesztiválra. A dévaványai 

és gyomaendrődi egységek panziós, falusi vendéglátó képzésében 
résztvevő diákok kis csapata Miklovicz Lajosné, Aranyi Anita és Vargáné 
Varczába Éva tanárnők vezetésével 2011. szeptember 10-én vett részt a 
megmérettetésen. A versenyre igazi kuriózummal készültek: bográcsa-
ikban endrődi csirkegulyás és tejfölös pontygulyás főtt, meglepetésként 
kapros-túrós lepénnyel és juhtúrós polenta tortával várták a látogatókat 
és a zsűri tagjait. 

A rangos nemzetközi fesztiválon résztvevő „Tiszások” számára iga-
zi elismerésnek számított, hogy a zsűri egyik közismert tagja, Hargitai 
György mesterszakács elkérte a tejfölös pontygulyás receptjét, mások 
pedig a lisztérzékenyek és diétázók számára is ajánlható juhtúrós polenta 
torta készítési módja felől érdeklődtek.

„Másfél millió lépés…” avagy Túranap iskolánkban
Hagyományainknak megfelelően idén is megrendezte iskolánk a Di-

ákönkormányzat szervezésében az őszi Túranapot.
A program fő célja a közösségépítés, közösségformálás, az egymás 

elfogadásának elősegítése, az egészséges életmódra nevelés, a termé-
szeti értékeink megismertetése, az általános műveltség fejlesztése. Egy-
ben jó alkalom arra is, hogy a diákok és tanárok között egy újabb élmé-
nyen alapuló kapcsolat jöjjön létre, s hogy az osztályfőnökök a diákjaikat 
a tanórán kívül, más élethelyzetekben is megismerhessék.

A szokásos útvonal hét állomáshelyén iskolánk tanárai várták érdekes 
és változatos feladatokkal az egymást tíz percenként követő csapatokat.

Az idei feladatok között műveltségi, természetismereti, intelligencia 
teszt, valamint ügyességi játékok, feladatok (gránáthajítás, kugli, célba 
dobás, kapura dobás és erőnléti feladatok) szerepeltek.

A tantestületi döntés értelmében a szakközépiskolai és szakiskolai 
osztályok külön kerültek értékelésre, mindkét kategóriában az első he-
lyezettek jutalma egy-egy torta volt, melyet a Csepp-Tan Kft. és a Kilenc 
Farmer Kft. ajánlott fel iskolánk számára, az első három helyezett emellett 
oklevélben is részesült.

Gólyabál
A kilencedik évfolyamos tanulóink számára várva várt esemény a Gó-

lyabál, melyet hagyományainknak megfelelően idén is szeptemberben 
rendeztük meg a Diákönkormányzat szervezésében. Végzős tanulóink 
igyekeztek érdekes feladatokat összeállítani a „Gólyáknak”, akiknek töb-
bek között interjút kellett készíteniük helyi vendéglátó egységek vezető-
ivel, munkatársaival a szokásos napi tevékenységeikről, összemérhették 
képességeiket kézműves, zenei és ügyességi feladatokban is. A jó hangu-
latú délutánt suli-diszkóval zártuk.

„Száz út vár ránk…” azaz Pályaválasztási Vásár 2011
Október 13-án és 14-én Békéscsa-

bán a Városi Sportcsarnokban rendezte 
meg a Pályaválasztási Vásárt a Békés 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja, ahol a Tisza Kálmán Köz-
oktatási Intézmény is bemutatkozási 
lehetőséget kapott. A két nap alatt a 
látogatók megismerkedhettek a Tisza 
Kálmán Közoktatási Intézmény ok-
tatási egységeivel, az iskola kibővült 
képzési kínálatával valamint megújult 
arculatával. A továbbtanulás előtt álló 
nyolcadik osztályos tanulók szép szám-
ban érdeklődtek az iskola szakképzései 
iránt. A közoktatási intézmény diákjai, 
szakoktatói betekintést adtak a külön-
böző szakmák fortélyaiba, a Sportcsar-

nokon kívül az intézmény gépparkjának megtekintésére volt lehetőség. 
A gyomaendrődiek a pék-cukrász és szakács szakmákból adtak ízelítőt 
az érdeklődők számára. A rendezvény első napján a Tisza Kámán Közok-
tatási Intézmény elnyerte a legszebb kiállítói stand címet, 
melyre az intézmény valamennyi tanulója és munkatársa 
egyaránt büszke lehet.
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Olvasóink írják...

VÁROSUNK2011. november 13
Kedves Iványi László tb. Kanonok Úr!

Szeretnék köszönetet mondani Önnek és a Szerkesztőknek 
irántam tanúsított fi gyelmességükért – írásom részletének publi-
kálása kapcsán. További tevékenységükhöz sikert kívánok, és Isten 
áldását kérem.

Hajrá Endrőd!

Solymár, 2011 - 10 - 11
Szívélyes üdvözlettel:

Giricz Mátyás

Kedves Giricz Úr!

Köszönjük kedves sorait.
Számunkra mindig öröm olyan személyekről hírt adni, akik öreg-

bítik Endrőd hírnevét. Ön is ezek közé tartozik. Isten segítse további 
életútján!

Gyomaendrőd, 2011. október 24.
Tisztelettel köszönti:

Iványi László

DÖK tábor Szanazugban

Szeptember 29-e és október 1-je között rendezte meg a Békés Megyei 
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény a Megyei Tanévnyitó DÖK Táborát 
Doboz-Szanazugban, a Békés Megyei Jókai Színház Programirodájának 
támogatásával, melyen iskolánkból két tanuló vett részt. A tábor elsődle-
ges célja a diákönkormányzat tagjainak felkészítése a tanév legfontosabb 
feladataira, megbeszélték a közoktatási törvényben megfogalmazott jo-
gokat és kötelezettségeket, megvizsgálták az intézményi alapdokumen-
tumokat (pl. iskolai házirend), megújították a diákönkormányzatok saját 
szervezeti és működési szabályzatait. Az intézmények összeállították sa-
ját tanéves DÖK- programjukat, megismerkedtek a rendezvényszervezés 
alapjaival és a költségvetési terv készítésével. Czégény Gyula, a Békés 
Megyei Önkormányzat intézmény felügyeleti osztályvezetője a pályavá-
lasztásról és pályaorientációról beszélgetett a fi atalokkal. A szakmai fel-
adatok mellett jutott idő az ismerkedésre, játékos vetélkedőre, sportprog-
ramokra, szórakozásra is. „Nagyon sok diákkal ismerkedtünk meg szerte 

a megyéből. Új barátságok születtek, élményekkel, új tapasztalatokkal 
gazdagabban tértünk haza. Hálásak vagyunk tanárainknak, osztályfő-
nökeinknek, az iskolának és a szervezőknek, hogy részt vehettünk ezen 
a rendezvényen. Reméljük másnak is lehetősége lesz ilyen programon 
részt venni!” - mondta el a gyomaendrődi Tiszásokat képviselő testvérpár, 
Soczó Zsuzsanna és Soczó Tamara.

Népmese napja

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mind-
azokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő 
bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezde-
ményezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnap-
ja – legyen a népmese napja.

A gyomaendrődi Határ Győző Városi Könyvtár ebben az évben is he-
lyi, közös programot szervezett a jeles nap alkalmából. Ebből persze a Ti-
sza Kálmán Közoktatási Intézmény diákjai sem maradhattak ki. 

A város több helyszínén ugyanazt a mesét ugyanabban az időben ol-
vasta fel mindenki, aki csak csatlakozott. A közös mesemondás, a mese 
felolvasása 9 óra 15 perckor vette kezdetét. A Kis Bálint Általános Iskola 
és Óvoda Hősök úti épületében egyszerre hangzott fel A rossz legény és 
a rossz leány című székely népmese a kisiskolások és a Tiszásaink ajkáról.

Mindannyian megtapasztalhatták, milyen jó érzés, ha sok ember egy-
szerre mesél.

A program fő célkitűzését, miszerint minél többen éljék át a mesélés 
élményét és az összetartozás örömét, ebben az évben is sikerült megva-
lósítani.

A TÁMOP-projekt a célegyenesben

A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egy-
sége békési, jánoshalmi, kétegyházi, pétervásári és mátrafüredi intézmé-
nyekkel vesz részt közösen a VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző 
Központ a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0014 „A munkaerő-piaci igényekhez 
alkalmazkodó FVM Alföldi Agrár-szakképző Központ fejlesztése” című 
projektjében.

A projekt a vége felé közeleg, azonban az elmúlt hetek sem teltek ese-
ménytelenül a Tiszás kollégák számára sem.

A projekt vezető munkatársai – így gyomaendrődi munkatársak is - 
három napos „Lean menedzsment” képzésen vettek részt 2011. augusz-
tus 25-27-én Szirákon.

A képzés célja olyan, a gyakorlatban is működő módszerek átadása 
és képességek kialakítása volt, amelyek birtokában a Térségi Integrált 
Szakképző Központban az újszerű menedzsment alapelveket alkalmaz-
ni tudják, képesek a saját szervezetük működését fejleszteni, és konkrét, 
kézzel fogható eredményeket tudnak elérni a veszteség csökkentése, az 
értékteremtés, a szolgáltatásfejlesztés, a képzés szervezés területén.

A projektben résztvevő öt másik intézmény pedagógusaihoz hason-
lóan a gyomaendrődi kollégák is részesültek TwinNet - @Napló képzés-
ben, valamint „E-learning módszertan és e-tananyagfejlesztés” képzés-
ben. Ez utóbbi keretében 5-6 fős csoportokat alkotva a kurzus zárásaként 
egy-egy modern, a szakképzésben és felnőttképzésben egyaránt hatéko-
nyan felhasználható elektronikus tananyagot készítenek el.

A projekt managementjében és a hat munkacsoportjában a Tisza Kál-
mán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egysége részéről 15 
fő vesz részt.
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Itt van az ŐSZ TÉMAHÉT, itt van újra

A Támop 3.1.4 pályázat keretében immár harmadik éve rendezzük 
meg az Ősz Témahetet, amelynek hétfő délutáni programja gyalogtúra 
volt. A három kilométeres utat a gáton tettük meg, közben szemetet 
szedtünk, és megismerkedtünk a Körös–Maros Nemzeti Park állat- és 
növényvilágával.

A második napon, kézműves foglalkozáson vettek részt ügyes kezű 
tanulóink. Az őszi természet elevenedett meg színeivel, hangulatával 
egy röpke óra alatt. Népszerűek voltak a gyerekek körében a halloween-
fi gurák és az őszi leveleket, gombát cipelő sündisznók is. Az elkészült 
alkotásokat a tantermekben mindenki megcsodálhatja.

A szerdai napon őszi vetélkedő zajlott a tornateremben. A csapatok 
összemérhették erejüket, ügyességüket tökgurításban, toronyépítés-
ben. Célba dobtak gesztenyével, a trambulinról szőlőfürtöt jelképező 
lufi kat próbáltak minél többször megérinteni. Elméjüket is pallérozhat-
ták az ősz kvíz kérdéseinek megválaszolásával. 

A csütörtöki, igazán őszies nap délutánján a Tizenkét hónap az er-
dőn című természetfi lmből részleteket néztek meg az érdeklődő gyere-
kek. A fi lmen látottakat kiegészítve dr. Valach Béláné, Ági néni mesélt az 
erdő élővilágáról, vadállatokról, a vadászat és a természetjárás örömei-
ről. Élménydús beszámolóját értékes vadásztrófeák bemutatásával gaz-
dagította. A vállalkozó kedvű ügyeskezűek közben a számítógépeken 
őszi témában alkothattak.

Az alsó tagozatosok is bekapcsolódtak az egész héten át tartó prog-
ramokba, de számukra igazi élményt a csütörtök délelőtt jelentett. A 
vitaminnapra hozott sok-sok fi nomsággal a negyedikesek terítettek 
meg az ebédlőben. Itt degeszre tömhették pocakjukat a gyerekek, majd 
várták őket a foglalkozások: diótörés, kukoricamorzsolás, éneklés, sep-
rű-tánc, aerobik, gólyaláb, célbalövés, rejtvény, színező, termésképek 
készítése. Délután vitamin-futással zárult a nap.

Kirándulások

Testvériskolánk meghívására október 6 és 9 között Pilznoba láto-
gattunk a tavalyi nyolcadik osztályos, nyelvvizsgát tett tanulókkal. A 
programok változatosak voltak, sokat utaztunk de megérte a fáradsá-
got. Érkezésünk után körbejártuk a gyönyörű, egy éve átadott iskolát és 
megismerkedtünk vendéglátóinkkal.

Ezt követően a diszkó jó alkalom volt arra, hogy a magyar és a len-
gyel gyerekek megismerkedjenek egymással és hamar összebarátkoz-
zanak. A felnőttek városnéző sétára indultak Pilzno belvárosába.

Pénteken Auschwitzba látogattunk el. Megrázó történelem órán 
vettünk részt, felidézve és bejárva a tábor sötét múltját. Előtte rövid kité-
rővel egy miniatűr parkot néztünk meg, ahol a világ leghíresebb épüle-
teinek ember nagyságú makettjeit csodálhattuk meg. Aztán a wieliczkai 
sóbányát barangoltuk be, több órát töltöttünk 135 méterrel a föld alatt. 
Ez a sóbánya a világörökség része, méltán büszkék rá a lengyelek. A hű-
vös és esős idő ellenére hosszas sétát tettünk Krakkó történelmi város-
részében, megnéztük a Wawelt, a Flórián kaput és a Posztócsarnokot is. 
A város hangulata mindenkit lenyűgözött, az épületek szépsége pazar 

Ági néni hatalmas trófeát hozott

látványt nyújtott.
Egy nap alatt bejárták hazánkat a hetedik osztályos tanulók Ja-

kabszálláson. A Magyarkert hazánk legnagyobb épített kertje, Európa 
legnagyobb mérethelyes makettje. 93000 négyzetméteren 3200 kü-
lönböző növény segítségével alakították ki Magyarország domborzati 
és vízrajzi térképét. A bátrabbak a levegőből is megcsodálhatták orszá-
gunkat.

Az állatok világnapján a Napsugár Óvoda kis lakói és a kisiskolások 
is kilátogattak a Rubin Szabadidőközpont állatfarmjára. A gyerekek töb-
bek között láthattak pónilovat, hátaslovat, magyar szürke marhát, emut, 
fekete bivalyt és megnézték a baromfi udvart is. Egy-egy állatot meg is 
simogathattak és meg is etethették őket. Nagy örömükre az újszülött 
kis csacsit is meglátogathatták. Uzsonnára frissen sült fánkkal és fi nom 
teával vendégelték meg a kis látogatókat.

Szeptember végén a másodikosok tanulmányi kirándulást tettek 
Dévaványára a Túzokvédelmi Állomásra. Megismerhettük az itt élő ősi 
magyar állatfajokat. 

A legfontosabb látványosság számunkra a 3 túzok volt. Megetettük 
őket és sok hasznos ismeretet szereztünk ezekről a ritka madarakról.

Nagyon érdekes bemutatót kaptunk a kerecsensólyomról „akit” egé-
szen közelről láthattunk, hallhattunk. Ezúton fejezzük ki köszönetünket 
Czifrák Gábornak. aki elhivatottságával és szakértelmével a gyermekek 
számára is emberközelivé tette ezeket a különleges állatokat.

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

A vitaminnapon mindenki megkóstolhatott mindent

Iskolánk delegációja Lengyelországban
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Az egérke és a színes ceruza
írta: Benkéné Török Mária

Egyszer volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy aranyos kislány, aki na-
gyon szeretett rajzolni úgy hívták, 
hogy Fanni.

Volt is neki sok - sok színes ceru-
zája, amiket az Anyukája szépen 
kihegyezett, hogy a rajzok jól sike-
rüljenek.

A kislány rajzolgatott békésen, s 
egyszer csak előjött a bútorok mö-
gül egy egérke, és nagyon megörült 
a piros ceruzának, gyorsan elkezdte 
rágcsálni: nyam, nyam, de finom íze 
van! – mindjárt megeszem, szétrá-
gom, úgyis éhes vagyok! – mondta.

A ceruza nagyon megijedt, s 
kérlelte az egérkét, - akit Balambérnak hívtak.

- Ne egyél meg, én nagyon szeretek élni, rajzolni ezzel a 
kedves kislánnyal.  - Tudod mit? - inkább egyél dióbelet, vagy 
sajtot - de Balambér hajthatatlan volt.

- Megeszlek és kész! – jelentette ki és büszkén rágcsálta 
tovább a szegény piros ceruzát.

Fannika próbálta megakadályozni, lebeszélni az egérkét, 
de az csak tovább ragaszkodott a szándékához.

Egyszer csak sírósra fogta a kérelmezést a Ceruza, könyö-
rögve kérlelte az egérkét, hogy engedje meg neki legalább, 
hogy még egy utolsó szép rajzot rajzoljanak Fannival együtt 
a papírlapra. 

- No jó! – mondta Balambér, rendben rajzoljatok! - mit 
akartok rajzolni? –  talán egy almát, vagy körtét?

- Tudod mit? – kacsintott a piros ceruza Fannira - és súgott 
neki valamit…Ekkor lerajzoltak egy szép nagy kandúr macs-
kát!  (Köztudott, hogy az egér nagyon fél a macskától, mert 
Ő táplálékul szolgálhat neki.)

Ezt meglátta az egérke, riadtan menekült be a szekrény 
mögé és siránkozott.

-  Jaj – jaj, ez a macska mindjárt megelevenedik és meg-
eszik engem – mondta.

Fanni erre korholni kezdte az egérkét: 
- Látod Balambér! – hiába kérleltünk, hogy ne edd meg a 

szegény piros ceruzát, Te nem szántad meg Őt, most Ő sem 
sajnál Téged. Nagy odafigyeléssel befejezte a nagy kandúr 
bajszát, - „aki” azonnal életre kelt, és azonnal az egérre kez-
dett vadászni. 

- Nyáuú,  nyáuú,  most felfallak, - nyávogta vészt-jóslóan.
Fanni mindkettőjüket szerette, sőt a piros ceruzát is, és 

megsajnálta Őket.
- Egy jó ötlet jutott az eszembe – mondta. - Most pedig 

igazságot teszek közöttetek! Senki sem fog megenni senkit, 
és még éhesek sem maradtok. -

Odament az Édesanyjához és szólt neki:
- Anyu légy szíves, adj egy kis tejecskét a macskának, és 

az egérkének pedig egy darab sajtot, így mindkettő jóllakik, 
nyitva van az erkélyajtó, és el is mehetnek békével, - még 
barátok is lehetnek később, én meg tovább rajzolhatok a kis 
piros ceruzámmal egy szép nagy almát a papának…

Így is történt!
Mindenki boldogan és jóllakottan távozott, Fanni pedig 

tovább rajzolta az almáit…
Boldog és elégedett volt, hogy igazságot tett az állatok 

között.
Hát így végződött az én mesém a kislánnyal, aki nagyon 

szeretett rajzolni!

Gyerekek, ha tehetitek, Ti is figyeljetek mindig oda, hogy 
kinek van szüksége segítségre, és ha tudtok, keressetek min-
dig megoldást a problémáikra. A segítő szándék szép és ne-
mes cselekedetekhez vezet…s ha gyermekkorban ezt meg-
tanuljátok, becsületes jó emberek lesztek felnőtt korotokra.

Megígéritek?

MÁSFÉL ÉVTIZED VIDÁM DALOLÁS
15 éves a Zenebarátok kamarakórus

A Yehudi Menuhin által kezdeményezett zenei világnapon ünnepelte 
megalakulásának 15. évfordulóját a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamara-
kórus. Yehudi Menuhin amerikai hegedűművész és karmester 1975-ben 
kitalálta, hogy legyen egy nap, amelynek főszereplője a zene. Így kommen-
tálta ötletét: „Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, 
hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon. Örülnék, ha nem-
csak koncerteken, rádióműsorokban szólalnának meg régi és főként mai 
művek, hanem spontán megnyilvánulásként utcákon és tereken is muzsi-
kálnának énekesek, kórusok, jazz-zenészek és a komolyzene legjelentő-
sebb előadói.” Városunk zeneiskolája csatlakozott e felhíváshoz, s tizenöt 
éve a kamarakórusunk is főszervezője a zene-világnapi hangversenynek. 

15 éve annak, hogy 1996-ban Hunya Alajosné, Erzsike néni a zeneisko-
la önállóvá válásának 10. évfordulójára összeverbuvált egy csapatot volt 
növendékeiből, akik közül néhányan együtt maradtunk, és megalakítottuk 
a Zenebarátok kamarakórust. Kezdetben női karként működtünk, majd 
2000-től vegyeskarrá duzzadt a kórus, s az évek során sok fi atal csatlako-
zott hozzánk.

Erzsike néni után Erdeiné Mucsi Márta vette át a kórus irányítását, aki-
vel 2003-ban bronz minősítést értünk el. Az ő elköltözése után rövid ide-
ig Cserháti Ferenc volt a karnagyunk, majd 2005-től egyik kórustársunk, 
Gecseiné Sárhegyi Nóra vállalta magára ezt a nehéz feladatot. Nóri kitar-
tása és türelme példaértékű, nem lehetünk elég hálásak érte. A 2009-es 
„Szülőföldünk Békés megye” rendezvény-sorozaton már arany minősítés-
ben részesült énekkarunk.

A különféle fellépések alkalmával egyre több kórussal alakítottunk 
ki baráti viszonyt. Néhányukkal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot közös 
hangversenyek és látogatások szervezésével, valamint internetes infor-
máció-cserével: ilyen a dévaványai Vox Humana vegyeskar, a Diósgyőri 
Vasas Vegyeskar, az Ottawai Magyar Kórus, valamint a schöneki Jung Chor 
Intonation vegyeskar. 

A heti egy-két alkalommal megtartott próbák jó hangulatban telnek. 
Több hét vagy hónap, mire kialakul, beérik egy-egy mű, s mivel az esti pró-
bákon már mindenki fáradt, gyakoriak a bakik, melléfogások, blődségek, 
feszültségoldó tréfálkodások, amikre gyakran sok év távlatából is derűsen 
gondolunk vissza.

Jubileumi hangversenyünk – a Tréfás házasító kivételével - az eltelt 15 
évben elhangzott dalokból állt össze. Számtalanszor előfordul, hogy egy-
egy bonyolultabb darab (főleg azokban a szólamokban, ahol a kevésbé 
dallamos, nehezebben megtanulható részek dominálnak) kezdetben nem 
mindenkinek tetszik, s azután mégis kedvencünkké válik. A másfél évtized 
alatt sok művet szívünkbe zártunk, a válogatást azonban karvezetőnkre, 
Nórira bíztuk. A repertoár sokrétűségünket mutatja, hiszen az egyházi 
művektől, a népzenei feldolgozásokon át a könnyűzenéig sok mindenben 
kipróbáltuk már magunkat. Mostani hangversenyünk első részébe magyar 
darabok kerültek: (Bartók B.: Levél az otthoniakhoz, Kodály Z.: Nagyszalon-
tai köszöntő, Kodály Z.: Horatii Carmen, Kunsági dal – népdalkánon, Bárdos 
L.: Tréfás házasító, Bárdos L.: Tiszai dallamok). A középső blokkban négy 
külföldi művet énekeltünk (Arcadelt: Ave Maria, Verdi: Rabszolgák kórusa, 
Friderici: Baráti kör, Befejezésül három könnyűzenei slágerrel örvendeztet-
tük meg a hálás közönséget (Georges David Weiss – George Douglas: What 
a wonderful world, Benny Andersson – Björn Ulveus: Thank you for the 
music / Köszönöm a zenét, Máté Péter: Zene nélkül mit érek én?)

Műsorunkat gitármuzsikával színesítettük. Vendégünk volt a zene- és 
művészeti iskola két fi atal gitártanára Papp Gábor és Tóth Richárd. 

ELŐADÓ ÉS KÖZÖNSÉG – 15 éve ugyanazzal a céllal érkeznek a hang-
versenyre: hogy zeneszeretetükkel örömet szerezzenek egymásnak és ön-
maguknak. Ez most is remekül működött.

Végül köszönetet mondunk a Polgármesteri Hivatalnak a díszteremért, 
valamint Poharelec Lászlónak és Zöld Endrének azért, hogy ünnepi vacso-
ránkat és tortánkat – meglepetésként – ajándékba adták nekünk.

Oláh Gizella



VÁROSUNK 2011. november16

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

Fecske- és méhecskeavató
2011. október 6-án a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 

elsős diákjainak Fecskeavatót rendeztek az intézmény negyedik 
osztályos tanulói.

A vidám próbatételen az elsős gyerekeknek egy akadálypá-
lyán kellett végighaladniuk, majd egy fecskés kitűzővel avatták 
fel őket „igazi elsősökké”. A Fecskeavatóra a Százszorszép Óvo-
da nagycsoportos óvodásai is ellátogattak.

Másnap a nyolcadikos osztályok szerveztek az ötödikesek-
nek vidám és mókás Méhecskeavatót.

Az ügyességi feladatokon túl családkeresést, keresztrejtvény-
fejtést, mondat – és képkirakást is meg kellett oldaniuk a „legki-
sebb felsősöknek”, akik izgultak a feladatok jól teljesítése miatt, 
de fölöslegesen, mert nagyon ügyesen, kreatívan oldották meg 
a játékos kérdésekre a válaszokat, és MÉHECSKÉHEZ méltóan 
tökéletesen zümmögték el dalukat is. Nagyszerű teljesítményük 
miatt természetesen mindegyiküknek megkapta a méhecskejel-
vény.

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 
Százszorszép Óvodájának hírei

Seprű Sári ismét Szüretre hívta Százszorszép Óvodánk apraját-
nagyját.

Lázas készülődésben telt szeptember második fele, hiszen óvo-
dánk díszbe öltöztetése mellett szüreti énekekkel, versekkel, mon-
dókákkal készülődtünk Szüreti Mulatságunkra.

Ezen a jeles napon vendégeink voltak iskolánk elsős kisdiák-
jai valamint a 7. a osztály tanulói. A melengető őszi napsütésben 
közös énekléssel, versekkel, óvó nénik szüreti játékával, táncház-
zal és a nap megkoronázásaként fi nom őszi gyümölcsök, termések 
kóstolgatásával tettük örömtelivé a délelőttöt. Felejthetetlen volt, 
amikor a gyermekek maguk készíthették darálással, préseléssel a 
fi nom mustot, amit végül vidáman el is fogyasztottak. 

Köszönjük a Kedves Szülők támogatását, együttműködését!

Az Állatok Világnapját Assisi Szent Ferenc, az állatok védő-
szentjének emlékére, 1931 óta ünneplik minden esztendőben ok-
tóber 4-én. Ha minden nap október negyedike lenne, akkor sokkal 
többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több fi gyelmet fordíta-
nának az ember legjobb barátjára, s talán nem kellene annyi ártat-
lan életet kioltani, vagy nyomorúságos körülmények között tartani. 
Ezért is tartjuk fontosnak, hogy nemcsak ezen a napon, hanem a 
hétköznapokban sem szabad elfeledkeznünk a bennünket körülve-
vő természetről, élőlényekről. 

A Rubin Szabadidőközpont és Oktatófarmon élő állatok életébe 
„kukkanthattunk” be ezen a szép délelőttön. Itt mindig jó példát 
láthatunk arra, hogyan is kell szeretettel és hozzáértő törődéssel 
gondozni, nevelni az állatokat.
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Kedvelem a 7-es számot, életem sok szép emléke kötődik hozzá, 
ezért szerettem volna a műhely hetedik születésnapjára valami kü-
lönleges programot szervezni. 

A szerencse velem volt, sikerült egy régi meghívást mostanra 
időzíteni, méghozzá olyat, amely egyedülálló rendezvényeink so-
rában. Sosem volt még vendégünk egy tenor, sem kiállítónk egy 
keramikus. Az sem fordult még elő, hogy egy család legyen műso-
ros estünk főszereplője. Október 8-án mindez együtt valósult meg, 
amikor Bátki Fazekas Zoltán operaénekes, költő és Veréb Judit ének-
tanár, keramikus, valamint az ő gyermekeik Ilonka és Lenke meg-
tiszteltek bennünket látogatásukkal.

Juditot és Zolit az elmúlt évtizedben többször hallhattuk már 
itthon énekelni együtt is és szólóban is, de ez alkalommal más olda-
lukról ismerhettük meg őket. Mielőtt azonban beszámolok a kedves 
olvasóknak a születésnapi estről, engedjék meg, hogy röviden be-
mutassam vendégeinket. 

Bátki Fazekas Zoltán 1997-ben kitüntetéses operaénekesi dip-
lomát kapott a Budapesti Zeneakadémián. Az 1991-ben Szegeden 

SZÜLETÉSNAP „KÖNNYCSEPPEK” KÖZÖTT
Kötetbemutatóval ünnepelt a 7 éves OMart Műhely

megrendezett Országos Mozart Énekverseny első- és különdíjasa. 
Az 1993-as Ádám Jenő Országos Énekverseny második helyezett-
je. 2002-ben „Artisjus” díjas. Gregor József így nyilatkozott róla: 
„Kellemes bariton, remek artikuláció, kiváló színészi képességek.” 
2001 óta tagja a Magyar Írószövetségnek.

Veréb Judit gyermekkora meghatározó részét Gyomán töltötte, 
rajztanára Hunya Elekné biztatására és szakmai irányításával jelent-
kezett a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolába. 1979-ben 
nyert felvételt a kerámia szakra. 1983-ban érettségizett. Magánének 
tanári diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi Tago-
zatán 1993-ban-, egyetemi énekművész tanári diplomáját a szegedi 
konzervatóriumban 1995-ben kapta meg. A család jelenleg Zsom-
bón él.

Az OMart Műhely 7. születésnapjára Bátki Fazekas Zoltán 
harmadik, Könnycseppek című verseskötetét hozta el. A szerző úgy 
nyilatkozott a címről, hogy bár kissé banálisnak tűnik, de életének 
olyan szomorú és örömteli eseményei ihlették az összegyűjtött ver-
seket, amelyek különösen mélyen, könnyekig megérintették. Zoli 
és Judit felváltva adták elő a kiválasztott műveket, majd Zoli leült 
a pianínó mellé, és a legtöbbet saját megzenésítésében is bemutat-
ta. A közönséget is könnyekig meghatották azok a versek, dalok, 
amelyeket kislányainak írt az édesapa, és azok, amelyeket Ilonka és 
Lenke énekeltek el. Szívszorító volt az a kollektív figyelem és sze-
retet, ahogy mindannyian koncentráltak arra, hogy a kis Lenkének 
minél jobban sikerüljön önálló szereplése. A beszélgetésből meg-
tudtuk, hogy így négyen még sehol nem léptek fel, s hogy Juditnak 
is ez az első önálló kiállítása. Kiderült, hogy Zoli költőnek éppoly 
kiváló, mint operaénekesnek, s hogy alkotásai közül több is díjat 
nyert különféle pályázatokon. A műsor fénypontja a család közös 
produkciója volt.

A verses bemutató után hosszasan gyönyörködtünk a finoman 
kidolgozott, míves kerámiákban, amelyeket karácsonyig még meg-
tekinthetnek az érdeklődők könyvesboltunkban.

Judit, Zoli, Ilonka, Lenke, köszönjük, hogy ilyen széppé vará-
zsoltátok műhelyünk 7. születésnapját!

Oláh Gizella

Bátki Fazekas Zoltán: Isten vonatán

Könnyű rakomány rohan el a sínen,
Isten vonatán zakatol a szívem,
édes bajaim hamar utolérnek,
búcsúdalaim dalolom az égnek.
Fényben születő mesebeli kertben,
árvák temető kezeire fekszem,
nyíló violát aranyoz a hajnal,
felhőfalon át fölemel egy angyal.
Lélekszabadon ide-oda szállunk,
emlékutakon ide-oda járunk,
halkan köszön el odahaza minden,
lassan megölel, befogad az Isten.

2011. november-decemberi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

 Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)
XI. 1-8; Pótnépszámlálás Lakások, helyiségek
XI. 4. 16 óra Turisztikai Fórum Gyoma

Katona J. Művelődési Közp.
F. Hudák Julianna 
                    T/F:06-66-283-524 

XI. 5. 10 óra Szent Imre búcsú Endrődi templom F. Iványi László
T/F: 06-66/283-940

XI. 5. KNER TSE bál Gyoma
Katona J. Művelődési Közp.

F. Hudák Julianna 
                    T/F:06-66-283-524 

XI. 16. 10 óra Robber rabló megjavul. 
Szegedi Miniszínház előadása

Gyoma,
Katona József Művelődési Központ

F. Hudák Julianna                                                 
                    T/F:06-66-283-524

XI. 16. 14 óra Robinson Crusoe 
Szegedi Miniszínház előadása

Gyoma,
Katona József Művelődési Központ

F. Hudák Julianna                                                 
                    T/F:06-66-283-524

XII. 16. 17 óra Művészeti Iskola, Karácsonyi műsor
Zenész, táncos és színjátszó növendékek,
tanárok műsora

Gyoma, Kisréti u. 27.
Városi Alapfokú Művészeti Iskola
Hangversenyterem

Hevesi Nagy Anikó
                         06-66-581-830

XII. 21. Mindenki Karácsonya Gyoma,
Katona József Művelődési Központ

F. Hudák Julianna 
                    T/F:06-66-283-524 

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Szerkesztőség
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November
Barackos csirke

4 csirkecombot a csontnál bevágjuk, és kevés olajon lesütjük. Barackbefőtt 
levében megpároljuk, kakukkfűvel meghintjük, melléje tesszük párolni a fél 
barackokat. Ha megpuhult, a húst kivesszük a barackokkal, a levébe tejszínt 
öntünk és összeforraljuk. Ezzel a szósszal tálaljuk.

Seidl Ambrus

FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók, 

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

KAPUFA BT.  Gyomaendrőd, II. ker. 467.
06/70 513-95-14

A kondorosi úton, a vásártér után

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Cipőtalpbélés gyártás

Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1

T/Fax: o6-66 386-037

Mobil: 06 20 451 1944

HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN!

Ízes Ízek
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá-
járultak!

BACSA IMRE, aki Hunya Sallai u.9. sz. 
alatt élt, 78 éves korában az égi hazába költö-
zött. Gyászolják: felesége, lányai, vejei, uno-

kái, dédunokája és a rokonság

DÁVID IGNÁC, aki Endrődön élt, 59 
éves korában megtért Teremtőjéhez. Gyá-
szolják: párja, fi a, menye, nevelt gyermekei és 
a családtagok

GELLAI ANDRÁS, aki Endrőd Vaszkó 
M. u. 1 sz. alatt élt, visszaadta lelkét Teremtő-
jének. Gyászolja: felesége, rokonai, ismerősei. 
Temetése Hunyán volt okt.l4-én.

HUNYA JÓZSEFNÉ KMLELLÁR MÁ-
RIA, aki Hunya Kinizsi u. 30. sz. alatt élt, 85 
évesen az Örök Hazába költözött. Gyászolják: 
lánya, veje, fi a, menye, unokái, testvére és a 
rokonság

KATONA SÁNDOR, aki Endrődön élt, 
hosszú betegség után 91 éves korában az Égi 
Hazába költözött. Gyászolja: felesége, fi ai, lá-
nyai, menyei, unokái és a család

KNAPCSEK SÁNDOR endrődi születé-
sű ny. üllési plébános, október 2-án, életének 
81., papságának 57. évében megtért Égi Urá-
hoz, Akit egész életében szolgált. Gyászolják: 
testvére, unokahúga, unokaöccse, a rokonság 
és volt hívei

KNAPCSEK ETELKA endrődi születésű 
üllési lakos, 12 nappal Sándor öccse halála 
után, október 14-én 88 évesen ő is visszatért 
Égi Urához. Gyászolja unokahúga, unoka-
öccse és a rokonság

KISS GYÖRGYNÉ KÖLES VERONIKA 
volt hunyai lakos 95 éves korában megtért 

Teremtőjéhez. Gyászolják: rokonai, ismerősei

TORMA SÁNDOR, aki Kamut Széche-
nyi u.39 sz. alatt élt 90 évesen befejezte földi 
pályáját. Gyászolják: lánya, veje, unokái, déd-
unokája. Temetése Hunyán volt okt.18-án.

UHRIN MARGIT, VÍGH LÁSZLÓ özve-
gye, vámosszabadi lakos, aki korábban End-
rődön élt, 82 éves korában az Égi Hazába köl-
tözött. Gyászolja: fi a, párja, unokái és a család

†

„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.

Idén is, mint minden évben megrendeztük az Ugrin találkozót. 
Az időjárás most kegyes volt hozzánk. Tavaly igencsak nedves idő 
volt, az idén éppen az ellentéte: száraz, meleg, napsütéses.

A program a szarvasvégi temetőben kezdődött. Az összegyűlt 
rokonok előtt, a nagy kereszt alatt Ugrin Katalin Emese emlékezett 
meg őseinkről, osztotta meg velünk gondolatait. A megemlékezés 
után virágokkal díszítettük a sírokat.

A találkozó a Pájer kempingben folytatódott. Ugrin András 
köszöntötte a családtagokat, elénekeltük a magyar himnuszt, az 
Ugrin himnuszt, megszalagoztuk a család zászlaját. A rövid kis ün-
nepi műsorban Veréb András és párja kalotaszegi táncokkal káp-
ráztatott el bennünket, majd Uhrin Katalin Piroska szavalt el egy 
szívhez szóló verset a szeretetről. A műsort Ugrin Orsiék zárták 
énekszóval és dobolással.

Hagyományőrző céllal összegyűjtöttünk néhány régi 
sütemény-receptet, szám szerint 14-et, melyeket nagy-
anyáink, dédnagyanyáink előszeretettel sütöttek, és egy 
kis süteményes füzet formájában, Ugrin Lacinak köszön-
hetően, kiadtunk. Az elkészült süteményeket mindenki 
megkóstolhatta. „Isteni” volt valamennyi, hiszen azok az 
asszonyok, akik nekiláttak a sütögetésnek, szívüket, lel-
küket „beledolgozták” a tésztába.

Az 1. nemzetségi gyerektáborban részt vett gyerekek-
nek kiosztottuk az okleveleket, estefelé pedig bemutat-
tuk a táborban készült felvételeket. Kedves vendégünk, 
Giricz László, a régi Endrődről, az endrődi emberekről 
tartott nekünk vetítéses előadást, a Tőle megszokott ma-
gas színvonalon, magvas gondolatokkal, mély érzelmek-
kel átitatva. Ezúton is köszönjük Neki!

Hogy mi volt még a találkozón? 
Családfa – ötszögletű körbejárható paravánra kifeszítve – több, 

mint 1500 névvel és mindenféle információkkal. Volt ott ismer-
kedés, újra-egymásra-találás, a meghatottságtól könnyes szemek, 
gyakori koccintások, mindenféle fi nomság. Szóba került sok régi 
emlék, bánat-öröm, betegség-egészség-gyógyulás, elválás-háza-
sodás, megbeszéltük az élet nagy dolgait késő éjszakába nyúlóan. 
Mindenki kiönthette szívét, megoszthatta örömét, és meghallga-
tásra talált.

Mindenki jó érzésekkel feltöltődve ment haza azzal a remény-
nyel, hogy jövőre mindenkivel újra találkozhatunk.

Uhrin Gábor

Ugrin találkozó
Szeptember 10-én ismét együtt voltunk

a Szarvasvégi temető keresztje előtt is emlékeztünk...
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Kedves vásárlóim!
Őszi ajánlataim:

• Rózsatövek, virághagymák, tulipán, 
krókusz

• Virágföldek, virágcserepek, ládák
• Műtrágyák, növénytápok, gyomirtók
• Láncfűrészek, fejszék, balták
• Védőruhák, védőkesztyűk, cipők
• Szivattyúk, barkácsgépek, fémfúrók
• Fóliák, zsákok, műanyag rekeszek
• Festékek, hígítók, ecsetek, csempera-

gasztók;
• Titán, Silicon, purhabok, ragasztók
• Izzók, elemek, zseblámpák;
• Egér- és patkánymérgek, csapdák
• Befőzéshez üvegek, üvegtetők, tartósítók
• Szegek, csavarok, kéziszerszámok
• Kutya, macskaeledel
• Kályhák, kandallók, üstök, üstházak, csövek
• Alu létrák, ruhaszárítók, vasalóállványok

Várom kedves vásárlóimat!

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Disznóvágás Endrődön
Hagyományőrzési célzattal új programként endrődi disznó-

vágást hirdettünk meg tagjaink körében, természetesen főleg azt 
az ízvilágot kerestük, melyet gyermekkorunkban a szülői háznál 
vagy rokonoknál élveztünk.

Közepes érdeklődés után, de a végén lelkes 26 fő aktív részvé-
telével október 22-én az Endrődi Cuti pékség udvarán vártuk az 
eseményeket.

Reggel 7 órakor megérkezett a malac és a mai korszerű feldol-
gozás révén már 14 órára minden darabja a napi ebédbe, ill. a 
hurka kolbászba került.

Reggelre hagymás vért, ill. resztelt májat tálaltunk, ebédre pe-
dig az elmaradhatatlan orjalevessel és ki - ki választása szerint 
töltött káposztával, vagy a disznótoros menüvel lakhatott jól. A 
bőséges disznótor többi feldolgozott fi nomságaiból mindenki még 
csomagot is kapott, hogy az otthoni családtagjaik is kóstolóhoz 
jussanak.

Az egész napi munkából sokan vették ki részüket, de szándé-
kunk is az volt, hogy aktív részvétellel teljen ez az összejövetelünk 
is. Mindenkit dicséret illet, de első sorban Fülöpné Katikát szeret-
ném kiemelni, aki elejétől a végéig irányította az eseményeket és 
emellett az ebédhez sütöttek hájas kifl it is.

Az asztalokra került bor, sör, pálinka, üdítő ital is, így a jó 
hangulat késő délutánig tartott, minden részvevő megelégedéssel 
konstatálta, hogy érdemes volt eljönni, kérték ezen esemény jövő 
évi ismétlését is.

Reméljük, hogy a kóstolóknak is nagy sikere lesz, és jövőre 
nem egy malac bánja, hogy az Endrődiek Baráti Köre őrzi a ha-
gyományokat és szereti az otthoni ízvilágot és a jó társaságot.

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


