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A tartalomból: 60 ÉVES AZ ENDRŐDI TÍMÁR MÁTÉ KÖNYVTÁR

Március 15. ünnepe Gyomaendrődön - 20. oldal

IN MEMORIAM: 
Dr. Iványi Lajos - 4. oldal 

Rendezvénynaptár - 19. oldal

Szent László zarándoklat 
Gyomaendrődről Nagyváradra - 10. oldal

Önkormányzati hírek  - 3. oldal

Hatvan évvel ezelőtt, 1952 januárjá-
ban hozták létre a Népház egyik termében 
az endrődi közkönyvtárat. Első könyv-
tárosa Tímár Lajosné volt. A szegényes 
kis helyiségben volt néhány sötét polc, a 
könyvek egy része dobozokban hevert, a 
kölcsönzés pulton keresztül történt. Kéz-
zel írt olvasójegyünk volt, egyszerre csak 
egy könyvet kaptunk, a kölcsönzésnek alá 
kellett írni. A pult előtt sorfalat álltunk, 
még „durakodtunk” is, ahogy Endrőd 
mondja. Nem választhattuk, hanem kap-
tuk a könyvet.  Mégis, milyen öröm volt 
oda járni! Csupa kincs várt ránk! 

Elmondhatom, hogy harmincéves 
könyvtárosi pályám során a könyv-
tár mindig az utolsó volt a sorban, ha a 
közpénzt osztották. Ezt meg is szoktuk, 
a könyvtár lényegéhez tartozott: nem el-
sősorban kapni, inkább vigyázni az ér-

tékeket - ez volt a dolgunk. De mégis, az 
évek során  csak kikerekedett valahogy 
az endrődi könyvtár sorsa: ma egy kis 
ékszerdoboz, egyike a megye  legszebb 
könyvtárainak.  

Az iskola, a templom, a tájház és a 
könyvtár adják együtt egy közösség lel-
két. Nagyon kell vigyáznunk kincseinkre, 
mert ha ezekből bármelyik is hiányozna, 
már nem lehetnénk azonosan önma-
gunkkal. Saját meglétünk válna bizony-
talanná. 

Szeretettel köszöntünk, Kicsi Könyv-
tárunk! Semmit ne félj, majd csak lesz va-
lahogy ezután is. Ne is gondolj a hatvan 
évvel, a könyvtáraknál ez még kamasz-
kornak számít. Isten éltessen és őrizzen!  
(Sz-né N. E.)

Alkotói pályázatok - 15. oldal

A Föltámadt Krisztus 
öröme és békéje töltse el 

szívünket!

Minden Kedves Olvasónknak 
áldott, allelujás 

húsvéti ünnepeket kíván
 

az Endrődi Szent Imre 
Egyházközségért Közhasznú 

Alapítvány és a Szerkesztőség!

EMBERKÖZELBEN 

AZ OLVASÓ:

Fekécs László

- 3000 tanuló 
érdekeit képviselem...
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700 milliós támogatás a gyomaendrődi szennyvíztisztító 
telep fejlesztésére

A nemzeti összefogás kormánya által elindított Új Széchenyi 
Terv keretében most Gyomaendrőd részesül egy több mint 700 
milliós támogatásban – tájékoztatott Dankó Béla, Gyomaend-
rőd országgyűlési képviselője.

Gyomaendrőd az átalakított pályázati konstrukcióknak 
köszönhetően sikeresen pályázott szennyvíztisztító telepének 
korszerűsítésére. A fejlesztési rendszer átalakításával az uniós 
források még hatékonyabb felhasználása volt a cél. 

Dankó Béla elmondta, hogy az Önkormányzat, valamint 
a kormányzat célja, hogy élhetőbb és egészséges környezetet 
biztosítsanak a polgároknak. Vizeink fokozott védelme jövőnk 
záloga, így feladataink között elsődlegesek a szennyvízkezelési 
beruházások, hogy minél kevesebb káros anyag kerüljön élővi-
zeinkbe.

Március 1-jei döntésnek megfelelően a Fazekasi úton talál-
ható szennyvíztisztító telep fejlesztésére Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata 700 millió 270 ezer 465 Ft támogatást nyert el, 
mely a teljes felújítás költségeinek 83%-át teszi ki.

 Kedves Olvasóink!

Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület lemondott a Városunk 
újság kiadói jogköréről, és azt átadta az Endrődi Szent Imre 
Egyházközségért Közhasznú Alapítványnak.

Az Olvasókat ez a változás nem érinti, lapunk továbbra is 
változatlan tartalommal és formában jelenik meg, és ugyanúgy 
eljut az előfi zetőkhöz, mint eddig.

Köszönetet mondunk az Endrődiek Baráti Köre Egyesület-
nek a többéves együttműködésért.

2012. március 19. 
Iványi László

Bethlen bálban!

A Színfolt Mazsorett Csoport meghívást kapott a Nagy-
enyeden lévő híres Bethlen Kollégium szalagavató báljába, 
amelyet 2012. március 17-én tartott az intézmény. 

A végzős diákok keringője után a Színfolt legnagyobb tánco-
sai pártás ruhában klasszikus induló zenére mutatták be csopor-
tos - és szóló táncukat. Később a báli hangulathoz illően show 
táncokból és versenyszámokból adtak ízelítőt. A közönség vas-
tapssal jutalmazta a mazsorettek bemutatóját. 

Köszönet Szőcs Ildikó igazgatónőnek a meghívásért, a szí-
ves vendéglátásért! A Színfolt Mazsorett Csoport és vezetője 
a következő személyeknek és vállalatoknak szeretné megkö-
szönni az anyagi támogatást, amiért önzetlenül segítették az 
együttes legnagyobb táncosait, hogy elutazhassanak legrégebbi 
testvérvárosunkba, Nagyenyedre. A mazsoretteknek felejthetet-
len élményben volt részük! Az utazás nem jöhetett volna létre, 
ha Önök nem segítenek. Mindannyian hálás szívvel gondolunk 
támogatóinkra!

Név szerint: Várfi  András polgármester úr, TÓTKAÉP Kft ., 
CM Méteráru bolt, Skylotech Hungary Kft , Ycca virágbolt, Hu-
nya István - Turul Kft ., Mészáros Vendel – Kőrös Bútor, Gellai 
Imre, Gschwindt Mihály, Varga Béla, Horváth Béla. 

Találkozás Gergely Ágnessel

A Békéscsabai Jókai 
Színház és a Körös Irodal-
mi Társaság Tavaszi Fesz-
tivál programsorozatában 
látta vendégül Gergely 
Ágnes endrődi születésű, 
Kossuth-díjas írónőnket. 

2012. március 19-én 
este 6 órakor kezdődött a 
rendezvény a Színház Sza-
lonjában, ahová az érdeklő-
dők szép számmal jelentek 
meg. Gyoma-Endrődről  is 
érkeztek barátok, tisztelők, 
illetve a Békéscsabán élő 
elszármazottak közül is el-
látogattak jó néhányan.

Az est folyamán Dr. Elek Tibor irodalomtörténész - műsor-
vezető kérdései, kérései mentén kaptunk képet az író, költő, mű-
fordító munkásságáról; indulásról, endrődi családi gyökerekről, 
meghatározó háborús élményekről, sorskérdésekről, a rádiózás-
ról, szerkesztésről, külföldi tapasztalatokról. S közben ízelítőt 
kaphattunk a Gergely Ágnesre oly jellemző fegyelmezett, rend-
kívül intim felolvasásból is, hiszen a másfél óra alatt régi és új 
versek, prózarészletek hangzottak el a költő előadásában.

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

GYOMAENDRŐDI SZENT FLÓRIÁN ALAPÍTVÁNY az 
1996. évi CXXVI. Törvény 6.§ (3) bekezdés rendelkezésének 
megfelelően ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot és értesíti Tá-
mogatóit, hogy a 2010-ben  felajánlott SZJA 1%-aiból az adóha-
tóság 28 271 Ft összeget utalt át. Ezt az összeget az alapítvány  a 
helyi Tűzvédelmi feladatok megvalósítását  biztosító szervezeti 
és technikai feltételeit javításának elősegítésére használjuk fel.

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

Gyomaendrőd, 2012.03.26.
Dinya László, az alapítvány képviselője

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

A Képviselő-testületi ülés a szokott módon, átlagos érdeklődés mellett, 
több mint 40 napirendi pont elfogadásával, a polgármesteri beszámoló után 
vette kezdetét.

A hónap jelentősebb eseményeiből: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Álta-
lános Iskola Szülői Munkaközösségének farsangi vacsorája a Rubin Panzióban, 
Március 15-i városi rendezvény, melynek szónoka Erdős Norbert volt, a Békés 
Megyei Kormányhivatal vezetője, valamint röviden ismertetve lett a Francia-
országba tett mezőgazdasági tanulmányút, amely delegációnak tagja volt 
Várfi  András városunk polgármestere is.

A 2. számú háziorvosi körzet működtetése - Dr. Frankó Károly praxisa
Dr. Frankó Károly, a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa 2011. nov-

emberében bejelentette, hogy 2012. július 1. napjával meg kívánja szüntetni 
háziorvosi tevékenységét. A Képviselő-testület ezért megbízta Dr. Torma Éva 
igazgató főorvos asszonyt, hogy a körzet ellátásával kapcsolatos intézkedé-
seket tegye meg. A Képviselő-testületnek hozzájárulását kellett adni ahhoz, 
hogy a praxist a Városi Egészségügyi Intézmény működtesse.

Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete létszámleépítést ren-

delt el a Határ Győző Városi Könyvtárnál. Az intézményi létszám e szerint 6 
főről 4,5 főre csökken, ezért a könyvtárak nyitva tartása is módosulni fog.

Nyitva tartás Gyoma Endrőd Gyoma
2012.04.02.-től

Endrőd
2012.06. 03.-tól

Hétfő-péntek 8-17 9-16,30 9-17 13-16,30
Szombat 8-12 - - -

A szabadságolások miatti nyári nyitva tartás az alábbiak szerint kerül 
megszervezésre:

A Határ Győző Városi Könyvtár Kossuth út 50. szám nyitva tartása 2012. 
július 30 -augusztus 20 (15 munkanap) /Kivétel a Világtalálkozó ideje alatti 
rendezvény/

Tímár Máté Fiókkönyvtár-Blaha u. 21. sz. nyitva tartása:
2012. július 23-tól-augusztus 20.(20 munkanap) /Kivétel a Világtalálko-

zó ideje alatti rendezvény/
Valamint 2012. december 22. és 2013. január 1. között (3 munkanap) 

zárva tartanak
Dr. Szilágyi Ferencné 2012. februárjában kifejezte azt a szándékát, hogy 

támogatni kívánja a Tímár Máté Fiókkönyvtár működését félmillió Ft összeg-
ben. Ugyanakkor a város költségvetése is biztosítani kívánja még ez évben 
ezt, ezért az önkormányzat levélben érdeklődött arról, hogy a felajánló a tá-
mogatást a könyvtár a fi ókkönyvtár mely tevékenységére használhatja fel.

2012. március 19-i válaszlevélben Dr. Szilágyi Ferencné megerősítette ere-
deti elképzelését, miszerint egy alapítványt kíván létrehozni ebből az összeg-
ből, amit szükség szerint a fi ókkönyvtár fenntartási költségeinek támogatásá-
ra kíván fordítani. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul vette 
Dr. Szilágyi Ferencné támogatási szándékát.

Ipari Csarnok hasznosításáról beszámoló, a csarnok hasznosítására tett 
intézkedés bemutatása

Fekete József ügyvezető igazgató úr elkészítette az Ipari Csarnok haszno-
sításáról szóló beszámolót, illetve az intézkedési tervet, amelyből megtudhat-
tuk , hogy az első bérlő a Scarpe Lourdes Kft. (méz csomagolási tevékenységet 
folytat) korábbi szerződését megszüntette, mivel újonnan létrehozott céggel 
(Lourdes Honey Kft.) nagyobb területet kívánt bérelni a csarnok helyiségeiből. 
2011. 10. 1-től 1 iroda és 2 üzemcsarnok helyiséget, összesen 642,1 m2-en 

Jelenleg kiadásra váró helyiségek: 6 db iroda és 6 db üzemcsarnok.
Kerékpárút-hálózat fejlesztési és felújítási koncepció
A februári testületi ülésen született döntés, illetve korábbi képviselői 

jelzések alapján a Városüzemeltetési Osztály felmérte a kerékpárút-hálózat 
fejlesztési és felújítási irányvonalát. A jelzések alapján az alábbi területeken 
szükséges a fejlesztés:

Hálózati szerepkör alapján
Fő út (Kodály Z. utca - Hídfő utca) 2006-2010-ben kerékpáros balesetek 
száma:10 db.
Igen jelentős kerékpáros forgalom tapasztalható ezen az útszakaszon, 
melyet nagyban veszélyeztet a magas gépjármű forgalom. 
Blaha L. út (Hősök terétől a belterület határáig). Korábban több halállal 
végződő baleset is történt
8 órás kerékpáros forgalom:330 db/8 óra
Napi forgalom:1686 egységjármű/nap
Közlekedésbiztonsági szint emelése alapján
Kossuth Lajos utca (Bajcsy Zs. úttól a vasútállomásig) 8 órás kerékpáros 
forgalom:204 db/8 óra
Kerékpáros balesetek száma 2006-2010 2 db.
Napi forgalom:1274 egységjármű/nap
Pásztor J. utca (Fő úttól a Kossuth útig) 8 órás kerékpáros forgalom:180 
db/8 óra
Kerékpáros balesetek száma:2006-2010 1. db
Napi forgalom:1080 egységjármű/nap

Hősök útja (Mirhóháti utcától az Esze Tamás utcáig) 8 órás kerékpáros for-
galom:408 db/8 óra Kerékpáros balesetek száma:2 db
Napi forgalom:844 egységjármű/nap
Valamennyi városnegyed bekötése alapján
Gyomai Hármas-Körös hídtól az Újélet Major irányába 
Napi forgalom:1992 egységjármű/nap
8 órás kerékpáros forgalom:60 db/8 óra
Szabadság tértől a Gyomai Hármas-Körös hídig
Napi forgalom:2193 egységjármű/nap
8 órás kerékpáros forgalom:240 db/8 óra
Selyem úton (Kerékpáros balesetek száma:14 db.)
8 órás kerékpáros forgalom:84 db/8 óra
Napi forgalom:496 egységjármű/nap
Olajosok útjától Nagylaposig
8 órás kerékpáros forgalom: 30 db/8 óra
Napi forgalom:1751 egységjármű/nap
Endrődi Hármas-Körös Hídtól az Olajosok útjáig
8 órás kerékpáros forgalom: A nyári hónapokban jelentős
Régiós Idegenforgalmi célpontok, elérhetőségek
Blaha L. úttól Szarvas közigazgatási határáig
8 órás kerékpáros forgalom:60 db/8 óra
Napi forgalom:1518 egységjármű/nap
Gyomaendrőd belterület határától Mezőberényig
Csekély kerékpáros forgalom tapasztalható
A fejlesztések ütemezése rövid, közép és hosszú távú bontásban készül-
tek.
Kerékpárút hálózat felújítás
Kerékpár-útjaink felületén hossz és keresztirányú repedések keletkeztek, 

az ezen beszivárgott csapadékvíz térfogatváltozásának tudható be a néhol 
3-4 cm-es repedések. A szükséges munkálatok elvégzésére a Gyomaszolg Ipa-
ri Park nyújtott be árajánlatot. A Bajcsy Zs. utcától a Kodály Z. utcáig, valamint 
az öregszőlői kerékpárút átfogó javítás költsége:3.227.748 Ft. A Képviselő-tes-
tület a meglévő kerékpárút hálózat felújítását lokális technológiával kívánja 
megoldani. Ennek költsége több mint egymillió forinttal kerül kevesebbe a 
tervezettnél.

A Dózsa György utca 1. szám alatti ingatlan értékesítése
A Dózsa György utcában lévő volt gyógyszertár épületét 2011. áprilisá-

ban az üzemeltető visszaadta. Az ingatlan jelenleg is üresen áll, s az állapota 
tovább romolhat. Hasznosítás hiányában az önkormányzat bevételtől esik el, 
ezért célszerű lehet annak értékesítése. A képviselő-testület egyetértett az 
előterjesztéssel, valamint felkérte a polgármestert arra, hogy az árverési hir-
detésben legyen feltüntetve az épület helyi védettségéről való tájékoztatás, 
illetve az ahhoz kapcsolódó korlátozás.

Beszámoló a 2011. évben benyújtott pályázatokról 
Városunk gazdasági programjában meghatározott célkitűzések fi gyelem-

be vételével az alábbi pályázatok lettek benyújtva:

Pályázat neve Kért támogatás Millió Ft önerő támogatás
1 Belterületi utak 

fejlesztése
116.539.313. 12. 948. 813 Értékelés 

folyamatban
2 Start 

Közmunkaprogram
2011-2012

Munkabér_28.365.352
Közv. Költs:7.578.125
Menedzsment.6.156.000

2011.     63.000
2012:3.498.000

Támogatásban 
részesült

3 Belvízrendezés VIII. 
ütem
Kondoros 
gesztorságával

91. 929 481 10. 214 387 Támogatásban 
részesült

4 Szennyvíztisztító 
telep korszerűsítése

700.270.467 142. 439 425 Támogatásban 
részesült

5 Testvérvárosi 
találkozó 
megszervezése

Nem nyert

Folyamatban lévő városi beruházások
1 Belvíz III. ütem 2 1 4 . 0 8 0 . 

754
37. 779 310 Támogatásban 

részesült
2 Belvíz VII. ütem 82. 459.000 9. 162 000 Támogatásban 

részesült
3 Közösségi 

közlekedés 
javítása a Szarvasi 
Kistérségben 
Gyomaendrőd

24.313 903 5. 809 527 Támogatásban 
részesült

Intézmények által benyújtott pályázatok
Ssz. Intézmény neve db Nyert/

Folyamatban/
nem nyert

Összeg Ft

1 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0/0/0 0
2 Közműv. Közgyűjt. és Turiszt. 1 1/0/0 250.000
3 Rózsahegyi K. Kist. Ált. Isk. 12 6/3/3 4.399.919
4 Térségi Humáns. Szolg 3 0/2/1 0
5 Városi Eü. Intézmény 0 0/0/0 0
6 Városi Alapfokú Műv. Int. 0 0/0/0 0
7 Térségi Szoc. Gond. Központ 3 0/3/0 0
8 Kis Bálint Ált. Isk. 13 4/3/6 950.000
9 Kner Imre Gimn. és Szk. 0 0/0/0 0

Lehóczkiné Timár Irén Képviselő



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

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

Tímár Máté
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Dr. Iványi Lajos
volt országgyűlési képviselő, ny. tsz elnök

(1948-2012)

Dr. Iványi Lajos 1948. május 
1-jén, Endrődön született. 

Az általános iskola első 
négy osztályát összevont 
egytantermes iskolában végezte, 
majd nagyszüleitől az endrődi ál-
talános iskolába járt. Az orosházi 
Kossuth Lajos Mezőgazdasági 
Technikumban jelesen érettsé-
gizett, majd Szarvason az Ön-
tözéses Növénytermesztési Fel-
sőfokú Technikumot végezte el. 
Diplomáját, majd doktori okleve-
lét a Debreceni Agrártudományi 
Egyetemen szerezte.

Munkahelyei: Endrődi Sza-
bad Föld, majd a Gyomaendrődi 
Lenin Tsz, melynek 1984-től el-
nöke lett.

Munkahelyei még: a Füzes-
gyarmati Lucernatermesztési- 

és Juhtenyésztési Rendszer, a Szentesi Vetőmagkutató Intézet, a 
Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Kara. Itt tanár, 
szaktanácsadó és továbbképzési osztályvezető volt. Innen ment 
nyugdíjba.

Szakmailag a szántóföldi növénytermesztéssel, az öntözéses 
növénytermesztés bevezetésével, talajjavítással, állattenyésztés-
sel, főiskolai évei alatt vállalati gazdaságtan, üzemszervezéstan  

oktatásával és a gyakorlati képzés megszervezésével foglalkozott. 
Tevékenységéhez köthető egy új szemléletű gyakorlati képzés be-
vezetése. Oktató munkájában kiválóan ötvözte jó elméleti felké-
szültségét a gyakorlatban szerzett széleskörű tapasztalataival. Gya-
korlat orientált oktatását a hallgatók elismerően fogadták.

A föld megbecsülését, szeretetét, a munka értékét szüleitől, 
nagyszüleitől tanulta, az emberek tisztelete, szeretete alaptermé-
szetéből fakadt. Mindenkivel könnyen szót értett, a legegyszerűbb 
emberrel és a legmagasabb beosztású politikussal is. Mivel szerette, 
becsülte munkatársait, őt is szerették és elismerték. Kikérték véle-
ményét, igénybe vették segítségét, melyet lehetőségeihez mérten 
senkitől nem tagadott meg. Erre különösen akkor volt alkalma, mi-
kor 1985-90 közötti időszakban országgyűlési képviselőnek válasz-
totta a nép 37 évesen. Nem a hivatalos politika, hanem a helybeli 
emberek jelöltje volt. A választópolgárokkal való kapcsolattartást 
fontos feladatának érezte, fogadóóráin szívesen meghallgatta az 
emberek gondjait, problémáit, tudta, hogy az együttérző szó, egy 
odafigyelés is segítséget jelent.

Munkafegyelme, szorgalma, feladattudata, igényessége, hoz-
záértése, korrektsége, jókedvű munkavégzése, kiegyensúlyozott 
egyénisége, empátiás készsége mindegyik munkahelyén példamu-
tató volt.

Szüleit nagyon tisztelte, szerette, féltette.
1970-ben feleségül vette Gergely Ildikót, technikumi évfolyam-

társát, akivel évekig Endrődön éltek a szülői házban, egymást se-
gítve a két generáció. Később a szülők költöztek Szarvasra a gyer-
mekekhez.

Miután nyugdíjas lett, több időt tudott tölteni szüleivel, sokat 
beszélgetett velük, gondoskodott róluk.

Fiatal házasokként feleségével bejárták Európát, voltak az Óceá-
non túl is, sok-sok élményt gyűjtöttek.

Gyermekük nem lévén felesége nővérének gyermekeit vitték 
gyakran magukkal ezekre az utakra, olyan lehetőségekhez juttatva 
őket, melyek azokban az időkben keveseknek adatott meg. Ottho-
nában szívesen fogadta barátait, rokonait, mindenkinek jutott odafi-
gyelés, jó szó, barátságos vendéglátás. A nagy család apraja-nagyja 
örömmel látogatta, s a népes baráti kör is.

Lajos 10 éves koráig hithű katolikus vallásos nevelésben része-
sült. Ennek ellenére - vagy épp ezért - elfogadta a baptista lelkész 
lányát, és tisztelte annak a családnak a hitét is. Akkor kísérte el fe-
leségét többször is a gyülekezetbe, amikor az az Ő beosztásában 
nem volt éppen kockázatmentes. Ezért ott is szerették és tisztelték.

Ő átérezte, hogy Jézus nem megoszt, hanem a szeretet által 
összeköt: „legyenek mindnyájan egyek”. Beteg ágyán a múlt hé-
ten együtt imádkozott feleségével… akkor még nem is gondolták, 
hogy egy hét múlva a gyors lefolyású betegségben meghal.

Nagyon-nagyon hiányzik mindenkinek!
Tisztakezű, önzetlen, becsületes, széles látókörű, jóakaratú, igaz 

EMBERTŐL búcsúztak a családtagok, barátok és a tisztelők sokasá-
ga az endrődi katolikus templomban, majd kísérték a köztemetőbe 
hamvait március 17-én.

Tavaszi hírek a Százszorszép Óvodából

- Farsang után az egyik legrégibb télűző népszokást elevenítettük fel 
óvodánkban. A gyerekekkel együtt kiszebábot készítettünk. A közös ta-
vaszváró mondókázgatás és énekes játékok során elűztük a telet. A kisze 
elégetésekor jelképesen tűzbe dobtuk a betegségeket és a rossz emberi 
tulajdonságokat is.

- Négy őselemünk egyike a víz. Fontos, hogy a gyermekek már óvo-
dás korban megismerjék tulajdonságait, felismerjék fontosságát és tuda-
tosuljon bennük a vízzel való takarékoskodás, tisztaságának megóvása.

A Víz Világnapjához (márc. 22.) kapcsolódóan egy héten keresztül 
foglalkoztunk a vízzel. Kisétáltunk a Hantoskerti holtághoz, ahol meg-
fi gyelhettük annak közvetlen élővilágát. A Hantoskerti Termálkútnál 
városunk gyógyvizéről szereztünk hasznos ismereteket. A begyűjtött 
vízmintákat összehasonlítottuk a csapvízzel, sokat kísérleteztünk, vizsgá-
lódtunk. Érdekes vízi játékokat találtunk ki: tópartot alakítottunk ki, hor-
gásztunk, fából tutajokat készítettünk, papírhajókat hajtogattunk, szap-
panbuborékokat kergettünk és közös vízgyűjtő sorversenyt rendeztünk.
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A Tisza Kálmán 
Közoktatási 

Intézmény hírei
Gyomaendrődi Oktatási Egység

Ünnepi megemlékezés

Iskolánk március 14-én emlékezett 
meg az 1848-as forradalomról. Hagyo-
mányaink szerint idén is a kilencedikes 

tanulók adtak műsort a forradalom 
napjának tiszteletére. Ebben az évben 
a 9. A osztály tanulói készültek Hajdú 
László tanár úr irányításával. Műso-
ruk elsősorban a forradalom egyik 
legnépszerűbb alakjának, Petőfi  Sán-
dornak állított emléket, akinek a mű-
sorban elhangzott versei a nagy nap 
előkészületeit, eseményeit idézték fel, 
Kossuth híres beszédeinek részletei 
és a toborzó nóták pedig már a követ-
kező napok, hónapok eseményeire 
utaltak. A tanulók felkészültsége, elő-
adásmódjuk, a megzenésített versek, 
az élő citeraszó igazán ünnepélyessé 
tette a megemlékezést.

Tisza Kálmán Napok

„Ma meghalt. S az államférfi , aki 
mint politikus, lépésről-lépésre szorít-
tatott le az aktualitás teréről, - amint 
behunyta szemét, rögtön átlépett a his-
tória magas szférájába.” (Pesti Napló, 
1902)

Száztíz éve, 1902. március 23-án hunyt el Tisza Kálmán egykori mi-
niszterelnök, iskolánk névadója. Ennek tiszteletére rendezte meg isko-
lánk a Tisza Kálmán Napokat 2012. március 23-30-án, melynek nyitó 
rendezvénye az iskolák közötti szellemi vetélkedő volt. 

Március 23-26 között „mini-tárlatot” rendeztünk a Hősök úti és Se-
lyem úti épületrészben, ahol tablókon keresztül mutattuk be Tisza Kál-
mán életét, a kortársak róla alkotott véleményét, valamint a Geszten 
található családi sírhelyet.

A programsorozat további eseményei között tanár-diák mérkőzések 
(kosárlabda, foci), valamint kollégiumi fi lmvetítések szerepeltek. 

Szellemi vetélkedő

A Tisza Kálmán Napok keretében rendezte meg iskolánk 2012. 
március 22-én délután az oktatási egységei közötti szellemi vetélke-

dőt, melynek célja a hagyományteremtés mellett a közösségformálás, 
az együttműködés, egymás megismerése. A vetélkedőben a békési, az 
orosházi és a gyomaendrődi tanulók négyfős csapatai mérték össze tu-
dásukat. A verseny az előzetesen elkészített lakóhelyi nevezetességek, 
valamint a helyi hírességekkel készített interjúk bemutatásával kezdő-
dött, majd műveltségi feladatokat oldottak meg a gyerekek önállóan 
illetve internetes segítséggel. Az eredményhirdetésig az egyik népszerű 
televíziós adás mintájára szervezett „Egy perc és nyersz!” játékos ügyes-
ségi verseny folyt. 

A változatos, szórakoztató feladatok végrehajtása nagyon jó han-
gulatban telt. A zsűri értékelése alapján szoros versenyben tanulóink a 
második helyezést érték el. 
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A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

ÁPRILISI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 18 órakor, hétköznapokon reggel fél 8-kor

Szent Gellért Iskola kápolnájában
április 29-én vasárnap fél 12-kor

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor

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

Gyoma
Vasárnap és ünnepnap 10:30-kor, hétfő-kedd: 7:00-kor, szerda-

péntek-szombat: 18:00-kor. Elsővasárnap 9.30-kor szentségimádás

HÚSVÉTI GONDOLATOK

A keresztfa alatt. Ott állok magamban... az Isten végtelen szere-
tetének igézetében; lelkemet elfogja a könyörület s az imádás mély 
érzése, szemembe könny gyűl; lehajtanám fejemet, de a kereszt 
vonz, késztet, hogy nézzek rá; mert „rám néznek és sírnak...” ígéri.

Mit adtunk neked Uram, neked, kit szeretnünk s imádnunk kel-
lett volna. Eljöttél s barlangba szorultál; körülnéztél s Egyiptomba 
futottál; álruhában járó, faragó ács voltál. Egyszer indultunk eléd 
pálmaágakkal s te sírtál; egyszer bíztad magad ránk s Barabbást 
választottuk; egyszer akartunk koszorút kötni neked s tövisből kö-
töttük; egy arcképedet vettük s az „Ecce homo” arca maradt ránk; 
egyszer tűnt föl, hogy anyád is van s íme, fájdalmas anya lett belőle; 
egyszer kértél inni s ecetet nyújtottunk. 

Ó, ki hitte volna, hogy ez legyen köztünk sorsod, hogy ilyen le-
gyen utad. S most függsz itt, mint megfagyott imádság, mint meg-
kövült, kiáltó szó. Kitárt karokkal s nyílt ajakkal kiáltasz irgalomért. 
Sok hegyen imádkoztál; de az ezen hegyen végzett imád az örök 
„interpellatio” kiáltása. A végtelen nagy Isten bús haragjának éjjelé-
ben megfagyott ajkadon a fohász. Nagy, szent az az Úr, ki önfi ának 
sem kegyelmezett...! Mily rémséges fölségben hirdeti ezt a kereszt! 
Emberek, féljétek az Istent s szeressétek Krisztust. Ezt kiáltja Ő felé-
tek, kiáltja a végkimerülésig. Ó ha, valamikor, hát ma halljátok meg 
szavát; esd, hogy kíméljétek s becsüljétek meg lelketeket.

(Prohászka Ottokár)

A Nagyhét és Húsvét liturgiája templomainkban
2012. április 1 – április 9.

Endrőd Hunya Gyoma

Április 1. Virágvasárnap 8, 18 10 fél 11
Április 5. Nagycsütörtök, 
utolsó vacsora miséje, 
szentségimádás

18 16 19

Április 6. Nagypéntek
keresztút
az Úr szenvedése

9
15

16.30
17

18.30
19

Április 7. Nagyszombat
Adoráció a szentsírnál
Vigília, feltámadás

8-18
18

9-15
15

10-17.30
19

előtte 
18.30-tól 

gyóntatás, 
rózsafüzér

Április 8. Húsvétvasárnap 10, 18 8 fél 11
Április 9. Húsvéthétfő 10, 18 8 fél 11

Felhívás!

A hunyai egyházközség képviselőtestülete elhatározta, hogy 
a helyi lelkészség megalakulásának 100. évfordulója alkalmából 
emléktáblát állít a község két jeles jótevőjének, Schiefner Edé-
nek és Grócz Bélának (bővebben: Városunk, 2011. december; 
Kik tették le Hunya község alapjait?). Ezúton szeretnénk meg-
kérni minden jóakaratú embert, hogy anyagi erejétől függően 
támogassa a kezdeményezést! A templomban egy perselyt te-
szünk ki, abba lehet tenni a felajánlásokat. Isten fi zesse meg!

a Hunyai Egyházközség Képviselőtestülete

ÁPRILISI ÜNNEPEK
  1. vasárnap:  Virágvasárnap
  5. csütörtök:  Nagycsütörtök
  6. péntek:  Nagypéntek
  7. szombat:  Nagyszombat
  8. vasárnap:  Húsvétvasárnap
  9. hétfő:  Húsvéthétfő
15. vasárnap:  Az Isteni Irgalmasság vasárnapja
16. hétfő:  Soubirous Szent Mária Bernadett szűz
21. szombat:  Szent Anzelm püspök, egyháztanító
22. vasárnap:  Húsvét 3. vasárnapja
23. hétfő:  Szent Adalbert püspök, vértanú
24. kedd:  Szent György vértanú
25. szerda:  Szent Márk evangélista
28. szombat:  Chanel Szent Péter áldozópap, vértanú
29. vasárnap:  Húsvét 4. vasárnapja
30. hétfő:  Szent V. Piusz pápa

 HUNYÁN BÉRMÁLÁS

Május 12-én szombaton este 18 órakor Hunyán bérmálás.
Bérmálkozhat, aki a bérmáláskor betöltötte a 13. életévét, 

volt elsőáldozó, és hitét is gyakorolja. 
A bérmálásra készülők jelentkezzenek hitoktatójuknál.
A bérmálásra előkészítő oktatást szervezünk, Húsvét után 

kezdjük, szombatonként lesz.

Meghívó

2012. április 28-án de. 10 órakor Hunyán a katolikus temp-
lomban megemlékező szentmisét tartunk az egykori „Pogány-
Iskola” elhunyt tanáraiért és diákjaiért. Szentmise után kereszt-
szentelés az egykori iskola helyén. Mindenkit szeretettel hívunk 
és várunk!
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
„Áldassék a neved forradalom!”

2012. március 14-én emlékeztünk meg az 1848-as forradalom 
és szabadságharc eseményeiről iskolánkban és Hunyán.

Kürti András
4. osztály

EREDMÉNYEINK

Ronyecz Nikolett 8. a osztályos tanuló az ELTE ITK (Rigó Utcai 
Nyelvvizsga Központ) nyelvvizsgáján sikeres alapfokú szóbeli nyelvvizs-
gát tett. Felkészítő tanára: Fasoláné Mucza Irén 

Gratulálunk! A többiek felkészüléséhez sok sikert kívánunk!

Aranyfonál városi mesemondó verseny eredményei

1.osztály:  IV. helyezett    Szerető Lili 
                   V.                   Jambrik Nikoletta 
                                           Balog Kristóf 
2. osztály: I. helyezett       Czibulka Imola
                 II.                     Wolf Anna
                 IV.                    Véha Kira
Farkasinszki István
3. osztály: III. helyezett     Deák Ramóna
4. osztály: I. helyezett        Zsilinszki Erika
                 III.                     Csernyeczki Liliána
                 V.                      Kun Roland
                                           Gubucz Szilvia 
5. osztály II. helyezett        Neibort Tibor 
                                           Kurilla Virág 
Bene Boglárka 
Kiss Vivien 
Rau Mariann 
                V.                       Nótári Mihály 
                                           Vass Bíborka 
6-7-8. osztály helyezettjei:
                II.                       Dajkó Lívia Adrienn

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…”

2012. március 21-én a leendő első osztályos gyermekek szü-
leinek iskolánkban bemutatkozó tájékoztatást tartottunk. Még a 
szülők megismerkedhettek az iskola épületével, a nevelési módsze-
reinkkel és velünk tanító nénikkel, addig gyermekeik az iskolánk 
tornatermében felállított zsiráf ugráló várban szórakozhattak. Kö-
szönjük a szülők érdeklődését és bizalmát!

Mészárosné Kiss Katalin
tanító

                                           Kővári Lili 
                V.                       Oláh Evelin
Bendegúz megyei fordulójába jutott

1. osztály  Tamás Zoé
                  Szabó Eszter
                  Kis Otília
2. osztály   Véha Kíra
                  Földi Imre
                  Farkasinszki István
4. osztály   Gubucz Szilvia
8. osztály   Szilágyi Melinda
                  Ronyecz Nikolett

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójában 
legjobb eredményt elérő tanulók 70%-ába bekerült:

Látkóczki Bence 3. osztályos tanuló 61 ponttal 
Gyomaendrőd 4. legjobbjaként. 
Felkészítő tanára: Molnárné Majoros Katalin

Bene Boglárka 5. osztályos tanuló, aki 68 ponttal 
Gyomaendrőd 2. legjobb eredményét érte el,
Rostás Ágnes 5. osztályos tanuló 63 ponttal és 
Vass Bíborka 5. osztályos tanuló 55 ponttal. 
Felkészítő tanáruk: Maráz Ilona Alíz

További eredmények:

Kovács Gábor 3. osztályos tanuló: 36 pont. 
Felkészítő tanára: Molnárné Majoros Katalin

Zanyik Árpád  4. osztályos tanuló: 37 pont.
Zsilinszky Erika 4. osztályos tanuló: 36 pont.
Fasola Martin 4. osztályos tanuló: 34 pont. 
Felkészítő tanáruk: Mészárosné Kiss Katalin

Pelyva Alexandra 5. osztályos tanuló: 50 pont.
Nótári Mihály 5. osztályos tanuló: 49 pont.
Kurilla Virág 5. osztályos tanuló: 47 pont.
Felkészítő tanáruk: Maráz Ilona Alíz



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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BILLIART SZENT JÚLIA apáca, rendalapító 
Ünnepe: Április 8.

*Cuvilly, 1751. július 12. +Namur, 1816. április 8. 

Marie-Rose-Julie Billiart 
1751. július 12-én szüle-
tett Cuvillyben, Beauvais 
egyházmegyében. Bár szü-
lei szerény kisparasztok 
voltak, az egyik nagybátyja 
által fenntartott elemi isko-
lában bizonyos műveltségre 
tehetett szert. Kiemelkedő 
jámborsága miatt - abban az 
időben nagyon jelentős kivé-
telként - megkapta az enge-
délyt, hogy már kilencévesen 
az első áldozáshoz járul-
hasson. Ezután csakhamar 
hosszú és fájdalmas próba-
tételek korszaka kezdődött 
számára. Tizenhat éves volt, 
amikor családja súlyos anya-
gi nehézségei miatt mezei 

munkára kényszerült. Huszonkét éves korában mindkét 
lába megbénult. Rendkívüli türelemmel viselte szörnyű 
betegségét, s eközben vallási élete elmélyült. Megkapta 
az akkoriban teljesen szokatlan engedélyt, hogy naponta 
áldozhasson. Bénasága ellenére mégsem maradt tétlen: 
nemcsak a kezeivel dolgozott, hanem ágya köré gyűjtötte 
a környék gyermekeit, hogy a katekizmusra oktassa őket.

Amikor kitört a forradalom, Júlia okosabbnak tartot-
ta, hogy elhagyja Cuvillyt, ahol túlságosan is ismerték, 
és Amiens-ben húzódjék meg. Ez a lakóhely-változtatás 
alkalom volt számára, hogy új lendületet nyerjen. Jámbor-
ságának és türelmének kisugárzása Amiens-ben valójában 
még erősebb volt, mint Cuvillyben. Kényszerű mozdulat-
lansága ellenére figyelemmel kísérte azoknak a papoknak 
a sorsát, akik megtagadták az eskü letételét az új alkot-
mányra, és ezért ide-oda bolyongtak, vagy foglyok voltak, 
és ismételten sikerült számukra menedéket vagy segítsé-
get nyújtania. Néhány hűséges barátnője szegődött mellé-
je, nagy tisztelettel vették körül, ő pedig erős hatást gya-
korolt rájuk. Különösen kitűnt közülük a köznemességből 
származó jámbor özvegy szomszédnője: Françoise Blin de 
Bourdon. Rendkívüli bizalommal kötődött Júliához, és 
későbbi alapításainak munkálataiban is a legszorosabban 
együttműködött vele.

Júlia hitoktatónőként akart tevékenykedni. Lassan-
ként kibontakozott körükben az az eszme, hogy a szegé-
nyek és nincstelenek oktatására kongregációt alapítsanak. 
Kísérletet tettek a közösségi életre is, ez azonban, mivel 
túlságosan nehéz feltételek között vállalkoztak rá, balul 
ütött ki. Júliát az egyházmegye egy papja, Lamarche abbé 
vezette és látta el tanáccsal. 1801-ben azonban Amiens-
be érkezett Joseph-Désiré Varin (1769-1850), hogy Barat 
Szent Magdolna-Zsófiának és a Szent Szív Intézet első nő-
véreinek, valamint A hit atyáinak segítsen az alapításban.

1803-ban Júlia alárendelte magát Varin vezetésének, 
aki felismerte, hogy kegyelemmel elhalmozott lélek áll 
előtte; hasonlóképpen felismerte azonban azt is, hogy 
Júlia személyes küldetése nem kapcsolódik Barat anyáé-
hoz, de nemegyszer megkísérelte, hogy kapcsolatba hozza 
őket egymással. Az amiens-i püspök beleegyezésével meg 
akarta nyerni őket a Miasszonyunk nővérei kongregáció 
alapításának, amely árva gyermekek oktatásának szente-

li magát. Júliát és madame Blin de Bourdont megragad-
ták e tervek, ám a Júliát mozdulatlanságra ítélő betegség 
nagy akadályt gördített a megvalósítás útjába. 1804. júni-
us 1-jén, a Szent Szív ünnepén Júlia csodás módon meg-
gyógyult bénaságából. Október 15-én Júlia, madame Blin 
de Bourdon és még két nővér letette fogadalmát, s ezzel 
megvetették egy új rendi közösség alapjait. Haladéktala-
nul hozzákezdtek a munkához: iskolákat szerveztek in-
gyenes oktatással, valamint árvaházakat, továbbá tanító-
nőképzőt tanerőik kiképzésére. A Varin által szerkesztett 
szabályok különböztek a Szent Szív Intézetéitől. Vallási 
magatartásuk a jezsuitákéhoz hasonló jámborságra ne-
velt, Jézus és Mária Szívének tiszteletére irányult, célként 
azonban a nép közötti apostolkodás követelményeihez al-
kalmazkodott. Billiart Júliát választották általános elöljá-
rónőnek. Okos vezetése alatt gyorsan fejlődött az intézet, 
és tekintélyes számú alapítást tudott létrehozni.

Egy nehéz válság azonban őt sem kímélte meg. Egy 
amiens-i pap, Sambucy de Saint-Estčve abbé 1808-ban 
Varin szabályzatát meg akarta változtatni. Az általa felvá-
zolt szabályok megtámadhatóságuk mellett a kongregáció 
szellemét és célját teljesen megváltoztatták volna. Billiart 
anya egyértelműen elutasította a javaslatot. Saint-Estéve 
abbénak azonban sikerült Amiens püspökét saját oldalára 
állítania, és Billiart anya ellen hangolnia. A helyzet vé-
gül tarthatatlanná vált, és az alapítónő 1809. január 15-én 
nővérei többségével elhagyta az egyházmegyét, Namurban 
találtak menedéket. Az amiens-i árvaházat ideiglenesen 
rábízták a Szent Szív Intézet nővéreire.

Billiart anya élete végéig dolgozott. 1816. április 8-án 
szentül halt meg Namurban, a Magnificat szavaival az aj-
kán. 1906-ban boldoggá, 1969. június 22-én szentté avat-
ták.
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E M B E R K Ö Z E L B E N  A Z  O LVA S Ó

„3000 TANULÓ ÉRDEKEIT KÉPVISELEM…”  
- BESZÉLGETÉS FEKÉCS LÁSZLÓ SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEGSÉG-VEZETŐVEL -

Kedves Laci! Bocsá-
nat, hogy ilyen közvetle-
nül beszélgetünk, de kb. 
40 éve ismerlek.

Régen készültem e 
beszélgetésre, nagy örö-
mömre szolgál, hogy 
most sor kerülhetett erre.

Ugorjunk a közepé-
be! Itt volt városunkban 
a Bethlen Gábor Szak-
iskola. Egyszer csak azt 
vettük észre, hogy Tisza 
Kálmán Közoktatási In-
tézmény lett. Mi történt? 

Idővel minden intéz-
ménynek meg kell újulnia, 
mert a változó világ a fej-
lődést igényli, a kiválóan 
felkészült szakembereket. 

A Bethlen Iskola egysíkú képzési palettája - az ipari 
képzés elsorvasztása után - már nem igazodott a telepü-
lés lakosságának elvárásaihoz. 750 főről 480 főre csök-
kent a tanuló létszám - a szülők bizalma sajnos megingott 
az iskolával szemben. Eközben a régi jó szakemberek, 
akiket mindannyian jól ismertünk nyugdíjba vonultak, 
és nem olyan tevékenyek már, mint a fi atalok, akik egy 
megújult szellemiséggel nyugatról hozott tudással meg 
tudnák újítani településünk szakmai kultúráját.

És szükség volt a névváltoztatásra is?

Véleményem szerint lett volna lehetőség elkerülni a 
névváltoztatást, de a fenntartó Vidékfejlesztési Minisz-
térium nem kérdezte meg a véleményünket, hanem 
megvált az intézménytől. Innentől szerencsének tekint-
hető, hogy a Tisza Kálmán Közoktatási Intézményhez 
integrálódhattunk, és újjászervezhetjük szakképzésün-
ket a munkaerőpiac elvárásoknak megfelelően.

Ebben a megújulási folyamatban hol a te helyed, 
mit csinálsz?

A szakképzést irányítom négy településen (Gyoma-
endrődön, Orosházán, Békésen, Dévaványán) működő 
oktatási egységeinkben. 3000 fő tanulónk érdekeit kép-
viselem azáltal, hogy 54 szakmában biztosítom kollégá-
im segítségével a hasznos innovatív tudás elsajátításának 
lehetőségét és feltételeit. Teret adunk az iskola rendsze-

ren kívüli felnőtt képzés-
nek, tanfolyamoknak több 
száz fő számára. 

Saját autós iskolát mű-
ködtetünk, hogy tanulóink 
minél zökkenőmenteseb-
ben juthassanak jogosít-
ványhoz, hiszen a munka-
vállalótól sok esetben a „B” 
kategóriás jogosítványt 
is elvárják a munkálta-
tók. Foglalkozom a nem-
zetközi kapcsolatokkal, 
testvér iskoláinkkal Ro-
mániában, Szlovákiában, 
Ukrajnában, Ausztriában, 
Olaszországban, Francia-
országban... Orosházán 
fodrászversenyt, Békésen 
Szakma Kiváló Tanulója 
versenyt rendeztünk.. és 

még sorolhatnám, de nem akarom untatni az olvasókat 
a véget nem érő feladataimnak a felsorolásával.

Ez óriási kihívás, és nagy feladat. Jól tudom, 
hogy Gyomaendrődön lovasversenyt rendezel?

Igen, igaz a hír! A Tisza Kálmán Közoktatási Intéz-
mény nyitott minden Gyomaendrődön történő esemé-
nyen való részvételre. Kiemelném a Böllér fesztiválon 
való részvételünket, és a Sajt- és Túrófesztiválon való 
aktív megjelenésünket is. 

Az Endrődi városrészen, a Vásártéren április 29-én 
vasárnap Regionális (Békés megye, Csongrád megye, 
Szolnok megye részvételével) „C” minősítésű fogathaj-
tó bajnokságot rendezünk. Mintegy 50 fogat érkezése 
várható a versenyre. Köztük lesz néhány gyomaendrődi 
fogat is, akikért külön is szurkolhatunk és izgulhatunk, 
hogy minél jobb eredményt érhessenek el. Külön öröm 
a számomra, hogy iskolánk tanulói is több fogattal fog-
nak részt venni a versenyen. Bevallom őszintén, én már 
nagyon várom, hogy szurkolhassak értük és azt mond-
hassam, az ő örömükért is megérte ezt az „Endrődi ma-
jálist” megrendezni.

Kedves Tanár úr! Kedves Laci! Kívánok munkád-
hoz sok-sok erőt és sikert! Köszönöm a beszélgetést!

Iványi László



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István

VÁROSUNK 2012. április10

NAGYHÉT

A nagyhét jeles napjai nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszom-
bat.

A katolikus Endrődön nagyhét keddjén, akárhogy is álltak a lá-
nyok vagy az asszonyok a szövéssel, a családfő szétszedte a szövő-
széket és kivitte a házból.  Azt tartották, ha nagykedden a szobában 
marad a szövő, meghal valaki a családból. Ezért a böjt utolsó nap-
jaiban még éjszaka is csattogtak a szövőszékek, főleg a sok lányos 
házaknál. (Vaszkó Irén közlése)

Nagycsütörtökön megszűnik a harangozás: „a harangok Rómá-
ba mennek” – a közismert szólás szerint és csak nagyszombaton 
szólalnak meg újra. A szertartásra hívogatás ezekben a napokban 
kerepeléssel történt. A kereplés szokásában a gonoszűző zajcsapás 
ősi szertartásának nyomait fedezhetjük fel. Ugyancsak zajkeltéssel 
járó szokás volt a pilátusverés és pilátuségetés. Nagycsütörtököt 
zöldcsütörtöknek is nevezték. A csirkék ételébe vagdalt csalánt ke-
vertek.

Nagypénteken a protestáns vallásúak sem ettek húst. A böjti tila-
lom nem terjedt ki azonban a pálinkaivásra. Általános hiedelem volt, 
hogy nagypénteken nem sütnek kenyeret, mert az ilyen kenyér kővé 
válik. Nagypénteken nem szítottak tüzet sem. 

„Nagypínteken csak szűzleves lehetett enni. Nagyszombaton 
este csíkot főztek, angyali csíkot. Nagyszombatra főtt meg a kocso-
nya is, meg a sonka is, benne vagy harminc darab tojás. Megfőtt, 
kitálaltuk, de nem lehetett belülle enni csak este, mikor hazaértünk 
a feltámadásrú.” (Endrődi Füzetek 7. Édesanyám emléke. 32. oldal)

A pénteki napot általában szerencsétlennek vélték, különösen a 
nagypénteket, mely a keresztény egyházban Jézus megfeszítésé-
nek emléknapja. 

HÚSVÉTVASÁRNAP

Húsvétvasárnaphoz ugyancsak sokszínű hagyományok kapcso-
lódtak. Szokás volt ilyenkor piros tojást tenni a mosdóvízbe, és arról 
mosakodni, hogy az egész család egészséges legyen. Húsvétvasár-
nap jellegzetes ételeket ettek és esznek ma is országszerte. A hús-
véti sonkát, kalácsot, tojást, sőt még a bort is, amit a katolikus hívők 
szentelni visznek a templomba. A húsvéti étrend: sonka, kocsonya, 
kalács, amihez bort és pálinkát ittak. A szentelt ételek maradékát a 
tűzbe vetették, vagy más módon felhasználták. Volt, ahol a szentelt 
sonka csontját a gyümölcsfára akasztották, hogy sokat teremjen.

HÚSVÉTHÉTFŐ

A víz tisztító, termékenységvarázsló ereje az alapja a húsvéti lo-
csolásnak. Korábban vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték hús-
vét hétfőjét, ami utal a locsolás egykori módjára, Gyakran erőszakkal 
a kúthoz, vályúhoz hurcolták a lányokat, és vödörszám öntötték rájuk 
a vizet. A szagos vízzel, kölnivel való locsolás és a locsolóversike 
újabb keletű szokás városon és falun egyaránt.

Országszerte azonban nem a köszöntő volt a szokás lényege, 
hanem az öntözködés. Néhány rítusszöveget is találunk a közismert, 
újabb keletű locsolóversek mellett, mint például az alábbi Békés me-
gyei jókívánságmondás: „Egészségére váljon, haja nagyra nőjön!” 

Felhasznált irodalom:
Magyar Néprajz: Jeles napok, ünnepi szokások: 
Húsvéti ünnepkör
Édesanyám emléke. Endrődi Füzetek 7. 32. oldal
Vaszkó Irén gyűjtései (kézirat)

Húsvéti népszokások Szent László zarándoklat 
Gyomaendrődről Nagyváradra

Endrőd a Nagyváradi Egy-
házmegye legnyugatibb tele-
pülése volt a trianoni ország 
csonkításig. Az endrődi plébá-
nia egyháztörténetében jelen-
tős számú adatot találunk arról, 
hogy az itt szolgáló papok és 
káplánok csaknem nyolcvan 
százaléka Erdélyből vagy a Par-
tiumból került ide, illetve innen 
helyezték Nagyváradra és kör-
nyékére. Az egyházmegye nyu-
gati települései és a környező 
falvak kulturális és gazdasági 
irányultsága a nagyváradi régió 
felé mutatott. 

A katolikus magyarság legnagyobb tiszteletben álló lovagki-
rályának a kultusza Endrődre is kisugárzott. Szent István, Szent 
Imre és Szent László Endrődön és Hunyán a fő patrónus szentek 
közé tartozik az egyházi liturgiában is. Hunya korábbi elnevezé-
se, mely Endrődszentlászló volt, jól tükrözi e régió Szent László 
kultuszának erősségét. 

„László király a kunok elleni csaták hőse, a magyar lovagkor 
példaképe 1095. július 29-én hunyt el. A somogyvári apátság 
templomában temették el, s majd csak Kálmán király halála 
után (1114) után II. István király vitette Nagyváradra, a Szent 
László által alapított templomba. A szentté avatása előtt számos 
csoda történt sírjánál: „A vakok, süketek, sánták, némák László 
érdeméből gyógyultak meg”- számol be legendája.

A csodás gyógyulások és a lovag király sírjának nagy tiszte-
lete, még szentté avatása előtt zarándoklatokat indított Váradra, 
mely következtében III. Béla király közbenjárására  III. Celesztin  
pápa 1192-ben szentté avatta.” (Bálint Sándor: Búcsújáró ma-
gyarok 56-58. o.) 

Szent László nagyváradi egyháza és sírja a középkori magyar 
állam egyik legfontosabb szakrális központjává vált. 1400 má-
jusában IX. Bonifác pápa búcsúengedély adott a Szent László 
sírjához zarándoklóknak. 

A korábbi hagyományokra építve a Gyomaendrőd- Nagyvá-
rad útvonalon, Szent László zarándoklat indul 2012. május 3-án, 
7 órakor a Gyomaendrődi Szent Imre katolikus templomból. A 
zarándoklat útvonala a Körös gátján vezet, első pihenő állomása 
Újirázon a római katolikus plébánián lesz. Május 4-én Újirázon 
lelki felkészítő és kulturális programok várják a zarándoklókat. 
Május 5-én a Körösszegi vár érintésével érkezik a zarándoklat 
Nagyváradra a várba. Május 6-án a Szent László ünnepség kere-
tében fogadja a zarándokokat Nagyvárad Önkormányzata és a 
történelmi egyházak képviselői is. 

A Szent László zarándoklat fővédnöke Bosák Nándor me-
gyés püspök és Bartha Elek az MTA doktora. 

A zarándoklatot védnökségükkel támogatják: Böcskei 
László megyés püspök, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, 
Nagyvárad Önkormányzata, Várfi  András Gyomaendrőd város 
polgármestere, Isaszegi János tábornok, Fodor József a nagyvá-
radi székesegyház plébánosa, Dr. Dénes Zoltán esperes, Iványi 
László tb. kanonok, Dr. Szonda István etnográfus

A zarándoklatról bővebb információ kérhető a 
gyomaendrődi Szent Imre Plébániai Hivataltól és Dr. Szonda 
Istvántól, a 06-20-2380046-os  telefonszámon és interneten a 
tajhaz@gyomaendrod.hu címen.

MEGHÍVÓ

1. Dr. Tóth Elek nemzetközi hírű szilvanemesítő emlékünnepsége
    2012. április 14-én 10 órakor. Helyszín az Endrődi Népház 

2. IX. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia
    Gyógyítók címmel, 2012. április 21-én 14 órától
    Helyszín: Endrődi Népház-Konferencia terme
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Egyre több magyar fi atal dolgozik 
„kint” az Európai Unió több tagországá-
ban és azon kívül is. 

A mi középső kislányunk is ezt a 
módját választotta a boldogulásnak. Míg 
élünk, hálásak leszünk neki azért, hogy 
idős szüleinek ajándékképpen lehető-
vé tette Olaszország egyik legszebb s 
legélhetőbb tartományában - az önkor-
mányzattal rendelkező, német nyelvű 
Dél-Tirolban való 2011. évi augusztusi 
nyaralásunkat. Párjával együtt a Meran 
melletti Schenna faluban dolgoznak (in-
kább magashegyi kisvároska) szállodák-
ban. E-környék már az Osztrák-Magyar 
Monarchia idején is kedvelt üdülőhely 
volt. Meranban a sebes folyású Passer 
folyó melletti ligetben megsimogathat-
tuk Erzsébet magyar királyné fehér-
márvány szobrát. Csodálatosan szép 
vidék, nyugodt, kedves, pontos, dolgos 
és gyarapodó emberek, olasz hon egyik 
leggazdagabb tartománya. Pálmafák-
kal, gránátalmafákkal, s dugig termés-
sel lévő citromfákkal a sétányon s mi 
több, senki nem nyúl hozzá. Bezzeg 
itthon… S gyönyörűen beállott, gondo-
zott, rogyásig terméssel teli almaligetek 
és szőlőültetvények. Hosszan tudnám 
sorolni kellemes élményeinket, de majd 
erről egy más alkalommal. Még annyit 
egy hazai vonatkozásról, hogy a nemrég 
elhunyt - Isten nyugtassa! - gróf Merán 
János körösladányi lakos őseinek vára 
itt áll Schennában, gyönyörű, lakott álla-
potban, ti. Habsburg-Lotharingiai János 
főherceg vára, aki úgymond rangon alul 
házasodván kizárta utódait a trónöröklési 
sorrendből, I. Ferenc József utódainak 
Merán grófja címet adományozta. Ennyit 
erről.

Hazafelé innen kislányom ragaszko-
dott hozzá, hogy nézzük meg azt a vidé-
ket, ahol nagyapám id. Cs. Szabó Albert 
őrmester hősi halált halt 1917. augusz-
tus 17-én. Mivel gyerekeink napközben 
dolgoztak, így délután indultunk haza, s 
csak arra volt időnk, hogy az olasz olda-
lon megálljuk egy I. világháborús kegy-
helyen, nem messze onnan, ahol nagy-
apám elesett, de ma ez szlovén terület. 
Nagy kerülő volt ez, de Csilla lányunk 
kijelentette; „Apukám! kicsi koromtól fog-
va nagyon-nagyon sokszor hallottam tő-
led azt, hogy nagyapám az én dédapám 
itt és itt, ekkor és ekkor hősi halált halt, 
hogy nem engedek ebből, elmegyünk 
oda, ez még ajándékom része...” Így ju-
tottunk el az olaszországi San Martino 
del Carso-ba, néhány km-re a doberdói 

fennsíktól egy kis olasz -karsztokbeli kis 
faluba. Itt az I. világháború idején súlyos 
harcok folytak. Nagyon sok olasz és ma-
gyar katona meghalt itt. A semmiért, mert 
az osztrákok kaptak magyar honból terü-
letet, a mai Burgenlandot. Olvasom egy 
osztrák útikönyvben Burgenlandról, azon 
kesereg az írója, „hogy sok ezer testvé-
rünk maradt Ödenburgban-Sopronban, 
mert rossz tárgyalási pozíciót vett fel az 
akkori osztrák küldöttség a béketárgya-
lásokon.” Nemhiába mondták már tőlem 
bölcsebb emberek, hogy a XX. század a 
cinizmus százada, de én úgy látom, ez 
fokozottabb mértékben folytatódik a XXI. 
században is. 

Ebben a kis faluban a római kat. 
templomtól nem messze a hajdani harc-
mezőn fehér mészkősziklákból építettek 
még 1917-ben a nagyváradi nagy királyi 
4. honvédgyalogezred katonái az elesett 
hősök emlékére egy emlékművet. Ez az-
óta is áll, hadisírokat gondozó egyesület 
nemrég felújította s államközi egyezmé-
nyek alapján gondozzák a helybeliek. Út-
jelző táblákkal jelölve olaszul magyarul, 
részletesen. Útikönyvben is benne van. 
Az egész környék ilyen emlékhelyekkel 
van tele, az olaszok nagyon szépen, 
rendszeresen gondozzák e temetőket, 
emlékhelyeket, az illetékes katonai egy-
ségekre van bízva. Úgy az olasz, mint a 
magyar s más nációbeliek sírjait. Meg-
hatódva álltunk - ezen emlékhely előtt 
- imádság elmondása után elénekeltem 
két katonanótát; „Nagyváradi mulatóba 
szépen szól a magyar nóta, viszi a szél 
fújja a szél ki az olasz frontra, négyes 
honvéd szivihez kap golyó száll beléje 
és a lelkit magyar nóták viszik fel a ma-
gos égbe”. Én ezt a nótát gyerekkorom-
ban néhai Ujvári Istvánné szül: Giricz 
Esztertől (Endrőd. V. Kocsorhegy 43.) 
aki G. Nagy László nagytatáéknál szol-
gált becsülettel több évtizedig. A másik 
nóta pedig a közismertebb; „Kimegyek 
a doberdói harctérre....” Az emlékművön 
számos nemzetiszín szalagos koszorú 
volt, s azt körülölelő vasláncon sok-sok 
nemzetiszín szalagot lobogtatott a szél, 
mi is egy szalagot kötöttünk a többi mel-
lé. Istennek légyen hála! Még vagyunk, 
akik emlékezni tudunk. San Martino, az 
Isonzó partjáról. 

És akkor a levelek; „Kelt, 1917. II.2-
án …. Forrón szeretett jó anyám szerető 
fi a és Testvérem János! És Néném. Kívá-
nom, hogy a lapom a legnagyobb egész-
ségben találja Mindannyijukat, tudatom 
hogy elsején szerencsésen megérkez-

tem a századomhoz. Nehéz szívvel gon-
dolok az otthon eltöltött boldog napokra, 
habár édes kis Pistikém elmúlása na-
gyon leverőleg hat reám. Most és tegnap 
este, lefekvésemkor fülembe csengett 
édes kis Bercikém esteli imája és fájó 
boldogsággal tűnt szemem elé, hogy kö-
zöttük tértem pihenőre. De hiszem a Jó 
Istenben, hogy megengedi érnünk, hogy 
megint újra élhessünk együtt. Csókolom 
édes gyermekeimet, Mariskámat és Ber-
cit, jó  egészséget kívánva mindannyi 
jójuknak. Csókolom szeretettel nénémet 
és sógoromat, öcsémet, Albert.” Maris-
ka ekkor kilenc, Bercike-édesapám-hét,  
esztendős. Nagyanyám Nagy Á. Má-
ria 1916-ban, Pistuka édesapám öccse 
1917-ben meghalt. 

„1917. II.19. Cs. Szabó Berci kisfi -
amnak apai szeretettel Gyoma Arany 
János út 617 (ez ma 5 sz)/. Magyaror-
szág. Forrón szeretett Édes Kisfi am! Jó 
nagymamád elküldötte nekem lapodat 
és én nagyon örültem annak. Én mon-
dottam Néked Kisfi jam én el tudom ol-
vasni a te írásodat. El is olvastam és 
írjál Édes kisfi jam megint. Én tudom, 
hogy te mindig szebben írsz ezután, mert 
szorgalmasan fogsz tanulni. Én tudom, 
hogy jó engedelmes kis fi ú fogsz lenni 
Nagymamáéknak. Mert csak úgy szeret 
mindenki, ha jó leszel. Üdvözlöm csóko-
lom Nagymamát, csókollak Téged édes 
kisfi jam és Mariskámat édes kis testvére-
det. Jó egészséget kíván szerető édes-
apád a távolból.” 

„1917. július 18. Forrón szeretett jó 
Anyám! Kívánom, hogy lapom a legjobb 
egészségben találja forrón szeretett jó 
Anyámat, szeretett testvéreimet, for-
rón szeretett gyermekeimet. Örömmel 
olvastam lapját, hogy Istennek Hála, 
egészségesek, az Úristen Őszentfelsége 
tartsa meg így minnyájukat, én is egész-
sége vagyok. Azt remélem hamarosan 
viszontláthatom Jó Anyámat, kedves 
gyermekeimet, testvéreimet, de nem 
sok bizodalom van hozzá, de azért ne 
bánkódjanak szeretett Jó Anyám a Jó 
Isten majd megsegít, mint ahogy eddig 
is megsegített, meghallgatja, az értem 
fohászkodó kedveseim hő imáját. Csó-
kolom forrón szeretett Jó Anyámat!, test-
véreimet, szeretett kedves Mariskámat 
és Berczikémet, édes gyermekeimet. Jó 
egészséget kívánva mindannyiójuknak, 
sírig szerető fi ú, testvér és édesapa IS-
TEN VELÜNK ÉS VELEM!”

Ez volt nagyapám utolsó levele. 
Cs. Szabó István 

Nagyapám levelei az olasz harctérről - 1916-1917
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A Gyomaendrődi FC labdarúgóinak március 11-
én elkezdődött a 2011-2012.évi labdarúgó-bajnokság 
tavaszi szezonja. A több mint három hónapos bajno-
ki szünet után felfokozott érdeklődéssel várta a rajtot 
mindenki. A téli felkészülés alatt kemény munkát 
végzett a csapat a bajnokság kezdetéig. A betervezett 
munkát elvégezték, a csapatkép nagyvonalakban ki-
alakult.

Toldi Balázs játékos-edző nyilatkozata a felkészü-
lésről:

„Az alapvető cél, hogy bennmaradjunk. Az elvárásunk az, hogy 
játékban előre lépjünk, minél több hazai meccset nyerjünk meg, és az 
új csapatszerkezetet a lehető leghatékonyabbá tegyük. Az új szerkezet 
szerintem jól működött a felkészülési mérkőzéseken. Ez azonban csak 
a tétmeccseken fog igazán kiderülni. Remélem, hogy ugyanezt a biz-
tos védekezést fogjuk látni, és a nagyobb mértékű labdabirtoklás révén 
több lehetőségünk lesz, amelyeket jó százalékban fogunk kihasználni. 
A fi atalok egy csapat életében mindig fontos szerepet töltenek be. Nincs 
ez másképp nálunk se. Különös tekintettel arra, hogy a GyFC volt a leg-
öregebb átlagéletkorú csapat a Megye I.-ben. Szeretnénk, hogy ezek a 
játékosok minél több játéklehetőséghez jussanak. Reméljük, hogy nem 
élnek vissza a bizalommal, tudják kezelni a helyzetüket, és bizonyítják, 
hogy tehetségük által van helyük a keretben.” (Forrás: http://www.gyfc.
gportal.hu)

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei:     
2012. 03. 11.     Tótkomlósi TC – Gyomaendrődi FC     2 : 0
                           G.: --
                           Ifi .:   0 : 1    G.: Burai T. 
Az első tavaszi mérkőzés mindjárt egy dobogós helyezett otthoná-

ban. A mérkőzés rosszul kezdődött, már 10. percben emberhátrányba 
kerültünk, egyik középső védőnket talán egy kicsit szigorúan a játékve-
zető kiállította. Ezt követően jól tartottuk magunkat, helyzeteket alakí-
tottunk ki, de ezek kimaradtak. A félidő utolsó percében azonban egy 
védelmi megingást kihasználva a hazai csapat megszerezte a vezetést. 
A második félidő is borzalmasan kezdődött, egy súlyos védelmi hiba 
után újabb gólt kaptunk. Ezt követően ismét magára talált a csapat és a 
mérkőzés is kiegyenlítetté vált, de sajnos gólt nem sikerült szereznünk. 
Nyolcvan percet emberhátrányban játszva is helytálltunk a harmadik 
helyezett otthonában.

2012. 03. 17.     Gyomaendrődi FC – Szabadkígyósi SZSC     2: 0
                           G. Csapó s., Gerle T.
                           Ifi .   1 : 1    G.: Burai T. 
A mérkőzés kezdetétől támadólag lépett fel csapatunk ezen a fontos 

mérkőzésen, sorozatban alakította ki a helyzeteket. A közönség élvez-
te a játékot, de a gólok még elmaradtak. Több nagy helyzet kihagyása 
után a félidő végén Csapó egy szép támadás után gólt lőtt, így előnnyel 
zártuk az első félidőt. A szünet után is támadólag lépett fel csapatunk, 
ennek eredményeként már a második percben újabb gólt szereztünk. A 
gólt követően is támadtunk, helyzeteket alakítottunk ki, de sajnos ezek 
már mind kimaradtak. Nagyszerű tavaszi időben a mérkőzést végig 
támadva magabiztos győzelmet aratott a csapat a nagyon fontos első 
tavaszi mérkőzésen.   

2012. 03. 25.     Méhkeréki SE – Gyomaendrődi FC     3: 1
                           G.: Toldi B.
                           Ifi .:   2 : 3    G.: Kovács N.(2), Timár A.
Mindkét csapat már a mérkőzés kezdetétől támadólag lépett fel, de 

inkább csak a két tizenhatos között zajlott a mérkőzés, a kapuk kevésbé 
forogtak veszélyben. Majd a hazaiak ritmust váltottak és negyed óra 
alatt kétgólos előnyre tettek szert, míg a Gyomaendrőd csak helyzetig 
és kapufáig jutott. A második félidő elején sikerült szépíteni, de tíz perc 
elteltével jött az újabb hazai gól, és ismét kettő volt közötte a hazaiak 
javára. Tovább próbálkozott a vendég csapat, de csak helyzetig jutott, 
gól már nem volt benne a játékukba. A mezőnyben hiába volt egyen-
rangú ellenfele Gyomaendrőd a hazaiaknak, a jobb helyzetkihasználást 
és a hazai pálya minden előnyét kihasználva Méhkerék otthon tartotta 
a három pontot.  

Fülöp Zoltán

Elkezdődött a tavasz a labdarúgóknál

Az alábbi gyomaendrődi civil 
szervezetek köszönik az eddigi jó-
indulatot mindazoknak, akik adó-
juk 1%-ával korábban is támogat-
ták alapítványukat, egyesületüket. 
Remélik és kérik, az ez évi támoga-
tást is. (2011-es lista)

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

Adószám: 18380761-1-04.

Szent Gellért Keresztje 
Egyesület, célja a Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda támogatása.

Adószám: 18389980-1-04

Endrődiek Baráti Köre 
Egyesület, célja a hagyományok 
ápolása, az elszármazottakkal 
való kapcsolattartás.

Adószám: 19182030-1-04.

Élet Másokért Közhasznú 
Egyesület, célja a rászoruló gyer-
mekek és felnőttek segítése, tá-
mogatása.

Adószám: 18384215-1-04

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

Adószám:19056274-1-04

Hittel a Holnap Ifj úságáért 
Alapítvány, célja a Szent Gellért 
Katolikus Iskola támogatása. 

Adószám:18372276-1-04

Cukorbetegek Gyomaend-
rődi Klubja, célja a cukorbetegek 
oktatása, segítése.

Adószáma: 18378272-1-04

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

Adószám: 18371608 –1-04.

Hallható Hang Alapítvány, 
célja a zeneiskola hangszerállo-
mányának gyarapítása.

Adószám:18379383-1-04

Gyomaendrődi Városi 
Sportegyesület, célja a helyi if-
júsági és labdarúgó sport támo-
gatása.

Adószám: 18370827-1-04.

Öregszőlői Gyermekekért 
Alapítvány, célja a külterületen 

felnövő hátrányos helyzetű gyer-
mekek közép és felsőfokú tanul-
mányainak támogatása.

Adószám: 18376184-1-04

Selyem úti Óvodáért Alapít-
vány célja az óvodás gyermekek 
kirándulásainak támogatása, az 
óvodai felszerelések színvonalá-
nak javítása.

Adószám: 18379778-1-04

Kincs Az Életed Közhasznú 
Alapítvány, célja a Gyomaend-
rődön fogyatékkal élők segítése, 
a Gondozási Központ ez irányú 
tevékenységének támogatása, fel-
szereléseinek javítása. 

Adószám: 18386932-1-04

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

Adószám: 18386248-1-04  

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

Adószám: 18856617-1-04

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

Adószám: 18376713-1-04

Mozgáskorlátozottak és 
Hadirokkantak Gyomaendrődi 
Egyesülete

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

Adószám: 19057134-1-04

Rózsahegyi Iskola 
alapítványai:

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

Adószám: 18390162-1-04

Dr. Farkas János Tanulmá-
nyi Ösztöndíj Alapítvány 

Célja a közép- és felsőfokú is-
kolákban tanuló diákok támoga-
tása. Jelenleg több, mint 2 millió 
Ft alaptőke kamataival rendelke-
zik a kuratórium.

Adószám: 19062255-1-04

A Rózsahegyi Kálmán Diák-
sport Egyesület az iskolában fo-
lyó sporttevékenységet támogatja. 

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

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

Adószám: 18387139-1-04

Köszönet az 1%-ért!
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Kunkovács László:  Főhajtás a könyvtárban (folytatás a 17. oldalról)

Már tudom, hogy a könyvtár szelíd 
parancsot ad az önépítésre. Érdeklődése-
met, életpályámat irányították az egykor 
iskolaigazgató apám polcairól pipiskedve 
leemelt tudományos munkák és amiket 
azzal egyidőben a nagyobb tárházból visze-
gettem haza. Akkoriban szinte ellepték a 
közkönyvtárakat a szovjet könyvek. A pro-
pagandának valót otthagytam, az értékesek 
magukhoz vonzottak. Bevésődtek Prisvin 
álomszép természetleírásai. Arszenyev, a 
cári  katonatiszt Derszu Uzala című – akkor 
még nem tudtam, hogy világhírű – regénye, 
amely az Amur-menti végtelen tajgában élő 
egyszerű nanaj vadásszal kötött líraian mély 
barátságáról szól. Dehogy is volt egyszerű 
ember Derszu! Mindent tudott a tajgáról és 
ami az életben maradáshoz fontos. 

Később magam is ellátogattam a volt 
világbirodalom távoli, kis lélekszámú, de 
nagy kultúrájú népeihez. Ebben része lehe-
tett a Moszkvában élő, onnan folyton utazó 
Szpangenberg könyveinek. 

Szent hely a könyvtár. Sorsom nagy ado-
mánya, hogy eljutottam Tibetbe, a földke-
rekség legnagyobb hegyeinek országába, és 
láthattam a fenséges Potala palotát. Meg-
rendülten jártam a dalai lámák, a budd-
hista világvallás pap-királyainak mára már 
kegyhellyé változott fellegvárában. Sokszáz 
terme és szobája valóságos labirintus. Rej-
télyes mosolyú szentek aranyozott szobrai 
mindenütt, a keleti mitológia szellemlé-
nyeinek ábrázolásai, vicsorgó démonok, 
imazászlók és jak-vajjal táplált mécsesek. 
Csoda, hogy rátaláltam a könyvtárra, ahol 
jócskán elidőztem. Ott sem számlálják az 
órákat. 

A tibetiek mély hite szerint életében 
egyszer mindenkinek el kell zarándokolnia 
ide, az irdatlan és kietlen hegyvidék-ország 
legtávolabbi jakpásztorának is, tartson az 
embert gyötrő vándorút akár hónapokig. 

Amint mélázgattam magamban, halk 
csoszogással egy kis görbe ember érkezett. 
Foszladozó szőrmóc gúnyájú, izzadtságsza-
gú. Sötét arcából csak a szeme és a fogai vil-
lannak elő.   Mintha motyogna magában. 
Imádkozik vagy itt mondta el, ami bántja? 
Itt ad hálát? Itt teszi  föl a kérdéseit? Most 
kotorászni kezd subája rejtekében, és óva-
tosan előhúz egy – bármily hihetetlen – a 
hosszú úton patyolatfehéren megőrzött ima-
kendőt. Helyet keres, hogy itt hagyhassa 
áldozata jelét.  

A buddhista szent iratok nem könyv 
alakúak, hanem fa-dúcokra hajtogatott pa-
pírlapok, amelyeket, mint nálunk a régi-
fajta patikákban, egymáshoz tapasztott kis 
fiókokban őriznek.  Ezek sokasága lepi el a 
falakat.

Talált egy fiókot, amit nem toltak be 
egészen. Erre a peremre illesztette oda, áhí-
tatos, lassú mozdulatokkal a hófehér textilt. 
Két vége mélyen aláhullott, s lám, ottha-
gyott jelével a könyvtár falát oltárrá vará-
zsolta. Csak a lélegzetünk volt a párbeszéd 
ott, a világ tetején, ahonnan túl földi már 
nem emelkedhet.  Maradt még sokáig, az-
tán továbbvánszorgott. 

Azon itt nem szabad csodálkozni, hogy 
a hegylakók írástudatlanok, a kisebb kolos-
torok is többnapi járóföldre lehetnek. Hol 

tanították volna a nomád pásztort? A budd-
hizmusról valójában nem sokat tud, az év-
ezredek alatt keletkezett szent iratok tartal-
ma soha nem tárul föl előtte. De birtokában 
van minden ismeretnek, ami a tibeti élethez 
kell, és hallott arról, hogy itt, a dalai láma 
könyvtárában székel a Tudás. Meghajolni, 
ezért jött ide az analfabéta zarándok. Soha 
intelligensebb embert!

Most azon töprengek, hogy az én, pa-
rasztlánynak született, faluja határát ritkán 
elhagyó édesanyám vágyai szerint mekkora 
birodalomban élt. Hetet szült, három kis 
ártatlant eltemetett, négyünket fölnevelt. 
Fiatalasszony korában szépen zongorázott, 
aztán a fateknőben való sok mosástól eldur-
vultak az ujjai. Ezzel a kézzel simogatta meg 
a szatyornyi könyvet, amit a Népházból 
kölcsönzött ki. 

A nagy család, a jókora ház és a sokféle 
aprójószág napestig ellátta dologgal, csak 
elalvás előtt vehette elő kincseit. Jóanyám 
nagy utazásokat tett könyveivel, olvasmá-
nyai révén megfürdött az emberiség fényes 
korszakaiban. Passuth László történelmi re-
gényeit sorban hazahozta. Ez volt az ő ket-
tős élete. 

Miután eloltotta a lámpát, neveltetése 
szerint az égiekhez fordult. Utolsó imáját 
a könnyű halálért mondta, s ez megadatott 
neki. Amikor hátrahagyott holmiját rendez-
gettük, agyonhasznált konyhai kötényének 
zsebében egy összehajtogatott kockás irka-
lapot találtunk. Ceruzával kiírogatta va-
lahonnan az ókori világ hét csodáját. Azt 
őrizgette. 

2012. március 

Csillagfényes éjszakában…
(írta: Benke Mária)

Csillagfények tengerében
az égbolt fényből szőtt palástja
világít, utat mutat az éjben
szikrázóan szétterül a tájra…

Hideg az éj, fényes a telihold.
Borzongva bújik a felhők mögé.
Bújócskázik, játszva gondot old
a csillagok fénykoszorút fonnak köré.

Egy szerelmespár andalogva sétál.
Nézik együtt a csillagos eget,
válasszunk közös csillagot tán’?
szól a fi ú, s a lány arcára csókot lehel…

Kiválasztják a Göncöl szekeret.
Kéz a kézben gyönyörködnek benne.
Sokáig mozdulatlan kémlelik az eget,
mintha az életüknek vége lenne…

Vecsés, 2012. február 28.

Benke Mária Vecsésen lakó Olvasónk ismét kedveskedett a Vá-
rosunk olvasóinak egy friss versével.

Köszönjük!
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Aranyfonál

Március elején rendezte meg a Határ Győző Városi Könyvtár az idei 
városi Aranyfonál mesemondó versenyt. Iskolánkból 56 gyermek mon-
dott mesét. Legeredményesebb tanulóink a következők: Elsők lettek 
Vaszkó Ágnes 5. b, Trabach Veronika 6. b. Második helyezett Sóczó Rebeka 
2. a, Geszti Barbara 5. b és Botos Pongrác 6. b. Harmadik helyen végzett 
Fekécs Hanna, Molnár Marcell 1. b, Mahovics Gergő 2. a, Simon Katalin 5. 
a, James Lucas Lancaster, Vajda Soma 6. b, Mátyás Zsanett és Nagy Sándor 
7. b osztályos tanuló.

Gratulálunk a sikeres szerepléshez! 

Rendhagyó történelemóra

A középkor életébe kapcsolódhattak be a gyerekek egy interaktív tör-
ténelemóra során. Megismerkedtek a békés hétköznapok nehézségeivel, 
majd kipróbálhatták a korabeli harci eszközöket, páncélba öltözhettek. 

Március 15.

A 164 évvel ezelőtt történtekre iskolánkban is megemlékeztünk. Az 
ünnepi műsort irodalom szakkörünk és énekkarunk adta a városi ünnep-
ségen is. Az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeit versekkel, 
dalokkal elevenítették fel tanulóink. A Kormorán együttes soraival zárták 
a megemlékezést:

Legyen végre egy ország, 
hol a szavakat kimondhatják.
Legyen végre egy nép,
mely elmondhatja kínját.
Legyen végre sok ember,
kik tudják hol a mennyország.
Az lesz az a hely,
mit úgy hívnak Magyarország.

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

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Ovisok a Rózsahegyiben

Iskolánkban március 6-7-8-án nyílt napokat tartottunk. 
Ekkor bárki ellátogathatott intézményünkbe, megtekinthette az 

ott folyó munkát. 

A keddi napot külön az ovisoknak szerveztük, amikor olyan jel-
legű foglalkozást tartottak a tanító nénik, amelyekbe az érdeklődő 
óvodások is bekapcsolódhattak.

Ha csak egy kis időre, de ők is iskolások lehettek.
Ezen a napon az alsó tagozatosok közösen mondott verselés-

sel, és a hagyományoknak megfelelően a kiszebáb elégetésével 
búcsút mondtak a télnek. De nem csak a telet „égettük el”, hanem 
vele együtt azokat a tulajdonságokat is, amelyektől meg szeretnénk 
szabadulni.

A nyílt napok záró rendezvénye a teadélutánunk volt, amelyet 
szintén a leendő iskolások részére szerveztünk.

Ezen a programunkon a negyedik osztályosok segítségével fel-
elevenítettük a Gergely-járást, ami iskolába csalogató népszokás 
volt. Lehetett ugrálni a trambulinon, leküzdeni az akadálypályát, de 
volt ott még játék, zene, kézműveskedés is. Amikor már mindenki 
kellemesen elfáradt, fi nom kelt kifl ivel, pogácsával és teával lehetett 
az éhségünket, szomjúságunkat csillapítani.

Szeretettel várjuk a jövő rózsahegyiseit!

Itt (volt) a farsang…

Hagyományos farsangi jelmezbálunkon közel háromszáz tanuló 
öltött maskarát. Voltak bohócok, királylányok, boszorkák, különbö-
ző állatok és mesék szereplői. A felvonulás, bemutatkozás, közös já-
ték és tánc után az osztálytermekben folytatódott a mulatság.

Páncél próba a történelemórán

Iskolába hívogatnak a Gergely-járók

Rózsahegyisek műsora a városi ünnepségenAz elsősök jelmezes felvonulása
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Irodalmi pályázat

A Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató In-
tézmény Gyoma és Endrőd egyesítésének 30. évfordulója alkalmából 
„Gyomaendrőd 30 éves” címmel irodalmi pályázatot hirdet.

A rövid irodalmi mű – vers, novella, esszé – maximum 30 ezer 
karakter terjedelmű lehet (12 pontos betűméret, 1,5 sorköz, 2,5 cm 
margók)

A pályázaton részt vehet bárki, aki magyar nyelven ír és betöltötte 
a 13. életévét.

A pályázat két korosztályban kerül kiírásra:
 - 13-18 éves korúak
 - 19 évet betöltött személyek részére

A pályázaton a részvétel díjtalan.

A pályázat kritériumai:
 - Egy pályázó maximum három alkotással vehet részt
 - A pályázatra beküldött alkotások korábban még nem jelentek 

meg sem nyomtatott, sem elektronikus (web, hangoskönyv) 
formában

 - Saját szellemi termék, mely fölött a pályázó kizárólagos jogokat 
gyakorol

 - A magyar helyesírásnak kifogástalanul megfelel
 - A pályamű címe, tartalma a kiírásnak megfelel. Az alkotás mu-

tassa be az immár három évtizede egyesített településhez kap-
csolódó érzéseket, tapasztalatokat, vágyakat.

Beküldés módja:
 - Az irodalmi alkotásokat névvel, lakcímmel, elérhetőséggel el-

látva lehetőség szerint
 - elektronikus úton a katonamuvhaz@freemail.hu címre
 - személyesen vagy postán a Katona József Művelődési Központ 

5500 Gyomaendrőd Kossuth u. 9.sz. alatti címre kérjük leadni, 
küldeni nyomtatott formában és digitális adathordozón

Beküldési határidő: 2012. július 20.

Eredményhirdetés 2012. augusztus 19-én a „Gyomaendrődiek vi-
lágtalálkozója” rendezvény esti gálaműsorán a Katona József Művelő-
dési Központ színháztermében

Pályázati anyagot nem küldünk vissza és nem őrizzük meg.
Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intéz-

mény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 9.sz. Telefon: 66/283-524
e-mail: katonamuvhaz@freemail.hu

Képző-és iparművészeti pályázat

A Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató In-
tézmény Gyoma és Endrőd egyesítésének 30.évfordulója alkalmából 
képző-és iparművészeti pályázatot hirdet.

A pályázaton bárki részt vehet, a pályázaton a részvétel díjtalan.

A pályázat három korosztályban kerül kiírásra:
 - „Gyomaendrőd gyönyörű városom” óvodások és alsó tago-

zatosok
 - „Gyomaendrőd az én városom” felső tagozatosok
 - „Gyomaendrőd vizuális karaktere” 15 évestől idősebbek ré-

szére

A pályázat kritériumai:
 - A pályamű lehet grafi ka, festmény, szobor, kisplasztika, készül-

het bármilyen anyagból és technikával (fa, papír, textil, akvarell, 
tűzzománc stb, anyag és technikai megkötés nincs)

 - Egy pályázó csak egy alkotással vehet részt
 - A pályázatra beadott alkotás korábban még nem szerepelt más 

pályázaton vagy kiállításon
 - Saját termék, mely fölött a pályázó kizárólagos jogokat gyako-

rol
 - A pályamű címe, tartalma a kiírásnak megfelel.

Beküldés módja:
Az alkotásokat névvel, lakcímmel, elérhetőséggel ellátva, kiállít-

ható állapotban (paszpartu, keret, talapzat) személyesen vagy postán 
a Katona József Művelődési Központ 5500 Gyomaendrőd Kossuth 
u.9.sz. alatti címre kérjük leadni, küldeni

Beküldési határidő: 2012. július 20.

Eredményhirdetés és a díjak átadása:
2012.augusztus 19-én 15 órakor a „Gyomaendrődiek világtalálko-

zója” rendezvény kapcsán a Katona József Művelődési Központban 
nyíló kiállításon

A pályázatra beadott alkotásokat a kiállítás zárása után minden-
kinek visszaadjuk.

Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intéz-
mény, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 9.sz. Telefon: 66/283-524

e-mail: katonamuvhaz@freemail.hu

 Fotó-és fi lmművészeti pályázat

„Gyomaendrőd vizuális karaktere” címmel a Közművelődési-
Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény Gyoma és End-
rőd egyesítésének 30.évfordulója alkalmából fotó-és fi lmművészeti 
pályázatot hirdet.

A pályázaton bárki részt vehet, a pályázaton a részvétel díjtalan.

A pályázat kritériumai:
 - Egy pályázó maximum 5 alkotással vehet részt
 - Méret fotónál minimum 30 x 40 cm
 - Időtartam fi lmnél maximum 3 perc
 - A pályázatra beadott alkotás korábban még nem szerepelt más 

pályázaton vagy kiállításon
 - Saját termék, mely fölött a pályázó kizárólagos jogokat gyako-

rol
 - A pályamű címe, tartalma a kiírásnak megfelel
 - Az alkotásokat névvel, lakcímmel, elérhetőséggel ellátva fotó 

esetén keretben, fi lm esetén DVD adathordozón személyesen 
vagy postán a Katona József Művelődési Központ 5500 Gyoma-
endrőd Kossuth u.9.sz. alatti címre kérjük leadni/küldeni

Beküldési határidő: 2012. szeptember 30.

Eredményhirdetés és a díjak átadása: 2012. november

A pályázatra beadott alkotásokat a kiállítás zárása után minden-
kinek visszaadjuk.

Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intéz-
mény, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 9.sz. Telefon: 66/283-524

e-mail: katonamuvhaz@freemail.hu

Krisztus engedelmes 
lett értünk mindhalálig, 
mégpedig 
a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztal-
ta, és olyan nevet adott 
neki, amely fölötte álló 
minden névnek.

Fil 2, 8-9

PÁLYÁZATOK
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

Teleki Történelemverseny

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven, a Kis Bálint Általános Iskola és 
Óvoda tanulói az idei tanévben is megmérettették magukat a mezőtúri 
Teleki Blanka Gimnázium által meghirdetett történelemversenyen. A 6. 
évfolyamos diákok számára szervezett versenyre az intézményből három 
tanulópáros jelentkezett. A kis történészek ügyesen oldották meg az ókor 
és az egyetemes történelem korai szakaszát felölelő, különböző típusú 
feladatokat, így a következő eredmények születtek:

Fülöp Petra (6.b) és Kruchió Adrienn (6.b) párosa I. helyezést, Megyeri 
Brigitta (6.b) és Mészáros Gábor (6.b) párosa III. helyezést ért el, valamint 
szépen szerepelt Molnár Bence (6.a) és Szűcs Martin (6.a) párosa is.

Felkészítő tanáraik: Balla Károlyné, Simonné Szrnka Zsuzsanna és 
Dinya Lívia tanárnők.

Matematikai sikerek

A Zrínyi Ilona Matematikai Versenyen ebben a tanévben is sokan 
megmérették magukat a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából. A me-
gyei díjkiosztó ünnepséget Sarkadon rendezték meg. Az intézményből 
Nagy Noémi 7. a osztályos tanuló kimagasló teljesítményével a megyei 
3. helyet szerezte meg, Deli Csenge 7. b osztályos tanuló megyei 13., 
Bödör Balázs 6. b osztályos tanuló pedig megyei 11. helyezett lett.

A hetedikesek mezőnyében az iskola diákjai olyan magas pontszámot 
értek el, hogy csapatban megyei másodikak lettek. A csapat tagjai: Deli 
Csenge, Nagy Noémi és Tóth Bálint.

Felkészítő tanárok: Fekécs Éva és Palicskáné Szegedi Katalin.
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Lotz János helyesírási és szövegértési verseny

Március elején örömteli hírt kaptak a Kis Bálint Általános Iskola és 
Óvoda diákjai, akik a februárban megrendezett Lotz János helyesírási és 
szövegértési verseny megyei fordulóján idén eredményesen szerepeltek:

Czikkely Hanga, Deli Csenge, Tóth Bálint, Bárkai Réka, Kruchió Gergő 
és Szonda Lili a megyei döntőn elért magas pontszáma alapján bejutott 
az országos döntőre, melyet március végén rendeznek Bonyhádon.

Tanítványaira büszke felkészítő pedagógus: Forgácsné Gyetvai Krisz-
tina.

Iciri-piciri mesemondó és rajzillusztrációs verseny

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda hatodik alkalommal rendezte 
meg településünk valamennyi nagycsoportos óvodása részére az Iciri-
piciri mesemondó és rajzillusztrációs versenyt. Február 28-án délután 
került sor a rajzkiállítás megnyitására, ahol 19 óvodás gyermek alkotását 
értékelték és tekinthették meg az óvónők és a gyermekek hozzátarto-
zóik.

A meseillusztrációs verseny helyezettjei:
I.   Földvári Emese (Százszorszép Óvoda)
II.  Gellért Zalán (Gyermekliget Óvoda)
III. Jancsó Renáta (Százszorszép Óvoda)

Különdíjasok:
Földvári Nóra (Százszorszép Óvoda)
Szerető Alma (Gyermeliget Óvoda)
Kovács Szófi a (Szivárvány Gyermekkert Óvoda)
Szúnyog Hanna (Margaréta Óvoda)
Szrnka Berzsián (Csemetekert Óvoda)

A rajzkiállítás megnyitóját a mesemondó verseny követte, ahol 11 
óvodás gyermek mondta el kedvenc népmeséjét a tanító nénikből álló 
zsűri és az érdeklődő szülők előtt.

A mesemondó verseny díjazottjai:
I.    OOOmiliák Leila (Margaréta Óvoda)
II.   Vásári Hédi (Margaréta Óvoda)
III. Tamási Ferenc (Százszorszép Óvoda)

Különdíjat nyert:
Weigert Villő (Margaréta Óvoda)

A helyezést elért óvodások örömmel vették át a plüss állatkákat és 
okleveleket. A többi résztvevő pedig emléklappal és kis ajándékkal tér-
hetett haza.
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Kunkovács Lászlót 
nem kell bemutatni a 
gyomaendrődieknek. 
A Balogh Rudolf-
díjas fotóművész, 
etnofotográfus idén 
március 25-én lett 70 
éves. Kívánunk neki 
jó egészséget, Isten él-
tesse sokáig!

* * *
Valahányszor ha-

zalátogatok, a vasútál-
lomásról érkező busz a 
legjobb helyen, a Nép-
ház előtt tesz le. Sokáig 
ez volt Endrőd egyetlen 
emeletes épülete. Ma: 

Déryné Közösségi Ház, a két szomszédos településből összeadott 
város, Gyomaendrőd endrődi részében. Eredetileg is 

a  köznek szentelték, pezsgő társasági-szellemi élet bontakozott 
ki benne, így emlékeznek rá a fölmenőink.   

Ahogy lekászálódom, csak pár lépés az ajtó, amely a könyvtá-
runkba hívogat. Most kapom rajta magam, hogy az otthonomnak 
érzem, mert minden alkalommal az első dolgom betérni ide. Ha 
éppen nincs nyitva, kicsit bánt. Ilyenkor bekukucskálok, mint egy 
nagy gyerek. Nyugtázom: minden a helyén van. Igazából nem ezért 
tapasztom orrom az ablaküvegre. Pótlék, mert ilyenformán úgy ér-
zem, mégis ott voltam.

A könyvtárosok sejthetik, ürügy, hogy lehuppanok náluk, de 
mindig szívesen fogadnak. Tekintetemmel végigsimogatom a tö-
mött polcokat. Szépen együtt vannak Tímár Máté művei. Első regé-
nyére, a Majoros Ádám krónikájára kapta meg a József Attila-díjat. 
Irodalmi értékén felül hiteles falurajz, a budapesti egyetem néprajz 
szakán a tankönyvek mellé ajánlották, szakirodalmi olvasmányul. 
Keresve sem találunk olyan írót, aki jóformán minden könyvének 
témáját a szülőföldjéről vette. A címek is gyönyörűek, például a 
Hazai harangszó.  

Odébb szintén rangos endrődi szerzők, Fenákel Judit és Gergely 
Ágnes kötetei sorakoznak. Őket is ünnepeltük ezen a helyen. A 
kifent tollú kritikusok, úgy lehet, méricskélik, netán rangsorolják 
őket, de ez minket nem érdekel. Máshogy tekintünk rájuk, hiszen 
a mieink.   

Kifújtam magam, indulok tovább. S mindjárt elszorul a szívem, 
mert a hazalátogatás igazából ma már teljesíthetetlen. Magára ma-
radt idős édesapám a fővárosba húzódott, a gyerekei közelébe költö-

Kunkovács László: 
Főhajtás a könyvtárban

zött. A házunkban rég mások laknak. Egy sóhajtás és két házszám-
mal odébb kedves ismerős, a régi Endrőd élő emlékezete Vaszkó 
Irén tanárnő mindig szívesen lát. Virágot kapok, mert tudja, hogy 
innen már a szarvasvégi temetőbe visz a lábam.  

Sokáig elidőzöm. Körbefonnak gondolataim gyermekkoromról 
és azokról, akik már ideköltöztek. Az akácfa keresztek között nem 
mérik az időt. 

Közel a Körös folyó, annak emlékezetes partszakasza, a Kis-
szabó, ahol a vakációban jókat  fürödtünk. Nemcsak a vízben lu-
bickoltunk, hanem a gondolatokban is.  Nyári délutánokon szinte 
sereglettünk a folyóhoz. Ha ott volt a jó humorú Paróczai Gréci és 
Szabó Zoli, már érdemes volt kijönni. Mi, kisebbek a főiskolások 
és az egyetemisták közelébe húzódtunk, lestük vitáikat, rögtönzött 
kiselőadásaikat. Nekem afféle szabadiskola volt a Kisszabó. Az öreg 
fűzfák tövében nyíltan beszélhettünk megélt történelmünkről. Ma 
már néma a Körös-part, elvadult, de szebb, mint valaha. 

A gáton, a híd felé haladva gyönyörű panoráma nyílik. A Lige-
ten át érintem az új iskolát, majd a Piac térre érkezem, azokhoz az 
emlékművekhez, amelyeket csak mi érthetünk igazán. A templom, 
ha nyitva van, nem maradhat ki. Tovább bandukolok egészen a 
Tájházig, ami 

a magyar népi építészet párját ritkító remeke. 

Egy bakugrás a vásártér, csakhogy már beépítették. Nem volt 
olyan lókupec, aki jobban szerette volna ezt a sokadalmat, mint én, 
mert itt végre sok-sok földimmel találkozhattam, régivágásúakkal, 
tanyaiakkal, meg a távolabbi vidékekről nem csak árut, híreket is 
hozó sátrasokkal.  Ott aztán kibeszélgethettem magam, nekem ez 
volt az endrődi vásárfia.

Visszafelé a faluszélről, hogy-hogynem, megint a könyvtárban 
találom magam. Hosszan elnyúló helyiség, ahol a könyvek között 
csendben bogarászó elkülönülhet a folyóiratokat karosszékben át-
lapozgatótól, eközben a gyerekkönyvtári részben a legifjabbakat 
megilleti a csivitelés joga. A múltkor két nagyobbacska, barnaképű 
gyerek, alighanem testvérek kincskeresésének voltam tanúja. Sor-
ra kedvükre valókat találtak a polcokon.  Örömteli hangoskodásuk 
hirdette: zajlik az élet. Szépek voltak és jólöltözöttek. Kisebbség? 
Ugyan! Olyan állampolgáraink lesznek, akiknél jobbat nem is kí-
vánhatunk. 

Réges-régi emlékeim jönnek elő. Ünnepi találkozások Mátéval, 
kiállítások. Távolba került képzőművészeink – Bella János, Bella Ró-
zsa – egy-egy bemutatója. Máshol, nagy galériákban is szerepeltek 
már, de legújabb munkáikból egy kisebb porciót szívesen megmu-
tatnak idehaza.

Lélekemelő irodalmi rendezvényekre, versmondásokra is em-
lékszem. Micsoda tehetség a Cserenyecz-lány! Nekem is volt itt 
könyvbemutatóm. És hol máshol rukkolnék ki a következő köte-
temmel? 

Gyakorta arról tudakozódom, van-e még az Endrődi Füzetek 
könyvsorozatból, mert akkor küldözgetem ide a vevőket. Jó néven 
veszik. Tőlünk, akik ide kötődünk, elvárható, hogy hiánytalanul ott 
legyen a könyvespolcunkon az egész sorozat. Nyelvsziget vagyunk, 
s ha majd az erről szóló kötet is megjelenik Németh Eszter jóvoltá-
ból, egymás tetejére rakva olyan vastag lesz ez az Endrőd-tudomány, 
hogy nincs is tán az egész országban ilyen terjedelmes falumono-
gráfia. folytatás a 13. oldalon



VÁROSUNK 2012. április18

Április

Tésztasaláta

Apró kagylótésztát kifőzünk. Amikor meghűlt hozzákeverünk kukoricát, reszelt 
(pl. Rokfort) sajtot, lilahagymát, tört fokhagymát, majonézt, kefi rt, sót, borsot, 
snidlinget. Néhány órára hűtőszekrénybe tesszük.

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

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

Tornádó elektromos kerékpárok,
gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 
csövek, szerelvények.
hűtőszekrények, fa-

gyasztóládák, 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!

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

HUNYA ISTVÁNNÉ HEGEDŰS 
MAGDOLNA, aki Hunya, József Attila u. 
22. sz. alatt élt, 80 éves korában visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Gyászolják gyerme-
kei, unokái és a rokonság. Temetése Buda-
pesten volt március 30-án. 

Dr. IVÁNYI LAJOS volt endrődi lakos, 
aki Szarvason élt, március 11-én 64 éves 
korában az Égi Hazába költözött. Gyászolja 
családja

RÉKASI SÁNDORNÉ RÁCZ BORBÁ-
LA aki Endrődön élt, életének 53. évében 
március 17-én eltávozott körünkből. Gyá-
szolja családja

VARJÚ LÁSZLÓ, aki Endrődön élt, 
március 13-án 71 éves korában csöndesen 
az Örök Életbe költözött. Gyászolja család-
ja

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk azoknak, akik sze-
mélyes jelenlétükkel, virágaikkal megem-
lékeztek szeretett Édesapánkról, Nagyta-
táról, Családtagról, akik VARJÚ LÁSZLÓ 

gyászmiséjén, temetésén részt vettek.
A gyászoló család 

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

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

(Juhász Gyula)

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

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

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

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

2012. április-májusi rendezvények -  Gyomaendrődön és környékén

  Dátum
    2012.

Megnevezés Helyszín Szervező(k)

IV. 12; Városi bor-, kolbász-, és pálinkakészítők
versenye

Gyoma, Kossuth u.. 9.
Katona József  Művelődési 
Központ

Kertbarát Kör
Katona József Művelődési K.
                       06-66-283-524

IV. 14;         10 
óra

Dr. Tóth Elek emléktábla-avatás és Konferencia Endrőd, Népház, Blaha .u.21.
Dr. Szonda István
                     06-20-380-0046

Katona József Művelődési K.
                       06-66-283-524
katonamuvhaz@freemail.hu

IV. 16; Véradás Gyoma, Kossuth u.. 9.
Katona József  Művelődési 
Központ

Magyar Vöröskereszt
                       06-66-283-524
katonamuvhaz@freemail.hu

IV. 19;
10 és 14 óra

Gyermekszínház: Mátyás király krónikása Gyoma, Kossuth u.. 9.
Katona József  Művelődési 
Központ

Molnár Borbála
                       06-66-283-524
katonamuvhaz@freemail.hu

  IV. 20; Hevesi-Nagy Anikó önálló kiállítása Békéstáji 
Művészeti Társasság tagja

Gyoma, Kossuth u. 9.
Vidovszky Béla Helytörténeti 
Gyűjtemény

Kóris Györgyné 
                       06-66-282-067
                     06-70-418-7133

IV. 21; IX. Tudományos Néprajzi Konferencia
„Gyógyítók” témakör

Endrőd, Blaha L. u. 21.
Népház., Konferencia terem.

Katona József Művelődési K.
                       06-66-283-524
katonamuvhaz@freemail.hu

IV. 23; Véradás Gyoma, Kossuth u.. 9.
Katona József  Művelődési 
Központ

Magyar Vöröskereszt
                       06-66-283-524
katonamuvhaz@freemail.hu

IV. 29; A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási 
intézmény, Gyomaendrődi tagintézményének 
„C” kategóriás és Szabadidő lovas rendezvénye

Endrőd, Vásártér Fekécs László 06-20-424-7661 
fekecs.laszlo@tiszakalman.hu

 IV. 29.-V.1; XIV. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
Közrem.: Alapfokú Művészeti Iskola
Gyoma, Tourinform; Kossuth u. 9.                        06-
66-386-851 gyomaendrod@tourinform.hu

Gyoma, Hősök útja 40-44
Lottózótól- Minor  sörözőig
Kner Imre Gimnázium udvara 

Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség 
Turisztikai Egyesület:
Pájer Sándor – Egyesületi elnök
Tel.: 06-30-967-2741
E-mail: info@pajerkemping.hu

V. 25.; Csuta György önálló kiállítása
Békéstáji Művészeti Társaság Tagja

Gyoma, Kossuth u.. 11.
Vidovszky Béla Helytörténeti 
Gyűjtemény

Kóris Györgyné
                               06-66-282-067
                               06-70-418-7133

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Szerkesztőség
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Kedves vásárlóim!
Itt a tavasz! Ajánlataim:

• Tavaszi lemosó permetező szerek
• Rovar- és gombaölők, talajfertőtleniítők
• Tavaszi vetőmagok, zöldségek, virágmagok
• Tavaszi virághagymák, rózsatövek
• Műtrágyák, virágtápok, virágföldek
• Virágcserepek, virágládák,
• Fénystabil és takaró fóliák
• Balták, fejszék, fűrészek, metszőollók
• Kézi és elektromos szerszámok
• Védőruhák, bakancsok, védőkesztyűk
• Szegek, csavarok, zárak, lakatok
• Izzók, elemek, kapcsolók, dugaljak
• Kutya, macska, kisállat eledelek
• Zománcos üstök, üstházak, kandallók, 

csövek
• Titán silicononok, tömítők, purhabok, 

ragasztók
• Festék áruk, glettek, csemperagasztók

Várom kedves vásárlóimat!
FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Március 15. ünnepe Gyomaendrődön

Egész évben várjuk ked-
ves vendégeinket klima  zált, 
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk bará  , üzle  , 
családi rendezvények lebo-
nyolítását klima  zált é  er-
münkben 70 főig.

Az é  erem nyitva 
11-21 óráig.

Bará  , családi üzle   ren-
dezvény lebonyolítását vállal-
juk a teljesen klima  zált Híd-
fő é  eremben 160 főig.

FÉSZEK
Panzió és Étterem

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 6.
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240

E-mail: feszekpanzio@mail.globonet.hu 
www.feszekpanzio.hu


