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A tartalomból:

Igazodási pont ő minden magyarnak

IN MEMORIAM: 
Varjú László Imre - 4. oldal 

Megemlékezés a kulák üldözöttekről - 
endrődi kordokumentumok - 5. oldal

Rendezvénynaptár - 9. oldal

10 évesek vagyunk - 20. oldal

Szent István királyunk
Sok királya volt e népnek történelme 

során, sok vezetője, akikről elfelejtkez-
hetünk, akiket elfelejthetünk, ha tudunk. 
Nem tartozott ezek közé Szent István ki-
rály. Országot alapított, nemzetet nevelt 
és beillesztett minket a keresztény Európa 
népeinek közösségébe. Művét igazolta a 
történelem: itt vagyunk, pedig nálunk na-
gyobb népek tűntek el a történelem pusz-
tító viharaiban, és igazolta őt a történelem 
Ura is, maga az Isten, épen maradt orszá-
got építő, népet nevelő jobbjával, máig 
ható szent emlékezetével.

Igazodási pont ő minden magyarnak, 
hívőnek és a hit örömére még el nem ju-
tottnak egyaránt, vonatkozási pont – őt 
nem lehet megkerülni. Az igaz értékekért 
való összefogás embere ő, aki megért ma-
gyart és idegent, szentet és a megtérés út-
ján csak járni kezdőt, mert előre néz, és a 
célt a távolban látja, nem magának keres 
dicsőséget, nem magát akarja igazolni, 
hanem népe javát keresi: szolgál. Nem rö-
vid távon gondolkodik! Felemel, világos 
utat mutat, tiszta erkölcs és értékrend felé 
vezet. Igaz ember, aki nemcsak az utat je-
löli ki, de maga is jár azon. Példa minden 
ember, minden kor vezetői számára. Ő az 
a bibliai ember, aki sziklára építi művét, és 
az áll ezer éve – csak rajtunk múlik, mivé 
lesz a jövőben.

Életpéldájával, kemény harcaival, 
imáival és önmegtagadásaival, vállalt ál-
dozataival új magyar eszményt teremtett. 
Már nem kalandozó, rabló vágyak köde 
lebegett népe fi ai előtt, hanem kialakult 
valami új: munkával boldogulni, családot 
szeretni, hazát építeni, tehetséggel orszá-
got gyarapítani.

Őseink Szent István és a többiek az 
ezredév alatt megtették, amit megtehet-
tek. Többnyire jól, mert vagyunk, és még 
itt vagyunk. Most rajtunk a sor. A jövő és 
a jelen is azon múlik, mit és hogyan te-
szünk. Ma nemcsak emlékeznünk, de ta-
nulnunk is kell! A szent király életpéldájá-
hoz méltón élni!

Tudunk-e értékekért, azok megvaló-
sulásáért összefogni? Akarunk-e művelt, 
gondolkodó embereket nevelni? Akar-
juk-e őrizni, megélni és továbbadni a hit 
örömét és a belőle fakadó remény erejét? 
Akarjuk-e védeni az erkölcsöt, az életet, a 
tiszta életet? Akarjuk-e védeni a családot, 
segíteni a kisgyermekeket nevelő szülő-
ket? Védjük-e a természet törvényeit, me-
rünk-e az élet mellé állni, tanúságot tenni 
a férfi  és a nő kizárólagos életközösségé-
ről, a házasság eszményéről?

Államalapításunk idején két út állt 
előttünk: az egyik a keresztény Szent Ist-
ván-i út, a másik a pogány Koppány útja. 
A történelem megmutatta, hová vezet a 
keresztény Szent István-i út. Ma megint 
válaszút előtt állunk. A pogány koppányi 
útra tértünk, de még az út elején állunk. 
Máris megtapasztaljuk, hogy ez hová ve-
zet. Még visszafordulhatunk, de az elhibá-
zott döntés árát már megfi zettük, és nyög-
jük és fi zetjük még sokáig!

Csak néhány teendő, döntést igénylő 
kérdés, mellyel szembe kell néznünk, és 
amelyre a Szent István-i életmű fényében 
kell választ adni mindnyájunknak, lelkiis-
meretünk szerint.

Segítsen a szent király életének példá-
ja, tanítása és imádsága mindnyájunkat, 
hogy a ránk váró feladatokat – amint ő a 
magáért hitelesen, áldozatosan, a jóért, a 
nemzetért és a hazáért való felelősség tu-
datában megtette - mi is meg tudjuk olda-
ni, és a történelem, a későbbi nemzedékek 
előtt bátran vállalhassuk felelősségünket!

Mindez szép, de nehéz feladat, öröm-
teli, de a felelősség súlyát is vállunkra te-
szi. De csak ezen az úton követhetjük ma 
a szent királyt, de ezen az úton követték 
őt mindig is azok, akik előremozdították 
a magyar nép életét, akik Isten akaratának 
megvalósulását szolgálták népünk köré-
ben, akik minden körülmények között 
boldogan élték meg magyarságukat.

 - Magyarok Nagyasszonya, járj köz-
ben népedért!

 - Szent István király, imádkozz értünk 
mai magyarokért!

Kórustalálkozó Shcöneckben - 16. oldalon
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A 44-es és a 47-es út felújítási munkálatainak ütemezése

Erdős Norbert országgyűlési képviselő, kormánymegbízott 
napirend utáni parlamenti felszólalásban intézett kérdést Dr. 
Fónagy János nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkárához a 
44-es és 47-es utak állapotának javításával kapcsolatban.

Békés megye közúti vérkeringésének két legfontosabb ütőere 
a délnyugat-északi irányba futó 47-es számú és az északnyugat-
délkeleti irányba futó 44-es számú útvonal fejlesztésére vonatko-
zóan Erdős Norbert országgyűlési képviselő, kormánymegbízott 
tette fel a kérdést a nemzeti fejlesztési minisztérium államtitká-
rának napirend utáni felszólalás keretein belül. A megye szinte 
összes alacsonyabb rendű útvonala közvetlenül vagy közvetetten 
kapcsolódik a két említett, kiemelt fontosságú közúthoz, így a 
megye lakossága számára érthető módón fontos, hogy tájéko-
zódjanak az említett utak felújítási munkálatainak ütemezéséről. 
A két útvonal jelentőségét tovább növeli az is, hogy Békés megye 
keleti része nagy szakaszon határos Romániával, a schengeni ha-
tár is ott húzódik, ahol egy megállásos határforgalmi ellenőrzési 
rendszer működik. 

Erdős Norbert országgyűlési képviselő kérdése egyfelől a 
47-es út felújítási munkálataira vonatkozott, különös tekintettel 
a Békéscsaba-Mezőberény közötti szakaszra, továbbá tájékoz-
tatást kért arról, hogy milyenek a kilátások a 44-es út mielőbbi 
magasabb rendűvé, gyorsforgalmi úttá alakítására. Általános vé-
lekedés, hogy a két útvonal létfontosságú a megye fejlődésének 
szempontjából és óriási lökést ad ennek a vidéknek, ha a megye 
úthálózata a hozzájuk tartozó műtárgyakkal együtt rohamléptek-
kel fejlődésnek indul. A képviselő sokak véleményét tolmácsol-
va felszólalásában elmondta, hogy a megye gazdasági fejlődése 
Achilles-sarkának tartja a mai állapotokat, égetően szükség van 
egy, a mainál lényegesen fejlettebb úthálózat megvalósítására, 
amely Békés megyét egyenrangúvá emeli az ország más régióival. 

Az elmúlt idő kormányzati törekvései a fejlesztés irányába 
mutatnak, hiszen a kormány számos intézkedéssel járul hozzá a 
térség jobb elérhetőségéhez. A fejlesztési munkálatokról Fónagy 
János államtitkár adott részletes tájékoztatást, miszerint még az 
idén megvalósul a 47-es számú főút Mezőberény-Békéscsaba 
közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolat megerősítése mintegy 
12 kilométer hosszan. A Békéscsaba-Orosháza közötti mintegy 
34 kilométer hosszúságú szakasz burkolat megerősítése 2014-ig 
történik meg, a Gyomaendrőd-Békéscsaba vasútvonal felújítása 
miatt a 47-es számú főúton Mezőberény határában közúti felül-
járó építése vált szükségessé, amelynek befejezése 2013 második 
felében várható. 

Az államtitkár által adott tájékoztatás szerint jó hír, hogy a 
tervezett fejlesztések között szerepel az M44-es gyorsforgalmi út 
megépítése, amit az Új Széchenyi-terv célkitűzéseivel összhang-
ban prioritásként, tehát elsőbbségként kezel a kormány. Mivel 
Békés megye az ország egyik legnehezebben elérhető térsége, 
ezért az M44-es gyorsforgalmi út ütemezett építése kiemelt je-
lentőséggel bír mind a megye, mind a térség, mind az ország köz-
lekedésfejlesztésében. Az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabáig 
tartó szakasza három ütemben valósul meg. Az építés az egyéb-
ként négy programciklusból álló útépítési program első ciklusá-
ban megkezdődik, és a harmadik ciklusában befejeződik.

Dr. Fónagy János elmondta, az építés indításának időpontját 
elsősorban az Európai Unió szigorú támogatási feltételei határoz-
zák meg. Ezek fi gyelembevételével kell elkészíteni a hiányzó meg-
valósíthatósági tanulmányokat. Előreláthatóan a környezetvédel-
mi engedély módosítása is szükségessé válik annak érdekében, 
hogy megfeleljen a közösségi támogatások igénybevételére. Ez el-
sősorban a Tisza térségéhez tartozó Natura 2000-es területek mi-
att vált és válik szükségessé. A fejlesztés legfontosabb, kiemelten 
kezelt első üteme tehát a legrövidebb időtartamon belül terve-
zett, azaz a program első szakaszában, amely vélhetően 2014-ben 
megkezdődik, és azt követően két-három éven belül befejeződik. 

Békéscsaba, 2012. július 20.
Tisztelettel: Hutter Károly 
Kommunikációs referens

A gyomaendrődi színjátszókról

A 21 éves Komédiás Kör 
a „Szakmai Középiskoláso-
kért” Kulturális Egyesület 
Országos Diákszínjátszó 
Fesztiválján Parti Nagy La-
jos - Moliere: Tartuff e elő-
adásával elnyerte a „Leg-
szebben beszélő társulat” 
címét. Engem, a Kör veze-
tőjét a „Békés megyei di-
ákszínjátszás terén végzett 
több évtizedes kiemelke-
dő rendezői és pedagógiai 
munkájáért” elismerő okle-
véllel tüntette ki.

Az általános iskolás cso-
port Litvai Nelli: Világszép 
nádszálkisasszony című 
mesejátékát mutatta be a 
Katona József Művelődé-
si Központban. A két kö-
zönségsikert arató színházi 

produkció egyben a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
(VAMI) növendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása is volt, mert a 
diákszínjátszók egyben ennek az iskolának a növendékei. Nagy 
örömünkre ősztől közülük Csaba Csilla a Budapesti Keleti István 
Művészeti Iskola, Farkas Sándor A Békés Megyei Jókai Színház 
Színitanház, Magyari Gyöngyi a Szentesi Horváth Mihály Gimná-
zium drámatagozatának diákja lesz. Sikerük összetevői: a Komé-
diás Körben eltöltött évek + a VAMI színjáték tanszak órái, + jól 
sikerült felvételi eredmény. GRATULÁLUNK!

A színi évadunkat a XIX. Országos Diákszínjátszó Táborban 
végzett 1 hetes intenzív munka zárta le.

KEDVES SZÜLŐK, KEDVES GYEREKEK!

A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZÍNJÁTÉK 
tanszakán a 2012/2013-as tanévben is folytatódik az oktatás.

Tantárgyak: dráma- és színjáték, beszédgyakorlatok, mozgás-
gyakorlatok, vers- és prózamondás.

Tárt karokkal, sok szeretettel várom 9 éves kortól az érdeklődő 
diákokat!

Hajdú László drámatanár és rendező a 30/336 2851-es telefonszámon

Új magyar állampolgár
Deák Csaba Zoltán, aki Petrozsényban (Románia) született, 

de már pár éve Gyomaendrődön él, korábban a plébánia, jelen-
leg a Gyomaszolg dolgozója, megkapta a magyar állampolgársá-
got, és letette az állampolgársági esküt augusztus 3-án a Polgár-
mesteri Hivatalban. Szerkesztőségünk szeretettel gratulál!

Hírek innen-onnan és házunk tájáról
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Latorcai János kitüntetése
A Miskolci Egyetem Szenátusa 2012. 

június 30-i ünnepi ülésén az aranyokleve-
lek és rangos kitüntetések átadása mellett, 
a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Ta-
nácsa döntése alapján Latorcai János, az 
országgyűlés alelnöke – a Kar érdekében 
végzett sokoldalú tevékenységének elismeré-
seként – Professor Honoris Causae Facultatis 
Miskolcinensis kitüntetést vehetett át Prof. 
Dr. Patkó Gyulától, az Egyetem Rektorától 
és Prof. Dr. Illés Bélától, a Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar Dékánjától.

 
A kitüntetés átadását követően Prof. Dr. Illés Béla laudációjában 

kiemelte Latorcai János több évtizedet átívelő egyetemi oktatói, va-
lamint szakmai-irodalmi munkásságát, továbbá az ipar és az egye-
tem közötti kapcsolat megerősítésében vállalt szerepét. Az 1999-es 
alapítás óta eltelt 13 esztendő alatt ezt a legmagasabb szintű elis-
merést Latorcai János mellett mindösszesen huszonnyolcan ér-
demelték ki, többségükben a hazai és a külföldi tudományos élet 
nagyságai.

 
Az Országgyűlés kereszténydemokrata elnöke beszédében kö-

szönetet mondott az Alma Maternak az életét megalapozó miskolci 
évekért és azért a szakmai segítségért, amit akár oktatóként, akár 
politikusként fordult az egyetemhez, minden alkalommal meg-
kapott. Kiemelte, hogy az idén január elsejével hatályba lépett új 
felsőoktatási törvény szeptember elsejével számos kihívást támaszt 
a jövő értelmiségének képzésével kapcsolatosan. Hozzátette, kulcs-
fontosságú, hogy ezekre az egyetem megtalálja a megfelelő válaszo-
kat, mert ahogy Szent-Györgyi Albert oly kiválóan megfogalmazta: 
„Olyan lesz a jövő, mint a ma iskolája.”

kdnp.hu

Európai Grand Prix
A Magyar Majorette Szövetség rendezte Siófokon az Európa 

Nagy Díj Versenyt! Nyolc ország: Belorusszia, Ukrajna, Cseh Köz-
társaság, Szlovákia, Bulgária, Horvátország, Lengyelország és Ma-
gyarország, összesen: 32 település 600 mazsorett - táncos részvéte-
lével.

A három napos verseny első napján a szóló, páros és mini for-
mációk versenye zajlott. A második nap Siófok fő utcája adott te-
ret a botos – és pomponos menettáncnak, ahol szintén mindegyik 
korosztály képviseltette magát. A délutáni szabadidőnek mindenki 
örült! Az időjárás kedvezett a nap – és a víz szerelmeseinek. Sió-
fokon a Balaton pillanatok alatt megtelt fürdőző mazsorettekkel. 
A botok a parton pihentek. Az utolsó nap a Jókai Ligetben lévő 
szabadtéri színpadon a nagycsapatok, valamint a mix és show ka-
tegória résztvevői mérték össze tudásukat. A Fő téren a víztorony 
lábánál négy fúvószenekar kísérte a felsorakozó mazsorett – tán-
cosokat, akik közös koreográfi át mutattak be. Színpompás látvány 
volt az egyszerre mozgó hatszáz mazsorett lány. A Nemzetközi Ver-
seny az eredményhirdetéssel ért végett. A különdíjak is gazdára ta-
láltak, és a „Miss Majorette” hölgyet is megválasztották.

A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Csoport szenior és junior 
korosztályban indult botos, pomponos, mix és zászlós kategóriá-
ban. A következő szép eredmények születtek.

 - Mix mini kategória: első helyezés (arany érem)
 - Latyák Brigitta: két botos szóló kategória: első helyezés (arany 

érem)
 - Zászlós kategória: harmadik helyezés (bronzérem)
 - Knapcsek Kitti botos - és pomponos szóló tánca: negyedik 

helyezés
 - Latyák Brigitta – Polányi Aliz botos páros tánca: negyedik 

helyezés
 - Százszorszép junior csoport: összetett verseny (menettánc + 

színpadi) szintén: negyedik helyezés.
A Színfolt novemberben ünnepli fennállásának 18. évforduló-

ját, ebből az alkalomból ünnepi gálaműsorra kerül sor a Katona J. 
Művelődési Központban: november 17-én. Az együttes vezetője: 
Hunya Jolán.V. Gyomaendrődiek Világtalálkozója 

2012.  augusztus 17-18.

Program

2012. augusztus 17. (péntek)

17.00 Gyülekezés, regisztráció
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
(Gyomaendrőd Szabadság tér 1.)

18.00 Ünnepélyes megnyitó: Várfi  András polgármester
Hangverseny. Közreműködik a Gyomaendrődi 
Zenebarátok Kamarakórusa és a Városi Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény
Helyszín: Szabadság tér szökőkút körül

2012. augusztus 18. (szombat)

10.00 Kovács Imre emléktábla avatása és könyvbemutató
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
(Gyomaendrőd Szabadság tér 1.)

15.00 Városnézés és utazás autóbusszal a Szabadság térről az 
Endrődi Népházhoz

16.00 Képeslap és képzőművészeti kiállítások megnyitója
Helyszín: Endrődi Népház
(Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 21.)

17.00 Tímár Máté irodalmi emlékműsor
Helyszín: Endrődi Népház
(Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 21.)

18.00 Jubileumi gálaműsor
Helyszín: Endrődi Népház
(Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 21.)

* * *
A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk!

További információ:
Katona József Művelődési Központ 66/283-524
Dr. Szonda István 20/238-00-46

X. Piusz és az olimpia

II. János Pálról köztudott, hogy szere-
tett síelni, úszni, mindenféle testmozgást 
végezni. Azt azonban már kevésbé tudjuk, 
hogy X. Piusz a lengyel pápa előfutára volt 
a sportszeretet terén. Giuseppe Sarto, a 
későbbi X. Piusz, az Alpokban található 
Tarvisióban született. Jó gyalogló volt, és a 
testmozgás iránti szeretetét pápasága alatt 
is megőrizte, egy olyan korban, amikor az 
egyházi világ erre kevéssé volt fogékony. 
„Ha az emberek nem értik meg, hogy a 
mozgás mire jó, akkor magam fogok tor-
názni mindenki szeme láttára!”



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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Varjú László Imre
(1941-2012)

Varjú László Imre, akit 
mindenki Laci bácsiként is-
mert, 1941. január 1-jén 
Endrődön született. Édes-
apja Varjú László, édesanyja 
Véha Etelka legkisebb gyer-
meke. 

Ketten voltak testvérek, 
volt egy 17 évvel idősebb 
nővére, Varjú Margit.

Gyermek és iskolás éveit 
Csejten töltötte. Nagyon sok 
emlék és barát kötötte őt eh-
hez a vidékhez. 

A csejti tanyavilág, és az 
ott élők emlékét őrző em-
lékmű állításánál 2005-ben 

elsőként, szívesen és örömmel vállalt feladatot. 
A munka szeretetét, értékét szüleitől tanulta, akiket na-

gyon szeretett és tisztelt.
Gyomán az ipari iskolában asztalosként végzett. Szakmá-

ját szerette. Szorgalma példamutató, munkavégzése igényes 
volt.

Kezei munkáját és szaktudását dicséri sok munka és igé-
nyes alkotás.

Munkahelyei: a gyomai Bútoripari Szövetkezet, majd a 

Győzelem Tsz, melynek a 90-es évekig volt tagja. Munkatár-
saival szemben mindig jóakaratú volt. 

A rendszerváltás után az otthoni asztalos műhelyében dol-
gozott.

Nyugdíjas kora után is aktív volt.
Tizenhat éves korától méhészkedett. 
Az endrődi egyházközség tagjaként, később gondnoka-

ként részt vállalt a közösségi munkákban.
Életében a családja volt mindig az első helyen. A család 

szeretete átsegítette őt az életben sok nehéz időszakon. Fel-
ségével, Hanyecz Lenkével 1965-ben házasodtak össze, két 
gyermekük született, Marianna és László. 

Miután felesége is nyugdíjas lett, ő pedig otthon dolgo-
zott, több időt töltöttek együtt. Közösen vettek részt a vasár-
napi szentmiséken, mélyen vallásos ember volt. Feleségével 
békésen élték mindennapjaikat 46 éven át gyermekeik, szere-
tett unokájuk körében.

Házukban mindenkinek jutott jó szó, barátságos vendég-
látás. 

Felesége betegsége és halála után a betegség őt sem kí-
mélte. Közel egy évvel hitvese elvesztése után 2012. március 
11-én tőle is búcsúzott fia, lánya menye, veje, unokája, család-
tagjai, barátai és mindazok, akik ismerték és tisztelték.

„Aki zörget, annak ajtót nyitnak.”

Két hét híján egy éve, hogy halála előtt utolsó földi útjára elkí-
sérte Lenke feleségét. És akkor ő is szép lassan elindult azon az úton, 
melyen felesége előre ment. Hiába volt családja szerető gondosko-
dása, az a másik világ, ahol felesége is van már, jobban vonzotta… 
Elérkezett testvérünk az ég ajtajához és kopogtat: Itt vagyok, Uram! 
Hozzád igyekeztem életemben; utadról nem tértem le, nyiss ajtót, 
fogadj be országodba engem is.

Amikor utazunk, sokszor halljuk az autóbuszon: „Vigyázat, az 
ajtók záródnak”. – Az Egyház is fi gyelmeztet, emberek, vigyázat, az 
ég ajtajai is bezárulhatnak előttünk!

Kérjük az imádságainkban és a szentmiseáldozatokon az Urat: 
„Maradj velünk, mert esteledik és a nap már lemenőben van.”

Egész életünkben keressük „az Isten országát és annak igazsá-
gát…”

Zörgessünk az ég ajtaján, hogy majd kinyíljék előttünk is az az 
Ország, amelyről az Írás mondja:

„Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, 
amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. (1Kor 2,9)

Ezek a gondolatok adnak erőt és vigasztalást, amikor búcsú-
zunk.

Feleségével a décsipaskumi iskola keresztjének felszentelésekor, 2007-ben

Unokája, Annamária ballagásán 2011-ben
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Endrődi kordokumentumok
Természetesen nem gondolom, hogy most előadom mindazt a 

kazalnyi kordokumentumot, amit összeszedtem. Még azt sem, ami 
néhányat kiszemezve összeállítottam a „Ragyogj…cikksorozato-
mat a Városunk újság számára és most néhány tucatot  szétosztunk.

Arról lesz szó, hogy miként indultam el, milyen úton jutottam 
idáig, a szó és írásbeli kordokumentumok hatására, hogy fokozó-
dott fel bennem az az érzés hogy ezeket nem szabad elhallgatni, és 
mindenképpen az utókor tanulságára nyilvánosságra kell előtárni, 
tárgyi (emlékmű) és írás (majd könyv) formájában.

Tehát először az Endrődi Baráti Kör 2009-ben adta feladatomul, 
hogy tárjam föl, mikor, hogy csírázott és terebélyesedett ki ez a Ba-
ráti Kör, mely mára már jeles szerepet tölt be a város életében.

Kb. 15 idős taggal készítettem hang és videó riportot. Írásokat is 
adtak. Ezeket nevezhetjük az első kordokumentumaimnak. (Csak 
néhány név: Dinya Vili, Kovács Klárika, Kondor Viktória, Hunyad 
S. P., Duda Béla és sokan mások. Sajnos már többen nem élnek kö-
zülük.

Mindegyikük elbeszélésében (+egyéni dokumentumaiban) az 
alap kiindulás az 50’-es évek eleje, annak kegyetlen embertelensé-
ge, tébolyult elmélete, a kommunista osztályharc, Endrődöt szinte 
szétrobbantó korszaka volt. Az események lefolyását a kommuniz-
mus ideológiájának nevezték, melynek hatása Endrőd népességére 
egy exodus-ban csúcsosodott ki, több ezren szaladtak világgá né-
hány év alatt.

Az elüldözöttek szívében tovább élt a szülőföld szeretete, el-
kezdtek titokban összejárni, 1960-ra már rendszeresek lettek ezek a 
találkozók. 1979-re Hunyad Simon Péter ügyes húzással hivatalos 
szervezetté alakította a társaságot.

2010-ben számoltam be a gyűjtés eredményéről a Baráti Kör-
nek, amit a tagság szép egyetértő elismeréssel fogadott és tekintettel 
az 50 évre, a Város kitüntető emlék-plakettal díjazta a Baráti Kört.

2011 januári vezetőségi ülésen javasoltuk az EBK vezetésének, 
kezdeményezzük az üldözöttek méltatását megemlékező tábla ké-
szítését. A vezetésen belül ez nagy zűrt kavart föl, amit Várfi  pol-
gármester úr egy kompromisszumos javaslattal feloldott, 2011. ok-
tóber 23-ra javasolva az avatást.

N. E. vezetőségi tag egy nagyon logikus kikötést javasolt: Kor-
dokumentumok feltárásával támasszuk alá célunkat. (Úgy volt 
hogy segít, de kiderült más volt a célja.)

A békési és gyulai levéltárakban fésültem át 100-és 100 doku-
mentumot és fényképeztem.

Valójában a szóbeli visszaemlékezések, a pórul jártak egyéni 
szubjektív érzéseinek tűnhettek. A kor dokumentumai keményen 
bizonyították a világ legembertelenebb és gonoszabb rendszerének 
belső tényeit. Ezekkel alá lehetett támasztani azokat a számokat 
melyek szerint néhány év alatt ezrek futottak szét az országban, és 
idézték elő Endrőd gerincének máig ható megroppanását. A doku-
mentumok egy részét közreadtam, nagyobb részt el vannak tárolva.

Hogy előadásomat egy kis újabb érdekes kordokumentummal 
támasszam alá, azért bemutatok egy-kettőt.

Van olyan, amelyik mutatja, hogy tisztességes együttérző embe-
rek is voltak a szegényebbek táborában, és bizony voltak helyezked-
ni igyekvő módos kulákok is az üldözők között.

Megemlékezés a kulák üldözöttekről

(Ezeket a dokumentumokat részlegesen fölolvastam, de X. Y. ne-
vét nem mondtam meg. A hallgatóság soraiból többen felszólítottak, 
mondjam ki! Vacilláltam, de biztattak többen, mikor egy valaki ha-
tározottan mondta, hogy nem! Ezért aztán nem mondtam.) 

Tehát elmondhatjuk, hogy ez a kor és a kommunizmus nem egy 
ideológia, hanem az erkölcsök, példátlan mélyre süllyesztésének 
korszaka volt, egy külső hatalom hatására, ahol a gonosz kerekedett 
felül és tobzódott a becsületes tisztességes embereken.

Radnótit idézhetjük módosítva kicsit. Oly korban éltünk, ami-
kor az ember úgy lealjasult, hogy fasisztává és kommunistává vált.

Az a dolgunk, hogy mindezt átadjuk az utókornak, hogy soha 
többé ilyen világ ne törhessen utódainkra, népünkre.

Szabó Béla

Június 30-án – a plébános szabadsága miatt Dr. prof. Dénes 
Zoltán újirázi plébános tartott szentmisét és emlékezett meg az 
endrődi templomban a kulák üldözöttekről.

Szentmise után – emlékmű és emléktábla híján – a templom 
előtti keresztet koszorúzták meg a tiszteletük jeléül a jelenlévők. 
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A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

AUGUSZTUSI MISEREND
Endrőd

vasárnap: 8-kor és 19 órakor 
augusztus 20-án: 10, 19 óra
hétköznap reggel fél 8-kor 

Szent Gellért Iskola kápolnájában
A nyári vakáció alatt nincs mise!

Hunya
A templomi hirdetés szerint

Gyoma
A templomi hirdetés szerint

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

Hunya község ünnepe
2012. június 23-án nagy napra virradt Hunya község népe, el-

érkezett a hagyományos, immáron 115. Szent László napi búcsú. 
Az ünnep fényét nagyban emelte, hogy nem csak községünk vé-
dőszentjéről, hanem a helyi lelkészség megalakulásának 100. év-
fordulójáról, valamint ennek kapcsán két nagy jótevőnkről, Grócz 
Béláról és Schiefner Edéről emlékeztünk meg.

A programsorozat délelőtt 10 órakor a búcsúi szentmisével kez-
dődött meg.  A helybelieken és az elszármazottakon kívül a kör-
nyező településekről is nagyszámú vendégsereg érkezett, zsúfolásig 
megtelt a templom, sőt sokan kintre szorultak. Több környékbeli 
plébános is megjelent az eseményen, a szentmise főpapja Prof. Dr. 
Dénes Zoltán, újirázi plébános atya volt, aki beszédében hangsú-
lyozta, hogy szeretve vagyunk valaki által, ez a valaki Isten, aki min-
dig visszavár bennünket. Szent László király rajongott Istenért, a 
családjáért és a hazájáért, és ez a rajongás adott neki erőt ahhoz, 
hogy le tudja győzni az akadályokat, és hogy nagy király lehessen.

A szentmise után az ünneplő közönség kivonult a templom-
kertbe, ahol a templom északi falára elhelyezett, Grócz Béla és 
Schiefner Ede emlékére állított táblát avattuk fel. Az avatóbeszédet 
már a júliusi számban le közöltük, ezért most nem térünk ki rá. A 
beszéd után Iványi László tb. kanonok, plébános felkérte Petényi 
Szilárdné polgármester asszonyt és Hegedűs Bence egyházközségi 
képviselőtestületi tagot a tábla leleplezésére, majd Szurovecz Vince 
békési főesperest, községünk szülöttét  a tábla felszentelésére. Kü-
lön örömet okozott, hogy főesperes úr felolvasott egy kis részletet 
Gróf Széchenyi Miklós nagyváradi püspök leveléből, melyben tu-
datja, hogy megalakította a lelkészséget. Az avatást követően a ven-
dégeket kaláccsal és ásványvízzel vendégelték meg.

Az ünnepi esemény folytatására, délután 2 órakor került sor, ek-
kor kezdődött a „Képek Hunya község történetéből” című kiállítás 
és konferencia. A kiállításon a falu történetével kapcsolatos eredeti 
és fénymásolt dokumentumokat szemlélhettünk meg az endrődi, 
és a hunyai plébánia levéltárából illetve a Békés Megyei Levéltárból, 
valamint a lakosság körében meghirdetett fényképgyűjtési akció 
során összegyűjtött képekből egy válogatást. A gyűjtés során cso-
dálatos érzés volt azzal szembesülni, hogy milyen értékek lappan-
ganak egy-egy családnál.

A megnyitó beszédet Szurovecz Vince főesperes úr tartotta, aki 
korabeli dokumentumokból is bőven csemegézett, és személyes 
emlékeivel is színesebbé tette a rendezvényt. Következett a konfe-
rencia, ami tulajdonképpen egy időutazás volt.

Az első előadó Prof. Dr. Dénes Zoltán volt, előadásának témája 
pedig Szent László élete és a nagyváradi egyházmegye története. Az 
igen izgalmas történelmi eseményekkel dúsított áttekintés egészen 
a római időkig nyúlt vissza, így igen átfogó képet kaphattunk.

A második előadás során Tímár Béláné magyar-történelem sza-
kos tanárnő Hunya község múltjába kalauzolt el bennünket a rég-
múlt időkig visszamenőleg.  Sokan nem is gondolták volna, hogy 
bizony ilyen eseménydús történelmünk van.

Egy rövid, 10 perces szünet és pár falat pogácsa elfogyasztása 
után folytatódtak az előadások.

 SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
Kiss-Rigó László püspök úr augusztus 11-i hatállyal felmentett 

az endrődi plébánia vezetése alól a megromlott egészségi állapotom 
miatt, meghagyva Hunyán plébánosnak, remélve, a kisebb terhelés 
segítség lesz a gyógyulásban. Amennyiben visszanyerem egészsé-
gem, lehetőség lesz ismét nagyobb feladatok ellátására is.

A püspök úr megköszöni az endrődi plébánián végzett lelki-
pásztori munkámat. Külön kiemeli és megköszöni azt a nagy erő-
feszítést, mellyel a katolikus iskola építését, indítását, majd életét 
kísértem.

Ezúton köszönöm meg kedves híveimnek, 
munkatársaimnak, valamint a város vezetésé-
nek, az intézményeknek, a lakosságnak is azt a 
sok szeretetét, segítségét, melyet az elmúlt 22 év 
alatt megtapasztaltam.

Ami eredményt sikerült elérni az elmúlt év-
tizedekben, az a közös ima, együtt gondolkodás 
és közös munka eredménye.

A gyökereim itt vannak, mert itt szü-
lettem, és itt maradnak - endrődiként és 

gyomaendrődiként.

Augusztus 11-i hatállyal püspök úr Czank 
Gábor makói plébánost nevezte ki plébános-
nak.

Czank Gábor Pécskán született 1980. már-
cius 12-én. Teológiai tanulmányait 1998-2005 
között Szegeden végezte. Segédlelkész 2005-től 
Békésszentandráson. Plébános 2007-től Újkí-
gyóson, 2010-től Makón.

A gyomai plébániai kormányzót, Túri Kis 
Istvánt felmentve a gyomai plébánia vezetése alól, Zsombóra he-
lyezte át a főpásztor kisegítő lelkésznek. A gyomai egyházközség 
ismét Endrődhöz lesz kapcsolva.

Iványi László folytatás a 8. oldalon
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(Élet)képek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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SZENT RÓKUS
Ünnepe: augusztus 16.

*Montpellier, 1345 körül +Angera, 1376 körül

Szent Rókus a 
XIV. században élt, 
francia családból 
származott. Korán 
elvesztette szüleit, 
vagyonát szétosz-
totta a szegények 
között, majd Ró-
mába zarándokolt.

Útközben az itá-
liai pestisjárvány 
betegeit a kereszt 
jelével gyógyította. 
Rómából vissza-
térőben ő is meg-
betegedett. Egy 
kunyhóban húzta 
meg magát, ahol a 
hagyomány szerint 
angyal ápolta és 
egy kutya hordta 
neki a kenyeret. 
Ezért szokták ku-
tyával ábrázolni, 
mely lábsebét nya-
logatja. Szülővá-
rosába visszatérve 

már nem ismerik meg. Kémnek gyanítják, börtönbe vetik, 
ahol öt évig raboskodik. Itt is hal meg. Holtteste mellett 
táblát találtak: „Akik pestisben megbetegednek, és Ró-
kushoz fohászkodnak, meggyógyulnak.”

A XVIII. században, hazánkban is kitört a pestis jár-
vány. Ekkor terjedt el nálunk Szent Rókus tisztelete. Az 
ő segítségét kérték a járvány idején, kápolnákat is épí-
tettek tiszteletére.(Fogadalomból építették ezeket, kérve 
Rókust, hogy mentse meg őket a pestistől, s akkor ők és 
utódaik ünnepként ülik meg minden esztendőben ezt a 

napot. Szeged - Szent Rókus templom - A járványtól való 
szabadulás emlékére 1739-ben fogadalomból kápolnát 
építenek szent Rókus tiszteletére.)

A betegeket a ferences szerzetesek ápolták, vigasztal-
ták, így sokan közülük is megkapták a betegséget, s éle-
tüket vesztették.

Rókust egykorú képeink és szobraink zarándokként 
ábrázolják: kezében vándorbot, válláról kobak csüng le. 
Mondás is van: „ Ki nem fogy, mint Rókus kobakja.”

Szeged és Félegyháza vidékén régebben eléggé elter-
jedt a Rókus keresztnév. Ezzel az újszülött fiúgyermeket 
járványos betegségek ellen Rókus oltalmába ajánlották.

 Tisztelete 1420 körül Montpellier-ben kezdődött, s 
nagyon hamar egész Észak-Itáliában, főleg Piacenza kör-
nyékén elterjedt. 1477-től sorra alapították a Szent Rókus 
társulatokat betegápolásra, főleg járványok idején. A 15. 
század végétől a tizennégy segítő szent között járványok 
ellen hívták segítségül. A 16-18. században az egyik legin-
kább tisztelt szent volt Európában.

A régi ember Szent Rókus imáját mondta. Mi is kérhet-
jük őt, hogy egészségünk legyen:

„Óh, szent Rókus az életbe
Szarándok levén testyibe,
Pestis támada hirtelen,
Orvasságot ad az Isten.
Jobb oldalán kifoly szent vére,
Krisztus leírá fegyverit,
Megrontá az kígyó fejit,
E lén néki orvossága,

enPestis ellen vigassága,
Eloszlék nyavalyája,
Oh, szent Rókus, kérünk téged,
Hajtsd le hozzánk füleidet,
Mutasd meg kegyességedet.
Őrőjz meg minden vesztéstől,
Éljünk szentél a szent hitben,
Egészségvel az életben, áment.”

              (Lészped,Moldva, Erdélyi Zs. gyűjtése)

Giovanni Battista Pittoni: Szent Rókus, 1727

Hunya község ünnepe
(folytatás a 6. oldalról)

Dr. Szonda István következett, aki egy, az idősebbek emléke-
iben elevenen élő, sajnos a fi atalok által kevésbé ismert személyt, 
Kakas bácsit mutatta be. A nagy versfaragó élettörténetén kívül 
még néhány nótával is megörvendeztetett bennünket.

Időutazásunk során lassan a jelen felé közeledve Iványi László 
plébánosunkra került a sor. A hunyai egyházközség elmúlt 16 éves 
időszakával ismertetett meg bennünket, ami bővelkedett esemé-
nyekben, elég csak a templom - és plébániaépítést megemlíteni. A 
személyes élmények és a vetített képek igen széppé tették az elő-
adást.

És elérkeztünk a jelenbe. Petényi Szilárdné polgármester asz-
szony a jelen nehézségeiről és a nem éppen derűs jövőbeli kilátá-
sokról beszélt, de elhivatottságát látva megállapíthattuk, hogy min-
dig van remény.

 Sajnos a meleg többeket otthon tartott, de ők lélekben jelen 
voltak, illetve később tekintették meg a kiállítást. Hangsúlyozni 
szeretném, hogy ilyen programsorozat soha sem volt még közsé-
günk életében, ezért aki részt vett rajta, az nem mindennapi ese-
mény részese lehetett.

Itt szeretnék köszönetet mondani Iványi László plébánosnak 

és Petényi Szilárdné polgármester asszonynak a táblakészítéstől 
egészen a konferenciáig terjedő munkálatokban való mindennemű 
támogatásért, az egyházközségi képviselőtestületi tagoknak a nap 
lebonyolításában nyújtott segítségért, különösképpen Soczó Gézá-
nak, aki munkájával a szervezés minden stádiumában hathatósan 
közreműködött, az előadóknak az értékközvetítő előadásokért, 
mindenkinek, aki a szervezés különböző szakaszaiban közremű-
ködött, és a kedves megjelenteknek pedig a jelenlétért.

Hegedűs Bence

* * *

Itt szeretnék én is köszönetet mondani Hegedűs Bence legif-
jabb egyházközségi képviselőtestületi tagunknak, aki hosszú, tü-
relmes munkával felkutatta a 100 éves hunyai lelkészség történel-
mi hátterét, és megszervezte az emléktábla-állítást valamint az 
ünnepi előadásokat. Anyagot gyűjtött, és elkészítette a történelmi 
kiállítást.

Köszönet kedves Híveinknek az emléktáblára adott adomá-
nyokért és a búcsú előkészítő munkálataiért.

És végül, de nem utolsósorban köszönet Petényi Szilárdné pol-
gármester asszonynak, aki a templomi gyűjtést kiegészítve, ön-
kormányzati támogatást is adott az emléktáblához.

Iványi László plébános



VÁROSUNK2012. augusztus 9

2012. augusztus-szeptemberi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

  Dátum
    2012.

Megnevezés Helyszín Szervező(k)

VII.30.-VIII.4 Kreatív Ifj. Művészeti Tábor 12-25 évig, 
Hangszeres és Képzőművészek

Gyoma, Városi Alapfokú Művészeti 
Iskola

Hevesi-Nagy Anikó: 
06-66-581-830; 06- 20-287-42-53

VIII. 3-5 16. Nemzetközi VW Bogár Party
Részletes program, külön hirdetményben

Liget Gyógyfürdő és Kemp.
Gyoma, Erzsébet liget 2.

Kardos Ferenc
                             06-30-605-5620

VIII. 17; VízParty a Bikini együttessel. Csaba rádió, Steel 
Orange, Bikini; Egész napos jeggyel

Liget Gyógyfürdő és Kemp.
Gyoma, Erzsébet liget 2.

Liget Fürdő: 06-66/386-039
info@ligetfurdo.hu

VIII. 17.-18; Gyomaendrődiek Világtalálkozója
Részletes program, külön hirdetményben

Több helyszín Füzesné Hudák Júlia
                                06.66-283-524

VIII. 19; XIV. Nemzetközi Halfőző Verseny
Részletes program, külön hirdetményben

Endrőd, Népliget
gyomaendrod@tourinform.hu

Tourinform+Katona J. Műv. Közp.                     
06-66-386-951                           

VIII. 24;
13-21 óra 

Fürdő Szezonzáró Buli. Egészségnap,
IdiotSide, Hooligans

Gyoma, Ligetfürdő és Kemping
Erzsébet liget 2.

Ligetfürdő: : 06-66-386-039
info@ligetfurdo.hu 

VIII. 25. Viharsarok Kupa. Kajak, kenu, sárkányhajó 
népszerűsítő verseny

Endrőd, 46.-os út. 40. km.
Táblák jelzik

Blaskó János: blaskojanos@citromail.
hu  

VIII. 25-26; Székely Mihály Modellező és Sport- klub.  
Hajómodell verseny

Endrőd, 46.-os út. 40. km.
Táblák jelzik

Blaskó János: blaskojanos@citromail.
hu  
 06-20-/211-3251 

IX. 8; Galaktika Nap. Gyoma, Hősök útja 40.. 
Tisza Kálmán Közokt. Int. Ebédlő

Gál Imre
 galaktika-b-kor@freemail.hu

IX. 21.-23.; XXIII. Kner Kupa Bridzs-verseny Gyoma, Szabadság tér 8.
Körös Szálloda étterem és Pizzéria

Kner bridzs SE: Tel:17-19 óráig, 06-66-
386-034; knerbridzs@gmail.com

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Szerkesztőség

4) XIV. Nemzetközi Halfőző Verseny:

Időpont: 2012.08.19.

Helyszín: Endrődi Népliget (A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi 
Általános Iskola melletti ligetben)

Leírás: 
XIV. Nemzetközi Halfőző Verseny Gyomaendrődön az Endrődi 
Népliget területén! A végleges program még kialakítás alatt!

Információ: 

Tourinform Gyomaendrőd 
(Katona József Művelődési Központ épületében)
5500 Gyomaendrőd, Kossuth utca 9.
Tel.: +36(66)386-951 E-mail: gyomaendrod@tourinform.hu  

5) Szezonzáró Buli a Liget Fürdőben

Időpont: 2012.08.24.

Helyszín: Gyomaendrődön a Liget Gyógyfürdő és Kempingben
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.

Leírás: 2012. augusztus 24-én kerül megrendezésre a Liget Fürdő 
szezonzáró bulija.

Program:

13:00-17:00 Egészségnap
Gyermek játszóház
14:00-18:00 Buborék party
20:00-21:00 IdiotSide
21:00- Hooligans

A szervezők szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, akik egy 
kellemes napot szeretnének eltölteni a fürdőben.
Egész napos fürdőbelépővel a rendezvényen részt vehet!
A rendezvény napján NINCS délutáni kedvezmény! Megértésüket 
köszönjük!
 
Információ:
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2.
Telefon: +36 (66) 386-039
Fax: +36 (66) 283-750 E-mail: info@ligetfurdo.hu  

1) 16. Nemzetközi VW Bogár Party:

Időpont:
2012. augusztus 3-4-5 (péntek-szombat-vasárnap)

Helyszín:
Liget Gyógyfürdő és Kemping
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.

Program:

Augusztus 3. (péntek)
Érkezés a Gyomaendrődre
19.00 Szalonnasütés
19.30 Dózsa György Gimnázium és táncművészeti Szakközépiskola 
11. f osztályos táncosainak előadása, Budapestről
21.00 Monotone Rock Team koncert
22.30 Tombola
23.00 Éjszakai fürdőzés
23.00-03.00  Retro Disco: Dj Gesbin

Augusztus 4. (szombat):
10.00 Hintós városnézés;
 Ünnepélyes megnyitó;
 Beszédet mond Várfi András polgármester
10.30 Ügyességi versenyek
 (az autós ügyességi verseny a sportpályán)
15.00 Modellhajó bemutató a medencében
18.00 Bogárfelvonulás a városban
19.30 Színfolt Mazsorettcsoport fellépése
20.00 GESAROL - P-Mobil őse
22.30 Tombola
23.00 Éjszakai fürdőzés
 Retro Disco, Dj Gesbin

Augusztus 5.
09.30 Gyorsulási verseny
12.00 Ünnepélyes eredményhirdetés

Műsorvezető: Pócsi István

Szálláslehetőség:
A helyszínen sátrakban, nyaralókban, panziókban, szállodákban igény 
szerint!

Információ:
Kardos Ferenc Tel.:0630/605-5620 
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják! 



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Tisztelt Olvasó!

Endrőd és Gyoma körül már a 20. század elején megkez-
dődtek a régészeti ásatások. A Lyukashalom részbeni fel-
tárását Móra Ferenc kezdte el. Majd a szakszerű ásatások 
Endrődön újra az 1970-es évek közepén indultak el. Makkay 
János 1975 május 17-30. között végzett szondázó ásatást a 
Szujókeresztnél lévő régészeti lelőhelyen. A munkára Öreg-
szőlőből toborzott kubikosokat. A földmunkára Fülöp Mihály, 
Jakus István, Szmola István, Gyebnár Lajos, Mészáros Ist-
ván, Héjja Sándor és Czikkely László kubikosok jelentkez-
tek. Az ásatást Makkay 1976. szeptemberében folytatta, 
a munkások ugyanazok voltak. Akkor még az ásatáson a 
szelvények kiásása és a föld kitermelése kézi erővel történt. 
A kubikosok a korábbi munkáikhoz hasonlóan és a saját ku-
bikos szerszámaikkal dolgoztak. Ásóval, lapáttal talicskával 
termelték ki a földet. Ketten közülük még a talicskázáshoz 
hámot is használtak. A budapesti régészek nagy megelége-
désére az endrődi kubikosok mintaszerű munkát végeztek. 
A szelvények nyílegyenesek, derékszögűek voltak. A föld-
munkások jól ismerték a föld rétegződését ezért, ha forgatott 
földet találtak óvatosabban dolgoztak. Szmola István kubi-
kosról, aki korábban bandagazda volt és néhány társáról így 
emlékezik az ásatás egyik régésze Árkus Péter:

„Életem nagy élménye volt, hogy találkozhattam igaz ku-
bikosokkal. Endrőd híres központjuk volt. Hihetetlen tisztes-
ség, szerénység, szívósság, felhalmozott tudás jellemezte 
őket. Látszólag komótosan dolgoztak, ám, ha valaki beállt 
közéjük, a tempót rövid ideig bírta. Szerszámaik egyénre 
szabott műszerek voltak. Beszédük nyomán megelevene-
dett a valóságos múlt. A magyar régészet szerencséje, hogy 
hosszú időn keresztül igénybe vehette szolgálataikat.

Szmola bácsi ásója a földben valaminek nekikoppant: 
„Csont”- mondta az öreg. Hitetlenkedve néztem rá, hiszen a 
tárgyat nem lehetett látni. Aztán előkerült anélkül, hogy ösz-
szetört volna. Csont volt.

Az akadémiai ásatások folytatódtak 1976., 1977. és 
1978-ban, a kubikosok kitanulták a régészkedés fortélyait. A 
néhány évvel későbbi Kecskemét melletti ásatásra is elvitték 
a Szmola féle kubikos csapatot, mert ilyen jól képzett föld-
munkásokat ott nem találtak. Képesek voltak minden nap 
busszal el- és visszaszállítani a kubikosokat annyira meg-
becsülték őket.

Ezzel a gárdával ki is halt a kubikosok nemzedéke. A fi-
atalabbak közül még egy nyolcvanhét éves ember Árdelán 
József él, a Gyomavégen. A többiek már mind meghaltak. 

A kubikusok nyomdokaiba a gépesített földmunkások 
léptek, közülük a traktorosok jelentősek. Endrődön és a 
környező településeken a traktorosok közül kerültek ki a ré-
gészeti anyagokat, a földeken talált régiségeket összegyűj-
tő emberek. Többet ismerek közülük és a beszélgetéseink 
során világossá vált előttem, hogy micsoda helyismerettel 
rendelkeznek egy-egy földterületre vonatkozóan. A munká-
juk során már látják, ha a föld más színű és megállnak, ha 
valami érdekeset kifordít az eke. Ezeknek a traktorosoknak 
köszönhetően sok régészeti lelőhelyet sikerült azonosítani 
és feltárni, ők lettek a kubikos régészek utódai.” 

Emlékezés az utolsó endrődi kubikusokra

Dél-alföldi Regionális Tájháztalálkozó 
Gyomaendrődön 

2012. július 27.

Gyomaendrődön az Endrődi Tájházban rendeztük meg 
a dél-alföldi térség tájházainak találkozóját. A rendezvényt 
Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd jegyzője nyitotta meg 
és köszöntötte a résztvevőket. Köszöntőjében kihangsú-
lyozta, hogy a tájházak és fenntartóik között szükséges 
a harmonikus viszony kialakítása, mert így tud normális 
körülmények között működni a muzeális gyűjtemény. Az 
önkormányzatok, ha a jó gazda szemével figyelik és segí-
tik, a tájházaik munkáját az eredmény nem maradhat el. 
Gyomaendrődön kialakult ez a viszony és ennek eredmé-
nyeként az Endrődi Tájház egy dinamikusan fejlődő gyűj-
temény lett. Köszönhető ez természetesen Dr. Szonda 
István gyűjteményvezető áldozatos munkájának is.

A jegyző köszöntője után Dr. Bereczki Ibolya elnök 
üdvözölte a csaknem harminc résztvevőt. A tanácskozás 
elején a szövetség nevében gratulált Dr. Füzes Endre 
tiszteletbeli elnöknek 80. születésnapja alkalmából. 

Bereczki Ibolya nyitó előadásában beszámolt a szö-
vetség 10 éves munkájáról és a 2012. év eddigi eredmé-
nyeiről, programjairól. 

Második előadónk Bihari Horváth László az Észak-bi-
hari Muzeológiai Szakszolgálat felépítéséről és működé-
séről adott tájékoztatót felhívva a figyelmet arra, hogy ez 
a lehetőség más régiókban is segítheti a tájházak műkö-
dését, szakmai munkáját és a pályázati források megte-
remtését. 

Szelekovszky László a Békés megyei Honismereti 
Egyesület elnöke a megyei kastélyokról és kastélyparkok-
ról tartott képekkel illusztrált előadást. 

Dr. Dénes Zoltán egyetemi tanár a népi vallásosság 
magyarországi és európai jelentőségét érzékeltette elő-
adásában. A keresztény kultúra az európai kultúra alapja 
és erre épült az Európai Unió, melynek a létrehozók sze-
rinti legfőbb alapelve, hogy Európából még egyszer nem 
indulhat háború és Európában fel kell számolni az éhe-
zést - mondotta Dénes professzor úr. 

A tanácskozás utolsó előadója a házigazda, Dr. Szon-
da István volt, aki a Felemelő század vándorkiállításának 
2012 első félévi tárlatairól tájékoztatta a jelenlévőket.

A hozzászólásban Vaszkó Irén az Endrődi Tájház lét-
rehozója hívta fel a figyelmet arra, hogy milyen fontos a 
helyi értékek megmentése és ezen belül a szakrális emlé-
kek védelme. Röviden beszámolt a csudaballai szakrális 
emlékhely kialakításáról és jelenlegi működéséről. Bodó 
László monori tagunk a kastélyparkok pedagógiai hasz-
nosításának lehetőségére hívta fel a jelenlévők figyelmét.

Dr. Bereczki Ibolya zárszavában megemlékezett a 
nemrég elhunyt Dr. Szabó László professzorról, akire 
egyperces néma felállással emlékeztünk.   



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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Istennek legyen hála! Az emléknapért, 
s azért is, hogy egyáltalán emlékezhetünk. 
Megteszem ezt azért is, mert írásom hely-
történeti adatokkal is bővelkedik. Teszem 
azért is, mert manapság újfent vehemen-
sen tiltakoznak némelyek ez emlékezés 
mián, „a múltat végképp eltöröljük...” je-
gyében, számon kérve - mindezek tetejibe 
– „keresztényi megbocsájtást”, melyről 
– meggyőződésem – halovány fogalmuk 
sincsen, s ha van is, ők ezt soha nem gya-
korolták, ha úgy tetszik még marxista-di-
alektikus értelemben sem. Megbocsájtani 
az elhunytak nevében nem áll jogomban 
s a magam nevében sem gyakorolhatom 
a felejtést, mert egy árva szóval ebben a 
közigazgatási egységben, a maradék or-
szágban senki és semmiféle egylet nem 
kért bocsánatot, azért a feledhetetlen, 
megbocsájthatatlan testi-lelki szenvedé-
sért, leépülésért, amit okoztak ezzel az 
emberellenes eszmével, annak nagyhatal-
mi fegyveres támogatással való gyakorlat-
ba ültetésével. Mai napig lelkileg szenved-
jük azt a tizenöt legkeményebb esztendőt: 
1948-1963. Meggyőződésem, hogy lelki 
gondjaim, melyet immár esztendők óta 
orvosoltatok, innen, ebből az évekből 
származnak, az örökös rettegés korából. 
„Fiam, fi gyeld űket, nem tesznek-e valamit 
a bokorba, kazalba” – szólt nagyapám.

Mert azt volt a recept, hogy jöttek vagy 
tucatnyi csahos s fegyvert, röplapot, ezt-
azt eldugtak, egy óra múlva visszajöttek 
és csudák-csudája: „Megtalálták” a „bűn-
jelet” a „rémhírterjesztő kuláknál”. Egysze-
rű eset volt, ha bevitték s félholtra verték, 
aztán valahogy meggyógyult, rendbe jött, 
de soha nem lett belőle épkézláb ember, 
vagy azt mondta: (neveket nem említek, 
mert máma már a személyiségi jogok 
megé bújva sohse tudja az ember, ki, mi-
lyen pártállású, s öregségemre nem sze-
retnék perbe, haragba kerülni akárkivel...) 
„én ezt nem tudom elviselni, hogy ez a 
nyikhaj énrám kezet emelt...” felment a 
pallásra és felkötötte magát. Korán meg-
haltak, többnyire szívbetegségben, levert 
vesék miatt vesebajban, sorolhatnám sor-
ban, akik megzavarodtak... Egy jelene-
tet soha nem felejtek el: helyszín Hősök 
Emlék útja 57. G. Nagy László nagytata 
portája, az éppen aktuálisan kiürített mag-
tár, a végrehajtó emberei kihordtak, ami 
mozdítható volt, csak egy rudalló kötél volt 
még felakasztva az egyik szegre, odalé-
pett ez a gyűlölettől szörnyű arcú ember, 
leakasztotta, odalökte tata lába elé s azt 
mondta: „Na! Erre meg közsd fel magad! 
Te piszkos kulák” s megtetézte azzal, hogy 
a lába elé köpött. Erre tanúm lenne néhai 
jó Bakó Szabó Imre bátyám ácsmester, aki 
mint kirendelt – mert az is volt – rakodó 

jelen volt. Amikor elmentek, ott állt tata a 
magtár közepin, ami akkorra már üres volt. 
Valamikor ebbe közel egy vagon termény 
elfért, de ekkorra már a meghagyott 40 
kh.-is Cs. Nagy Endre bátyám keze alatt 
volt felesbe a páskomi tanyával (a tsz. ide-
jén lebontották a tanyát, lóistállót, ököris-
tállót, marhaistállót, hizlalót, süldőnevelőt, 
szecskavágót színnel járgánnyal együtt, a 
takarmánysilókat, gépszínt, stb-stb., mert-
hogy G. Nagy László mintagazda volt. 

Udvari Anti bátyám elmesélte, hogy 
jártába-keltibe hogyan oktatta a fi atal gaz-
dákat gyakorlati útmutatással, elmélettel. 
Nyárvégin fogolyra vadászott – engedély-
lyel (!) – megállította a fi atal legényeket, 
elővett egy fogolytetemet, bicskával felha-
sította a begyit s mutatta nekik: „ne higy-
gyetek annak, aki aszongya, hogy a fogoly 
kártékony búza-, tengeripusztító, nízzítek 
meg a zöme a begyibe kártevő bogár, 
csak ennyihány szem búzát lácc benne...” 
. Tehát ekkor már a magtárban alig volt 
termény, leginkább felszerelés, eszközök 
voltak, szelelő rosta, morzsoló, stb. Ott állt 
tata s potyogtak a könnyei, lefele a mel-
lényin, a vállai rázkódtak, úgy zokogott 
az eladdig csak nagy tiszteletben tartott, 
mindenki által messziről kalapolt tekinté-
lyes ember (azért nem írom, hogy köztisz-
teletben álló, mert manapság mindenféle 
nyikhajról állítják ezt). 1959. október 17-én 
szívrohamban 69 éves korában meghalt, 
a házától 24 óra leforgása alatt kirakva, az 
akkor már negyedik „albérletbe”.

Így lett aztán Gyomán a Mirhóháti utca, 
Kisréti utca, Rákóczi utca meg a Hősök 
útja által határolt rész a „kuláknegyed”, 
máshol – pl. Mezőberényben a Petőfi  utca 
eleje „kuláksor”. Meg a „K” betű az osztály-
naplóban s az „adóíven”. 

Édesapám és a család Köröstarcsán 
lakott, ott szolgált mint állatorvos, örökös 
rettegésben, mikor húznak rá valami sza-
botázs cselekményt. Nyakára ültettek egy 
spiclit, mint felcsert, az állandóan fülelt, 
jelentgetett. Én Gyomán maradtam G. 
Nagy tatáék, mert itt kezdtem az iskolát 
1945. szeptember 1-én. 1948 őszén nyil-
ván provokátorokkal telefi rkálták Gyomán 
a falakat több helyen, főleg a mai főtéren 
horogkeresztekkel, a polgári iskola – ma 
gimnázium – falára meg: „Truman mond-
ta: le a kommunizmussal!” Erre fel ösz-
szeszedtek bennünket „kulákfattyúkat”, 
voltunk vagy húszan – neveket nem írok 
– s egyenkint, tanítóink vezetésével vittek 
oda bennünket a Kossuth utcai csendőr-
őrsre – akkor rendőrség volt már – volt Ke-
rekes-féle ház, tehát egyenkint gyötörtek 
bennünket: ki rajzoltatta velünk a horogke-
reszteket? Mintákat rajzoltattak velünk egy 
táblára. Hiába tagadtuk, jómagam is sírva, 

hogy nem rajzoltam semmit. Oda akart 
kilyukadni a főinkvizítor, aki ugye Pestrűl 
gyött, civilben, hogy a helybéli katolikus 
plébános bízott meg bennünket. Én felhá-
borodva tiltakoztam, hogy én  református 
vagyok, azt se tudom, ki a katolikus pap 
(restellem, de ma sem tudom, ki szolgált 
akkor Gyomán a plébánián), kaptam egy 
nagy büdös pofont. Végül Oláh István 
igazgató-tanító úr azt mondta édesapám-
nak négyszemközt: „Te Berci! Jobb lesz, 
ha elviszed innet a gyereket szem elől egy 
időre”, s úgy lett: az ötödik osztály máso-
dik félévét s a hatodik osztályt Tarcsán jár-
tam ki. Kimondhatatlan nagy fájdalmamra, 
sok könnyhullatások között. 

Majd jött 1953-ban a „továbbtanulás”. 
Nyolcadik év végén megkaptam a papírt, 
hogy a megye középiskoláiba nem java-
solják a felvételemet. Azt találta mondani 
a járási tanács végrehajtó bizottságának 
illetékes végrehajtója: „menjen a gyerek 
a tsz-be, építse a szocialista mezőgaz-
daságot...” Az utcán G. Nagy tata megál-
lította az akkor ott ténykedő volt reformá-
tus kántortanító urat, Gecsei Zoltánt: „Te 
Zoli! Engeggyítek ezt a szegíny gyereket 
továbbtanulni, hát ne szenvedjen az én 
kulákságom miatt...” Válasz: „Laci bácsi! 
Ne tessék haragudni, de kemény rendel-
kezés van, nem tehetem.” Így kerültem 
én hosszas vargabetűk után a váci Me-
zőgazdasági Technikumba, ott nem volt 
olyan dúló, eszement osztályharcos vad-
világ, mint Gyomán és Endrődön. De a 
Mindenható Isten, mint tudjuk, a rosszból 
is jót hoz ki, így tanulhattam én ott kiváló 
szakemberek keze alatt (majd mindegyik 
régi mezőgazdasági szakember volt, haj-
dani jószágigazgatók, intézők) így ismer-
hettem meg egy – bár megnyomorított – 
római katolikus város társadalmát, lakosait 
s Istené a dicsőség! Hogy emlékezhetem 
s könyörgök őhozzá, hogy ne felejtsek 
semmit, bocsássa meg vétkeinket s sza-
badítson meg bennünket kékbe-zöldbe-
rózsaszínbe menekült eszmei örököseik-
től... A VERESCSILLAGOT „FELMENTŐ 
BÍRÓSÁGTÓL”.

Cs. Szabó István

Ui.: 
Még annyit, hogy ez volt az az időszak, 

amikor a református templomban istentisz-
teleteken könnyes szemmel, teli torokkal 
énekelték megalázott, mindenüktől – őseik 
javaitól, emberségüktől – megfosztott, be-
csületükben meggyalázott gazdaemberek  
172. dícsíretünket „Szükölködünk nagy 
mértékben, segedelem nélkül, reményke-
dünk örök Isten Te légy segítségül...” és a 
35. zsoltárt: „Perelj Uram perlőimmel, har-
colj én ellenségimmel...”

Monológ egy volt „piszkos kulákfattyútól” 2012. június 29-én, a kuláküldözések emléknapján
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A labdarúgás még mindig igen nép-
szerű sport világszerte, ezt is jól bizonyítja 
a nemrég befejeződött Európa-bajnokság. 
Láthattunk sok igen izgalmas mérkőzést, 
kevésbé izgalmasat is sőt még talán rosszat 
is, ennek ellenére az a versenysorozat is bi-
zonyította, hogy nagyon sokan szeretik ezt 
a sportágat.

Gyomaendrődön is úgy gondolom 
nagy népszerűségnek örvend a labdarúgás 
és nem szabad hagyni, hogy akár a sportte-
lepek, akár a labdarúgócsapat szép lassan 
leépüljön. A város lakossága sajnos évente 
200-250 fővel csökken, csökken a születé-
sek száma is, a fi atalok a tanulás, később 

pedig a jobb kereseti lehetőségek reményében elvándorolnak a város-
ból. Sajnos el kell mondani, hogy Gyomaendrőd is kezd elöregedni. A 
fi atalok elvándorlása érezhető a sport területén is és ez által a labdarúgás 
is megérzi ennek a negatív hatását. A labdarúgócsapatban szinte egy tel-
jes korosztály hiányzik, ezek a 23-26 éves fi atalok. Ezek a fi atalok vagy 
vidéken dolgoznak, vagy külföldön. Sajnos az sem igazán egészséges, 
hogy Csárdaszálláson egy csapatra való gyomaendrődi labdarúgó szere-
pel, más településnek szereznek dicsőséget. Ebben az évben is megpró-
báltuk ezt a helyzetet megoldani, de sajnos az egyesüléskor keletkezett 
sérelmek még nem múltak el, sebek nem hegedtek be. Talán majd ez is 
megoldódik néhány év múlva.

Gyomaendrődnek a 2011-2012. évi bajnoki szezonban is a Megyei 
I. osztályú tagság miatt hét csapatot kellett indítani különböző korosz-
tályokban.

Az U-7, U-9, U-11, U-13 éves korosztály indítása a Gyomaendrődi 
Gyermeklabdarúgó Egyesülettel kötött megállapodás értelmében ez az 
egyesület keretein belül történik. Ebben az egyesületben magas szintű 
utánpótlás nevelő munka folyik.

Az U-16, U-19 és a felnőtt korosztályt a Gyomaendrődi FC sportegye-
sület biztosítja.

A sportegyesület legnagyobb támogatója az Önkormányzat. Sajnos 
a „Sport alap” osztható összege minden évben csökken, így minden év-
ben csökkenő támogatással kell számolnunk. Igen nagy segítséget je-
lent a sportegyesületek számára az ún. TAO pályázat, amely az elmúlt év 
őszén indult el. Ezekhez a támogatásokhoz 10 % önerőt kell biztosítani.

A 2011-2012. évi megyei labdarúgó bajnokság értékelése:

1. U-16 korosztály: Ez az a korosztály, ahol szinte minden évben új 
csapatot kell építeni, mert nagy a mozgás a korosztályban. A csapat 
rendszeres, szervezett bajnokságban indul, az északi körzetbe nyer-
tünk besorolást, ahol tizenkét csapat részvételével folyt a bajnokság. 
Egész évben viszonylag kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a csa-
pat, azonban érték őket nagy vereségek, igaz ők is nyertek nagy gólkü-
lönbséggel. A tavaszi eredményük jobban sikerült az őszinél. Az északi 
csoport gólkirálya Kurilla Viktor Gyomaendrődi FC játékosa lett, 40 lőtt 
góllal.

Az év végi bajnoki végeredmény:
5. Gyomaendrődi FC   22 mérk.  11 győz.  2 dönt.   9 ver.     89-96     35 

pont
A korosztály edzője: Bélteki János

2. U-19 (ifj úsági) korosztály: Ifj úsági csapatunk egész évben viszony-
lag egyenletes, de csak közepes szintű teljesítményt nyújtott. Váltakozó 
sikerrel játszottak a mérkőzéseken, több esetben is megnyerhető mecs-
cseken szenvedtek vereséget, vagy értek el döntetlent. A tavasz számuk-
ra is kicsit jobban sikerült, annak ellenére, hogy a tél folyamán két meg-
határozó csatáruk is a felnőtt csapathoz került át (Csapó Zs. – Szabó M.). 
Sajnos a szezon végére majdnem elfogyott a csapat, néha még a teljes 
létszámmal való kiállás is veszélybe került. A csapat legjobb góllövője 
Csapó Zsolt volt 20 góllal, aki a megyei összesítésben is a 7. helyen vég-
zett az U-19 korosztályban annak ellenére, hogy szinte az egész tavaszt 
a felnőtt csapatban játszotta végig.

Az év végi bajnoki végeredmény:
11.  Gyomaendrődi FC    30 mérk.  10 győz.  8 dönt.   12 ver.     66-64     

38 pont

A 2011-2012. évi bajnoki szezon értékelése

2011. évi közhasznúsági jelentés

Egyesületünk 2005-ben alakult, célja a gyermekek oktatása, 
nevelése, iskola időn túli tevékenység eltöltése keretében képesség-
fejlesztés.

Bevételei a tagdíjakból, a személyi jövedelemadó 1%-ból illetve 
magánszemélyek, cégek, önkormányzatok adományából tevődik 
össze.

Támogatásaikból iskolánk udvarára mérleghintát vásároltunk 
(2009-ben), melyet a tanulóink szünetekben nagy örömmel hasz-
nálnak, nyári táborozások költségeit fedeztük a kapott összegekből. 
Ebben a tanévben (2012. 04 - 05. hó) Liget Fürdőbe úszásoktatásra 
jártak tanulóink, egyesületünk a fürdő belépők árának kifi zetésével 
támogatja a gyermekeket.

2011. évi számviteli beszámoló

Bevétel
2010. évi maradvány:    515.253 Ft
Endrődi Takarékszövetkezet adománya:  100.000 Ft
APEH-től felajánlott 1%-ok összege:    84.073 Ft
Kamatbevétel:      15.276 Ft
Tagdíj bevétel:      19.000 Ft
Összesen:     733.602 Ft

Kiadás

Nyári táborozáshoz hozzájárulás:  152.000 Ft
      152.000 Ft

Bankszámla egyenlege 2011.12.31-én:    98.207 Ft
Betétszámla egyenlege    483.395 Ft
Összesen:     581.602 Ft

Szeretném megköszönni a felajánlásokat, amellyel az egyesü-
letünket támogatják. Köszönjük és a jövőben is várjuk adójuk 1%-
nak felajánlásait és adományaikat.

Gyomaendrőd, 2012. február 29.
Szabóné Vaszkó Éva

egyesület elnöke

A korosztály edzője: Ürge Jenő

3. Felnőtt korosztály:  A Gyomaendrőd FC elnöksége a 2011-2012. évi 
labdarúgó-bajnokságban a csapat számára ismét az első nyolc hely va-
lamelyikének megszerzését tűzte ki célul. A csapat a rövid nyári pihenőt 
követően a bajnokságra való felkészülést becsületesen végigdolgozta, 
így vágott neki a kitűzött feladatnak. 

A bajnokság őszi szezonja nem az elvárásoknak megfelelően alakult 
a csapat számára, messze nem tudta teljesíteni az elvárt eredményt, hi-
szen az első hazai győzelem is csak a hetedik fordulóban született meg, 
azonban mindjárt utána következett a második is. Ezzel viszont vége is 
lett az őszi győzelmeknek. A tizenkettedik forduló után az edző is lemon-
dott, úgy ítélte meg, hogy ezzel tud a legtöbbet segíteni a csapatnak. 
Akkor felkértük Toldi Balázst és Farkasinszki Lászlót, hogy vigyék végig 
az ősz még hátralévő mérkőzéseit. Rendkívül gyenge őszi teljesítményt 
produkált a csapat, mindössze tíz pontot gyűjtött, egy pontra volt a ki-
esőktől.

A téli felkészülés előtt meggyőztük a két játékos edzőt, hogy jó ke-
zekben van a csapat és vigyék végig a tavaszi szezont is. Megbeszéltük, 
hogy mennyi pontot kell ahhoz összegyűjteni a mérkőzéseken, hogy a 
csapat biztosan benn maradjon a Megyei I. osztályban, ill. mely csapatok 
ellen kell pontokat gyűjteni. Húsz pontot terveztünk a tavaszi szezonra, 
amelyből végül tizenhét sikerült. Az edzőpáros a kitűzött célt teljesítette, 
a csapat megőrizte a Megyei I. osztályú tagságot. A csapat legjobb gól-
lövője Csapó Zsolt volt 11 góllal, aki a megyei összesítésben a 17. helyen 
végzett úgy, hogy csak a tavaszt játszotta a felnőtt csapatban.

Az év végi bajnoki végeredmény:
13.  Gyomaendrődi FC    30 mérk.   7 győz.  7 dönt.   16 ver.     43-67     

28 pont
A korosztály edzője: Tóth Ferenc
                                  Toldi Balázs
                                  Farkasinszki László

Fülöp Zoltán
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Sztanyik B. Lászlóra emlékezve

Megrendülten olvastam a júliusi újságban a Sztanyik B. László-
ról írt nekrológot.

Két szál kötött össze bennünket, s ennek köszönhetően kerül-
tünk baráti kapcsolatba.

Az endrődiség és a szeghalmi Péter András Gimnázium mind-
kettőnk életében fontos volt.

László nem Szeghalmon fejezte be a gimnáziumot, de szeghal-
mi öregdiáknak tartotta magát.

1982-ben avattuk fel a gimnázium első igazgatójának, Nagy 
Miklósnak szobrát. A szoboravató beszédet Sztanyik B. László 
mondta. Ma is emlékszem, így kezdte: Köszöntöm a Református 
Péter András Gimnázium egykori diákjait, akik abban az alma ma-
terbe jártak, melynek homlokzatán ez a jelszó volt olvasható: „Soli 
Deo gloria”. (Egyedül Istené a dicsőség.)

1988-ban a budapesti Kárpátia étteremben, az öregdiák találko-
zón László emlékezetes előadást tartott iskolai élményeiről, egykori 
tanárairól, a Péter András Gimnázium padjaitól a sugárbiológusi 
pályáig vezető útjáról.

A szeghalmi találkozón az iskola diákjainak is beszélt életútjá-
ról, tudományos munkájáról.

A szeghalmi középiskola megőrzi egykori diákjának, Sztanyik 
B. Lászlónak emlékét.

Gyula, 2012. július 19.
Vaszkó Tamás

A teremtés…
(írta: Benke Mária)

Ha kizöldül a kalász a Föld meleg szívén,
a gazda fohászkodik: Legyen termés idén.
Ó Uram, Istenem óvd, védd a földet nekem,
Nekem, az Embernek, hogy legyen kenyerem…
Küldj a Földnek napsütést, esőt, harmatot,
verejtékes homlokom boldognak láthatod.
Érjen be a búza széles e Hazába’.
Legyen jó aratás, békesség házamba’!
A világon mindenhol Hozzád fohászkodnak,
Napkeltétől – Napnyugtáig imádkoznak…
Mikor nyugaton aratnak, keleten vetnek,
egész évben valahol esőt, napsütést keresnek…
Uram! – Neked tetsző módon akarok lenni,
nem tudok a hitem, áldásod nélkül Élni!
Kérlek, ne hagyd el a gyarló Embert,
Ne engedd kiönteni-kiszáradni a tengert…
Hallgasd meg jó Uram az én imám,
Ki tőled vár segítséget, megértést, s imát…

Vecsés, 2012. július 10.

Régen és most…
(írta: Benke Mária)

Fente hajnalban kaszáját a gazda,
hogy a kenyérnek valót learassa…
A gazdasszony fejte a tehenet,
hogy készítsen belőle fi nom tejterméket.
A gyermek elleste Szüleitől a példát,
hogy felnőttként folytassa a szülei dolgát…
Majd teltek – múltak az évek,
hamarosan jöttek a modern gépek.
Azt gondolta, nem lesznek nehézségek,
csalódás érte a naiv emberi népet…
segítették bíz a’az emberi erőt,
könnyítették a munkát az esőfelhők…
Lassan elmúltak azok az idők,
parlagon maradt a szép termőföld…
nem vetnek – aratnak ma már,
tehenet sem fejnek a tanyán.
Kiszáradt kúton ágaskodik egy bot,
közel, s távol ember színét sem láthatod…
Sivár képet mutat a puszta,
nem legel sehol sem már a gulya.
Mi történt a faluval gyermekkorom óta?
Ma már nem kell tej? - nem kell gabona?
A kérdés költői! – választ nem vár.
Hőség van, szárazság, afrikai nyár…

Vecsés, 2012. július 11.

A templomtorony…
(írta: Benke Mária)

Délcegen, büszkén áll a templom tornya.
Bimm-bamm, mély hangon zengi, bongja.
Dísze, éke csúcsán a kereszt,
szikrázva csillog a napfényben, nem rest…

Méltóságteljesen néz messze a tájra,
megkondul a hangja minden órába’
Életünk fontos állomásain
hangja elkísér végső útjain…

Ablakai, mint kíváncsi szemek
négy égtáj felé tekintenek…
Ha a harang misére hív
tiszta lélekkel dobban a szív.

A határból már messziről látszik,
közeleg a falu, templomtorony játszik
harangjátékot, elviszi messze a szél
visszhangzik, majd ismét visszatér…

Vecsés, 2012. június 12.

Lélekhangok…
(írta: Benke Mária)

A lélek ÉLETÜNK része.
Nélküle testünk nem élne!
Harmóniában együtt vannak,
szorosan, az Életünkben „laknak”

Testünk a lélek temploma,
az érzéseink, vágyaink hona.
Bársonyos, érzékeny a lelkünk,
szeretetet rejt, őrzi a testünk.

Ha lelki fájdalom gyötör
a test törékeny, s megtör…
Ha testünkben fáj valami
a lélek segít meggyógyítani.

Vecsés, 2012. június 4.
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Pilznoiak Gyomaendrődön

Hosszas szervezés és előkészület után június 30-án érkeztek meg a 
Rózsahegyi iskolába lengyel vendégeink, hat diák és három felnőtt.

Az eddigi évektől eltérően a gyerekek ezúttal nem családoknál vol-
tak elszállásolva, hanem az egyik nyolcadikos tanulónk, Biró Adrien szü-
lei által felajánlott házban laktak. 

A szállás elfoglalása után a Bowling étterembe vettük az irányt, 
ahol megvacsoráztunk, majd az este további részét a gyerekek 

bowlingozással, csocsózással, billiárdozással töltötték, ami nagy-
szerű alkalom volt számukra, hogy feloldódjanak, felhőtlenül 
játsszanak és megpróbálják megértetni magukat és megérteni 
egymást, természetesen angol nyelven.

Másnap Európa egyik legnagyobb fürdőkomplexumába, a 
hajdúszoboszlói Hungarospa strandjára indultunk. Legnagyobb 
élményt mindenki számára az Aquapark csúszdái jelentették, 
ahol 12 különböző csúszdát próbálhattunk ki. 

A harmadik napon a kultúráé volt a főszerep, a helyi látni-
valókkal ismertettük meg vendégeinket. Délelőtt ellátogat-
tunk a Tájházba, ahol a helytörténeti kiállítás megtekintése 
után érdekes programok vártak ránk. Megtanultuk a hétszálas 
körmönfonást, készítettünk nemzetiszínű kötelet, és bepillan-
tást nyerhettünk az agyagozás rejtelmeibe is. Iskolánkba is el-
látogattunk, körbesétáltuk az épületeket és tantermeket. Rend-
kívül érdekesnek találták lengyel vendégeink a végzős diákok 
tablóit, a jövőben szeretnék ők is bevezetni ezt a hagyományt 
iskolájukban. Ebéd után a Kner nyomdát tekintettük meg, majd 
a Liget fürdőben töltöttük a délutánt. Este a gyerekek szálláshe-
lyén grilleztünk, salátát készítettünk, palacsintát sütöttünk, vat-
tacukrot kóstoltunk és jégkásával frissítettük fel magunkat, amit 
ezúttal is köszönünk a vendéglátó családoknak.

Az utolsó nap délelőttjén még ellátogattunk vendéglátóink 
családi gazdaságába, ahol megnéztük a rengeteg állatot, boci-

kat simogattunk és a gyerekek szalmabálákon ugrálhattak. A közös ebé-
det követően fájó szívvel vettünk búcsút lengyel barátainktól. 

Tartalmasan és nagyon jó hangulatban telt el ez a négy nap, renge-
teg élménnyel gazdagodtunk, sok új barátság született és egy remek 
lehetőség volt iskolánk tanulói számára, hogy használják az angol nyel-
vet, gyakorlatban is kipróbálják az angol órán elsajátított tudásukat, bi-
zonyítsák talpraesettségüket és problémamegoldó készségüket. 

Májusban ismét mi látogatunk Lengyelországba, addig is izgatottan 
várjuk a folytatást.

Tóth Magdolna kísérőtanár

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

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Rózsahegyisek Lengyelországban

Testvérvárosunk, Pilzno meghívására idén is négy 
nagyszerű napot töltöttek Lengyelországban rózsahegyis 
diákok, köztük az államilag elismert alapfokú nyelvvizsgát 
tett nyolcadikosok. 

A 7 órás út után fáradtan, de rendkívül izgatottan érkez-
tünk meg Pilznoba.

Még aznap este hivatalosak voltunk az egyik lengyel 
vendéglátó család által szervezett grillpartira, ami jó le-
hetőség volt a lengyel és magyar gyerekek számára, hogy 
leküzdve a kezdeti nehézségeket, összeismerkedjenek egy-
mással.

Egy kétnapos kirándulásra indultunk a Tátra vidékének 
legjelentősebb városába, Zakopanéba. Itt belekóstolhattunk 
a lengyel konyha ízeibe is, majd túrázni indultunk a Tátrai 
Nemzeti Parkba. Megcsodáltuk a zöldellő tölgy és bükker-
dőket, a luc és törpefenyő rengeteget, a hófödte gerinceket, 
a csörgedező patakokat, az alhavasi legelőket az ott legelő 
bárányokkal együtt. A hegytetőre felérve „átküzdöttük” 
magunkat a „Frosty Cave” nevű barlangon, ami rendkívül nagy 
élmény volt mindenki számára. A vacsorát követően vendéglátóik 
elvittek még minket a híres zakopanei síugrókomplexumba, ahol 
a síugró világbajnokságokat szokták megrendezni.

A következő nap ismét eseménydúsan telt. A bőséges reggeli 
után az 1123 m magas Gubalowka hegyre mentünk fel siklóval, 
ahol a Tátra gyönyörű panorámája tárult elénk, majd egy nyitott 
libegővel ereszkedtünk le. Ezután maradt még egy kis idő vásár-

lásra is, így bebarangoltuk a hangulatos Krupowki sétálóutcát, 
megkóstoltuk a nevezetes tehén, juh és kecskesajtokat és beszerez-
tünk néhány apró ajándékot. 

Az utolsó nap délelőttjén az egyik lengyel angoltanárnő körbe-
kalauzolt minket a belvárosban. Meglátogattuk a nevezetes pilznoi 
babamúzeumot, megtekintettünk két katolikus templomot és sok 
érdekességet tudhattunk meg a városról és történelméről. A vá-
rosnéző séta után egy közös ebéd következett az iskolában, kör-
bevezettek minket a hatalmas, modern épületben, majd a lengyel 
igazgatónő mindenkinek ajándékot nyújtott át, megköszönve ezt 
az együtt eltöltött felejthetetlen pár napot.

Diákjaink ellátogattak a híres zakopanei síparadicsomba

Vendégeink magyaros vendéglátásban részesültek
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Móra Ferenc:

AZ ARANYALMA

Mátyás király egyszer éppen haditanácsot tartott 
vezéreivel, mikor ajtónállója jelentette, hogy hírnök jött 
a lengyel határról.

- Várjon egy kicsit - rendelkezett Mátyás.
- Lóhalálában jött, olyan fáradt, alig tántorog.
- Pihenje ki magát.
- Háborús hírt hozott.
- No, azzal meg különösen ráér. Abból már van há-

rom fogásra való. Az övét eltesszük csemegének.
Háromfelől is fenyegette ellenség az országot, ép-

pen azokon osztozott Mátyás a vezéreivel.
- A török császárt megtartom magamnak - mosoly-

gott jókedvűen. - Az ellenségnek csak a nagyját szere-
tem. Hát a német szomszédot ki vállalja?

Tízen is csörgették kardjukat, a király az öreg Perényi 
nádort választotta közülük.

- Kelmedet már megszokta a német. Jól se esnék 
neki, ha más porolná ki a bugyogóját. Hát a cseheknek 
ki mond fogadjistent?

Erre meg az erdélyi vajda ugrott fel a székről. Nagy 
harcsabajuszát úgy mozgatta, mintha máris csehet 
enne.

- De már azokat nem engedem másnak! Én hozom 
el felségednek Mátyás-napi ajándékul a cseh királyt.

- Derék lesz - hagyta helyben Mátyás. - Hát most néz-
zük a csemegét.

Bebocsátották a pihegő hírnököt. Azt az újságot 
hozta, hogy a lengyel király is táborba szólította hadiné-
pét. Étvágyat kapott a többitől, ő is akar harapni egy 

darabot Magyarországból.
Nagy csattanás hallatszott erre, pedig nem is villám-

lott. Kinizsi Pál ütött az asztalra. A király legkedvesebb 
emberének ez is szabad volt.

- Kitöröm a fogát! - dörögte szikrázó szemmel.
- Pál, Pál, minek ez a nagy dér-dúr? - feddette moso-

lyogva a király. - Mióta vadászik egerekre az oroszlán? 
Macska is elég lesz a lengyel határra.

Macskáknak az apródjait hívta Mátyás. És megtette 
azt a csúfot a lengyel királlyal, hogy csakugyan macs-
kát küldött ellene.

Hét kis apródját behívatta magához. Lobot vetett a 
képük, parázslott a szemük, mikor meghallották, mek-
kora tisztesség várakozik reájuk.

- Hét vezért persze nem küldhetek egy ellenség ellen 
- nézett végig rajtuk kedvtelve Mátyás. - Hadd látom, 
melyik közületek a legarravalóbb.

- Apróra vágom a lengyelt! - fogadkozott az egyik.
- Makká töröm! - bizonykodott a másik.
Volt olyan is, aki répává akarta darabolni, olyan is, 

aki korpává őrölte volna.
- Kis csupor hamar forr - nevetett Mátyás. - Azt vá-

lasztom, aki nemcsak erővel, hanem ésszel is győzi.
Azzal bevezette őket a címeres terembe. Annak a 

közepén le volt terítve egy nagy szőnyeg, annak a kö-
zepén feküdt egy aranyalma.

- No, úrfiak, az lesz a ve-
zér, aki fölveszi az almát a 
szőnyegről - intett Mátyás 
az apródoknak.

Heten nyolcfelől sza-
ladtak volna érte, de a ki-
rály rájuk kiáltott:

- Ohó, lassan a testtel! 
Az almát úgy kell fölvenni, 
hogy nem szabad a sző-
nyegre lépni.

Visszahőköltek a fiúk, 
és megzavarodva néztek 
egymásra. A legbátrabb 
aztán megszólalt közülük:

- Bottal is szabad hozzáérni?
- Ahogy csak jólesik, fiúk - biztatta őket Mátyás.
Szaladnak aztán botért, hálóért, horogért, de mind 

nem ért az semmit, egy sem ért el az almáig.
- Lehetetlen, amit kívánsz, urunk királyunk - csüggesz-

tették le szomorúan a fejüket az apródok.
- Az én apródaimnak nem szabad ilyent mondani - 

húzta össze a szemöldökét Mátyás. - Ész kell ide, hamar 
kész.

Az egyik fiúnak - hosszú szőke fürtű, jegenyenövésű, 
szelíd szemű legényke volt - hirtelen megvillant a szeme.

- Én már tudom - mondta. Azzal lehajolt, fölemelte 
a szőnyeget az egyik sarkánál fogva, s addig göngyöl-
gette befelé, míg a közepéig nem ért. Akkor aztán föl-
vette az almát a tenyerére, s térden állva tartotta oda 
Mátyás elé.

- Parancsolj, uram királyom!
- Tedd el, fiam, tied a vezérség - ütött a vállára Má-

tyás. - Hajnalra indulhatsz is a sereggel. Ha a karod is 
úgy helyén van, mint az eszed, szerencsével jársz.

Két hét múlva Jajcában ostromolta a törököt Má-
tyás, mikor megint hírnök kereste a lengyel határról. A 
magyarok körülfogták a lengyel hadat, megadta ma-
gát kényre-kegyre: ezt a hírt hozta.

- Köszöntöm a kis vezért - üzente vissza Mátyás -, re-
mélem, nem esett semmi baja.

- Lándzsaszúrás érte a vállán.
- Küldünk a sebére puha takarót.
Drága bársonypalástot kapott a kis apród, és neme-

si címert: páncélos kar tart aranyalmát égszínkék mező-
ben. Ő lett az őse az Almássy nemzetségnek.

Imára kulcsolt kézzel…
(írta: Benke Mária)

Imára kulcsolt kezeimmel
égre emelt tekintetemmel
kérlek Téged Istenem,
segíts mindig énnekem.

Vigyázz Családomra, s rám.
A hit segít! – nem mondanám…
Hinni, bízni a kezedet fogni,
ha bánt valami Hozzád szólni.

Óvj meg bajtól, betegségtől,
nélkülözéstől, éhínségtől.
Adj erőt, derűt kérlek nekünk,
hisz ezek nélkül bizton elveszünk…

Vecsés, 2011. január 10.
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A 20. század közepétől Kodály és Bartók neve világszerte foga-
lommá vált a zenészek körében. Sokaknak Magyarországról ma is 
elsősorban ez jut eszébe. Itthon a kóruséneklés az elmúlt 30-40 év-
ben sokat veszített népszerűségéből, de a nagyvárosokban többnyi-
re működik egy-két énekkar. A mi sokoldalú kis városunk azon-
ban e műfajban is büszkélkedhet egy lelkes csapattal, és a véletlen 
úgy hozta, hogy testvérvárosunkban, Schöneckben zenésztársakra 
találtunk. Az immár ötéves kapcsolat szebbnél szebb darabokkal 
gazdagította repertoárunkat, valamint izgalmas koncertekkel és vi-
dám, élménydús kirándulásokkal az életünket. 

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus június 27. és jú-
lius elseje között találkozott a schönecki Junger Chor Intonation 
énekkarral, most Németországban. Barátaink bevallották, nagy iz-
galommal készültek érkezésünkre, mert vendéglátásban nem akar-
tak elmaradni a tavaly nálunk tapasztalt színvonaltól. S valóban 
nem lehetett okunk panaszra. 

Tizennyolc órás buszozás után, 28-án kora délután már vendég-
látóinkkal fogyasztottuk az általuk készített fi nom ebédet. Ezután 
elfoglaltuk szállásainkat a fogadó családoknál. Rövid pihenés után 
több órás próba következett, majd átadtuk ajándékainkat a német 
kórusnak. Este a svédasztalos vacsorát követően a Németország – 
Olaszország EB elődöntős mérkőzést izgulhattuk végig együtt. 

Másnap korai reggeli után a frankfurti repülőtérre indultunk, 
ahol bő fél napot töltöttünk el. Délutánra a német karnagy, Micha-
el Knopke szervezett nekünk egy utat szülővárosába, Limburgba, 
ahol a hangulatos óváros mellett megnéztük a híres limburgi dó-
mot is. Estére nem csak vacsorával, hanem ajándékkal és zenével is 
készültek barátaink, így azt a napot táncolással, énekléssel zártuk. 
Szombaton délelőtt egy Schöneck környéki 16. századi vízimalom-

nál a szabadban ebédeltünk, s délután már a fellépésre készülőd-
tünk.

A schönecki koncert ezúttal több különlegességet is tartogatott 
a hallgatóknak és a szereplőknek egyaránt. Amellett, hogy mindkét 
kórusnak volt egy saját blokkja, s közösen is énekeltünk magyar, 
német, olasz és latin nyelven, néhány igazi ínyencséggel fűszerez-
tük harmadik közös hangversenyünket. 

Először is két olyan meglepetéssel készültünk, amelyek nem 
egyszerű együtténeklések. Az egyik Lassus: Echo című műve, 
amelyben a két kórus a négyszólamú darabot kánonban énekelte, 
mégpedig úgy, hogy mi a színpadon állva elkezdtük, a schöneckiek 

pedig velünk szemben, a közönség mögül szolgáltatták a 
visszhangot. A másik Johann Pachelbel: Singet dem Herrn 
című darabja, amelyben a két négyszólamú kórus együtt al-
kot két szólamot. Mindkét mű nagy koncentrálást igényelt, 
de a katarzis nem maradt el. És ami még nekünk is meg-
lepetés volt, hogy a koncert elején és végén egy harmadik 
kórus is feljött a színpadra, így 60-70 hangon szólaltak meg 
a dalok. Elképesztő érzés volt.

A kirándulási programok közé is került egy kis muzsi-
ka. A limburgi dómban egy kedves apáca kalauzolt ben-
nünket, s az ismertető végén megkért, énekeljünk fönn 
a karzaton, hogy megtapasztalhassuk, milyen remek az 
akusztika. Olyan elégedett volt a hallottakkal, hogy egy ká-
nont énekelve elindított bennünket a körbevezető lépcső-
kön a földszintre, és ahogy haladtunk lefelé, a templom-
ban lévők mintegy sztereóban mindenfelől hallgathatták a 
közben szüntelenül mozgó szólamokat. Amikor leértünk 
az oltárhoz, még két művet rögtönöztünk, magunkat is 
meglepve, mennyi dalt tudunk kotta nélkül, ha rávisz a 
kényszer. Egészen meghatódtunk, amikor idegenvezetőnk 
megköszönte a „magyar” kórus szívességét. Hazaérkezve 
megállapítottuk, hogy fennállásunk óta hasonlóan feleme-
lő zenei élményben nemigen volt részünk.

Az amatőr csoportok tudják, nem könnyű munka mel-
lett hétről hétre összehozni a próbákat, és felkészülni a fel-
lépésekre. Még nehezebb megszervezni az utazásokat. Erre 
is egy évet előtakarékoskodtunk, de külső segítség nélkül 
nem biztos, hogy ennyiőnknek sikerült volna elmennie 
Schöneckbe, pedig ilyen kis kórusban minden hiányzó 
hang megérződik. Szerencsére ismét kezd kialakulni a me-
cénások köre, akik egy (esetleg több) általuk fontosnak tar-
tott művészeti ágat anyagilag is támogatnak. Hálás köszö-
netünk jeléül álljon most itt az ő nevük is (betűrendben): 
Cívis Bau Kft ., Csapó Mariann és Katona Lajos, Dávid 
Máté, Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, Gyomaend-
rőd Város Önkormányzata, Hanyecz László, Hőterm Kft ., 
Keselyős Kft ., Liviel Kft ., Németh Dezső, Tótkaép Kft ., Sza-
bó Balázsné, Vodova János.

Külön köszönjük karvezetőnk, Gecseiné Sárhegyi Nóra 
fáradhatatlan munkáját és türelmét, amivel egyben tudja 
tartani a kórust.

Oláh Gizella

KÓRUSTALÁLKOZÓ SCHÖNECKBEN
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Isten

Uram, olyan egyforma minden szolgád
És oly egyforma minden templomod, 
S olyan mindegy, hogy a toronycsúcsokra
Keresztet tűznek-e vagy csillagot.

Uram, én békén hagylak az imámmal,
De Te se kívánj a szívemtől semmit, 
Vagyok kopott kőtábla, jaj sok zápor
Mosta le rólam a Te törvényeid.

Uram, teremtők vagyunk mind a ketten, 
Amely igaz, hogy a lelkem Te adtad, 
Olyan igaz, hogy én formállak Téged
És nincs Uram, én rajtam más hatalmad.

Mégis, Uram, míg ringsz egy fűszál selymén,
Amíg sötét lesz mélyén egy örvénynek,
Amíg csillagbetűkben írva látlak:
Uram, lesz még találkozásom Véled. 

Reményik Sándor (erdélyi magyar költő)

Isteni források csendje

Aki felismeri a szobor mosolyát, a táj szépségét vagy a templom 
csendjét, Istent leli meg.

Ha Istenre akarlak megtanítani, akkor először arra biztatlak, 
másszál hegyeket, hogy a csillagos csúcsok vonzzanak magukhoz. 
Hogy a források el tudjanak bűvölni, pusztaságba küldelek szomjú-
ságot szenvedni. Aztán hat hónapra követ törni küldelek, hogy tűző 
nap emésszen. És utána majd így szólok hozzád: Akit elcsigázott a 
déli nap, a csillagok megülte hegygerincekre felhágva, a titokzatos 
éjszaka leszálltakor az isteni források csendjében oltja majd szomját.

Saint-Exupéry (francia író, pilóta)

A szépség útja

Az ember két kapun át lép be az igazság templomába, Isten 
Egyházába: a bölcsesség kapuján  és a szépség kapuján. Azt kell 
hinnem, hogy a bölcsesség kapuja a keskeny; a széles kapu viszont, 
melyen át milliók jutnak be, a szépségé.

Az Egyház mindig nyitva tartja ezeket a kapukat. Időnként befo-
gadja a ritka tehetséges filozófusokat és gondolkodókat, akik kereszt-
re feszítik őt gondolkodásukkal. Szüntelenül magába fogadja azt a 
végtelen sokaságot, amely a színességéért, az énekéért és mosolyáért 
érkezik hozzá, mint ahogy a meleget és a tavaszi napsütést keresi.

Azt hiszem, hogy a szépség útja a legbölcsebb és hasonlóképpen 

Csillagbetűkben írva láttalak

a legszélesebb út is. Ez a legtökéletesebb út, Isten különös útja, Isten 
útja önmaga felé.

Maurice Baring (angol író, költő)

A szépség: szeretet

A szépség: szeretet; az Úristen szelíd
Orcája is csupán vele fényesedik.

Nincs szebb, Isten után, mint a szerelmes lélek;
Pihenni (nem csoda): amaz emebbe tér meg.

Hogyan kerüld a bűnt? Eredj, ha tudni vágyod, 
Megmondják menten a némán nyíló virágok.

Angelus Silesius (német misztikus költő)

A benső szépség

Nincs a világon, ami mohóbb lenne a szépségre, nincs a vilá-
gon, ami könnyebben megszépülne, mint egy lélek.

Elmondhatnók igazán, hogy a szépség a lélek egyedüli tápláléka, 
mindenütt megkeresi és még a legalantasabb életben sem hal éhen.

Lelkünk egyedül nyelve a szépség.

Egy szép dolog, nem hal meg anélkül, hogy valamit meg ne 
tisztítana. Nincs szépség, mely elveszne.

Mert ajak ki nem mondhatja, mily hatalma van egy oly lélek-
nek, amely a szépség atmoszférájában akar élni és mely tevékeny-
ségben önmaga is szép. Különben nem ez a tevékenység teszi-e az 
életet nyomorúságossá vagy istenivé?

Csúnyák vagyunk, amikor eltávolodunk az Istentől, aki ven-
nünk van; és szépek leszünk, amilyen arányban fölfedezzük őt ön-
magunkban. De nem találjuk föl az istenit másokban, csak úgy, ha 
előbb megmutatjuk az istenit önmagunkban.

Szükséges, hogy a szépség ne ritka ünnep legyen az életünkben, 
hanem mindennapi.

Vannak lények, akik a szépségben szeretnek.
Így szeretni: lassankint elveszíteni a csúnyaság érzékét, vakká 

válni minden kicsiny dologra és nem sejteni mást, csak a legaláza-
tosabb lelkek frissességét és szüzességét.

Így szeretni: mindazt, ami szép a földön, az égben és a lélekben, 
a lélek ünnepére hívni.

Így szeretni: olyanná lenni az em-
ber előtt, mint az Isten előtt.

Így szeretni: a szépséget, mely 
szerelemmé változik, meg nem külön-
böztetni a szerelemtől, mely átváltozik 
szépséggé.

Így szeretni: oly közel érni Isten-
hez, hogy megszálljanak az angyalok.

Maurice Maeterlinck (belga író)

(A válogatás Mácz István Szép az 
Isten című kötetéből való)
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Augusztus
Tepsishús

Közepes tepsibe zsiradékot teszünk, majd rétegesen hagymát, paradicsomot, 
paprikát, gombát. Erre grillfűszerrel, sóval, borssal, köménnyel ízesített hússze-
leteket teszünk és lefedve (pl. alufóliával) 30 percig sütjük. Utána rákarikázunk 
főttkrumplit, meglocsoljuk tejföllel és fedés nélkül tovább sütjük vagy 20 percig.

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!

Minden felületen
otthon vagyunk!
Vállaljuk lakásának teljes körű 
felújítását, elképzelései szerint!

Munkáink garanciálisak, 
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető 
legjobb minőség elérése a legmegfi zethetőbb áron!

A felmérésünk, ami az írásos árajánlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

 - festés, mázolás, tapétázás
 - homlokzatszigetelés, hőszigetelő rendszerek
 - gipszkarton falak, álmennyezetek, előtétfalak, boltívek
 - rejtett világítások, gipszkarton díszítések, dobozolások
 - laminált parketta lerakása, parkettacsiszolás
 - fürdők, konyhák burkolása, kőműves munkák
 - tetőterek beépítése, szigetelése
 - nyílászárók, ajtók, ablakok cseréje
 - bontás, sitt elszállítás
 - vizes falak szigetelése
 - házak külső homlokzatának szigetelése, színezése
 - hidegburkolás (csempe, járólap, márvány, gránit lerakása,
 - ill. tégla lerakása)
 - melegburkolás (PVC, linóleum, szalagparketta, laminált 

parketta,
 - padlószőnyeg, dekorpanel rakása és fektetése)
 - állványozás, állványok bérbeadása (gurulós, homlokzati)

LÁTKÓCZKI LÁSZLÓ • Telefon: 06/70/381-4227

Házhoz jön a fodrász!
Szeretettel várom minden kedves régi és új

vendégemet teljes körű női-, férfi  és
gyermek-fodrászatomban.

Igény szerint házhoz is megyek! Hétvégeken is!

Látkóczkiné Erdős Magdolna
GYOMAENDRÕD, KULICH GY. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

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

 HUNYA PÁLNÉ TÍMÁR LUCA, volt 
hunyai lakos, 85 éves korában az Égi Hazá-
ba költözött. Gyászolják: gyermekei, uno-
kái, dédunokája és a rokonság

ÖZV. VARGA JÓZSEFNÉ NYÁRI MÁ-
RIA, aki Endrődön élt, 79 évesen hosszabb 
betegség után elhunyt. Gyászolja a családja 

†
„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.

Bal oldali kép: Úrnap Hunyán 1961. június 4-én. A sátor bal oldalán 
özv. Gellai Imréné, jobb oldalán unokája, Gellai Mária (Lapatinszki La-
josné).

A jobb oldali: Kmellár Máté Hunyán, a Kossuth utcai Lakatos-féle ház 
előtt (épp most bontják) az 1940-es évek elején.

Fényképalbum
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Kedves vásárlóim!
Nyári ajánlataim:

• Növényvédő szerek, műtrágyák, virág-
tápok

• Kézi permetezők, öntöző szivattyúk, 
öntöző tömlők

• Szórófejek, műa. csatlakozók, bilincsek
• Műtrágyák, virágföldek, növénytápok
• Befőzéshez üvegek, üvegtetők, tartósító 

szerek
• Fóliák, takaró ponyvák, védőkesztyűk, 

gumicsizmák
• Fűnyírók, szegélyvágók, fűnyíró damilok
• Bográcsok, faszén, nyárspálcák
• Szegek, csavarok, elemek, izzók
• Festékáruk, zománc-, olaj hígítók, ecsetek
• Glettelők, kézi-gépi vakolat, csempera-

gasztók
• Titán tömítők, ragasztók, sziliconok
• Kutya- macskaeledel, nyakörvek, pórázok

Várom vásárlóimat!
FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

10 évesek vagyunk

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

Július 16-án tizedik alkalommal indultunk a cserkészjellegű táborba, 
Vámosmikolára. A csapatunk tagjai Gyomáról, Endrődről, Hunyáról, Ma-
kóról, Mezőtúrról és Borsodnádasdról érkeztek. 

Megismerkedtünk több város nevezetességével, mint például a Váci 
Püspöki Hivatallal és Magyarország egyetlen diadalívét is megtekinthet-
tük.  Az esztergomi Bazilika gyönyörűsége elvarázsolt bennünket.

A nagybörzsönyi erdei kisvasúttal az erdőt átszelve Nagyírtáspusztán 
játszottunk és számháborúztunk.  Az esti tábortüzek, a közös programok 
jól összekovácsoltak bennünket.  

Végül köszönetet mondunk: 
 - a Szeged-Csanád Egyházmegye Püspöki Hivatalának a pályázati 

támogatásért;
 - Tari Sándornak, a Gyoma-Hús Kft. ügyvezető igazgatójának; Vaszkó 

Imrének, az endrődi vállalkozóknak, akiktől tojást, kolbászt, zsírt, 
tepertőt kaptunk ajándékba;

 - Farkas Istvánnak, a CUTI BT. vezetőjének, a gyönyörű kalácsokért és 
kenyerekért, amiket kedvezményesen kaptuk;

 - Illéssy Mátyás atyának (Százhalombatta) és Vastag Balázsnak (Gö-
döllő) – mint idegenvezetőknek;

 - továbbá hála a sok szülői támogatásért.

Köszönettel a cserkészjellegű tábor lakói és kísérői nevében: 

Ungvölgyi Zsuzsi és Peti


