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A tartalomból: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Ugrinok - 9. oldal

IN MEMORIAM: Hunya Tibor - 4. oldal 
Tímár Izabella - 20. oldal

Rendezvénynaptár - 2. oldal

Háromkirályjárás az endrődi Tájházban - 
10. oldal

FELHÍVÁS!
Az Endrődiek Baráti Köre tagjai-

nak és szimpatizánsainak!

Az egyesületünk szokásos buda-
pesti összejövetelét az éves közgyű-
lését, ami egyben vezetőségválasztó 
is, 2012. március 31-én (szombaton) 
rendezzük a tavalyi étteremben. Pon-
tosítás az újság következő számában 
lesz.

Várunk Mindenkit és azok jelent-
kezését is, akikkel évek óta nem talál-
koztunk rendezvényeinken. Öröm-
mel fogadunk minden érdeklődőt.

Timár Imre elnök
T:06-1-3267-567

E-mail: timarimrev@gmail.com

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon fejezte be a Himnusz 
megírását. Erre az eseményre emlékezve 
1989 óta január 22-én ünnepeljük A MA-
GYAR KULTÚRA NAPJÁT.

 
A Himnusz („Hymnus, a magyar nép 

zivataros századaiból”) Kölcsey Ferenc 
verse, mely egyben Magyarország nem-
zeti himnusza. Kölcsey műve előtt a ka-
tolikus magyarság néphimnusza a Bol-
dogasszony Anyánk és az Ah, hol vagy 
magyarok tündöklő csillaga kezdetű 
ének, míg a református magyarságé a 90. 
Zsoltár (Tebenned bíztunk, elejétől fog-
va) volt. Népszerű volt – a hatóságok által 
többször betiltott – ún. Rákóczi-nóta is. Ez 
utóbbit Berlioz és Liszt Ferenc is megze-
nésítette. A Himnusz a költő legnagyobb 
hatású verse, 1823-ban írta szatmárcsekei 
magányában.

 
Ennek emlékére 1989-től január 22-én 

a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. Ezen 
a napon különböző rendezvények emlé-
keztetnek minket évezredes hagyomá-
nyainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán 
ezen a napon sikerül felhívni a fi gyelmet 
azokra az értékekre, amelyeket az évszá-
zadok alatt sikerült megőrizni. Január 
22-e környékén nagyobb hangsúlyt kap-
nak a kulturális rendezvények. Egy - egy 
program, esemény kapcsán sokan, sokfé-
le módon próbálnak megmutatni, átadni 
valamit kulturális, művészeti életünk érté-
keiből. (kisber.hu)

A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de már hosszú 
évek óta egyre eredményesebben hívja fel a fi gyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre, melye-
ket méltán érezhetünk magunkénak.

Kölcsey Ferenc: Kölcsey
(részlet)

„Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzsöke fámnak,
Nyúgoti ég forró kebelem nem tette hideggé;
Szép s nagy az, ami hevít; szerelemmel tölti be lelkem
Honni szokás és föld, örököm kard s ősi dicsőség.˝
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Eladó
 - Ridegvároson 2 föld: 0,1367 HA és 0,732 HA
 - szőlőprés, boroshordók, traktor pótkocsi

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

 TEMETŐRONGÁLÁS

Gyalázatnak is lehet nevezni, ami történt Endrődön. A 
Szarvasvégi temető – az endrődiek szerint a legszebb, legpati-
násabb temető Endrődön – drótkerítését lopták le, melyet egy 
közeli lakos észlelt január 16-án. 

A temető Holt-Körös felőli oldalán lévő, néhány éves, kiváló 
állapotban lévő drótkerítését vitték el.

Ezt a kerítést az egyik jó család csináltatta és ajánlotta fel az 
ott nyugvók tiszteletére.

Természetesen a rendőrségi bejelentés megtörtént.
Őseink, hozzátartozóink tiszteletére sokat áldozunk a teme-

tők karbantartásával évről évre.
Nem tudom, az elkövetőnek milyen érzése lenne, ha az ő el-

hunyt hozzátartozói sírját, pihenőhelyét gyaláznák meg…. 

2012. februári rendezvények

Gyomaendrődön és környékén

Dátum
2012.

Megnevezés Helyszín Szervező(k)

  II.  01;
18-20 óra

Galaktika Baráti Kör Gyoma, Kossuth u. 9.
Katona József Művelődési Központ

                          06-66-283-524

 II. 11.
19 óra

Batyus Sváb Bál, Baranya Stramli
Véméndről; Jegy, asztalfoglalás: 1400 Ft

Gyoma, Kossuth u. 9.
Katona József Művelődési Központ

Német Kisebbségi Önkormányzat
Schwalm Márton 30/958-8793

  II. 12;
06-12 óra

Országos állat és kirakodóvásár Endrőd, Vásár tér

 II.17;
17 óra

Illyés Gyula: Tűvé-tevők (Parasztkomédia)
Okányi Műkedvelők Egyesülete; jegy: díjtalan

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

Katona József Művelődési Köz-
pont           06-66-283-524

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Szerkesztőség

60 éves házassági évforduló

Farkas Antal és neje Futó Margit január 6-án ünnepelte 
Gyomán 60-dik házassági évfordulóját. Ez ünnepi alkalomból 
Turi Kis István gyomai plébános úr megáldotta őket.

Sok boldogságot, egészséget, Isten áldását kívánják: gyerme-
kei és családtagjai, valamint a Városunk szerkesztősége

MEGHÍVÓ

Az Endrődi Szent Imre Egyházközségért 
Közhasznú Alapítvány 

meghívja

a Szent Imre Plébánia jótékonysági farsangi vacsorájára, 
mely 2012. február 4-én, szombaton este 18 órakor lesz az 

endrődi Népházban.

Vacsora választható: 
marhapörkölt nokedlivel vagy vegyes tál

Jegyek kaphatók a plébánián 1200 Ft-ért. 
Tombolatárgyakat köszönettel fogadunk.

Edényeket nem kell vinni.

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

A napirendi pontok elfogadása után a Képviselő-testület meghall-
gatta a polgármesteri beszámolót a két ülés közötti városi események-
ről, és megszavazta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
előterjesztést. 

Városi események:
 - Kerékpárút építéséről az endrődi városrészen, illetve mindkét te-

lepülésrészen a Jobbik által  szervezett lakossági fórum 
 - Január 14-én Dr. Szonda István által szervezett hagyományőr-

ző Háromkirályjárás az Endrődi Tájházban, amelynek vendége 
volt Erdős Norbert a Békés Megyei Kormányhivatal vezetője, 
előadást tartott Dr. Bartha Elek professzor a népi ünnepről, va-
lamint megtartotta az ilyenkor szokásos házszentelő szertartást 
Dr. Dénes Zoltán plébános. Az idei évben a műsort a hunyai hit-
tanos tanulók, illetve a Komádi Színjátszó Kompánia adta.

 - Január 21-re volt meghirdetve a Magyar Kultúra Napja emlékére 
Bella Rózsa Pilinszky-díjas tanár előadásában a „Szatmárcseke 
Himnuszunk születésének helye” c. rendezvény

A Képviselő-testület Szervei és Működési Szabályairól szóló
rendelet módosítása

Az ülések hatékonyságának növelése érdekében, a hosszúra nyúló 
hozzászólások mederben tartása végett képviselői indítványra tárgyal-
ta a testület az SZMSZ idevonatkozó pontjainak újraszabályozását. 

A négy éve üzemszerűen használt Mikrovoks-EDtR rendszer alkal-
mas arra, hogy az ülésvezetést segítse, az időkorlátot megszegő felszó-
lalókat fi gyelmeztesse, illetve szükség esetén megvonja a szót. 

A napirendi pontokon belül a képviselőknek és a tanácskozási jog-
gal meghívottaknak biztosítható első felszólalás időkerete 3 perc, majd 
minden továbbié 2 perc, az előterjesztő bizottság elnökök és a tisztség-
viselők részére 5 perc. A napirendi ponthoz hozzászólásra jelentkező 
állampolgároknak az ülésvezető 3 percre adhatja meg a szót. 

A Képviselő-testület a döntési javaslattal egyetértett és elfogadta a 
módosítást.

A kötvény 2011. II. félévében megtermelt hozama után 
fi zetendő prémiumdíj

A 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben 10 éves futamidőre 
kibocsátott kötvényt 2011. december 31. napjáig a Budapest Priv-Invest 
Gazdasági Tanácsadó Kft . kezelte. A Tanácsadó céget az elvégzett mun-
káért alapdíj és prémiumdíj illeti meg. A 2011. július 1. és december 31. 
közötti időszakban megtermelt hozam, valamint a többlethozam után 
járó prémiumdíj alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

2011. II. félévben nyereség 29.039 E Ft
Ebből az alaphozam összege 16.087 E Ft

Többlethozam összege 12.952 E Ft

A fi zetendő prémiumdíj mértéke az alaphozamon felüli többletbe-
vétel összegének bruttó 25%-a. Ez alapján 2011. II. féléve után az ön-
kormányzat által fi zetendő prémium bruttó összege 3. 238 E Ft.

A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői 
álláshelyre pályázat kiírás

A Térségi Szociális Gondozási Központ vezetőjének magasabb ve-
zetői megbízatása 2012. május 31. napján lejár. A fentiek miatt szüksé-
ges az álláshely meghirdetése. A pályázat kiírásának feltételeit törvény 
szabályozza, mely szerint:

 - szakirányú felsőfokú szakképzettség
 - legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai ké-

pesítést igénylő a szociális ellátás területén végzett munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat

 - vezetői gyakorlat
 - büntetlen előélet 

A pályázathoz csatolni kell:
 - képesítést igazoló okirat másolatát
 - szakmai életrajz
 - erkölcsi bizonyítvány

 - az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési elképzelés

 - nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban lévő személyes ada-
tok kezeléséhez az eljárás során hozzájárul

A megbízás időtartama:5 év
Az álláshely betölthető: 2012. június 1. napjától
Szükséges információ az alábbi telefonszámon érhető el: Várfi  

András polgármester/ 06-66-386-122/ 131 mellék

A Kner Nyomdaipari Múzeum 2012. évi 
önkormányzati támogatása

Városunk Önkormányzata a turizmus érdekeit szem előtt tartva 
2010. évtől támogatja a Kner Nyomdaipari Múzeum nyitva tartását 
május 1. és október 1. között, a hét meghatározott napjain. A statiszti-
kai adatok szerint 2011. évben a múzeumot 1572 fő látogatta meg. A 
tavalyi évekhez hasonlóan 2012-ben ismét szeretne segítséget nyújtani 
a felmerülő nyitvatartási költségek miatt Önkormányzatunk.

A támogatás napi költsége: 16.650 Ft, ami éves szinten 732.600. Ft-
ot jelentene majd a költségvetésben. 

A Képviselő-testület a költségvetés ismeretében visszatér az előter-
jesztéshez, és annak tükrében újra fogja tárgyalni.

A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány 
kérelme

2011. november 14-én a Kft . képviselője Nagyné Simon Mária, ké-
réssel fordult a Képviselő-testülethez, a bölcsődei feladat-ellátási szer-
ződés meghosszabbítása ügyében. 

A decemberi ülésen elhalasztásra került a döntés, mivel a testület 
tudomására jutott, hogy a bölcsőde vezetője és a gyermekek törvényes 
képviselői között olyan megállapodás köttetett, amely alkalmas a szü-
lő megtévesztésére, illetve a megállapodás értelmében a szabad intéz-
ményválasztás korlátozva van.

Az előzőekre tekintettel 2012. január 31-ig azzal a feltétellel lett 
meghosszabbítva a szerződés, hogy az intézmény vezetője ez idő alatt 
tisztázza a szülőkkel a megállapodás kérdéses pontját. 

Nagyné Simon Mária 2012. január 13-án tájékoztatta a Képviselő-
testületet arról, hogy a megállapodás kifogásolt pontja kivételre került, 
egyúttal ismét kérte a feladat-ellátási szerződés meghosszabbítását. 

A képviselő-testület határozata szerint a (működési hiány fi gye-
lembe vételével) nem hozott döntést, az előterjesztés egy későbbi idő-
pontban kerül majd megtárgyalásra.

Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása

A rendelet módosítását az tette szükségessé, hogy a 2012. január 
1. napján hatályba lépő törvény megszüntette a helyi lakásfenntartási 
támogatást, továbbá lehetővé tette az önkormányzatok számára, hogy 
az aktív korúak ellátására, valamint a normatív lakásfenntartási tá-
mogatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírja a lakókörnyezet 
rendezettségének biztosítását. Önkormányzatunk a bérpótló juttatás 
során már élt e szabályozási lehetőséggel, melyről jó tapasztalatokat 
gyűjtött az ellenőrzés során, ezért indokoltnak tartotta a szabályozás 
kibővítését. 

Az Orvosi Ügyelet 2011. évben végzett tevékenységéről 
szóló beszámoló

Az orvosi ügyelet működtetését a SANI-MED TRANS Kft . végzi. 
A szerződés értelmében a Szolgáltató köteles beszámolót készíteni a 
szolgáltatás teljesítéséről minden évben.

Dr. Piriczky Béla, a Kft . képviselője megküldte beszámolóját 2012. 
január 12- én, mely szerint az ügyelet munkájával kapcsolatban nem ér-
kezett észrevétel. Ezzel szemben a hivatal két alkalommal is megkereste 
a SANI-MED TRANS Kft . az ügyelet működésével kapcsolatos lakos-
sági észrevételek miatt. Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi 
és Esélyegyenlőségi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és azt javasolta 
a Képviselő-testület számára, hogy a Kft . képviselője egészítse ki be-
számolóját a hivatal részéről érkezett észrevételekre megtett intézkedé-
sekről, továbbá utasítja a Polgármestert, hogy Dr. Torma Éva igazgató 
főorvos asszonnyal közösen vizsgálja meg az ügyelet működtetésével 
kapcsolatos pályázati eljárás lefolytatásának lehetőségét a környező te-
lepülésekre is tekintettel. 

A Képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
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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Hunya Tibor tanár
(1924-2012)

Hunya Tibor 1924. 
szeptember 5-én szüle-
tett Endrődön. 

Édesapja Hunya La-
jos tanító, édesanyja 
Kovács Erzsébet, test-
vére Hunya Alajos tanár. 

Az elemi és polgári 
iskoláit Endrődön vé-
gezte, majd Szegeden 
elvégezte a tanítókép-
zőt, ahol 1943-ban dip-
lomázott. Az endrődi 
Népfőiskolán kezdett 
tanítani, de a II. világhá-
ború kitörése megsza-
kította tanítói pályáját, 
mert öccsével együtt 
hadifogságba kerültek 

oroszországi területre, ahonnan 3 év múlva 1948 augusztusá-
ban térhettek haza. Utána az endrődi Állami Általános Iskolá-
hoz került tanítóként, majd még az évben a hunyai Községsori 
Iskola tanítója lett.

1952-ben végezte el a szegedi Állami Főiskola orosz nyelv 
és irodalom szakát, ahol tanári diplomát szerzett, és a hunyai 
központi iskolában folytatta tanárként tanári munkáját. A sok 
egyszerű gyerek, tanuló tudását igyekezett megalapozni, akik 
kikerültek a keze alól, nagy tisztelettel gondolnak rá, és a mai 
napig is visszajártak hozzá.

1955-ben házasságot kötött Gellai Jolánnal, házasságukból 
két gyermek született, 1956-ban lánya Edit, aki matematikus-
ként diplomázott, 1959-ben fia Tibor, aki sajnos 1977-ben au-
tóbalesetben meghalt. Ezt a nagy fájdalmat hordozták felesé-
gével együtt egész életükben. Az unokák születése enyhítette 
fájdalmukat, de a seb sosem gyógyult be.

Nevelői rátermettsége mellett a sportot nagyon szerette, 
amelynek fiatal korában futballistaként részese volt. Megszer-
vezte az iskolai sportkört, ahol sportköri elnökként évekig dol-
gozott társadalmi munkában. Minden iskolai év végén nagy-
szabású tornabemutatókat tanított be a diákoknak, amelyek 
nagyon jól sikerültek. A nagy létszámú iskolások a sportpályán 
vonultak fel és különböző tornagyakorlatokkal kápráztatták el 
a néző közönséget. A mai napig jó szívvel emlékezünk ezekre 
az eseményekre is.

A község napközi konyhájának beindításában az élelme-
zésvezetői feladatot is magára vállalta, amit nyugdíjazása után 
még évekig folytatott. Nagy esemény volt, hogy gyerekeink a 
napköziben lehettek és ebédet is kaptak.

A hetvenes évek közepétől idegenvezetői tevékenységet 
is végzett, nagy energiával, belföldön és külföldön egyaránt, 
ahol hasznosíthatta orosz és német nyelvtudását. Nagy él-
mény volt az 1988-as burgenlandi pápa látogatás , ahová vit-
te csoportját az IBUSZ szervezésében, és ott találkoztunk mi 
falubeliek vele, ő segített elhelyezkedésben, helyfoglalásban. 
Másik nagy esemény, amikor Nagyváradra szervezett kirándu-
lást munkatársai és a hunyaiak részére. Akkor voltunk először 
a Medve barlangban, és a sok nevezetességet megmutatta, 
amelyek a határ túloldalán vannak. Több alkalommal Velen-
cében is voltunk, ahol szintén idegenvezetőként ismertette a 
látnivalókat.

1993-ban elismerést kapott 50 év munkája után, „Tanító 
képző” Aranyoklevél

2003-ban 60 év munkája után „Tanító képző” Gyémánt ok-
levél

2003-ban 50 év munkája után „Tanár képző” Arany oklevél
2009-ben 65 év munkája után „Tanító képző” Vas oklevél
Élete során összegyűjtött feljegyzések alapján néprajzi, szo-

ciológiai témákról az egyszerű falusi emberek életéről könyvet 
is írt. Az utolsó években egészsége megromlott, a korlátozott 
mozgáslehetőség és a helyhez kötöttség miatt sokat szenve-
dett. Felesége erején felül ápolta, gondozta. Betegsége idején 
erőt merített felnövekvő unokái jó tanulmányi eredményéből.

Megélt hosszú életét nevezhetjük teljes életnek, munkás-
sága alatt három generációt taníthatott emberségre, tisztes-
ségre, felkészülten, türelemmel.

2012. január 4-én ért véget földi pályája, Arany János szép 
idézetével búcsúzunk. „Nem hal meg az, ki milliókra költi dús 
élete kincsét, ámbár napja múl.”

Tibor bácsi, nyugodj békében!

Menyasszonyommal sokat sétálunk Be-
regszászon. Sajnos nem ritka, hogy odalép 
hozzánk egy-egy kisgyermek, és alamizsnát 
kér. Ilyenkor Menyasszonyom hol kenyeret, 
hol más élelmiszert ad. Innen jött az azóta 
sem szűnő mondat: Krisztus szeretete sür-
get. Ekkor már ismertem Taracközi Ferenc 
református lelkészt, akit Kárpátalja Böjte 
Csabájának is nevezhetnénk, hiszen ő indí-
totta el a Sámuel Alapítványt. Ez a civil szer-
vezet elhagyott, árva gyermekeket karol fel, 
immár több, mint 10 éve. Céljuk: reményt 
adni az árváknak, hogy biztonságban, nor-
mális körülmények között nőhessenek fel. 
Ezért kerestem fel Vaszkó Sándorné Mar-
gót, akinek áldásos tevékenységéről már 
sokat hallottam. Természetesen fontos volt 
számomra az is, hogy a gyomaendrődi gye-
rekeknek is tudjunk segíteni (ezért is várjuk 
leendő 1. osztályos tanítványainkat teljes 

füzetcsomaggal). Margó hatalmas lendü-
lettel vetette bele magát a munkába. Cso-
dálatos volt látni a decemberi, Jézus Szíve 
templomban azt a bensőséges összejövetelt, 
amelynek keretében 25 család kaphatott 
ajándékot. 

És elérkezett december 22 hajnala is, 
amikor egy mikrobusznyi adománnyal út-
nak indulhattunk Beregszászra. A havas és 
csúszós út ellenére jól haladtunk, reggel 8 
körül már a határon voltunk. A fogadtatás 
nagyon barátságos volt – Sipos Géza el-
nök mesélt a munkájukról, nehézségeikről, 
örömeikről. Legutóbb két gyermeket sike-
rült Kijevből megmenteniük. Háromszor 
mentek el, mire túljutottak a bürokrácia 
útvesztőin – megjegyzem, hogy maga az 
utazás sem kis teljesítmény, mivel Kijevig 
800 km-t kell megtenni. Hála a Jóistennek, 
sikerült… Minket pedig hatalmas öröm 

töltött el, kétszeresen is. Egyrészt öröm 
adni, másrészt öröm megismerni azt a sok 
kedves embert, akik karácsonyi készülődés 
forgatagában sem feledkeznek el a Szere-
tetről. Ezért is szeretnék köszönetet mon-
dani Vaszkó Sándornénak (nem véletlen 
a címválasztásom) ügyünk felkarolásáért, 
Varga Zoltán tűzoltónak és Irimiás Róbert 
kollégámnak a szállítás kivitelezéséért, a 
kisbálintos és rózsahegyis diákoknak, va-
lamint a szentgellértes tanítványainknak a 
sok játékért, könyvekért, a kisújszállási re-
formátus általános iskolának a tartós élel-
miszerekért, az Apáczai Kiadónak a sok 
könyvért, és minden jószándékú, jóakaratú 
embernek, akiknek révén hozzájárulhat-
tunk 76 árva gyermek karácsonyának szeb-
bé tételében. Deo Gratias!

Lukács László
igazgató

Egy adakozás „Margójára”
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A Tisza Kálmán 
Közoktatási 

Intézmény hírei
Gyomaendrődi Oktatási Egység

Egészségnap

2012. január 11-én került megrende-
zésre iskolánkban a „LÉGYOTT” Szexuális 
és Mentálhigiénés Felvilágosító Nap. 

Elsőként Kádár Magdolna iskolavé-
dőnő, a nap szervezője, a nemi úton terjedő betegségekről, azok meg-
előzéséről és kezeléséről tartott előadást, s közben megemlékeztek az 
AIDS áldozatairól. Ezt követően Dobos Katalin, jelenlegi vezető védő-
nő tartotta meg előadását a Családvédelmi Szolgálat működéséről. 
Részletesen beszélt a párkapcsolatokról, a szerelemről és arról, hogy 
mi történhet akkor, mi a menete annak, ha valaki a nem kívánt terhes-
ség áldozata lesz. Dr. Maczó Norbert nőgyógyász szakorvos lendületes 
előadása magával sodorta a fi atalokat. A doktor úr nagyon gyakorla-
tiasan, példákkal vázolva mutatta be a művi vetélés lépéseit, annak 
lehetséges következményeit, és az abortusz megelőzésére a fogam-
zásgátlás különböző módszereit. Dr. Katona Piroska iskolaorvos elő-
adásával a HPV fertőzöttségre, annak megelőzésére hívta fel a tanulók 
fi gyelmét.

A nap folyamán a tanulók a Richter Gedeon gyógyszergyártó cég 
felajánlásában tájékoztató anyagokat kaptak, melyek további részle-
tes információkat tartalmaztak a témában. Az egészségnap egy fi ata-
loknak szóló, a Kegyetlen játékok c. fi lm levetítésével zárult.

2012. január 13-án délután kollégiumi foglalkozás keretében Ká-
dár Magdolna védőnő a kollégista diákok előzetesen megírt kérdése-
ire válaszolt hasonló témában, s az érdeklődésre való tekintettel egy 
következő alkalommal folytatták a beszélgetést.

A Magyar Kultúra Napja

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírá-
sát, ennek emlékére 1989-től ezen a napon a Magyar Kultúra Napját 
ünnepeljük. 

Iskolánk, a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi 
Oktatási Egysége 2012. január 23-án emlékezett meg erről a jeles nap-
ról hagyományteremtő szándékkal.

A Komédiás Kör néhány tagja Hajdú László vezetésével irodalmi 
műsort adott elő, melyben elhangzott Kölcsey Himnuszának kelet-
kezési körülménye, a teljes mű prózában, Mérai Mária Kései vallomás 
című prózája, Szűcs Mara Múzeumok és Határ Győző Váram és istá-
pom című verse, József Attila Tiszta szívvel és Radnóti Miklós Bájoló 
című versének megzenésített változata, a Madár, madár című népdal 
egy feldolgozott változata és természetesen a Himnusz és a Szózat 
megzenésített változata.

3-4-5. kép: A Magyar Kultúra Napja

1-2. kép: Egészségnap
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A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

HITTAN FELNŐTTEKNEK VIII.
A hét szentség: 

7. A Házasság szentsége I.

Mi Isten terve a férfi val és a nővel?

Isten, aki a szeretet és aki az embert szeretetből teremtette, meghívta 
őt a szeretetre. Amikor megteremtette a férfi t és a nőt, a házasságban az 
életnek és a szeretetnek olyan bensőséges közösségére hívta meg őket, 
„hogy többé már nem ketten vannak, hanem csak egy test” (Mt 19,6). 
Megáldva őket Isten, mondta nekik: „Legyetek termékenyek és sokasod-
jatok” (Ter 1,28).

Miért alapította Isten a házasságot?

A férfi  és a nő házastársi egysége, melyet a Teremtő alapozott és hatá-
rozott meg sajátos törvényekkel, természete szerint a házastársak közös-
ségére és javára, valamint gyermekek nemzésére és nevelésére van ren-
delve. A házastársi egység az eredeti isteni terv szerint fölbonthatatlan, 
miként Jézus Krisztus megerősíti: „amit Isten egybekötött, ember szét ne 
válassza” (Mk 10,9).

Hogyan fenyegeti a bűn a házasságot?

Az első bűn miatt, mely a férfi  és a nő Teremtőtől ajándékozott közös-
ségének megbomlását is kiváltotta, a házastársi egységet nagyon gyak-
ran fenyegeti a széthúzás és a hűtlenség. Mindazonáltal Isten a maga vég-
telen irgalmasságában megadja a férfi nak és a nőnek kegyelmét ahhoz, 
hogy életük egységét az eredeti isteni terv szerint tudják megvalósítani. 

Mit tanít az Ószövetség a házasságról?

Isten elsősorban a Törvény és a próféták pedagógiája által segítette 
a népét, hogy fokozatosan tudatosodjon benne a házasság kizárólagos-
sága és fölbonthatatlansága. Istennek Izraellel kötött jegyesi szövetsége 
előkészíti és előképként jelzi azt az új szövetséget, amelyet Isten Fia, Jézus 
Krisztus kötött jegyesével, az Egyházzal.

Milyen újdonsággal ajándékozta meg Krisztus a házasságot?

Jézus Krisztus nem csupán az Istentől szándékolt eredeti rendet ál-
lította helyre, hanem a kegyelmet is ajándékozza, hogy a házasságot a 
szentség új méltóságában lehessen megélni. E szentségi házasság Krisz-
tusnak az Egyház iránti jegyesi szerelmének a jele: „Ti férjek, szeressétek a 
feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az Egyházat” (Ef 5,25).

Kötelező-e mindenki számára a házasság?

A házasság nem mindenki számára kötelező. Isten meghív férfi akat 
és nőket, hogy kövessék Jézus Krisztust, a mennyek országáért vállalt szü-
zesség vagy cölibátus útján, lemondva a házasság nagy értékéről, hogy 
az Úr dolgaival törődjenek, és azt keressék, hogyan járhatnak az Ő ked-
vében. Ezáltal Krisztus szeretete abszolút elsőbbségének és annak jelévé 
válnak, hogy várva várják az Ő dicsőséges eljövetelét.

FEBRUÁRI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 17 órakor, hétköznapokon reggel fél 8-kor

Szent Gellért Iskola kápolnájában
február 12-én és 26-án vasárnap fél 12-kor

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor

Kedden, elsőpénteken és szombaton este 5-kor
A szombat esti előesti mise vasárnapi mise

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

péntek-szombat: 17:00-kor. Elsővasárnap 9.45-kor szentségimádás

FEBRUÁRI ÜNNEPEK
  2. csütörtök:  Gyertyaszentelő Boldogasszony
  3. péntek:  Szent Balázs püspök, vértanú
  5. vasárnap:  Évközi 5. vasárnap
  6. hétfő:  Miki Szent Pál és társai japán vértanúk
  8. szerda:  Emiliáni Szent Jeromos
10. péntek:  Szent Skolasztika szűz
11. szombat:  A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária
12. vasárnap:  Évközi 6. vasárnap
14. kedd:  Szent Cirill és Metód Európa társvédőszentjei
17. péntek:  A Szervita rend hét szent alapítója
19. vasárnap:  Évközi 7. vasárnap
21. kedd:  Damiáni Szent Péter püspök, egyháztanító
22. szerda:  Hamvazószerda
24. péntek:  Szent Mátyás apostol
26. vasárnap:  Nagyböjt 1. vasárnapja

Kereszten haldokló
Kegyes Jézusom,
Jövök, én tékozló,
Hozzád, orvosom.
Nagy bűnökkel telten
Eléd térdepeltem,
Én kegyes Jézusom
Tisztítsd meg a lelkem.

Lábadnál, Jézusom,
Vezekelni jó.
Én gőgös homlokom
A porba való.
Most tudom, mit érek,
Bűnös emberféreg,
Most tudom: por vagyok
És a porba térek.

Szórjad, ó Istenem,
Főmre hamudat!
Bánat és kegyelem
Tisztaságot ad.
Én vétkem, én vétkem,
Én igen nagy vétkem
Lábadnál levetem
Töredelmességben.

Én kegyes Jézusom
Tiéd vagyok én!
Mennyei orvosom,
Egyetlen remény.
Csak egy, amit kérek:
Majd ha porba térek,
Lássa meg arcodat
A megtisztult lélek.

SzVU. 55

Hamvazószerdára
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

Regölés 2011.

Hagyományainkhoz híven 2011-ben – immár ötödik alkalommal- in-
dultunk regölni Hunya utcáiba.

Sóczó Géza, Szonda István és Molnár Albert kísérte a tíz fős gyerek-
csapatot a hét állomásra. Az évek során megszoktuk, hogy végtagjaink 
elgémberednek a hidegtől. De ezen a télen kimondottan enyhe volt az 
idő. Ennek ellenére a hangulat mit sem változott, ahogy a vendéglátók 
bőkezűsége sem. Mégsem a forralt borért és narancsért mentünk, hanem 
azért, hogy a derék gazdákat áldjuk előadásunkkal. Fülbemászó dalunk-
kal nyomatékot adtunk egész évi fáradozásuknak.

Utolsó állomásunk után csapatunk a szokásos vidám összejövetel 
erejéig a parókián maradt.

Reméljük, hogy jövőre ismét lesz regölés, sok hóval és olyan jó társa-
sággal, mint az eddigi években is. 

Kővári Lili és Tímár Lilla 7. osztályos tanulók

Kedves leendő első osztályos Szülők!

Hamarosan itt a beiratkozás, melynek ténye szülőt, gyermeket, peda-
gógust izgalommal tölt el, és évekre meghatározó döntés valamennyiünk 
életében. Márciusban bővebben bemutatkozunk kolléganőmmel szemé-
lyesen és az újságon keresztül. Addig is bármilyen kérdésük van az iskola-
kezdéssel kapcsolatban, keressenek bennünket bizalommal.

Tisztelettel: Mészárosné Kiss Katinka és Kerekiné Kovács Klára
osztályfőnökök

Családórák

Az osztályfőnökünk tájékoztatott arról, hogy az elkövetkezendő ked-
di napon családóránk lesz. Mindenki kíváncsian, örömmel várta ezt az 
alkalmat.

Az első családóránkon mindenki érdeklődve fi gyelte az ajtót. Kide-
rült, hogy egy nagyon kedves néni és bácsi lesz a tanárunk. Azt mondták, 
hogy Pali bácsinak és Timi néninek hívhatjuk őket. Beszélgettünk arról, 
hogy mit fogunk csinálni a családórákon, majd mindenki választott egy 
tárgyat, melynek segítségével felidézhettük a régi emlékeinket. Az összes 
gyermek elmondta, hogy milyen emléke fűződik a kiválasztott dologhoz. 
Az óra második felében írtak a táblára különböző szavakat. Egy kis lapra le 
kellett írni az általunk kiválasztott három szót. A következő órára összesí-
tették a szavazatokat. Végül a barátság nyert. Így erről a témáról kezdtünk 
beszélni az elkövetkezendő órákon. Pali bácsi egy történetet olvasott fel a 
jó barátság megtartásáról. Ezt mindenki érdeklődően fi gyelte, hallgatta. 
Kaptunk egy lapot, melyen különböző kérdések voltak, hogy szerintünk 
milyen barátok vagyunk. Házi feladatot is kaptunk, mégpedig azt, hogy 
írjuk le, miben segítenénk a barátunknak. Január 16-án jöttek el hozzánk 
megtartani a harmadik órát. Az ünnepekről, karácsonyról a legtöbbet. 
Érdekes feladatokat oldottunk meg. Az egyik olyan volt, hogy születés-
napunktól függően ízt, hangot, illatot vagy színt kellett írni. Az óra végén 
leírtuk, hogy kinek és mit szeretnénk segíteni.

Nagyon tetszettek ezek az órák. Reméljük, részesülhetünk még ilyen 
élményekben.

Pelyva Alexandra, Bene Boglárka 5. osztály

Eredményeink

Körzeti Diákolimpia - Úszás

Nagy Balázs 5. oszt.  - III. korosztály
Hát 100 méter 1. hely
Gyors 100 méter 1. hely
Mell 50 méter 2. hely

Varga Zsanett 5. oszt. – III. korosztály
Gyors 100méter 2. hely
Mell 50 méter 2. hely

Kép: Nagy Balázs

„Háromkirályjárás az Endrődi Tájházban”

Január 14-én szombaton hittanos csoportunk Háromkirályjárást 
mutatott be a zsúfolásig telt Endrődi Tájházban. A meghitt pillana-
tok után a vendégekkel együtt megkóstolhattuk a tájház kemencé-
jében sült lekváros kifl it és diós rétest.Nagyon jól éreztük magunkat.

Farkas Anita és Csahóczki Péter Patrik 4. osztály



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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Szűz Mária Lourdes-i megjelenése
Ünnepe: február 11.

Lourdes a betegek számára sokat jelentő zarándokhely, 
ahol sokan meggyógyultak, de még többen megerősödtek 
a betegségük hordozásában. Szűzanyánk közbenjárását 
kérjük, hogy Isten kegyelmével tudjuk életünk keresztjeit 
hordozni. 

Lourdes-ban egy szegény, tanulatlan 14 éves lánykának, 
Soubirous Bernadettnek 1858-ban, február 11-én jelent 
meg először a Szent Szűz, a városka melletti massabielle-i 
barlangnál. Mária hófehér ruhát viselt, köpenye vakító fe-
hér volt, égszínkék öv volt derekán, mezítelen lábát arany 
rózsa díszítette. Kezében rózsafüzér volt. Tizennyolc alka-
lommal jelent meg a kislánynak július 16-ig, bűnbánatot 
és engesztelést kérve. Március 25-én nevét is elárulta: „Én 
vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.”

Franciaországban gyorsan terjedt a Szeplőtelenül Fo-
gantatott Szűz Mária tisztelete, egyre nagyobb zarándok 
tömeg látogatta a jelenés helyét és az ott fakadt forrást. 
A forrásból napi 120 ezer liter víz fakad fel. A forráshoz 
látogató betegek közt kezdettől fogva tapasztaltak jelen-
tős javulást, sőt gyógyulást. Az egyházi és világi hatóságok 
vizsgálták a jelenéseket és a csodás gyógyulásokat, nem 
tudták természetes okokkal magyarázni.

1862-ben bazilikát kezdtek építeni a forrás feletti 
sziklára, ami 1876-ra elkészült. A barlangba, a jelenések 
helyére Bernadett útmutatásával elkészült a Szűzanya 
márvány szobra, amely a legkülönfélébb méretű másolat-
ban ma már világszerte mindenütt látható. A forrás mellé 
fürdő épült, ahol a zarándokok bűnbánati tisztító fürdőt 
vehetnek.

A testi gyógyulásokat külön orvosi bizottság vizsgálja 
ki. A megmagyarázhatatlan gyógyulások száma sok ezerre 
rúg, ebből azonban 67-et ismer el az Egyház hitelesen cso-
dás gyógyulásnak. Felmérhetetlen a lelki gyógyulások szá-
ma. A jelenés helyén a sok csodálatos gyógyulás igazolta 
Mária Istentől kapott hatalmát. A kicsiny település világ-
hírű zarándokhely lett, ahova milliók zarándokolnak el en-
gesztelni és gyógyulásért, vagy megnyugvásért imádkozni. 
1907-ben az ünnep bekerült a Római Kalendáriumba is.

Szűz Mária első lourdes-i jelenésének napját, február 
11-ét II. János Pál pápa 1992-ben a Betegek Világnapjává 
nyilvánította. Erre az alkalomra Krisztus földi helytartója 
minden évben üzenetet intéz a betegekhez.

Reviczky Gyula: Betegen
(részlet)

Mióta ez a kór lepett meg,
Gyakorlom ezt a nagy türelmet.
Harag, gyülölség, rossz indúlatok
Nem táplálnak; jámbor s szelid vagyok.

Magamba térve elborongok...
Megint egy rejtély, meg nem oldott,
Hogy a betegség, testünk’ törve meg,
Gyógyít merev, kemény erkölcsöket. 
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A belépés díjtalan!
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Tisztelt Olvasó! 

Engedje meg, hogy röviden bemutas-
suk nemzetségünket, az Ugrin/Uhrin–Ko-
vács nemzetséget.

Ugrin nevünk ősi eredete, az ugor 
törzshöz köt bennünket. Az ugorok egyik 
újkori leszármazottai, a lappok a magyaro-
kat saját nyelvükön ma is „ugrin”-oknak ne-
vezik. Ezt az ősi közös nyelvből származó 
szót őrizte meg magának az ó-szláv nyel-
viség is, ahol ez szintén „magyar”-t jelent. 

Kis Magyarországon, az újkori liberális 
politikáig, ez a név (hasonlóan a Széchenyi, 
Kossuth, Petőfi , stb. neveinkhez) történel-
mi védettséget élvezett.  Később szlovák 
nyelvi torzultsággal vált ez a név mindenki 
által felvehető Uhrinná.

A tájnyelvi változások is gyakran űztek 
tréfát nevünkkel. Így volt ez akkor is, ami-
kor kis közösségünk egyik sváb papja a 
nevünkben szereplő „g”- betűt sarfesz esz-
szel írta, majd a rákövetkező magyar pap, 
automatikusan és – nagyon helyesen - „h”- 
betűnek fordította. Ez anyakönyvi kivona-
tokkal igazolható.

Ősiségünk a nagy múltú Csák nemzet-
séghez köt bennünket. A Csákok közvet-
len leszármazottai Szabolcs vezérnek, akit 
Kárpát hazánkba hazatérő őseink Árpád 
után a második nagyvezérként tiszteltek.

Az Ugrin nevet ők, mint mai „kereszt-
nevet” használták, hiszen akkor még nem 
volt divat a kettős név (családi- és utónév). 
Legfeljebb a magasabb rangban lévők 
használták így: Csák nem béli Ugrin. Régi 
naptárainkban fergeteg havának 15. napja, 
Ugrin nap.

A Csákok nagy nemzetsége később 12 
ágra tagozódott. Közülük három ág vált, a 
magyar történelem, jelentős nemzetségé-
vé. Ezek: Kisfaludy-ág (1231), a Duray-ág 
(1302), és a Trencséni-ág (1326). Mindhá-
rom nemzetség birtokai között szerepelt 
az ősi letelepedés székhelye, például Vár 
és Kér. Mi Ugrinok, a Kisfaludy ághoz tar-
tozunk.

A Csákok első két ága legnagyobb 
uralomra IV. László uralkodásának ide-
jén jutott. Trencséni ágon nőtt fel IV. Csák 
Máté, Mátyus-föld urának nemzetsége, 
akik később főleg a Felvidéken szereztek 
birtokokat. 

A Kisfaludy ágon nőtt fel az Ugrinok 
nemzetsége, akik a mai kis Magyarország, 
majd később Délvidék, illetve egy csalá-
don keresztül (Ugrin - Ugron) Erdély terü-
letén kerültek hatalomra.

A Csák Ugrinok nemzetsége is sok 
nagy hazafi t adott Kárpát-hazánknak. Kö-
zülük is kiemelkedik Ugrin kalocsai érsek, 
aki a tatárjáráskor Kálmán herceg mellett 

a magyar sereg egyik fővezére volt. Tisz-
teletére emlék kopjafát avattunk a Muhi 
községben lévő emlékdombon 2010-ben. 
Idén pedig országos történelmi íjász ver-
sennyel emlékeztünk a hősökre...

Nemzetségünk legtávolabbi történel-
mi őse Szent Ugrin Mózes, aki Szent István 
királyunk kortársa volt és még ő előtte avat-
ták szentté. Erdélyből került Kővárra, Borisz 
bojár első embere lett. Sajnos, egy vesztes 
bojár háború után lengyel földre került 
rabszolgaságba. Nagyon sok szenvedést 
követően - többek között három magyar 
Ugrin hadnagy kíséretében -  visszatért a 
régi Kővárra, amit akkor már „Kiiv”-nek ne-
veztek. Itt alapító tagja lett a ma is működő 
Lavra kolostornak. El nem bomlott teste 
Kievben ma is megtekinthető.

Őseink néhány családja nagy valószí-
nűséggel már a török megszállás előtt is 
Endrőd körzetében élt, majd az esemé-
nyek miatt a Felvidékre menekültek, de 
mindig a szabad magyarságért harcoltak.

Később Rákóczi szabadságharcából 
is kivették részüket. Ismereteink szerint, 
a trencséni vesztes ütközet után, dél felé 
menekülvén érkeztek haza. Voltak, akik 
tovább mentek délnek, ahol biztosan ta-
lálkoztak azokkal az Ugrin rokonokkal, 
akik még a tatárjárásban menekülő IV. 
Bélát védték és hősiességük elismerése-
ként kaptak Délvidéken birtokokat. Ma is 
megtalálható Horvátországban Uglijan szi-
getén Ugrinics (Ugrin falva), ahol az „öreg 
Ugrin” hajózta be az ültetvényéről szárma-
zó olíva-olajat. 

Jelenleg Csehországban is élnek hor-
vát vidékekről származó rokonaink, illetve 
szétszóródtunk az egész világba.

Nemzetségünk egyes családjai vissza-
kerülve ősi földjükre, az 1600-as években 
Szuhakállóról behívott „bechuletes” Ko-
vács családdal kerültek rokonsági kapcso-
latba.

A két magyar nemzetség összeolvadt. 
Leányaik és fi aik felnövekvő utódai is igye-
keztek sokat tenni közösségükért! Bár 
kemény harcosok voltak, de mindig töre-
kedtek a békés megoldásra. Munkájukkal 
és buzgó társadalmi tevékenységükkel 
újból kiérdemelték a török hódoltság mi-
att elvesztett nemesi rangjukat, amit a 
„kutyabőr” és nemzetségi címer újraado-
mányozásával honoráltak. Ennek eredeti 
dokumentumait, a kolozsvári múzeumban 
őrzik.

Fontos, hogy immáron a címert, mint 
„Ugrin alias Kovács” kapták, mivel a két 
nemzetség eggyé vált. Nagy családunk 
békítő tevékenységének galamb szimbó-
luma felülírta a Csákok harcias oroszlánját.

Isten éltesse sokáig nemzetségünket 
és minden becsületes magyar embert!

Ugrin András

Ugrinok

Imára alkalmas hely…
(írta: Benkéné Török Mária)

Kimegyek a kertbe, felnézek az égre,
az én imám nem kényszerít térdre,
imára lehet minden hely alkalmas,
templom nem kell hozzá hatalmas.

A természetben egyedül vagyok
Te vagy velem Uram, kéréseim nagyok.
Figyelj mindig rám, s hallgass meg,
Hozzád mindig őszinte leszek.

Elmondom Neked örömöm, bánatom,
ha meghallgatsz, könnyítesz azokon.
Míg Veled beszélgetek Uram
kirajzolódik előttem az utam.

Fohászom Hozzád a magasba száll.
Családomért, Szeretteimért, kiabál.
Elmondom mi minden, foglalkoztat,
tudom, meghallod mind azokat.

Életem kiegyensúlyozott serény,
türelmes megbocsátó vagyok és szerény.
Sorsom súlyát viszem a vállamon,
zokszó nélkül cipelem, s vállalom.

Légy velem mindig Istenem
Én úgy a panaszt nem ismerem.
Ha megsegítesz könnyebb lesz nekem.
Mosolyogva élem az életem, ha Te vagy velem.

Fohász
(írta: Benkéné Török Mária)

Azt kérem Tőled Ó Uram,
hogy adj békét, nyugalmat,
Emberhez méltó életet
Minden Embernek.

Családomnak erőt és egészséget,
boldog békességet,
biztonságot, megélhetést,
és sok-sok nevetést…

Élmények gyűjtését,
s az emlékek őrzését.
Legyen sok derű az Életben.
Béke, nyugalom, minden Emberben!

Azt kérem Tőled Ó Uram,
hogy őrizzem meg az optimizmusom,
bizalmamat minden emberben,
s ne csalódjak a megérzéseimben.

Szerintem minden Ember jónak születik,
szépre-jóra nevelik Szüleik,
ne hagyd, hogy megváltozzanak,
s Téged Ó Uram káromoljanak!



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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A hagyományművelés fogalma 
csak későn került a köztudatba, 
helyette a hagyományápolás és 
a hagyományőrzés fogalmakkal 
találkozunk. De mit is jelent a ha-
gyomány művelése? 

A hagyományművelés a népi 
hagyományok olyan jellegű foly-
tatása, amikor a hagyomány üze-
netét visszük tovább, sok esetben 
levetkőzve a formai dolgokat. Nem 
a népviselet és nem az archaikus 
díszletek jelentik a népszokások 
felelevenítésekor a hitelesség kri-
tériumát. 

Mai társadalmunk egyre na-
gyobb kíváncsisággal tekint az 
őseik hagyományait felvillantó 
népi dramatikus játékok felé. Az 
öntudatra ébredés, a valahova tar-
tozás érzése egyre erősebb a mai 
magyar társadalomban. 

Az iskolák és óvodák általá-
ban a téli ünnepkör szokásaiból 
állítanak össze egy-egy csokrot, 
melyben a legnagyobb hangsúlyt 
a karácsonyt övező népszokások 
kapják. Sajnos a színpadiassá 
váló játékok kimerülnek a formai dolgokban és a legfonto-
sabbat, a Megváltó megszületésének örömét és lelkületét 
nem tudják, vagy nem akarják átadni. „Karácsony Jézus nél-
kül olyan, mint az étel só nélkül.”

Az Endrődi Tájházban már csaknem négy évtizede a 
helyi hagyományok összegyűjtését végzik. Endrőd gaz-
dag folklór hagyatékából kiemelkedik a betlehemes játék 
és a háromkirályjárás. Az archaikus szövegek felkeltették 

a tudomány érdeklődését és ne-
ves kutatók is eljöttek Endrődre. 
A háromkirályjárás felújításának 
fontos időpontja volt 1982, ami-
kor Vaszkó Irén a tiltások ellenére 
megszervezte a népszokás bemu-
tatását. 

A 2000. év elején Dr. Dénes 
Zoltán plébános úr segítségével 
újra elindítottuk a téli ünnepkör 
jeles szokásait megismertető ren-
dezvényeinket. Állandó helyszíne 
a tájház, mert ezek a dramatikus 
játékok felépítésükben, mondan-
dójukban megkívánják, hogy ne 
színpadi produkció legyen. A né-
zők részeseivé válnak a játéknak 
és a karácsony üzenete minden 
jelenlévőhöz közvetlenül jut el. 

2012. január 14-én, Vízke-
reszt után egy héttel újra fel-
csendültek a pásztorok énekei a 
tájházban. A Komádi Színjátszó 
Kompánia betlehemes játékát 
nagy szeretettel fogadtuk és a 
hunyai és gyomaendrődi gyere-
kek háromkirályjárása valóban a 

Messiás megszületésének örömteli hírét hozta a vendégek 
szívébe. A téli ünnepkör népszokásairól Dr. Bartha Elek pro-
fesszor, a Debreceni Egyetem tanára tartott rövid ismertetőt. 
A házszentelést Dr. Dénes Zoltán plébános, egyetemi tanár 
végezte. Az ünnepség közös énekléssel zárult. A tájház ke-
mencéjében sült kelt rétest Lapatinszkiné Mariska néni és 
Rituperné Jolika néni készítette. Rendezvényünket megtisz-
telte Erdős Norbert kormánymegbízott úr és Várfi András 
polgármester úr is. 

Háromkirályjárás az Endrődi Tájházban



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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„1919 elején a községben megala-
kult a Nemzeti Tanács. 

Eleinte a társadalom mindenféle ré-
tege képviselve volt benne. Később a 
szocialisták kerültek többségbe, akik az-
tán átalakultak kommunistává. Gyomán 
semmiféle rendellenesség nem történt, 
amit részben a nyomdászoknak lehe-
tett tulajdonítani. Mert aránylag sokan 
voltak, s politikailag felvilágosultak vol-
tak, s legfőbb erényük, hogy mérsékelt 
irányzatot képviseltek. Bár a kommün 
utolsó szakaszában Szamuely is meg-
jelent Gyomán, de semmiféle erőszak 
nem történt. Az is igaz, hogy a gyomai 
lakosok részéről sem történt semmiféle 
kommün-ellenes mozgalom, mint a kör-
nyéken több helyen. A gyomaiak min-
dent fogadtak úgy ahogy jött. Ugyan-
úgy fogadták az oláhokat is. A hosszú 
háború letargiába döntötte az embere-
ket. Harci kedve nem volt senkinek. Az 
oláhoknak is ez volt szerencséjök, mert 
ellenkező esetben kemény dió lett volna 
nekik a megszállás. 

Az oláh katonaság nagyon siralma-
san nézett ki, nagyobb része bocskor-
ban, félig civil ruhában jött, valóságos 
gyülevész társaság volt. A veresekkel 
lefolyt harcokban hét oláh katona esett 
el, de ahogy mondják, veres katona is 
volt köztök, őket az Öreg temetőben 
közös sírba temették. Az oláh katona-
ság züllöttségét az is bizonyította, hogy 
sok volt köztök a szökevény, állandóan 
szökött katonákat kerestek. Ezek aztán 
bandákba tömörültek és a tanyák közt 
csavarogtak, fosztogattak. Bár az is 
igaz, hogy kerültek köztük oláh katona-
ruhába öltözött magyar csirkefogók is. 

Egyik éjjel a környékemen lévő 
szomszéd tanyákat végig fosztogatták, 
az embereket megverték, a nőkkel erő-
szakoskodtak. Szerencsére nálam nem 
voltak, talán a vasútállomás közelsége 
miatt. Én különben is minden ellen-
állásra fel voltam készülve. De azért 
már nagyon idegesített ez a helyzet. 
Másnap felmentem a községházára, 
jelentést tettem a katonai parancsnok-
ságnál. Éppen ott volt Papp tábornok 
hadseregparancsnok (megj.: Daniel 
Pop generalmajor) akit megismertem. 
Régebben a mi hadseregünknél volt ve-
zérőrnagy (osztrák-magyar közös had-
sereg), érdekes, hogy a vele szemben 
álló kommunista hadsereg - a magyar 
vörös hadsereg - parancsnoka szintén 
ott volt vezérőrnagy, ahol Papp Pop tá-
bornok a háború alatt. A községházán 
találkoztam a parancsnokságon egy 
Peszkáriu - azelőtt Peszkár - nevű bé-
késcsabai adótisztviselőnek a fi ával, aki 
László öcsém iskolatársa volt. Itt most 
mint hadbíró volt beosztva a román ki-

rályi megszálló hadseregénél. Neki is 
elpanaszoltam a fosztogatásokat. Ab-
ban állapodtunk meg, hogy rendezünk 
egy meglepetésszerű hajtóvadászatot 
a csavargó katonákra. Az oláh katonák 
közé jómagam és öcsém fegyveresen 
lettünk beosztva magyar részről. Raj-
tunk kívül még több gyomai lakos volt 
tiszt és altiszt lett beosztva fegyveresen 
a csoportba. A községtől keletre és dél-
re egy egész napos körvadászatot tar-
tottunk. Több száz csavargót szedtünk 
össze. A Debreczeni Iván-féle tanyánál 
néhány oláh katona nem akarta magát 
megadni. A hadbíró kettőt a helyszínen 
agyon lőtt, a többi erre megadta magát. 
Ezek után sokat javult a helyzet. Saját 
részemre kiutaltak egy oláh katonát 
a tanyámra őrnek, ott lakott velünk. A 
fi ú regáti származású volt (Ó romániai  
moldvai-havasalföldi) egy szót sem tu-
dott magyarul, Alaxandru Csomojan volt 
a neve, jó gyerek volt (megj.: a név ma-
gyarul Csomósi Sándor). Így már biz-
tonságban voltunk az oláh kivonulásig. 

Az oláh kivonulás után Gyomán is 
felélénkült a politikai élet, de a válasz-
tások később voltak itt, mint az ország 
többi részén, mert a Tiszántúl utoljára 
szabadult fel a megszállóktól. 

Nagyatádi Szabó Istvánnál szemé-
lyes ismertségbe kerültem (Kisgazda-
párt elnöke, földmívelésügyi miniszter). 
Szerette volna ha képviselői mandátu-
mot vállalok, de én nem éreztem ma-
gam erre megfelelőnek. Meglátásom 
szerint nem megfelelő emberek vették 
körül. Gyomán Zeőke (Szőke) Antal el-
nöki titkárt választottuk meg képviselő-
nek. Több ízben is. Ő utána Andaházi 
Kasnya Béla lett a képviselő. Ennek vá-
lasztásakor történt az endrődi sortűz. 11 
halottal és sok sebesülttel. Ez alkalom-
mal jelen voltam mint választókerületi 

pártelnök. Mint ellenzéknek a választói 
nagy üléseken minden meg volt nehe-
zítve. Az utolsó pártgyűlést tartottuk 
Kondoroson és Endrődön, majdnem 
egy időben. Kondoroson megnyitottam 
a gyűlést, egy órán belül Endrődön is 
meg kellett volna nyitni. Ez még autó-
val is nehéz lett volna megtenni. Mikor 
Endrődre megérkeztünk azon a címen, 
hogy elkéstünk, nem engedték a gyűlést 
megtartani. A vita két perc miatt volt, ez 
is a rádió és a toronyóra ideje között me-
rült fel. Valószínűleg a toronyórát előbb-
re vitték. Ez a hatóság részéről, termé-
szetesen rosszakarat volt. Ehhez járult 
aztán még a véletlen szerencsétlenség. 
Az összegyűlt közönséget a község-
háza udvaráról a csendőrök kihajtották 
a községháza előtti piactérre. Közben 
megérkeztünk a jelölttel aki az ülés be-
tiltásába nem nyugodott bele. Távirati 
úton azonnal a belügyminiszterhez for-
dult engedélyért. Felszólította a közön-
séget, hogy várjanak nyugodtan, az en-
gedélyt meg foglya kapni. A közönség 
csendben, a legnagyobb nyugalommal 
várakozott. Kasnya Béla az autóján állt, 
közvetlen a községháza bejáratánál, 
én meg az autó bal első sárhányójá-
nál támaszkodtam s beszélgettünk. A 
csendőrök a járdán álltak tőlünk 4-5 mé-
ternyire, súlyba tartott fegyverrel. Csak 
az árok volt közöttünk. A község tőlünk 
jobbra helyezkedett el, a szobor körül 
álltak. Ismétlem, a legnagyobb nyuga-
lommal vártak. Egyszer az egyik csend-
őr kezében elsült a fegyver, közvetlen 
előttem, még azt is megfi gyeltem, hogy 
a golyó az árokpartba fúródott. Erre a 
többi csendőr is elkezdett lövöldözni, 
de nem az árokpartba, hanem a kö-
zönségre. A közönség futott ki merre 
tudott. Már jól elfutottak a szobron túl 
is, de a lövöldözés még mindig tartott. 
Mint mindenki én is nagyon meglepőd-
tem. Tőlem jobbra állott egy asszony, az 
felém hanyatlott, megsebesült. Kasnya 
az autóba állva, ököllel a csendőröket 
fenyegette, szidta őket, s lehordta őket 
gyilkos bitangoknak. Attól tartottam, 
hogy sortüzet eresztenek rája, akkor 
pedig én sem menekülök meg, mert a 
hátam mögött állt. Végre a lövöldözés 
megszűnt. A községháza kapuja kinyílt 
és hordágyakat hoztak ki, akkor néztem 
a szobor felé s láttam, hogy sokan hem-
peregtek a földön jajgatva. A várakozó 
közönség teljesen ártatlan volt. Kasnyát 
nagyon bántotta a dolog, akkor ott sok 
mindent meg ígért, később alig tett vala-
mit. A választók elkeseredése nagy volt, 
még az is ránk szavazott aki kormány-
párti lett volna.”

Közreadja: Cs. Szabó István

„Egy nyughatatlan cselekvő ember” - Papp Zsigmond önéletrajza IX.
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A Gyomaendrődi Futball Club 
labdarúgói 2012. január 16-án 
megkezdték a felkészülést a már-
cius 10-én kezdődő 2011-2012-es 
évad tavaszi szezonjára. 

A keret tagjai Farkasinszki 
László és Toldi Balázs irányításával 
láttak munkához. Az egyesület ve-
zetése továbbra is bizalmat szavaz a 
két fi atal szakembernek, hiszen az 
edzőváltás után az őszi utolsó for-
dulókban igen kedvező benyomást 

tettek a vezetőkre a végzett munkájukkal.
Heti négy alkalommal tartanak edzéseket, az első három hét-

ben kettőt a szabadban és kettőt a városi sportcsarnokban, majd 
a harmadik hét után már csak szabadtéri edzések következnek. 
Január az erőgyűjtés időszaka lesz, februártól pedig a hét végi 
edzőmérkőzések teszik változatosabbá a programot.

A tervezett edzőmérkőzések időpontjai:
2012. február 4.    10.30     Gyomaendrődi FC - Nagyszénás
2012. február 11.  10.30     Gyomaendrődi FC - Csárdaszállás
2012. február 18.  10.30     Gyomaendrődi FC - Dévaványa
2012. február 22.  18.00     Mezőtúr – Gyomaendrődi FC 
2012. február 25. 10.30    Gyomaendrődi FC - Szarvas - Nagyenyed
2012. március 3.   10.30     Gyomaendrődi FC - Mezőtúr

Mivel a csapat az őszi eredményt illetően a 13. pozíciót foglalja 
el a tabellán, és csupán egyetlen ponttal előzi meg a kieső helyen 
álló riválisokat, igen nehéz tavasz elé néz, de az elsődleges cél, 
hogy bent kell maradni a Megyei I. osztályban. A TAO-s pályá-
zat révén sikerült ugyan stabilizálni a klub működését, az anyagi 
helyzeten azonban még így is van mit javítani. Célunk megvaló-
sítása érdekében egyaránt keresünk kapust, belső védőt, közép-
pályást és csatárt. Az őszi játékosállományból egyedül a rutinos 
hálóőrre, Szabó Zoltánra nem számíthatunk a tavasz folyamán. 

Az átigazolási időszak 2012. január 21-től február 21-ig tart.

Az utánpótlás csapataink is megkezdték a téli felkészülést, Ők 
heti két futóedzéssel hangolódnak, majd ezt követően a labda is 
előkerül, február második felében pedig számukra is edzőmérkő-
zések következnek a bajnokság kezdetéig.

Ebben az évben tovább ápoljuk a testvérvárosi kapcsolatot 
Nagyenyed labdarúgó egyesületével, ismét vendégül látjuk Őket 
február 24-25-26-án. Ezen a hét végén hármas labdarúgó tornát 
rendezünk, Nagyenyed, Szarvas, Gyomaendrőd labdarúgó csapa-
tai között.

A sikeres téli felkészülés csapataink számára reményt ad egy 
jó tavaszi szereplésre. 

Fülöp  Zoltán

Megkezdődött a felkészülés a 
tavaszi szezonra

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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Olvasóink írják...
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Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Polányi Éva!

A Városunk januári számában meglepődve olvastam a megem-
lékezést Ambróziné Erzsike néniről.

Ritkán járok Endrődre, így a havonta megjelenő folyóiratból ér-
tesülök szülőhelyem vidám, illetve szomorú eseményeiről.

Erzsike nénit gyerekkorom óta ismertem. Sokszor voltam ná-
luk. Fiával, Lászlókával együtt jártunk iskolába. 2010-ben egyik 
írásomban megemlékeztem Lászlókáról. Korábban többször gon-
doltam rá, hogy Erzsike néni jóváhagyásával elküldöm a megemlé-
kezést a szerkesztőségbe. Míg élt, ez sajnos nem történt meg, most 
pótolom ezt a mulasztást.

Amennyiben érdemesnek gondolják a folyóiratban való megje-
lenésre, úgy nagyon megtisztelnek vele.

Köszönettel és tisztelettel: Szulimánné Szurovecz Eleonóra

Ma reggel korán ébredtem. Hétvége 
van, aludhatnék még tovább. Nem tudok. 
Lászlókát láttam álmomban. Frissen mo-
sott, szappan illatú arccal jött felém. Áll-
tam a nyitott kapuban, s vártam rá. Margit 
mama az utolsó intelmekkel látta el, hátára 
vette iskolatáskáját, majd elindultunk. Így 
volt ez minden reggel. Már a nagycsoport-
ba is együtt jártunk. Lászlóka volt az első 
vőlegényem. Az óvodában kezdődött. Min-
denki tudta a környéken, hogy mi jegyesek 
vagyunk, s ebben nem is találtak semmi 
kivetni valót. Húsvétkor mindig Ő volt az 
első locsolóm, senki nem tudta megelőzni. 
Korán reggel érkezett, minden alkalomra 
új locsolóverssel a tarsolyában. Akkor még 
őrizte a falu apraja-nagyja a hagyományo-
kat. Komolyan vettük a húsvéti népszoká-
sokat.

- Kelj fel kicsim, már Lászlóka itt van – 
költögetett édesanyám. Nyújtóztam egyet, 
majd aludtam volna tovább, ha hagynak. 
Nem így történt. Mire Lászlóka beért a la-
kásba, nekem kész kellett lennem a fogadá-
sára. 

- Lászlóka, Lászlóka, egyetlenem - csak 
egyszer hagynál aludni húsvéthéfő reggelen 
– zsörtölődtem. Anyám jókat nevetett raj-
tam, nem vette komolyan. Pár pillanat alatt 
elkészültem. 

Lászlóka ünneplőbe öltözve állt már a 
szobaajtóban. Kezdte mondani legfrissebb 
locsolkodó versét. Nagy álmos szemekkel 
néztem törékeny kis alakját. Kicsi, vékony-
ka fi úcska volt. Égedelem-rossz gyerek. 
Minden szomszéd így ismerte az utcában. 
Ami rosszaságot tudtam akkoriban, azt 
mind tőle tanultam. Megtanított fára mász-
ni, tyúkokat kergetni, szomszédot csúfolni, 
tüzeskedni, sárban dagonyázni. Jó nagyo-
kat nevetett rajtam, amikor az első próbál-
kozásaim nem sikerültek. 

- Zöld erdőben jártam, kék ibolyát lát-
tam, el akart hervadni, szabad-e locsolni? 

- Szabad - mondtam. Hozzáhajoltam, 
mert már akkor jóval magasabb voltam, je-
gyességünk felbontásának is ez lett az oka. 
Túlnőttem rajta. Már egy fejjel nagyobb 

voltam, amikor közöltem vele a lesújtó hírt. 
Másodikosok lehettünk. Továbbra is bará-
tok maradtunk. Felnőtt korunkig. 

 Leültünk az első szobában a szépen 
megterített asztalhoz. Lászlóka nem sokat 
evett. Nem volt nagyétvágyú. A terített 
asztal pedig roskadozott a sok-sok fi nom-
ságtól. Ott illatozott a füstült-főtt, vékonyra 
szeletelt húsvéti sonka, házi kolbász, son-
kalében főtt tojás, Nagytata által frissen 
reszelt torma, fonott kalács, kocsonya, s 
a fi nomabbnál fi nomabb sütemények. A 
mézes krémes, Kata szelet, Kókusz kocka, 
Mágnás-diós pite, Zserbó szelet. Ezek a fen-
séges, páratlan ízek máig bennem marad-
tak, élnek.

- Lászlóka, legalább a sonkát kóstold 
meg – kínálta édesanyám. Nagy nehezen 
kötélnek állt. Lenyelt pár falatot, ivott egy-
két kortyot, majd ment tovább. Az első lo-
csolkodó vendégünk hamar odébb állt. 

- Ezért kellett korán kelni? – tettem 

szemrehányó megjegyzést anyámnak, ami-
kor elment, de Ő csak nevetett…

…sosem láttam anyámat olyan boldog-
nak és vidámnak, mint a Nagyhéten. Jóval 
előtte körbemeszelte a házat. A lakásra rá 
se ismertünk, olyan patyolat-tisztává va-
rázsolta. Sürgött-forgott a konyhában még 
Nagyszombaton is. Szorgosan segítettem, 
amiben tudtam. Vizet hordtam, felmostam, 
habot vertem, vajat kavartam, kóstolgattam 
a fi nom falatokat. Az ínycsiklandozó illatok 
bejárták a ház minden zegét-zugát.

Lászlóka hamar elment. Volt még időnk 
készülődni, a később kelő vendégek foga-
dásáig. A virágos kertben már zöldellt a sok 
tavaszi virág. Ha korán köszöntött ránk a 
húsvét, még a zsenge, tavaszi hajtásokat alig 
virágzó állapotukban találta. Emlékszem 
olyan húsvétokra is, amikor az egész kert 
egy színes-virágos ámulat volt számom-
ra. A kiskonyha előtti terebélyes meggyfa 
hófehér virágkosárral a fején emelkedett 
a magasba. Körülötte illatoztak a kék, fe-
hér jácintok, lila krókuszok, nyíltak már a 
színes-tarka tulipánok, a sárga nárciszok. 
Anyám nagyon értett a virágok, növények 
ápolásához. 

Lászlóka hamar elment.  Ifj úságát még 
megélhette. A felnőttkor küszöbén érte a 
halál. Rákos lett. Nem tudtam elmenni a 
temetésére. Későn kaptam hírt felőle. Szí-
vemben őrzöm emlékét, gyermekkorunk 
ezernyi csínytevését. Az eperfán töltött 
szombat délutánt, a mindenki által utált 
gonosz szomszéd kicsúfolását, a beszakadt 
jégben csurom vizessé vált téli csizmáink 
szárítását, a nyári fogócskát, az utca összes 
gyereke elől féltve őrzött titkainkat, s a min-
dig vidám, kedves, frissen mosott szappan-
illatú arcát. Lászlóka bátorított, biztatott, 
amikor nagy szükségem volt rá. Lászlóka 
égedelem-rosszan is jó gyerek volt. Nagyon 
jó gyerek volt.

Ma reggel korán ébredtem fel. Hétvége 
van, aludhatnék még tovább. Nem tudok. 
Lászlókára emlékezem. 

Békéscsaba, 2010. húsvét előtt

L á s z l ó k a

ifj . Ambrózi László 1957-1980
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A második fordulóban a kreativitásé volt a főszerep. Az ötödi-
kesek levelet írtak a Télapónak, a hatodikosok interjút készítettek a 
Mikulással, a hetedikesek bemutatták a Mikulás egy napját, míg a 
nyolcadikosok a karácsonyról írtak. Nagyon sok ötletes fogalmazás 
született.

A legjobbak voltak: Wéber Dorina 5.b, Dávid Emese 6.b, Derzsi-
Kovács Szávitri Virág 7.b és Korsós Vivien 8.a osztályos tanuló.

A győztesek jutalma az Oxford Kiadó által felajánlott könyvek és 
poszterek voltak, de minden résztvevő hazavihetett néhány apró 
emléktárgyat.

A legjobb kapus

Januárban XIX. alkalommal került megrendezésre a Farsang 
Kupa Mezőberényben. Ezen a napon a 2003/2004-es korosztály 
lépett pályára. A nyolccsapatos mezőnyben a Gyomaendrődi Gyer-
meklabdarúgó Egyesület az előkelő második helyen végzett a kö-
vetkező eredményekkel:

1. Gyomaendrőd - Törökszentmiklós 3:1 (gólszerzők: Szilágyi 
Gergő 2, Pásztor Olivér)

2. Körösladány- Gyomaendrőd 3:0 (gólszerző: Szilágyi Gergő 3)
3. Gyomaendrőd - Orosháza1:1 (gólszerző: Deli Merse)
4. Mezőberény- Gyomaendrőd (elődöntő) 2:0 (gólszerző: Pász-

tor Olivér, 
Kata Patrik)

5. Gyomaend-
rőd - Török-
szentmiklós 
(döntő) 0:1.

A torna legjobb 
kapusa Ugor Dávid, 
a Gyomaendrődi 
Gyermeklabdarúgó 
Egyesület játékosa, a 
Rózsahegyi iskola 2. 
b osztályos tanulója 
lett. 

Az iskola életé-
ről további infor-
mációkat, képeket 
találhatnak az iskola 
honlapján: www.
rozsahegyiiskola.hu

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Mozgásfejlesztő játékok pályázati forrásból

A VICTORIA A GYER-
MEKEKÉRT Egészségvé-
delmi Alapítvány célja: 
A köz-érdekében álló 
gyermekkórházak, gyer-
mekgondozó intézmé-
nyek, hátrányos helyze-
tű gyermekeket segítő 
intézmények – beleértve 
a fogyatékos gyermekek 
gondozására szakoso-
dott intézményeket is 
– segítése, anyagi támo-
gatása, infrastruktúrájuk 
fejlesztése.

A pályázat keretében 
az alapítvány egyszeri, 
vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a ki-
választott intézmények 
részére a megelőzést, 
gyógyítást, gondozást, 
rehabilitációt szolgáló 

vagy ápolási, gondozási körülményeket javító eszköz, gép, beren-
dezés vásárlására.

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány is a nyertesek között 
szerepelt a maximum egy millió forintból 999.919 Ft-ot kapott a 
speciális tagozat 1-8.osztályos tanulói részére. Az összegből moz-
gásfejlesztő eszközöket, beltéri és kültéri játszótéri elemeket kap-
nak. A gyerekek boldogan vették birtokukba a már megérkezett 
csocsó asztalt, Bo Bo Carokat, sporteszközöket. A fejlesztőjátékok 
folyamatosan érkeznek, a tanulók örömmel bontják ki a csomago-
kat. Várják az udvarra a fa játékokat, csúszdát. 

A pályázatot írta: Szentpéteriné Uhrin Ildikó 

Karácsony angolul

A téli projekt keretein belül ismét megrendezésre került az isko-
lánkban lassan hagyománnyá váló angol nyelvű karácsonyi vetélke-
dő. A felsős diákok egy kétfordulós verseny során mérhették össze 
a tudásukat. 

Az első fordulóban különböző karácsonyi szokásokkal, hagyo-
mányokkal kapcsolatos játékos kvíz feladatokat kellett megoldani-
uk a tanulóknak. 

Korsós Vivien átveszi jutalmát az angol verseny végén

A felsősök birtokba vették a csocsót

A mozgáskoordináció fejlődését 
szolgálja a Bo Bo Car 

A legjobb  kapus Ugor Dávid 
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Móra Ferenc: A GYEVI TÖRVÉNY

Gyevit ne tessék keresni a tér-
képen, mert a térképen csak Algyő 
található, egy macskaugrásnyira 
Szegedhez. De hát a makfa mond-
hat, amit akar, a gyevi magyar 
mégiscsak jobban tudja a faluja 
nevét, mint a mappa. A gyevi ma-
gyar itt árulja a sült tököt a kultúr-
palota tövében, a két kűszent lá-
bánál, akiknek nagy örömük telhet 
ebben a déligyümölcsben, lévén 
az egyik Homérosz, a másik Arisz-
totelész. Kérdezem tőle, hová való, 
ezt feleli rá:

- Leginkább csak Gyevibe.
A régi világban szokásban volt 

a nagyeszű magyaroknál a Márton 
gyereket Mártának kereszteltetni, 
hogy a császár lánynak gondolja, és ne öltöztesse angyal-
bőrbe. Valami ilyen huncutság lehetett abban is, hogy Algyő 
Gyevinek nevezte el magát. Gondolta, hogy így majd nem ta-
lálják meg a mindenféle dézsmaszedők.

No de ez a tudósok dolga, én csak annyit mondhatok, hogy 
Gyevi már akkor is Gyevi volt, mikor utoljára járt benne a király. 
Az pedig igen régen volt, mert az utolsó király, aki benne járt, 
Mátyás király volt. („Az pedig még Kossuth atyánknál is régeb-
ben volt, hallja!” - így mondja az én gyevi emberem, akinek 
valahogy olyan, mintha a negyvennyolctól ezer esztendő vá-
lasztana el bennünket. Különben vagyunk ezzel így többen is.)

Elég az hozzá, hogy Mátyásra egyszer ráestellett a szegedi 
határban, ahol nyulászni járt, amihez akkor még nem kellett az 
Eselovics-Palacsivinyi őrgróf engedélye. (Mert így könnyebb ki-
mondani a Pallavicini nevét, mint ahogy az urak mondják.) Va-
lahogy eltévelyedett a kíséretétől, nem volt vele senki az ispán-
ján kívül, aki alatt a nádor értendő, azt ijesztgette tréfás szóval:

- Na, cselédem, hová bújjunk éjszakára, hogy el ne kapjon 
a réztollú bagó?

- Itt van Gyevi egy miatyánkra - emelte meg a süvegét az 
ispán -, ott meghálhatunk, reggel aztán megkereshetjük a töb-
bieket.

- Okos embernek adsz kenyeret, ispán - biccentett rá Má-
tyás a tanácsra.

- Csak adnék, királyom, ha volna - mutatta mosolyogva az 
ispán az üres tarisznyát.

- No, annál szaporábban mehetünk, legalább nem viszünk 
terhet - nevetett a király.

Mentek is szaporán, gyertyagyújtáskor be is értek Gyevibe. 
Tücsökmuzsikás nyári este volt, bujkáló holdvilág úszkált az 
égen, ráérő emberek beszélgettek a leveles kapukban. A fe-
jedelem délceg alakján mindjárt megakadt az asszonyok sze-
me, mondták is fönnhangon:

- Ott is nagy eső járt, ahol ez termett. Hét határban nincs 
ilyen szép szál legény.

- Hallod-e, ispán? - húzta ki magát büszkén a király.
Az ispán még meg se mukkanhatott, mikor valaki nagy alá-

zatosan megszólalt:
- Kivéve a gyevi bírót.
Szép, fehér hajú öregember volt, aki mondta, még a sap-

káját is megemelte hozzá. Összenézett a király meg az ispán, 
de csak elnevették magukat. Ballagtak tovább, be a falu kö-
zepére, ahol nyitott ajtajú ház ajtófélfáján forgácscégért lo-
bogtatott a szél. Ott is ácsingózott egy-két ember, odafordult 
hozzájuk a király:

- Csárda ez, atyafiak?
- Az ez.
- Van-e benne fehér cipó?
- A váci püspök se eszik olyant.
- Kivéve a gyevi bírót - mondták ketten is egyszerre.
- Hát piros bor?
- A török császár se iszik olyant.
- Kivéve a gyevi bírót - kapkodták le a népek a fejrevaló-

jukat.

Az ispán meg akarta kérdezni, miért kell mindenből kivenni 
a gyevi bírót, de Mátyás húzta befelé.

- Gyere, gyere, mert éhes vagyok, mint a farkas!
Hát elverték az éhüket hamar, rántottát ettek kakastejes 

kenyérrel, ittak rá piros bort is, meg is köszönték a vacsorát a 
csárdásnak illendően.

- Ilyen jóízűt se ettek ma Budavárában - ütött a vállára a 
király barátságosan.

- Váljék egészségére, vitéz uram - dörzsölgette össze a kezét 
a gazda, de neki is mindjárt eszébe jutott hozzátenni, hogy: - 
kivéve a gyevi bírót.

- Én bizony nem veszem ki a gyevi bírót se - nevette el ma-
gát a király.

- Hej, dehogynem, vitéz uram, dehogynem! - kiáltotta ijed-
ten a csárdás, s kézzel-lábbal, szemmel-orral egyre integetett 
a sarok felé. A király azonban most már bosszúsan vont vállat.

- Ejnye, de fura falu ez a Gyevi, vigye el a markoláb!
- Kivéve a gyevi bírót - kottyant bele a gazda, de olyan 

sebesen ám, hogy a királynak megint csak nevetésre szaladt 
a szája.

- De bizony azt vigye el legelőbb!
- Márpedig azt nem viszi! - csikorgott ki valaki a sarokból, 

mint a kenetlen kerék. S nyomban ki is gurult a szoba közepére 
egy kis duda formájú ember, akinek szép nagy szélfogó füle 
volt, mint a szentesi korsónak, s azt annál sebesebben mozgat-
ta, minél jobban elfutotta a méreg. - Gyeviben az a törvény, 
hogy a bírót mindenből ki kell venni.

- Ejnye, kutya meg a mája! - csodálkozott el a király. - Hát 
aztán ki hozta ezt a gyevi törvényt?

- A gyevi bíró! - lengette a füleit a dudaember.
- No, szeretném azt a jeles bírót látni! - kacagott a király.
- Hát csak nézzen meg kend - szuszogott a dudaember -, én 

vagyok a gyevi bíró!
- Hát akkor kendet vigye el a markoláb - mutatott rá a király 

-, ezt meg Mátyás deák mondja kendnek.
Az lett ebből, hogy a gyevi bíró mindjárt előrikkantotta a 

kisbírót, és hűvösre tetette a két diákot.
- Ki nem ereszted őket, míg meg nem tanulják a gyevi tör-

vényt!
Ment is a két diák engedelmesen, de kisvártatva lelkendez-

ve futott vissza a kisbíró, mutogatva az összeszorított markát, 
mint az égett sebet.

- Hát te tán parazsat szorongatsz a markodban, hé?! - me-
resztett nagy szemet a bíró.

- Jobban süt ez még annál is - nyitotta ki a markát a kisbíró. 
- Ezt küldik a csárdásgazdának a garabonciások.

Vadonatúj aranyforint volt. Szent László képe az egyik felén, 
gyűrűs holló a másikon, addig csak hallomásból tudtak ilyenről 
Gyeviben.

Meg is szeppent a bíró egy kicsit, hogy mégse lehetnek 
ezek a deákok valami csiribiri emberek. Hazamenet a faluháza 
felé került, bekukucskált a kulcslyukon a két deákra, de nem 
csináltak azok semmi különöset. Papirost szedtek elő a tarisz-
nyából, arra irkáltak-firkáltak; a nagyobb mondta, a kisebb írta.

- Mégiscsak deákfélék lesznek - nyugodott meg a bíró. - 
Majd számon veszem, mire pazarolták a mécsest.

Kürtriadásra, lódobogásra ébredt reggel. Cifra ruhás urak 
sürögtek-forogtak a háza előtt, középen a két deák. Fogja az 
ákombákomos papírt a kisebb, adja neki a parancsot a na-
gyobb:

- Olvasd, ispán, olvasd!
- Gyevi derék népét szívébe fogadja a király őfelsége! - ol-

vassa a kisebb deák.
- Kivéve a gyevi bírót! - mondja a nagyobb.
- Nincs köztük tökkel ütött fejű ember.
- Kivéve a gyevi bírót!
- Azért elrendeli a király, hogy Gyeviben többé senki porciót 

ne fizessen!
- Kivéve a gyevi bírót!
- Minden gyevi ember pünkösd napján az ő vendége le-

gyen!
- Kivéve a gyevi bírót!
- Ezüsttálból aranykanállal egyen!
- Kivéve a gyevi bírót!
- Tíz arany útravalót kapjon! - hajtogatta össze az ispán az írást.
- Kivéve a gyevi bírót! - mondta rá a király, s odafordult ne-

vetve a dudaemberhez. - No, gyevi bíró, ugye, hogy jól meg-
tanultam a gyevi törvényt?

Azzal megsarkantyúzta a lovát, s egyszerre porba veszett a 
kíséretével. (A por nem is változott azóta se.) A gyevi bíró pe-
dig nyekkent egyet, mint a megszúrt duda, betakarta magát a 
fülével, s világéletében ki nem bújt többé alóla.

Ezt pedig annak a bizonyságára írtam, hogy a tekintélytisz-
teletet nem most találták ám ki Magyarországon!
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

Kazinczy Verseny

A Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép Magyar Beszéd” Verseny isko-
lai fordulóját január 17-én a Fő úti épületben tartotta a Kis Bálint Álta-
lános Iskola és Óvoda humán munkaközössége. A felsős tanulók közül 
a következő diákok mérték össze olvasási tudásukat: Szmolnik Alexa, 
Weigert Csenge, Sebők Georgina, Varjú Dániel, Faragó Kitti, Czeglé-
di Renáta, Magyar Mercédesz, Mrsan Petra, Kis Katalin, Uhrin Barbara, 
Czikkely Hanga, Deli Csenge és Magyari Gyöngyi.

A legügyesebben a következő tanulók olvastak: 
5-6. osztályosok közül:
- Szmolnik Alexa: I. h.
- Weigert Csenge: II. h.
- Sebők Georgina: III. h. és Faragó Kitti: III. h.
A 7-8. osztályosok közül:
Magyari Gyöngyi: I. h.
Deli Csenge: II. h.
Czikkely Hanga: III. h. és Uhrin Barbara: III. h.
Felkészítő tanárok: Kónya Márta, Hunya Jolán, Balla Károlyné és For-

gácsné Gyetvai Krisztina

Sikerek a körzeti sakkversenyen

2012. január 04-én, Dévaványán rendezték meg a körzeti sakkver-
senyt, melyen a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodát 13 tanuló képvi-
selte, négy korcsoportban. A verseny nagyon jó hangulatban zajlott és 
minden korosztályban dobogós helyezéseket értek el az intézmény ta-
nulói. Gratulálunk nekik és további sikereket kívánunk!

I. korcsoport:
 Fiú: Békési Bence           II. helyezett
        Andó János Milán   III.helyezett

II. korcsoport:
Lány: Németh Regina   I. helyezett
Fiú:    Szilágyi Bence    II. helyezett
          Csikós Zoltán     III. helyezett

A Kis Bálint Általános Iskola Százszorszép Óvodájának hírei

Óvodánkban a nevelési év első felében szerveztük meg  nagycso-
portos gyermekeink számára a játékos vízhez szoktatást  és úszótanfo-
lyamot, amelyet   Pántya Sándor és Cs.Nagy Lajos szaktanárok vezettek. 
Célunk, hogy gyermekeink megszeressék a vizet, biztonságosan mo-
zogjanak a víz közegében, aktívan vegyenek részt az úszás elemeinek 
elsajátításában. Utolsó alkalommal nyílt napot szerveztünk a szülők szá-
mára, amelyet nagy örömmel és érdeklődéssel fogadtak. 

Térítésmentes különfoglalkozásaink sorában újdonságként szerepel 
a sakk, amelyet Kovácsné Bácsi Ilona tanítónő vezet. A sakkal ismerkedő 
gyermekeket megérintette a játék újdonsága, izgalma, hiszen kivétel 
nélkül nagyon szívesen és aktívan vesznek részt a foglalkozásokon.

A közelmúltból két öröm-
teli eseményről is szeretnénk 
beszámolni. 

A Békés Megyei Hírlap 
rajzpályázatot hirdetett, 
amelynek győztese - több 
mint 400 alkotó közül - a Bre-
ki csoportba járó Tímár Áron 
lett. Nyereménye meglepetés 
volt, hiszen a Hírlap újságírója 
és fotósa személyesen kereste 
fel Áront az óvodában. S az 
igazi meglepetés csak ezután 
következett, hiszen Hevesi 
Imre egy gyermekkoncerttel 
kedveskedett a nyertesnek 
és a többi kis Százszorszépes 
gyermeknek. 

A másik sikerünk is rajz-
pályázathoz kapcsolódik. A 
Mátraterenyei Tamás Bútor 
Faipari Bt. által, óvodák szá-
mára meghirdetett internetes 
pályázaton a mi óvodás gyer-

mekeink rajza kapta a legtöbb szavazatot. A nyertes rajz alkotói: Bácsi 
Henrietta, Földvári Emese, Földvári Nóra, Putnoki Csenge.  A hatalmas 
összefogásnak köszönhetően megnyertük a fődíjat, amely egy 250.000 
Ft-os ovis bútorvásárlási utalvány. Köszönjük szépen mindenkinek a se-
gítségét, szavazatát!

Beszámolónk végén Szeretettel meghívjuk az érdeklődő gyerme-
keket, leendő óvodásainkat  MACI KIÁLLÍTÁSUNKRA, amely megtekint-
hető a Százszorszép Óvodában,  2012. február 2-17-ig, délután 13.30 – 
16.30 óráig.

III. korcsoport:   
Fiú: Piltz Attila           I. helyezett
       Varjú Dániel       II. helyezett
        Miklavicz Ákos  III. helyezett

IV. korcsoport:
Fiú: Polgár András    II. helyezett 
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Eredetileg Johannes Scheffler , mű-
vészi neve szerint Sziléziai Angyal. 
Német katolikus költő, misztikus te-
ológus. Húszévesen orvostudományt 
tanult, majd hercegi orvos lett. Jakob 
Böhm és a sziléziai misztikusok nagy 
hatással voltak rá, ezért katolizált. Csá-
szári orvos, később szerzetes lett.

Most legismertebb művéből, a 
Kerúbi Vándorból olvashatnak részle-
teket. Könyvének címe arra utal, hogy 

Angelus Silesius 
(1624-1677)

a keresztény ember élete itt a földön vándorút, s ezt Isten küldöttje-
ként - kerubként azaz angyalként - akarja végigjárni.

Az eredeti mű hat könyvre oszlik, párverseket tartalmaz. Elem-
zői szerint ezek a versek a költő imaéletének, belső élményeinek 
megfogalmazódásai. Az élmény formát kapott, versek születtek be-
lőlük. Az olvasó megtapasztalhatja ezt az élményt a vers olvasásán 
keresztül, „rálelhet az ihletőre”. 

A Kerúbi Vándor (Helikon Stúdió 1991.) belső borítóján ez 
olvasható:

Angelus Silesius, a misztikus költészet feledhetetlen angyali bo-
lyongója a profán világszerűségből vándorolt az ellentéteket egye-
sítő isteni végtelenség felé. Költészetének  csúcsa a Kerúbi Vándor 
című epigrammagyűjtemény, mely rövid versekben, paradoxonok 
kiélezésével és hirtelen feloldásával képes a legnagyobb mélysége-
ket feltárni, sőt felidézni. Az Angelus Silesius-i párvers egyszerre 
kiterjedés nélküli pontocska és végenincs kozmikus kör, telítettség és 
minden tehertől megszabadult üresség, az isteni lélek átplántálása 
az emberibe és az emberi esetlegességről való lemondás. Mindezek 
formába öntésével Angelus Silesius máig érezhető impulzust adott 
a későbbi korok lírai fejlődésének: csöndes intenzitása ott rejlik No-
valis és Rilke nagy versei mélyén, vagy Pilinszky János lírájában.

Angelus Silesius műve nagyszabású, merész kísérlet a misztikus 
gondolkodói hagyomány lírai formában való megjelenésre. Nem 
kevésbé merész az a kísérlet, amelyre a kötet fordítói vállalkoznak: 
tartalmilag és formailag egyaránt híven visszaadni a Kerúbi Vándor 
hat könyvének legszebb és legfontosabb verseit.

Összeállította: Polányi Éva

 Isten bennem van, és én őbenne
Isten az én tüzem, és én a fény vagyok:
Hát nem vagyunk-e így egészen egy-azok?

 Hogy pillantod meg az Istent?
Isten a fényben él, hová út nem vezet;
Magad légy hát az út, vagy el nem érheted.

 A Gonosz belőled fakad
Isten csak puszta jó: halál és kárhozat, 
S minden gonosz csupán tebelőled fakad.

 Az örök fény
Világló fény vagyok, és szüntelenül égek, 
Olajam Isten és a mécsesem a lélek.

 Nemcsak kenyérrel él az ember
Kenyérrel meg nem élsz: a kenyérben az étek:
Isten örök szava, az élet és a lélek

 Alapjaiban minden egy
Mondják: tér és idő; ez most, az mindörökre:
Mi az: tér és idő, a most, a mindörökre?

 Isten minden, amit kívánok
Isten a fény nekem, az út, a cél, a játék,
Atya, gyermek, fivér: bármi, amit kivánnék.

 Gyermek és Isten
Isten s a gyermek egy: ha gyermeknek nevezlek, 
Istenben rád lelek, s Istenre is tebenned.

 Túl kell jutni minden tudáson
Amit tud a kerúb, az számomra kevés,
Oda repít a vágy, hol nincs megismerés.

 Légy semmi, s ne akarj semmit
Ember, midőn még vágysz, szeretsz, tudsz, létezel, 
Úgy nem vagy még szabad, még rajtad a teher.

 Az isteni vetés
Az Úr szántóvető, szava, mit vet, a szem,
Szelleme az eke, s a szántott föld szivem.

 A Lélek isteni
Mert lelkem Istené; nem tér-idő honos, 
Az Országgal és az Igével azonos.

 Az emberit kell szeretnünk
Hogy nem embert szeretsz, az méltó és helyes:
Mert emberséget kell, hogy emberben szeress.

 Alapjában minden egy és ugyanaz
Mondják: hely és Idő, Pillanat és Öröklét:
Mi hát hely és Idő, Pillanat és Öröklét?

 Az ember Isten hasonlata
Mindarra, amire az Úrnak támad vágya,
Ráismer bennem, mint önnön hasonlatára.

 A Szépség
A szépség fény: minél kevésbé van meg benned, 
Annál förtelmesebb mind tested, mind a lelked.

 A szeretet több a félelemnél
Az Istent félni jó. Ennél is jobb szeretni;
S annál még jobb vele végképp elkeveredni.

 Isten pont és kör
Középpont Istenem, ha köré zárulok:
És kör, mikor belé szeretve szétfolyok.

 Mit tesz Isten a legszívesebben
A legszebb mű, amit Isten véghez vihet,
Hogy egyszülött fiát tebenned szüli meg.

 Apró rejti a nagyot
A pontban ott a kör, gyümölcs a magba zárva,
Világban Istenünk: mily bölcs, ki megtalálja.

 Hogyan jutsz az Egyhez
Ember, vond ki magad az annyiféleségből,
Fordulj Isten felé, és az Egységhez érsz föl.

 Isten semmi és minden
Isten szellem és tűz, és fény és létező, 
És mégis mindezek közül egyik sem ő.

 Semmi sincs a léleknél nagyszerűbb
A lelkemnél nagyobb bármi is lehet-é,
Ha Legnagyobb, az Úr, átváltozott belé?

 A belső nem szorul rá a külsőre
Aki érzékeit befordítja magába,
Hall nem - mondottat is, és lát az éjszakába’.

 Önmagában csak üres hordó a hit 
Szeretet nélkül a hit (ha jól megtekintem)
Üres hordó csupán: kong, hisz bor benne nincsen.

 A legboldogabb szív
Tiszta szív látja Őt, a szent szív ízleli,
Szerelmes szív pedig szállásul kell Neki.
Mily boldog az, aki azon van szüntelen,
Hogy szíve tiszta, szent és szerelmes legyen!

 Hogyan van Isten a Szentlélekben
Kérded, az Úr s Ige Lelkét mint hatja át.
Tudd meg: épp úgy, akár világot Nap világa,
És mint ha vőlegény húzódik nászi ágyra, 
És mint birodalmát király, ha trónra hág,
Miként fiút Atya, tanár az iskolát,
Miként kincs rejtezik a tarló földbe ásva,
Mint vendég érkezik barátja sátorába,
És úgy, mint drágakő az aranykoronát,
Szirommal szórt mezőn mint liliom virágzik,
S mint esti lakomán hogyha a hárfa játszik,
Illatozó olaj egy csöndes mécsesen.
Mint ostya, rejtezőn a tiszta ládikóban,
Mint árnyas kerti kút, mint hűvös gyöngy a borban:
Hol van tehát a szép, mely ennél szebb leszen?

 Végszó
Barátom, most elég. A folytatást ha kérded, 
Indulj, s te légy magad az Írás és a Lényeg.

           Ajánlás

           Istennek,
az örökös bölcsességnek,
a makulátlan tükörnek, 
melybe örökös csodálattal
tekintenek a kerúbok és 
minden boldog
            lelkek, 
a fénynek, mely megvilágosít
          e világon
      minden embert,
     a kimeríthetetlen
forrásnak és minden
         bölcsesség
eredendő kútfejének
   ajánlja és őhozzá
     irányozza ismét
e hatalmas tengeréből
        kegyesen
    elhullatott apró
       cseppeket
a látásának szüntelen
        vágyától
   mindétig haldokló
    Johannes Angelus.
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Február

Halfi lé tejszínes gombamártással

Tonhal fi léket lisztben megforgatunk, és vajon két oldaláról aranysárgára sütjük.
Gombát szeletelünk, vajon megpirítjuk, szardella krémmel ízesítjük és tejszínnel 
beforraljuk. (Sóval óvatosan bánjuk, mert a szardella krém eléggé sós!)
A halat tálra rakjuk és a mártással meglocsoljuk.

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!

FÜLÖP MIKLÓSNÉ BÁLINT MÁRIA 
MAGDOLNA, aki Endrődön élt, 90 éves 
korában január 12-én eltávozott körünk-
ből. Gyászolja családja

GYURICZA LAJOSNÉ DÁVID MÁ-
RIA BRIGITTA, aki Öregszőlőben élt, ja-
nuár 20-án 83 éves korában az Égi hazába 
költözött. Gyászolja családja

HUNYA ISTVÁN, aki Hunya József 
Attila u.22 sz. alatt élt, 82 éves korában 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolja: 
felesége, gyermekei, unokái és a rokonság. 
Temetése Budapesten volt január 6-án.

HUNYA TIBOR tanár , aki Hunya Rá-
kóczi u.30. sz. alatt élt, életének 87. évében 
az Égi Hazába költözött. Gyászolja: felesé-
ge, lánya, veje, unokái és a rokonság

KORCSOK IMRÉNÉ SZMOLA 
ETELKA, aki Öregszőlőben élt, életének 
89. évében az Égi Hazába költözött. Gyá-
szolja családja

†
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.

 Régi endrődi házak

Fényképalbum
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Kedves vásárlóim!
Közeledik a tavasz!

• 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.

IN MEMORIAM

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

Tímár Izabella
óvónő 
1914-2011

Az Ő életében a fenti idézet 
nagyon igaz. Ontotta szeretetét 
másoknak egy életen át. Így nem-
csak igazán élt, hanem a Jóisten 
sokáig éltette. 96 év volt az Ő 
élete.

Tímár Izabella Endrődön szüle-
tett 1914. december 17-én. Édes-
apja Tímár Mihály tanító, édesany-
ja Tímár Mária, a háztartást vezette 
és a kilenc gyermeket nevelte. 
Endrődön járt elemi és polgári 
iskolába. Óvónői oklevelét a Ka-
locsai Iskolanővérek Óvónőkép-

zőjében szerezte, 1943-ban. Mintaóvónői oklevelét a Budapesti 
Állami Óvónőképzőben az 1949-50-es évben kapta meg.

Első munkahelye az erdélyi Bölönheu-Ozsdolaban volt. 1944 
augusztusában az óvodát német sebesült katonák részére le-
foglalták, és el kellett hagynia a falut. Nagy nehézségek árán az 
1942-ben megözvegyült édesanyjához ment Endrődre. Egy évig 
a mirhói iskolában tanított, hogy segíthessen fiatalabb testvérei 
nevelésében, akik még édesanyjukkal éltek. A háború alatt hét 
gyermekről kellett gondoskodnia.

1945-ben Nagyszénásra helyzeték óvónőnek. Onnan pe-
dig Szarvasra, ahol a Damjanich úti óvoda vezető óvónője volt, 
egészen 1950-ig. 1949-ben a Szarvasi Óvónőképző felkérésére 
óvodája gyakorló óvoda lett. 1951-ben a Gyomára áthelyezett 
Óvónőképző gyakorló óvodájának vezetője lett. 1955-ben az 
Óvónőképzőt Gyulára helyezték, és ott folytatta óvónői pályafu-
tását élete végéig.

Életét jellemezte a nagyfokú szeretet. Meghalt húgának fiát 
felnevelte, kitaníttatta és ezen kívül még három testvérét segí-
tette diplomájuk megszerzésében.

1954-ben óvodai szakfelügyelőnek nevezték ki, és ezt a fel-
adatot ellátta 1971-ig, nyugdíjazásáig. Sok szakmai előadást tar-
tott, az „Óvodai Nevelés” programjának kipróbálásában és érté-
kelésében is részesült.

Nyugdíjas éveit Gyulán élte, ahol ajtaja mindig nyitva állt test-
vérei, rokonai, barátai és volt növendékei előtt. Tanítványai osz-
tálytalálkozójára még 94 évesen is önállóan, szellemi frissesség-
gel, vidáman jött el. Szeretett növendékei között lenni. Büszkék 
voltunk rá, mikor 2003-ban mi, növendékek az Aranydiplomát, 
Ő pedig a Gyémántdiplomát együtt vehettük át.

Még betegen is sok látogatója volt, mert annyi szeretetet, jó 
tanácsot kaptunk tőle.

Szeretettel emlékezünk rá.
Húga: Narancsikné Tímár Lujza és

Tanítványa: Fülöpné Gyuricza Katalin
Kép: osztálytársak

„Az önző ember soha nem lehet boldog. 
Aki igazán élni akar, éljen másokért!” 

/Seneca/


