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A tartalomból: ISKOLAI EMLÉKHELY AVATÁSA HUNYÁN

Kedves Olvasók! A főszerkesztő be-
tegsége miatt a júniusi szám később jelent 
meg. Szíves megértésüket köszönjük.

IN MEMORIAM: 
Rojik Gabriella ny. óvónő - 4. oldal 

Rendezvénynaptár - 2. oldal

Gyalogzarándoklat Nagyváradra
8., 10., 20.  oldalak

Önkormányzati hírek  - 3. oldal

XVI. Rózsahegyi Napok - 9., 14. oldal

Szívmelengető, benső-
séges hangulatú megemlé-
kező összejövetelre került 
sor április 28-án a hunyai 
határban azon a helyen, 
ahol valamikor az Iványi-
sori Pogány iskola épülete 
állt. 

Az iskolát 1926-ban 
a Klebelsberg Kunó által 
elindított, Pogány Frigyes 
által irányított népisko-
lai program keretében az 
egyházközség építtette. Az 
iskola megépítése lehetővé 
tette azt – a korabeli sajtó 
megfogalmazása szerint 
- „hogy abban a tanyavi-
lágban egy új és erős köz-
pontját lehetett állítani a 
magyar népművelésnek”. 
A nehéz körülmények kö-
zött élő tanyasi gyermekek 
számára lehetőség nyílt, 
hogy hitüket erősítsék, az 

életben való boldogulá-
sához szükséges alapvető 
tudást megszerezzék.

Az iskola még élő ta-
nítói és tanulói példás 
összefogással - a falu ve-
zetésének támogatásával 
- emlékhely kialakítását 
határozták el. Az emlék-
hely felavatása - megem-
lékező istentisztelet után 
- mintegy 60-70 fő rész-
vételével tartott ünnepség 
keretében történt, mely 
során az alkalomhoz illő 
verseket hallhattunk, s az 
iskola történetét, az akko-
ri körülményeket felidéző 
beszéd hangzott el. 

A kereszttel ellátott 
emlékhelyet Iványi László 
plébános úr szentelte fel.

Vaszkó Miklós

„Nekem mindig az endrődi 
templomtorony volt 
a legbiztosabb hely a 

világon”
Ismét együtt az Endrődiek Baráti Köre 

Egyesület tagjai - 9. oldal
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ÚJ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK

Zsögön Zoltán és felesége Zsögön Renáta, aki az endrődi 
plébánia dolgozója, április 27-én az endrődi Kirendeltségen ál-
lampolgársági esküt tett Toldi Balázs alpolgármester előtt.

Gratulálunk új magyar honfi társainknak. Érezzétek otthon 
magatokat magyarként Magyarországon, Gyomaendrődön!

Felhívás!

A hunyai egyházközség képviselőtestülete elhatározta, hogy a helyi 
lelkészség megalakulásának 100. évfordulója alkalmából emléktáblát 
állít a község két jeles jótevőjének, Schiefner Edének és Grócz Bélá-
nak (bővebben: Városunk, 2011. december; Kik tették le Hunya köz-
ség alapjait?). Ezúton szeretnénk megkérni minden jóakaratú embert, 
hogy anyagi erejétől függően támogassa a kezdeményezést! A temp-
lomban egy perselyt teszünk ki, abba lehet tenni a felajánlásokat. Isten 
fi zesse meg!

a Hunyai Egyházközség Képviselőtestülete

Szeretetben, boldogan - 50 éve

Homoki József és Szovák Edit 50 éve kötöttek házasságot 
az endrődi templomban. Bár Budapesten élnek, május 5-én ha-
zajöttek megünnepelni ezt a szép évfordulót és hálát adni Isten-
nek 50 közösen megélt év minden ajándékáért. Példájuk legyen 
minden fi atalnak szép példa: lehet egy életen át hűségben, sze-
retetben, egymást segítve élni – és csak így érdemes élni. Isten 
éltesse őket!

2012. júniusi rendezvények
Gyomaendrődön és környékén

  Dátum
    2012.

Megnevezés Helyszín Szervező(k)

V. 25.-     VI. 
20;

Csuta György önálló kiállítása
Békéstáji Művészeti Társaság Tagja

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

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

VI. 9;
Reggel-délig

Családi Nap; Kézművesek, ugrálóvár, 
mászóház, foci, családi beszélgetések 
Ebéd: babgulyás (ingyen)

Hunya, Művelődési Ház,
Szt. Erzsébet liget, központ.

Petényi Szilárdné polgármester 
asszony.                  06-66-294-141

VI. 9;13 óra-
Délután
18 órától

Családi Nap; Motorosok, Fúvószenekar,
Tóth Vera, Leblancz Győző és Tóth Éva,
 Bunyós Pityu, Bál: ki meddig bírja!

Hunya, Művelődési Ház,
Szt. Erzsébet liget, központ

Petényi Szilárdné polgármester 
asszony.                  06-66-294-141

VI.18;17 óra Hallható Hang Alapítvány és Városi 
Alapfokú Művészeti Isk. GÁLAMŰSOR

Gyoma, Katona J. Művelő-
dési Közp. Kossuth u.. 9.

F.Hudák Júlianna; 
                                06-66-283-524

VI. 23; 
10 óra

Szt. László búcsú Hunya, Iványi László. 06-20-945-7843
ivanyi@szentgellert.hu

VI. 28; Holló László Művésztelep kiállítása Endrődi Népház,
 Blaha L. u. 21.

Dr. Szonda István; 
06-66-283-524; 06-20-238-0046; 
katonamuvhaz@freemail.hu

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Szerkesztőség

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

A Képviselő-testület három alkalommal is ülésezett ebben a hó-
napban. A rendkívüli testületi ülések időpontja: május 3-a, valamint 
május 16-a volt. Megtárgyalták azokat a napirendi pontokat, amelyek-
ről döntést kellett hozni a május 31-ére összehívott, soron következő 
testületi ülés előtt.

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft . 2011. évi beszámolója
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft . is benyújtotta 2011. évről be-

számolóját a Képviselő-testület elé. A Fürdő Felügyelő Bizottsága az 
ügyvezető által készített beszámolót az alábbi számokkal fogadta el:

-eszköz-forrás oldalegyezően: 54.132 e Ft
-adózás előtti eredmény: -6.205 eFt
-mérleg szerinti eredmény: -6.205 e Ft
A számadatokból látszik, hogy a társaságnál vagyonvesztés követ-

kezett be, ami miatt nem rendelkezik a kötelezően előírt jegyzett tőké-
nek megfelelő összegű saját tőkével. 

A társaság a 2010. év beszámolási időszakát -2.355 eFt veszteség-
gel zárta. Ahhoz, hogy a társaságot ne kelljen átalakítani, vagy jogutód 
nélkül megszüntetni, 8.660 eFt összegben pótolni kell a vagyonvesztést. 

A Liget Fürdő Kft . 2011. évben működési kiadásainak fi nanszíro-
zására 58 millió Ft összegű önkormányzati támogatásban részesült. A 
Kft . ügyvezetője a beszámolóban bemutatta, hogy a kapott támogatást 
a működési kiadások fi nanszírozására fordította.

Napirendi ponton kívül, Poharelecz László, a Liget Fürdő Felügyelő 
Bizottság elnökének javaslatára született döntés a fürdő ügyvezetőjé-
nek személyéről, mivel Vass Ignác mandátuma 2012. május 31-én lejár. 
A döntés értelmében a jelenlegi vezető megbízásos szerződését 2014. 
december 31-ig meghosszabbították.

A Regionális Hulladékkezelő Kft . 2011. évi beszámolójának
 elfogadása, valamint a 2012. évi üzleti terv jóváhagyása
A Regionális Hulladékkezelő Kft  Felügyelő Bizottsága is jóváhagy-

ta az ügyvezető által készített beszámolót és üzleti tervet. 
A 2011. évi mérleg az alábbiak szerint alakult:
-eszköz-forrás oldalegyezően: 79.560 e Ft
-adózás előtti eredmény: 2.382 eFt
-mérleg szerinti eredmény: 2.382e Ft
A Felügyelő Bizottságnak az a javaslata a tulajdonos képviselő-tes-

tületeknek, hogy a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba le-
gyen helyezve. 

A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
fenntartói jogának átadása
A Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója Dr. Ko-

vács Béla azzal a kéréssel kereste meg városunk Képviselő-testületét, 
hogy vitassa meg az intézmény egyházi fenntartásba adását. Ennek oka 
az önkormányzati iskolák állami kézbe vétele. Az igazgató azért szor-
galmazza a gimnázium átadását, mivel a kisebb intézmények félnek 
az összevonástól, illetve a bezárás lehetőségétől. Az intézmény szülői 
közösségének, diákönkormányzatának és alkalmazotti közösségének 
előzetes tájékoztatása alapján, a fenntartói átszervezés támogatása fo-
galmazódott meg.

Az önkormányzati fenntartású intézmények egyházi fenntartónak 
történő átadása közoktatási magállapodás alapján történhet, melynek 
szabályozásáról a közoktatási törvény rendelkezik.

Városunk Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta 
Várfi  András polgármestert, hogy a fenntartóváltást illetően a Szeged-
Csanád Egyházmegye elnökével folytasson egyeztető tárgyalásokat.

A Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofi t Kft . óvo-
dai feladat ellátásának megszüntetése

Kovács Péterné a Kft . képviseletében tájékoztatta a Képviselő-tes-
tületet, hogy a 2012/2013-as nevelési évtől a Margaréta Óvodai Oktató 
Nonprofi t Kft . nem vállalja tovább felelősséggel az óvoda működteté-
sét, s ezért 2012. augusztus 31-vel a közhasznúsági és bérleti szerződést 
felmondja. 

A Képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette, s megbízta a 
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizott-
ságot, hogy folytasson egyeztetést a Kft . képviselőjével az elszámolást 

illetően. A fenntartó az Intézményi Társulás óvodaalapítás átszervezés 
folyamatába - mint kötelezően ellátandó feladatellátást - bevette a Mar-
garéta óvodát is. 

2012. május 31. Képviselő-testületi ülés tartalmából:

A Városi Egészségügyi Intézmény 2012. évi nyári szabadságolása
Az intézmény igazgató főorvosa Dr. Torma Éva kéréssel fordult a 

Képviselő-testülethez, hogy 2012. július 30. napja és 2012. augusztus 
10. napja közötti időpontban az intézmény dolgozóinak egységes sza-
badságolását hagyja jóvá. Az első rendelési nap: 2012. augusztus 13-a 
hétfő. Ez idő alatt a területileg illetékes kórház pedig a működési enge-
délyben meghatározott településekről folyamatosan köteles sürgősségi 
eseteket fogadni. 

Tájékoztatás a 6-os számú háziorvosi körzet 
működtetésével kapcsolatban
A Képviselő-testület hozzájárult Dr. Macsári Judit közalkalmazot-

ti kinevezésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. A 
testületi döntést követően Dr. Torma Éva intézményvezető főorvos az 
egészségügyi szakigazgatási szervnél kezdeményezte a működési eljá-
rás lefolytatását, így Dr. Petrikó Attila megkezdte háziorvosi tevékeny-
ségét a 6. számú körzetben. Kinevezése közalkalmazott háziorvosként, 
határozott időre szól.

Katasztrófavédelmi iroda hasznosítása
Az áprilisi testületi ülésen döntés született arról, hogy a helyi és tér-

ségi katasztrófavédelmi feladatok ellátásához megfelelő gépjármű üze-
meltetését biztosítja Önkormányzatunk. A gépjárművet használatra a 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ajánlotta fel. Az üzemel-
tetéssel járó források fedezetéül a helyi Katasztrófavédelmi Iroda egyes 
helyiségeinek térítés ellenében történő hasznosítása lett kijelölve. Az 
épületben 6 fő elszállásolására van lehetőség, melyet ki lehet ajánla-
ni :1000 Ft/fő éjszaka díj ellenében, rendezvény céljára, pedig szállás 
nélkül alkalmanként 5000 Ft-ot javasol meghatározni Szilágyi Sándor 
irodavezető. (A díjak nettó módon értendők).

A Képviselő-testület elnapolta a döntést a következő ülésig, mivel 
azt javasolta, hogy dolgozzák ki a hasznosítás, a pénzügyi elszámolás 
módját, a számlázásra, a befolyt bevételek elkülönítése szolgáló eljárási 
rendet, valamint végezzenek pontos számításokat az önköltségről is.

Lehóczkiné Timár Irén
Képviselő

KÖZHASZNÚ JELENTÉS
KINCS AZ ÉLET KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
(EGYSZERŰSÍTETT)
2011 évről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (adatok Ft-ban)

NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                                                                                 459.596
Bevételek:
Önkormányzati támogatás                                                                                           -
Pályázat útján nyert pénzösszeg                                                                                  -
Adományok, szponzori támogatás                                                                     100.000
Egyéb bevétel kamat                                                                                              7.831

APEH 1%                                                                                                            49.876
Banki kp felvétel                                                                                                 92.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                                 709.303

Kiadások:
Személyi jellegű
Anyag jellegű                                                                                                     280.364
Kirándulás, ünnepség ajándék ktsg.                                                            197.075
Tárgyi eszköz, fogyóeszköz vásárlás                                                                    9.990 
Bank költség                                                                                                        12.700
Banki kp. befi zetés                                                                                               92.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                                    395.054
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET:                                                                                      314.249

Pénztárban:      764.-
Bankban:   313.485.-

Gyomaendrőd, 2012. 05. 25.
Lehóczkiné Tímár Irén

Kuratórium elnöke



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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Rojik Gabriella
ny. óvónő

(1935-2012)

1935-ben született Rojik Mihály és Placsik Erzsébet első 
szülött gyermekeként Endrődön. Gyermekéveit Öregszőlő-
ben töltötte.

1939-ben megszületett Mihály öccse.
Kisgyermekek voltak, mikor édesapjuk meghalt.
A két árván maradt gyermek felnevelésében nevelőapjuk, 

Hanyecz Vince lett édesanyjuk társa.

Iskolai tanulmányait az Endrődi Katolikus Népiskolában 
kezdte, majd a 7-8. osztályt Békéscsabán és Eleken folytatta.

1949-ben beiratkozott a Szarvasi Pedagógiai Gimnázium-
ba, ahol óvónői tagozaton tanult, majd Gyomán az Állami 
Óvónőképzőben tett szakvizsgát 1952-ben.

1952. július 15-től nyugdíjazásáig, 1990-ig kis megszakí-
tásokkal Békésen az Epreskerti Óvodában dolgozott. 1954 és 
57 között szükség szerint Bélmegyeren, Mezőberényben, és 
Muronyban tanított.

Aktív életét a hivatásának szentelte. Lelkiismeretes, nagy 
szakmai tudással rendelkező, gyermekszertő pedagógus, so-
kak Gabi óvó nénije volt Békésen.

Szabadidejében nagyon sokat olvasott, kézimunkázott, 
publikált szakmai és városi lapokban. Szakmai tudását, tapasz-
talatát önzetlenül, szívesen adta át a szakmát tanuló ifjú pe-
dagógusoknak is. Ehhez szükséges oklevelét 1967-ben kapta 
meg a Szarvasi Óvónőképző Intézetben.

Pedagógiai munkáját a hálás gyermeki és szülői köszöne-
tek mellett, 1976-ban, pedagógus napon az Oktatásügy Kivá-
ló Dolgozója kitüntetéssel a minisztérium is elismerte. 

Az élet szinte gyermekként szólította el a családi háztól, 
ezért nagyon fiatalon megtanulta az önellátást, öngondosko-
dást. Egyedül élte le az életét, de nem magányosan, hisz szü-
leire, testvérére, annak családjára, a munkatársakra, barátokra, 
lelki társakra, jó szomszédokra mindig számíthatott.

Számíthatott így az 5 évvel ezelőtt bekövetkezett betegsé-
génél is, amelyből csodával határos módon felépült hatalmas 
élni akarásának és elszántságának is köszönhetően, természe-
tesen az orvosi segítség mellett.

A tavalyi év novemberében sajnos állapotában hirtelen, 
gyors lefolyású romlás következett be. A gyógyulásban bízott 
ugyan, de mintha ereje már alábbhagyott volna a küzdelem-
ben. 2012. január 31-én délután 3 órakor csendben elpihent.

Hősök Napja 2012.
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„Szállj, szállj szerenád…”

Hagyományainkhoz híven idén is 
közös szerenádot szervezett iskolánk a 
végzős tanulók és tanáraik részvételé-
vel. Május 3-án este 6 órakor felcsendül-

tek a végzős osztályok dalai, s ezt a tanárok egy hangulatos, vacso-
rával egybekötött zenés-táncos esttel köszönték meg a diákoknak. A 
pedagógusok által szépen feldíszített étteremben igazán jó hangu-
latú estét tölthettek el az ünneplők.

„Ballag már a vén diák…”

Május 5-én délelőtt 11 órakor iskolánkban is megszólalt a csen-
gő, jelezve a búcsú pillanatait 137 végzős diákunk számára. Osztály-
főnökeiktől, tanáraiktól, diáktársaiktól búcsúztak, emlékezve az itt 
eltöltött diákévekre. Az ünnepségen könyvjutalomban és igazgatói 
dicséretben részesültek a tanulmányi és közösségi munkában ki-
emelkedő tanulóink, akik Szlota József szakmai igazgatóhelyettes 
úrtól vehették át elismeréseiket. Az idei tanévben is kiosztották a 
legjobbaknak járó díjakat. A Cselei-díjat Király Nikoletta vehette át az 
Országos Szakma Kiváló Tanulója Versenyen elért 6. helyezéséért, a 
Bethlen Alapítvány oklevelét és a vele járó pénzjutalmat kiváló szak-
mai gyakorlatáért Horváth Róbert valamint Ladányi Enikő érdemelte 
ki, míg a Kilenc Farmer Kft. és a Csepp- Tan Kft. pénzjutalmát Szatmári 
István és Lapatinszki Péter vehették át kiemelkedő gyakorlati telje-
sítményükért. Az ünnepség végén a 11. évfolyamos tanulók útravaló 
idézeteit hallhattuk, majd egyszerre mintegy száz lufi  emelkedett a 
magasba jelképezve, hogy „… ma szárnyat bont egy sereg diák…”

Túzoklesen a gyomai kollégisták

Végéhez közeledik a „Környezetkommandó a kollégiumért” című 
mozgalom iskolánkban. A program célja a szűkebb és tágabb élet- 
és lakókörnyezetünk óvása, folyamatos tisztán, rendben tartása. A 
kommandónak minden kollégista önkéntes, aktív tagja. Összefogja, 
szervezi a kollégiumi DÖK Vargáné Varczába Éva nevelő patronálásá-
val, a védnökséget pedig Molnár István Tamás oktatási egységvezető 
vállalta.

A program leglelkesebb tagjai április 20-án délután a dévaványai 
Réhelyi Látogatóközpontba kirándulhattak. A növény- és állatvilágot 
bemutató kiállításon túl a túzok és ősi magyar háziállatok (szürke 
marha, bivaly, rackajuh, mangalica, stb.) megfi gyelésére is lehetőség 
volt.

Tiszás programok a Kihívás Napján

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felkérésére iskolánk eb-
ben az évben is részt vállalt a Kihívás napja programjainak megva-
lósításában. Délelőtt mindkét épületegyüttesben (Hősök út, Selyem 
út) 15 perces mozgásos feladatokat szerveztünk minden óra végén: 
séta az iskola körül osztályonként, zenés torna, ügyességi feladatok, 
foci, kosárlabda, asztalitenisz. Délután a városi szintű programok kö-
zül a kosárlabda és asztalitenisz mérkőzések lebonyolítását vállaltuk.

Környezetvédelmi vetélkedő

Orosházán rendezte meg intézményünk május 18-án a III. Dél-Al-
földi Regionális Környezetvédelmi Vetélkedőt. A versenyen előzetes 
jelentkezés alapján nyolc csapat vett részt Békésről, Gyomaendrőd-
ről, Orosházáról és Szegedről. Csapataink az erős mezőnyben 4. és 6. 
helyezést értek el. A verseny kiemelt témája a „Hungarikumok Ma-
gyarországon”. A csapatoknak előzetes feladatként prezentációt és 
montázst kellett készíteniük, ennek bemutatására a versenyen került 
sor az egyéb érdekes feladatok megoldása mellett. 

Felkészítő tanáraik: Molnár István és Werb Józsefné.

A Tisza Kálmán 
Közoktatási 

Intézmény hírei
Gyomaendrődi Oktatási Egység



VÁROSUNK 2012. június6

A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

JÚNIUSI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 19 órakor, hétköznapokon reggel fél 8-kor
Június 10-én Úrnapkor délelőtt 10-kor és este 19 órakor

Június 3-án vasárnap 8-kor elsőáldozás

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Csak szeptemberben!

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor

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

Június 10-én Úrnapkor reggel 8 óra
Búcsú: június 23-án szombaton 10 órakor

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

péntek-szombat: 18:00-kor. Elsővasárnap 9.30-kor szentségimádás
Júniusban a pénteki misék előtt ünnepélyes Jézus Szíve litánia

Búcsú: június 17-én vasárnap fél 11-kor

JÚNIUSI ÜNNEPEK
  1. péntek:  Szent Jusztinusz vértanú
  2. szombat:  Szent Marcellinusz és Péter vértanúk
  3. vasárnap:  Szentháromság vasárnapja
  5. kedd:  Szent Bonifác püspök, vértanú
  6. szerda:  Szent Norbert püspök
  8. péntek:  Prágai Szent Ágnes
  9. szombat:  Szent Efrém diakónus és egyháztanító
10. vasárnap:  Úrnapja
11. hétfő:  Szent Barnabás apostol
13. szerda:  Páduai Szent Antal áldozópap, egyháztanító
15. péntek:  Jézus Szentséges Szíve
16. szombat:  A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen Szíve
17. vasárnap:  Évközi 11. vasárnap
19. kedd:  Szent Romuald apát
21. csütörtök:  Gonzága Szent Alajos szerzetes
22. péntek:  Nolai Szt. Paulinusz püspök, Morus Szent Tamás
24. vasárnap:  Keresztelő Szent János születése
26. kedd:  Alexandriai Szent Cirill püspök, egyháztanító
27. szerda:  Szent László király
28. csütörtök:  Szent Iréneusz püspök, vértanú
29. péntek:  Szent Péter és Pál apostolok
30. szombat:  A római Egyház első szent vértanúi

Elsőáldozók Hunyán 2012. május 20-án
Bérmálkozók Hunyán 2012. május 12.

Imádkozzunk értük, hogy megmaradjanak az Úr iránti hűségben!

Ima hazánkért

Mindenható örök Isten! Mindenkitől elhagyatva, senkitől meg
nem hallgatva, hozzád fordulunk, aki senkit sem hagysz el és 

mindenkit meghallgatsz, hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgé-
sünket, és segíts meg minket, szegény magyarokat.

Ellenségeink lettek úrrá felettünk, országunkat feldarabolták, al-
kotmányunkat szétrombolták, minket porig aláztak, minden szabad-
ságunktól megfosztottak, és ami romlásunkra van, azt parancsolják 
nekünk.

A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk! Hallgasd meg esedezésün-
ket.

Könyörülj rajtunk a te nagy irgalmasságod szerint.
Ha a sok súlyos csapás a te büntetésed, amelyet bűneinkkel von-

tunk magunkra, bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak! Ha széthúzá-
sunk oka nemzeti szerencsétlenségünknek, vezérelj minket egyetér-
tésre!

Ha hűségünket akartad próbára tenni, tekintsd gyengeségünket
és rövidítsd meg látogatásod idejét!
Add a hatalmat azok kezébe, akik azt Tőled veszik, és a haza
javára használják! Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges és minden 

áldozatra kész fi akat! Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jöven-
dőt!

Nagyasszonyunk és Anyák! Kelj védelmünkre, vedd oltalmadba
örökségedet, pártfogolj minket szent Fiadnál, hogy az ő kegyel-

méből szent István országa újra életre támadjon. Amen.
(Legszentebb imakönyv – görög szertartású, Budapest, 1935.)

(A magyar püspöki kar imája a trianoni döntés után)
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
Angolosaink sikerei

Idén is büszkék lehetünk Szilágyi Melinda 8. a osztályos tanu-
lónkra, aki bejutott a TITOK Oktatásszervező Bt. által szervezett 
háromfordulós idegen nyelvi verseny országos döntőjébe, me-
lyet a Műszaki Egyetemen rendeztek meg május 6-án. A megmé-
rettetésen nyelvtani tudásáról kellett számot adnia és nyolcadik 
helyezést ért el. Gratulálunk!

Tovább bővült az ITK szervezésében (Rigó utcai) nyelvvizs-
gát szerző tanuló köre. Sikeres szóbeli nyelvvizsgát tettek: Iványi 
Dóra 8. a, Papp Virág Daniella 8.a és Szarka Ramóna 8. a osztályos 
tanulók.

Eredményeikhez gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk 
rájuk.

Iskolánk tanulói részt vettek a Bendegúz anyanyelvi verse-
nyen. Az iskolai fordulóból kilenc gyermek jutott tovább a me-
gyei megmérettetésre. Szilágyi Melinda 8. a osztályos tanuló be-
került az országos legjobb négy közé.

Résztvevők: 1. oszt. Tamás Zoé
                                  Szabó Eszter
                                  Kis Ottília
                    2. oszt.   Véha Kíra 
                                  Farkaszinszki István
                                  Földi Imre
                    4. oszt.   Gubucz Szilvia
                    8. oszt.   Ronyec Nikolett
                                  Szilágyi Melinda

Bereczkyné Baranyai Mónika
Szabóné Vaszkó Éva

Sportversenyen voltunk

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskolából indultunk bicikli-
vel a Rózsahegyi Kálmán iskolába. Aznap esett az eső, de azért jól 
éreztük magunkat. Sokan mentünk. A versenyszámokat nagyon 
élveztük, volt futás, váltó futás, távolugrás, kislabdadobás, a leg-
jobban a távolugrás ment.

Csernyeczki Lili futásban bronzérmet szerzett. A lányok csa-
patban is jó eredményt értek el, 2. helyezettek lettek. 

Rómer Vanessza 4.o

Osztálykirándulás

Az osztály ebben az évben Szilvásváradra utazott.
Megnéztük a főbb látványosságokat. Első nap a Szilvásváradi 

Kalandparkban jártunk. Itt próbára tehettük bátorságunkat és 
ügyességünket. Ezután átsétáltunk a Lipicai Lovas Múzeumba. 
Itt nem csak a lovak történelmét tanulmányozhattuk, hanem 
a kiemelkedően szép lipicai lovakat is megtekinthettük. Utána 
buszra ültünk, és elutaztunk a szálláshelyre. Itt az osztály meg-
csillogtatta a focitudását. Mindenki jól érezte magát. Másnap 
elmentünk a kisvasúthoz, ami felvitt minket egy tisztáshoz. In-
nen gyalog folytattuk utunkat az ősember barlangjához. Túrázás 
közben láttunk két foltos szalamandrát. Megnéztük a fátyolvíz-
esést. Ezután ebédelni mentünk egy étterembe. Visszasétáltunk 
a bobpályához. Nagyon jó volt. Bobozás után vásárolhattunk, és 
mindenki kapott egy-egy jégkrémet. Azután indultunk haza.

Végig jól éreztük magunkat. Remélem, jövőre is ilyen jó lesz 
az osztálykirándulás.

Bene Boglárka

Anyák napja

2012. május 7-én iskolánkban Anyák napi ünnepséget tartot-
tunk. 

Elsőként Iványi László atya köszöntötte az Édesanyákat és a 
Nagymamákat. 

Ezt követte az ünnepi műsor. Verset mondtunk, és közösen 
énekeltünk. A műsor után pedig átadtuk a gondosan elkészített 
ajándékainkat. 

Szinte minden Édesanya és Nagymama szemében ott csillo-
gott az öröm és a meghatódás könnye.

Farkasinszki István
 2. osztályos tanuló
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Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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SZENT LÁSZLÓ 
király és hitvalló (június 27)

„Te arcul teljes, szép piros voltál.
Tekintetedben embereknél kedvesb,
Beszédedben ékes, karodban erős,
Lám mindent te ejtesz, ki tevéled küzdik.

Tagodban ékes, termetedben díszes,
Válladtul fogva mindeneknél magasb,
Csak szépséged császárságra méltó,
Hogy szent korona téged méltán illet.

Testedben tiszta, lelkedben fényes,
Szívedben bátor, miként vad oroszlán,
Azért neveztek bátor Lászlónak,
Mikoron méglen ifjúdad volnál.”     

(Középkori ének Szent Lászlóról)

1046 táján szüle-
tett Lengyelország-
ban, apja a számki-
vetésben élő Béla 
magyar herceg, 
anyja Richeza len-
gyel királylány volt. 
Már 4-5 éves korá-
ban hazakerült Ma-
gyarországra, és a 
tiszántúli Bihar vá-
rában nevelkedett. 
Nagyon vallásos 
anyjától kapta mély 
hitét és alázatát. 
Apjától kiváló lova-
gi képzést kapott, 
amit később Káz-
mér lengyel király 
udvarában mélyített 
el igazán. 1061-ben 
tért vissza ismét, de 

hamarosan vissza kellett menekülnie Lengyelországba. 
1064-ben bátyjával, Gézával tért vissza, hogy a lázadó 
Salamonnal harcban leszámoljon. 

A püspökök békítése után ismét Biharban uralko-
dott az ország keleti harmadában. A pogány besenyők 
ellen sikeresen harcolt, katonái csodákat beszéltek hő-
siességéről. Békét sikerült kivívnia a besenyőkkel és 
a kunokkal szemben 1085-ben, 1091-ben és 1092-ben. 
Ünnepelt hősként fogadta el 1077-ben a királyi trónt, 
folytatta Szent István útját. Legyőzte a pogány kunokat, 
megkeresztelte és letelepítette őket. Seregei vitézül 
harcoltak vele együtt, legendák fonódtak köré. (Tordai 
hasadék, Szent László pénze, füve, forrásfakasztás, 
stb.) 

A háborúskodás számára keserű teher volt. Az or-
szágban is rendet teremtett, szigorú törvényeket ho-
zott. Létrehozta a zágrábi püspökséget, a kalocsai 
érseket Bácsra költöztette, az erdélyi érseket Gyula-
fehérvárra, a biharit pedig Nagyváradra. Megalapította 
a Szent Jobb apátságot a Szent Jobb őrzésére. Leánya, 
Szent Piroska, Iréné néven bizánci császárné lett.

1083-ban Szent István, Szent Imre és Szent Gel-
lért szentté avatását szorgalmazta. 1095. július 29-én 
meghalt Nyitra mellett. Földi maradványait előbb a 
somogyvári monostorba, majd a nagyváradi székesegy-
házban temették el. Sírjánál csodák történtek, legen-
dák keringtek csodálatos közreműködéséről csaták-
ban. Ügyét kivizsgálva 1192. június 27-én III. Celesztin 
pápa követe (Gergely bíboros) Váradon szentté avatta.

(Iványi László: 200 éves az endrődi Szent Imre 
templom )

A régi magyarok csatakiáltása ez volt:  
„Uram Isten és Szent László!”

Istent és Szent Lászlót, - Istent és Istenből élő erős 
férfiút: ezt hívták segítségül tatár ellen, török ellen, 

minden ellen. Ezt hívjuk segítségül mi is, ma is, egyé-
ni és nemzeti életünkben egyaránt, minden ellenség 

ellen. Csak ez az egy segíthet rajtunk: Isten, és Isten-
ből élő férfiúság.

Böcskei László nagyváradi püspök behelyezi Szent László 
ereklyéjét a hermába Szent László hermája a nagyváradi ünnepi szentmisén

Szent László zarándokút
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Rendhagyó órák

A 2012. évi Rózsahegyi Napokra ismét hazalátogattak az elszár-
mazott endrődi barátaink. Május 11-én, pénteken délelőtt a Rózsa-
hegyi Iskolában a Baráti Kör tagjai már a megnyitón részt vettek. 
Ezt követően több tagunk tartott rendhagyó órát az iskola tanulói 
és az érdeklődők részére. 

Tímár Imre szimultán sakkozott az erre vállalkozó gyerekek-
kel. Kutasné Bálint Katalin iparművész, kézi szövő (akinek a 30-as-
40-es években a nagyapja híres takácsmester volt Endrődön) a 
szőttesekről beszélt a tanulóknak. Gulyás Péter, a békéscsabai Ás-
ványgyűjtő Kör titkára az ásványok és a kőzetek titokzatos világát 
mutatta be a gyerekeknek.

Szilágyiné Németh Eszter az endrődi tájszavakról vizsgáztatta a 
hallgatóit, akik – el kell ismerni - tudták a választ a tésztalé-levesre 
is, a kankurujázik-ra is, tudták, mi a lecsapintó, mi a keresztűvaló, 
a tajápa, habrigabri, pucuta. Beszélt arról is, hogy az endrődi alap-
szókincs szavai mely felvidéki magyar falvak szóhasználatával mu-
tatnak rokonságot.

Giricz László rendhagyó órájának címe: Itt élned, halnod kell - 
Fejezetek a magyar történelemből. A fejezetek sorban: Honfoglalás, 
Szent István, Szent László, Ómagyar Mária-siralom, Visegrádi hár-
mas királytalálkozó, Nándorfehérvár, Mátyás király, Janus Panno-
nius, Mohács, II Rákóczi Ferenc, 1848- 1849, Trianon, 1956, Szó-
zat.  Zene, vers, képek egysége. A képek kevés kivételtől eltekintve 
Giricz László saját felvételei voltak.

Autóbusz-kirándulás  a világ legszebb  helyére: Endrődre

Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület másnap, 2012. május 12-
én, szombaton helytörténeti kirándulásra invitálta tagjait Endrőd-
re. Az invitálás igen kedvező fogadtatásra talált: az 50 személyes 
buszra 70-en jelentkeztek. De nem volt belőle gond, elfértünk. 

A kirándulás időutazással kezdődött. Az endrődi híd lábánál 
visszaidéztük szülőfalunk középkori történetét, majd a Templom-
zugba való letelepedést: megnéztük az első templom helyét, azt is, 
hol volt a rév, beszélgettünk arról, melyik volt a falu első két utcá-
ja. A piactéren felidéztük Endrőd történetét a két háború alatt, a 
sortüzet. A volt gyógyszertárnál felelevenítettük a 30-as évek fa-

luközpontját: hogy a gyógyszertár előtt benzinkút volt, mert Alapi 
Andor gyógyszerész taxiállomást is működtetett. Akkoriban még 
a Nagy utcán, meg az Andrássy utcán  sorjáztak a szaküzletek: 
fazekas bolt, festékbolt, papírbolt, rőfös üzlet, készruhabolt, bőr-
kereskedés, óra- és ékszerbolt, kerékpárkölcsönző, vaskereskedés, 
gabonakereskedés, és a legszebb: a Homoki-féle emeletes üzlet. 
Ott volt Endrőd ékessége, a „Korona”, amely szálló is volt, étterem 
is, mozi is. Volt, volt, volt… Ezután körbementünk a szép Selyem 
úton, megnéztük az ENCI hűlt helyét. Beszélgettünk az útszéli ke-
resztek jelentőségéről, lementünk a csodaszép Csókási zugba, majd 
beszélgettünk a nagyszövetkezetről, a szövetkezeti malomról, az 
ipartestületről – (1900-ban 726 (!) iparos volt Endrődön).

A kirándulást vezető Ladányiné és Szilágyiné mellett egyre 
többen rukkoltak elő saját élményeikkel. Beszélgettünk, énekel-
tünk. Az öregszőlői iskoláknál koszorút helyeztünk el egykori 
tanítóink emlékére. Ott, ahol egykor Földváry Kálmán bácsi taní-
tott, most a fi a, Földváry Szabolcs vitte az emlékhelyhez a kis ko-
szorút. Décspaskomra érve, még a gépkocsivezetőnk is magához 
vette a mikrofont: elmondta, hogy ő ide járt több évig, és arról is 
beszámolt, hogy az iskolai fenyítőeszközt nekik, diákoknak kellett 
kitermelni az iskola melletti orgonabokorból. A már nem létező 
épületek archivált képeiből a Honismereti  Alapítvány egy - egy kis 
dossziéba összerendezve másolatokat ajándékozott a résztvevők-
nek. A képek részben az endrődi plébánia archívumából, részben 
a Rózsahegyi Iskola iskolatörténeti kiállításáról valók. Köszönjük!

Amikor a buszról leszálltunk, egy népi üdvözlő vers és egy tepsi 
vízenkőtt várt bennünket, majd a Rubin Étteremben együtt meg-
ebédeltünk, s tovább beszélgettünk. Még tombolázásra is jutott idő.

Az iskola által szervezett esti baráti beszélgetésen is még gyak-
ran szóba kerültek a délelőtti élmények. Kedvező fogadtatásra ta-
lált az a javaslat, hogy két év múlva az új endrődi híd felavatásának 
megrendezésével ünnepeljük meg az első híd felszentelésének 100. 
évfordulóját.

Szép volt a nap, együtt voltunk  régiek-mostaniak. „Nekem 
mindig az endrődi templomtorony volt a legbiztosabb hely a vilá-
gon” – mondta valaki a búcsúnál. Ebben mindnyájan meg is egyez-
tünk. 

Németh Eszter

„Nekem mindig az endrődi templomtorony volt 
a legbiztosabb hely a világon”

Ismét együtt az Endrődiek Baráti Köre Egyesület tagjai

Este a Ridegvárosi játszótéren a díjazottak fát ültettek. A gye-
rekek játszhattak zsonglőr kellékekkel, többek között tányérokkal, 
buzogányokkal, ördögbotokkal. A tűzzsonglőrök előadása után fel-
lobbant a tábortűz.

Szombat délelőtt a sporté volt a főszerep. A ligetben ügyességi 
versenyeken együtt játszottak szülők, gyerekek és pedagógusok. A 
sportpályán 8 település 22 csapata 3 korosztályban küzdött a Ró-
zsahegyi Futball Kupáért. A legkisebbek az I. helyen, a másik két 
rózsahegyis csapat a II. helyen végzett. 

Este a tornateremben gálaműsorra került sor. A tanulók jele-
netekkel, táncokkal, versekkel, zeneszámokkal szórakoztatták a 
közönséget. 

Utána baráti beszélgetésre várták a meghívott vendégeket és az 
iskola dolgozóit a Hídfő étterembe, ahol Várfi  András polgármester 
pohárköszöntőjében így fogalmazott:

…Hála Istennek, tudunk ünnepelni… most 21 gyönyörű pro-
dukciót láttunk a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolában. Remek 
volt, gratulálok az igazgatónőnek, gratulálok a felkészítő pedagó-
gusoknak és hát természetesen a gyermekeknek. Kívánom, hogy 
még sokszor jöjjünk itt össze, Endrődön találkozzunk. Legyen ez a 
május közepe mindig Rózsahegyi Nap… 

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

XVI. Rózsahegyi napok
(folytatás a 14. oldalról

A gálaműsor záróképe



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Két éve dédelgetett álom vált valóra 2012. május 3-án. 
Szentmise után az endrődi hívek kíséretével elindultunk 
Nagyváradra letenni alapjait a Szent László zarándokútnak. 
Öten keltünk útra Gyomaendrődről a Körös gátján, hogy 
több napi gyalogmenet után elérjünk Szent László váro-
sába, Nagyváradra. 

Az első napon Újiráz volt a cél, ahol pihenőhelyünk volt. 
A megterhelő meleg és a kissé hosszúra tervezett útszakasz 
próbára tette a fizikai teljesítőképességünket. De elszántak 
voltunk, hiszen az ügy, melynek szolgálatában vállaltuk ezt 
a nem mindennapi teljesítményt, erőt adott. 

Körösladányba érve rövid pihenőt tartottunk, közben 
kaptuk a hírt, hogy Szeghalomról egy maréknyi hívő elin-
dult a gáton Újiráz felé. Hamarosan beértük őket, és a 15 
főre nőtt zarándokcsoport együtt menetelt Újiráz felé. Saj-
nos nekem autóba ülve kellett folytatnom az utat és Újirázon 
bevárni társaimat. 

Esteledett, de az alkonyat szürkeségében megpillantot-
tuk a zarándokokat. Az újirázi hídnál az okányi, a komádi és 
az irázi hívek egy csoportja várta csapatunkat, majd együtt 
felvonulva mentünk a szentmisére.

Másnap pihenő napot tartottunk. Lelkigyakorlaton, kultu-
rális programon vettünk részt és a napot a szentmise zárta. 
Ápoltuk hólyagokkal teli talpunkat és lelkileg is készültünk a 
következő napra.

Szombaton reggel ötkor indultunk Komádi felé az Újirá-
zon csatlakozott hívekkel kiegészülve. Csapatunkban már 
ekkor nemcsak Gyomaendrőd polgármestere gyalogolt, 
hanem az újirázi polgármester, Furák Károly is. Komádiban 
kedvesen fogadtak bennünket, majd reggeli után folytattuk 
utunkat. Magyarhomorog, Körösszakál és végül Körösszeg-
apáti voltak magyarországi állomásaink. 

A határátlépésünk 
a körösszegi vár rom-
jainál volt, ahol arra az 
időre megnyitották a 
zöldhatárt. Ünnepi pil-
lanatok voltak. A ma-
gyar és a román ha-
tárőrség munkatársai 
szívélyes hangulatban 
fogadtak bennünket. A 
határátlépés pillanata 
mindannyiunk számá-
ra életre szóló élmény. 
A 90 éve lezárt határt 
Szent László szellemi-
sége - ha csak néhány 
pillanatra is – meg-
nyitotta, hasonlatossá 
téve az eseményt a le-
gendáiban megjelenő 
csodához.

A körösszegi várhoz 
a magyar történelem 
több fontos eseménye 
köthető, ezek közül a 

legjelentősebb IV. László király története. IV. Kun László ki-
rály gyerekkorának egy részét a várban töltötte, majd saj-
nálatos halála is itt következett be 1290-ben, amikor az éle-
tére törő ellenlábasai a várfalak közelében megölték. A vár 
építészetileg az alföldi téglavárak típusába tartozik, építése 
a 12-13. századra tehető. A megmaradt monumentális lakó-

torony dacol az idővel, reméljük ez az esemény is felhívja a 
figyelmet a műemlék védelmére. 

E rövid történeti kitérő után folytatom zarándoklatunk 
eseményeinek leírását. A váradhoz közeledő csapatunk ki-
sebb, két-három fős csoportokra bomlott, attól függően ki 
milyen tempóban tudott gyalogolni. Este nyolc órára értünk 
a váradi székesegyházhoz, ahol kedves földijeink, Szabó 
Béláék üdvözöltek bennünket. És a csodák folytatódtak. 

Zoltán atya invitált bennünket a székesegyházba, ahol 
a püspök úrral találkoztunk. A püspök atya éppen a Szent 
László csontereklyét helyezte be az ereklyetartóba és mi 
ennek tanúi lehettünk.

A harmadik csodás esemény pedig szálláshelyünk volt. 
A kanonok soron, korának jelentős tudós papja, Rómer Fló-
ris rezidenciáján tölthettük az éjszakát.  A történelemi hely-
szín megindított bennünket. 

Vasárnap, május 6-án zarándoklatunk utolsó állomása a 
Varadinum ünnepség és a Szent László egyházmegye ala-
pításának tiszteletére ajánlott szentmise volt. 

A székesegyházban Böcskei László megyéspüspök ce-
lebrálta a szentmisét, melyen több mint kétezer ember vett 
részt. A püspök atya üdvözölte a zarándokokat és hangsú-
lyozta a Gyomaendrődről érkező zarándoklat jelentőségét. A 
trianoni döntéssel elszakított, nagyváradi egyházmegyéhez 
tartózó Szent Imre Egyházközség újra kapcsolatot terem-
tett Nagyváraddal, a korábbi vallási központtal. A püspök úr 
példaértékűnek nevezte vállalkozásunkat, mely nemcsak a 
gyalogzarándoklat teljesítését jelentette, hanem a korábbi 
kapcsolatok újraéledését is. A szentmise után részt vettünk 
a körmeneten, ahol Szent László ereklyéjét őrző hermát vit-
ték körül. 

Az ünnepség után Várfi András polgármester átadta 
Iványi László plébános, tb. kanonok levelét Böcskei László 
püspök úrnak, melyben meghívta az endrődi Szent Imre bú-
csúra. A püspök úr örömmel elfogadta a meghívást.

A Szent László zarándoklat élő kapcsolódást jelent a 
politikai határok miatt szétszakított, de történelmileg egylé-
nyegű Nagyváradi Egyházmegye és az endrődi Szent Imre 
Plébánia közössége között. Gyomaendrőd és Nagyvárad 
között kulturális kapcsolatok kiépítését segíti a zarándokút 
működése. Városunk nagyváradi gazdasági kapcsolatainak 
kiépítésében is segíthet a Szent László zarándokút, mely 
akár a vallási turizmusban vagy piacbővítésben együttmű-
ködési pontokat jelölhet ki.

Gyalogszerrel Szent László városába
Beszámoló a Szent László zarándokútról



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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Kevésbé ismert Gyomaendrőd tör-
ténetéből az itteni lakosok részvétele az 
1735. évi Szegedinác Péró-féle „kuruc” 
felkelésben. Nos, a közelmúltban kitű-
nő tanulmánykötet és forrásmunka je-
lent meg a CHRONICA BEKESIENSIS 
3. kötet SERES István kiváló, avatott 
történész tollából; „A Károlyi-huszár-
ezred hadkiegészítése a Tiszántúlon 
Szegedinác Péró felkelése idején” (Bé-
késcsaba, 2010.) címmel, a kötet meg-
vásárolható a megyei múzeumban. E 
kötetben számos adat említi Endrődöt, 
Gyomát, ti. az újonnan szerveződött (a 
Szatmári békekötés „háttérmunkása” 
a hajdani kurucgenerális báró Károlyi 
Sándor saját költségén kiállított egy 
huszárezredet, ezután nyerte a grófi  cí-
met) huszárezred már felszerelt egyik 
kompániája (százada) feladatul kapta 
a felkelők szétzavarását. E nagyszerű 
munkához csatlakozik az általam talált 
szórványadat régi íratok között; „Anno 
1735. Szegedinác Péró-féle lázadás 
leverése után amnesztiában részesült 
Gyomai Lakosok Apra Pál, Miskei Já-
nos, Nagy István, Molnár Mihály, nem 
jöttenek vissza a Helységbe; Tóth Já-
nos, Szilágyi István, Csíkos István, 
Pap István, Nyalka János. „1736-ban 
Gyomának 5drb. Farkast kell beszol-
gáltatnia a vármegyének. 1724-ben a 
vármegye panaszolja, hogy a lakosok 
szökdösnek a Felföldre, szomszédos 
vármegyékbe. Gyomáról 18 jobbágy 
szökött meg. 1768-ban Szendrei János 
római katolikus vallású gyomai lakos 
református vallásra tért által a nagyvá-
radi róm. kath. püspöki helynök pana-
szolja; megerőszakolták (megj.: vagy-
is erőszakkal térítették át). 1773-ban 
Gyomán 191 földes gazda, 165 nősze-
mély és férfi  (megj.:vagyis házasok), 
23 testvér egy kenyéren (megj. egy 
háztartásban, nagycsaládban) van 107 
házas zsellér, 81 házatlan zsellér, 45 
szolga és szolgáló (ez utóbbiak több-
nyire hajadonok), igás ökör vagyon 
200 drb., hízott ökör 56 drb., tehén 774 
drb. bornyu 1204 drb., ló 224 drb., csi-
kó, sertés (egy évesnél idősebb) 982 
drb., juh (megj.:ekkor még csak ma-
gyar juh azaz rackajuh volt) 3858 drb., 

lakóház 330, szántás alá vett hold; 
3495 HOLD, (megj.:kis-vagy magyar 
hold 1200 négyszögöl), szárazmalom 
7, kereskedő 1 fő (megj. ez utóbbi 
az iratokban sokat emlegetett „görög 
bótos”). 1774-ben a gyomai és berényi 
helvét hitvallást tartó ekklézsiáknak 
(megj.:reformátusoknak) megengedik, 
hogy imaházaikat kibővíthessék, de 
úgy, hogy erre pénzt erre ne kéreges-
senek. 1775-ben Gyomának lakosait 
kötelezte a vármegye 1531 drb. varjú-
tetem, csókatetem, 4593 drb. verébte-
tem s 1 drb. farkas beszolgáltatására. 

A vármegyében termesztett - így 
Gyomán s Endrődön is - termesz-
tett búzafajták: bánáti, tönkőfejű, tar 
őszi-tavaszi, kétszeres (búza és rozs 
keveréke), tengeri fajták: nagy csövű 
magyar, apró csövű oláh, piros sze-
mű olasz, őszi és tavaszárpa, zab, s 
gyeptörésben köles. Kétszeresből jó-
val több termést nyernek mint tiszta 
búzából. A vármegyei búza a nagyvá-
radi és pesti piarczokon igen keresett 
czikk, a debreczeni hengermalom leg-
többet innet vásárol őrleni valót 1855-
ben. A gyomai búza is nevezetes (még 
1988-ban is a tápiószelei vetőmag ne-
mesítő „génbank” parcellái között ter-
melnek „Gyomai tájfajta” őszi búzát). 
Az itteni búza súlyra, sikértartalmára 
nézve felér a bánáti búzával. Szemre 
ugyan nem nagy, de átlátszó és piros, 
fényes és kemény, egyszóval aczélos, 
továbbá sokerejű fi nomliszt tartalmú, 
sikéres, rendes időjárás és nem egé-
szen hanyag mívelés melett rossz 
búza alig kerül elő innet. A debreceni, 
nagyváradi sütők az itteni búzát leg-
többre becsülik. Csokonai Vitéz Mihály 
Dorottyájában a tánczvigalomban is 
megemlíti az itteni búzát; Így kering így 
lépked Békés vármegyében Az alföldi 
lakos gazda szérüjében, Hét nyolcz 
nyomtató ló, midőn patkós lába tapos 
a világnak legszebb búzájába „Csak 
ott a hiba, hogy koszorús költőnk a pat-
kót a lovakat lábán feledte, tudniillik a 
nyomtató lovak lábárúl a patkót, hogy 
ne törje a szemet. Rozsot vagyis sivó 
rozsot (azaz csak tisztán rozsot) csak 
lovaknak rossz férgek elleni orvosságul 

vagy jókora tavaszi zöld takarmányul 
termesztik kicsiben, egyes gondosabb 
gazdák. A tengerit ugarforduló helyett 
búza alá következő föld készítésül 
használják. Kölest, hol gyepet lehet 
törni szívesen vetnek, házi szükségre 
kis helyen amúgy is termelnek. Gyo-
mán, Tarcsán, Békésen, Gyulán, feltű-
nően sok föld van elfoglalva szőlővel, a 
bor Gyomán, Berényben, Tarcsán, sok 
részint setét, részint világos veres bor 
ezen nagyobb kedvességben részesül, 
főképpen nyáron a szomjúságnak oltá-
sára., kissé fanyar, savankás voltáért 
(megj.: lám-lám a korabeli üdítő ital....)

Az itteni kivált tehetősebb paraszt-
ban van nevezetes adag aristocratia, 
vagyis rátartiság, ezért mondá egy 
tarcsai 6 fertályos (6x8 magyar 
hold=48, 1200 négyszögöles hold) 
gazda, midőn ellene a bírák előtt pa-
naszt emelt cselédje; „Hát ecsém! Nem 
eléggé megbecsültelek és tégedet a te 
szegénységedhez képest? „Az itteni la-
kos magyar barátság és társaság ked-
velő, melynek élvezése közben, főleg 
dolog végezetével késő ősszel és télen 
te sok rossz kerti bor (Arany János: Bo-
lond Istók II. ének, 51/b. veres)”... ők 
dalolnak és boroznak; a karcos vinkó, 
mint fanyar gerezd Kínjába szült...) el-
csúszik az egészségesnek rovására, 
ámde szokott biztatgatással; „igyunk 
biz” ezt komámuram. Tessík fogyasz-
tani, fogyasszuk, hogy a fagy meg ne 
roncsa!” Gyakran az úccárúl behíjják, 
beerőltetik a boros gazdák az ingyen 
ivó vendéget, csakhogy foggyon a bor. 

A nagyidőt látott öreg embereknek 
szinte vallásos a tisztelete; „Öreg em-
ber montta, igaznak kell lenni”! 

Könnyen kaphat ragadnevet bárki, 
Tarcsán Szabó Ferenc, mert asszonyi 
munkákat kedvel csinálni, lett belűlle 
Rokoja Szabó Ferenc. Fiatal gazda 
„megkendezi” az öreg cselédet (megj.: 
„kelmed” az eredete, a mai „maga” 
megfelelője) az öreg cseléd (vagy is 
idős ember) a fi atal gazdát „te”-nek 
szólítja.

Cs. Szabó István

Helytörténeti néprajzi szórványadatok Endrődről, Gyomáról
(18-19. század) I.
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A Gyomaendrődi FC labdarúgói folytatták szereplé-
süket a Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság tavaszi 
szezonjában. A csapat továbbra is hullámzó teljesítményt 
nyújt a bajnokságban. Ez a hullámzó teljesítmény nem-
csak az egyes fordulókra jellemző, hanem egy-egy mér-
kőzésen belül is képes nagyszerűen és rendkívül gyengén 
játszani az együttes. Bebizonyították a lejátszott fordu-

lókban, tudnak szépen és igen eredményesen játszani, majd kiábrándítóan 
ugyanazon a mérkőzésen. Reméljük, az elkövetkező mérkőzéseken a szeb-
bik arcát mutatja majd a csapat a szurkolók felé. Kell még a siker a hátralé-
vő mérkőzéseken is, hogy a kitűzött cél, a biztos Megyei I. osztályú tagság 
megőrzése megvalósuljon.

A lejátszott mérkőzések eredményei:
2012. 04. 28.     Mezőhegyesi SE – Gyomaendrődi FC     2 : 2
                               G.: Toldi B., Csapó Zs.
                               Ifi .:   3 : 1    G.: Csáki L.
      Bátran kezdett a gyomaendrődi csapat, több szép támadást is ve-

zetett, helyzeteket tudott alakítani. Az első negyedóra végére a vezetést is 
sikerült megszerezni. A gólt követően is támadásban maradt a csapat, öt 
perc múltán jött az újabb megérdemelt gól. Ezt követően is támadásban 
maradt a csapat, de sajnos a félidő legvégén a hazaiak szereztek szépítő gólt. 
A második félidőben magához ragadta a kezdeményezést a hazai csapat, 
több veszélyes támadást is vezetett. A vendégek csak védekeztek, néha tud-
tak csak kontratámadást vezetni. A vége előtt 10 perccel góllá érett a nagy 
hazai nyomás, sajnos megkaptuk az egyenlítő gólt. Ezt követően még volt 
egy veszélyes kapura lövésünk, de a hazai kapus hárítani tudott bravúrral. 
Ellentétes félidők után, igazságos döntetlen született.

    
     2012. 05. 04.     Gyomaendrődi FC – Magyarbánhegyesi FC     8 : 2
                               G.:  Csapó Zs.(5), Molnár T.(2), Werle T.
                               Ifi .:   4 : 2    G.: Csapó Zs.(2), Kovács N., Kovács Z.
A ballagások miatt előrehozott mérkőzés számunkra a lehető legjob-

ban alakult, hiszen már az első percekben vezetést szereztünk, majd egy 
szerencsés szituáció után a vendégek egyenlítő gólja következett.  Jót tett 
a mérkőzésnek a vendégek egyenlítése, mert ezt követően a hazaiak igen 
eredményesen játszottak. Sorozatban jöttek a veszélyes támadások és a 
gólok. Az első félidő végére 6-2-es hazai vezetés alakult ki. A második fél-
időben a biztos vezetés tudatában kiengedtek a hazaiak, a mezőnyfölény 
továbbra is megvolt, de a gólok már elmaradtak. Két gólt még így is sikerült 
szerezni. Egy gólgazdag, közönség szórakoztató mérkőzést játszottak a csa-
patok, még ilyen arányban is megérdemelt hazai győzelemmel. Csapó Zsolt 
nagyszerű játékkal ÖT gólt szerzett. 

     2012. 05. 12.     Csorvás SK – Gyomaendrődi FC     3 : 4
                               G.: Molnár T.(3), Csapó Zs.
                               Ifi .:   4 : 4    G.: Dávid I.(3), Csapó P.
Jól kezdődött a mérkőzés, a vendégek már a mérkőzés kezdetétől szebb-

nél szebb támadásokat vezettek. A támadások meghozták az eredményt is, 
a félidő közepére háromgólos előnyt sikerült szerezni Molnár Tibor mes-
terhármasával. A biztos vezetés tudatában kiengedett a gyomaendrődi csa-
pat, és a hazaiak a félidő végén szerzett két góllal szorossá tették a mérkő-
zést, pedig ekkorra már emberhátrányba is kerültek. A második félidőben 
ismét a vendégek kezdtek jobban, sok helyzetet sikerült kidolgozni, de ezek 
ki is maradtak. A félidő közepén aztán góllá érett a mezőnyfölény és ismét 
megnyugtató lett az előny. A mérkőzés végére kettős emberhátrányba ke-
rültek a hazaiak, mégis szépíteni tudtak egy jogos büntetőből. Izgalmas lett 
a végjáték, de az első félidei eredményes játék elegendő volt a győzelemhez.  

    
     2012. 05. 19.     Gyomaendrődi FC – Sarkadi Kinizsi LE     0 : 2
                               G.: ---
                               Ifi .:   4 : 0    G.: Kovács N., Farkas K., Szabó M.(2)
     Veszélyes hazai támadásokkal indult a mérkőzés, több nagy gól-

szerzési esély is kihasználatlanul maradt. A félidő közepén a vendégek egy 
kontratámadás után megszerezték a vezetést. Ezt követően a hazaiak nem 
tudtak újítani, és az első félidő végén egy újabb kontrából a vendégek ismét 
gólt szereztek. A második félidőben a Sarkad az eredmény tartására ren-
dezkedett be, csak a védekezéssel törődött, de a hazaiakban nem volt átütő 
erő a támadások hatékony vezetésére. Gyenge és erőtlen hazai teljesítmény 
mellett a vendégek két támadása elegendő volt a mérkőzés megnyeréséhez.     

     
     2012. 05. 26.     Kondorosi TE – Gyomaendrődi FC     6 : 0
                               G.: ---
                               Ifi .:   5 : 0    G.: ---    
Az egyik bajnokesélyes csapat otthonába látogattunk, bízva a tisztes 

helytállásban. A hazaiak irányították a mérkőzést, de ha sikerült a szorí-

Labdarúgó hírek a Megyei I. osztályból

tásból kijönni, szép támadásokat vezettünk. Az első félidőben két pont-
rúgásból két gólt kaptunk, ami jobb helyezkedéssel elkerülhető lett vol-
na. A második félidőben is a hazaiak akarata érvényesült, több veszélyes 
támadást vezettek, és újabb két gólt szereztek a félidő első felében. Ezt 
követően rendkívül fegyelmezetlenné vált a csapat, igaz a játékvezető is 
borzolta a kedélyeket több vitatható ítéletével. Egy ilyen ítéletet követően 
két gyomaendrődi játékost is kiállított a mérkőzés bírája. A Kondoros ki-
használta a kettős emberelőnyt, két újabb gólt szerezve magabiztos győzel-
met könyvelhetett el. A mérkőzés végén még egy vendégjátékost kiállított a 
játékvezető, így nyolc emberrel fejezte be a mérkőzést a gyomaendrődi csa-
pat. Ez a sok kiállítás kihatással lehet a következő fordulók eredményeire is.

Fülöp Zoltán

ULTRAHANG Közhasznú Egyesület a Korszerű Egészségügyi Szolgáltatásért
5500. Gyomaendrőd, Fő u.187.
Adószám: 18388903-2-04.

          Egyszerűsített éves beszámoló 2011. év ezer forint

Sorsz. Megenevezés 2010 2011

1 Befektetett eszközök 5121 5121

2      Immateriális javak 0 0

3      Tárgyi eszközök 5121 5121

4      Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

5 Forgóeszközök 530 513

6      Készletek 0 0

7      Követelések 0 0

8      Értékpapírok 0 0

9      Pénzeszközök 530 513

10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5651 5634

11 Saját tőke 604 587

12      Induló tőke / jegyzett tőke 0 0

13      Tőkeváltozás / eredmény 583 604

14      Lekötött tartalék 0 0

15      Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 21 -17

16      Táérgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0

17 Tartalék 5017 5027

18 Céltartalékok 0 0

19 Kötelezettségek 30 20

20      Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

21      Rövid lejáratú kötelezettségek 30 20

22 FORRÁSOK ÖSSZESEN 5651 5634

                Kimutatás a vagyon 
felhasználásáról

ezer forint

Megnevezés Előző év Tárgy év Változás

2010 2011

Saját tőke összesen 604 587 -17

Induló tőke 0 0 0

Tőkeváltozás 21 -17 -38

 / a tőkeváltozásra ható 
tényezők
a tevékenység előző évi 
eredménye

21

Tárgy évi eredmény 21 -17 -38

  / eredményre ható 
tényezők
a) működésre kapott 
támogatások

30 10 -20

b) egyéb bevételek 18 18 0

c) működési költségek 58 38 -20

Kimutatás a cél szerinti 
juttatásokról

ezer forint

Támogató 
megnevezése

Támogatott cél Támogatás

összege

Önkormányzati 
Támogatások

0

0

Magánsz. által nyújtott 
támogatások

10

Működési költségek kifizetése 10

Közületek által nyújtott 
támogatások

0

0
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Olvasóink írják...
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Amit Isten egybekötött...

ifj . Hencz Gyula és Csényi Edit május 26-án kapták Isten áldását 
köcsönös szerelmükre az endrődi templomban. 

Ugyancsak május 26-án Hunya Péter és Balczó Andrea is 
részesült a házasság szentségében és az Isten áldásában az endrődi 

templomban 
Kívánunk nekik sok boldogságot, életükre Isten áldását!

ULTRAHANG Közhasznú Egyesület 
A Korszerű Egészségügyi Szolgáltatásért
5500. Gyomaendrőd, Fő u. 187.
Adószám: 18388903-2-04.

2011. évi Közhasznossági jelentés

Az Egyesület a Pk. 60.082/2004-es számon, 2377-es tételszámon 2004. 
szeptember 07-én a Békés Megyei Bíróságon került bejegyzésre.

Az egyesület tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabili-

tációs tevékenység
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
Tudományos tevékenység, kutatás
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Emberi és állampolgári jogok védelme

Szöveges beszámoló a 2011. évi közhasznú tevékenységről

Az egyesület valamennyi kiadása az alapító okiratban meghatározott célok 
megvalósításának érdekében merült fel.

A 2005. évben megvásárolt ultrahang készülék üzemeltetésére a 
gyomaendődi Városi Egészségügyi Intézménnyel együttműködési szerződést 
kötöttünk. Az együttműködési szerződés értelmében az egyesület a Városi 
Egészségügyi Intézményen keresztül a készüléket a lakosság egészségügyi ellá-
tására rendelkezésre bocsátotta.    

 Az egyesület vezetősége két alkalommal ülésezett ahol a vezetőségi tagok 
megvitatták az éves beszámolót és a következő időszak munkatervét és költ-
ségvetését.

Az egyesület egy alkalommal tartott közgyűlést ahol a tagság megvitatta és 
jóváhagyta az éves beszámolót a következő évi költségvetés tervezetét, döntött 
a pénzeszközök gyűjtésének és felhasználásának módjáról.

Az Egyesület 2011. évben közületektől és a helyi önkormányzatoktól tá-
mogatást nem kért és nem is kapott. A magánszemélyektől kapott 10 eFt tá-
mogatást működésének fi nanszírozására használta fel.

Az egyesület 2011. évben a központi költségvetésből és annak alrendsze-
reitől támogatást nem kért és nem is kapott.

Az egyesület tisztségviselői tevékenységüket önkéntes munkában végzik, 
ezért díjazásban nem részesülnek.

Gyomaendrőd, 2012. május 23.
Dr. Farkasinszki Erzsébet elnök

Amim van…
(írta: Benke Mária)

Amim van, elfér a tenyeremben,
sorsom szorongatom a kezemben,
összezárt marokkal álmodom
már nem rágódom a tegnapon…

Minden, mi szép volt életemben,
sok-sok emlék, élmény a szívemben,
mind-mind magamban hordozom
álmodozom a holnapon…

A múltam emlék már csupán
emlékeim rakosgatom sután,
a jelenem, s a tegnapom.
A jövőt színesben álmodom… (2011. július 24.)
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dulópontjairól tartott előadást és vetített képeket.
Gulyás Péter ásványgyűjtő az ásványok keletkezéséről, rendsze-

rezéséről, drágakövekről beszélt és egyes darabokat a tanulók ke-
zébe adta.

Kutasné Bálint Katalin népi iparművész, kézi szövő mesélt 
endrődi kötődéséről, majd egy kisfi lm segítségével bemutatta a 
szövés folyamatát.

Tímár Imre szimultán sakkpartit játszott a vállalkozó szellemű 
tanulókkal.

Az iskola pedagógusai vezetésével két csoport ismerhette meg 
alaposabban Rózsahegyi Kálmán életét, munkásságát. Hallhatták 
hangját, láthatták falusi tanítóként a Süt a nap című fi lmben.

Egy harmadik csoportban pedig népi játékokat készítettek: 
rongybabát, zúgattyút és sárkányt.

Az alsó tagozatosok vegyes csapatokban foglalták el az épület 
többi részét és a ligetet. Kincset kerestek, gólyalábaztak, gyöngyöt 
fűztek, társas játékoztak, origami és zenés torna foglalkozáson ve-
hettek részt és még kókuszgolyót is készítettek. 

A foglalkozások után az iskola közössége és a vendégek az udva-
ron gyűltek össze díjátadásra és eredményhirdetésre.

Az idén Rózsahegyi-díjat kapott Gellai József tanító és Nagy Il-
dikó énektanár.

A Szent Imre-díjat Kurilla Zoltán 7. osztályos tanuló érdemelte 
ki. 

A hagyományos Rózsahegyi vetélkedő győztesei a 6. a és 8. a 
osztályok maximális pontszámot értek el. 

Illyés-Szabó Anna mesemondó egy népi köszöntő éneklésével 
csalogatta a közönséget a délutáni mesehallgatásra.

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Május 11-én kezdődött a XVI. Rózsahegyi Napok rendezvény-
sorozata. A vendégeket az iskola tanulói népdalokkal és verssel kö-
szöntötték. Farkas Zoltánné igazgatónő beszélt a névadóról, majd 
unokáját, Rózsahegyi Marikát mutatta be és felkérte, hogy mondja 
el köszöntőjét:

Szép jó reggelt, mindenkinek!

A kedves vendégeknek, a tanári karnak, a mosolygós növendé-
kek hadának és szép jó reggelt Neked is, édes nagyapám.

Ha nekem örömöm van, körbehordom, 
hogy fényét mindenki lássa.
Szemem ragyogását adom,
szívem kitárom a világra.
Én nagyon szeretek Gyomaendrődre jönni. Bár én budapesti 

vagyok, meleg lesz a szívem tája, ha Endrőd felé közeledek. Vala-
hogy másképp süt a nap és jobb ízű a levegő is: azt hiszem, ezt az 
örömet nagyapámtól örököltem. 

Különleges hely ez a Gyomaendrőd, és ehhez szoros köze van 
az iskolátoknak. Ti talán nem is tudjátok, hogy milyen jó iskolába 
jártok. Én sokfelé jártam a világban, megfordultam amerikai isko-
lákban is. Lehet, hogy gazdagabbak, de amit itt kaptok szeretetben 
és tudásban, azt nem kapnátok meg máshol. 

A nyílt órákon már sokszor elmondtam, attól a naptól kezdve, 
hogy ennek az iskolának átléptétek a küszöbét, már semmi sem le-
hetetlen számotokra. Rajtatok múlik, hogy mi lesz belőletek, hová 
visz az út és hol van a vége. Cél a csillagos ég. 

Egyszer egy repülőgép anyahajón jártam. Büszkén sorakoz-
tak egymás mellett a csillogó, karcsú hadirepülők. Ezek, ha kell, 
parancsra felszállnak, akár a vaksötét éjszakában, akár a háborgó 
tengeren. Felszállnak és elvégzik a feladatukat, majd visszatérnek a 
zsebkendőnyi kiinduló helyükre a hajó fedélzetén. Tudják a pilóták 
mi a feladatuk, megtanulták a leckét jól. 

Remélem, hogy ti is félelem nélkül, jól felkészülve szárnyaltok 
majd a kitűzött cél felé, amikor eljön annak az ideje. Azt kívánom, 
hogy biztosan támaszkodjatok majd a tudásotokra, amit itt meg-
kaptatok. Azt akarom, hogy tudjátok, ide mindig visszatérhettek. 
Ez a hadihajó, a ti hajótok, és ezen a zsebkendőnyi helyen szere-
tettel, segíteni akarással várnak vissza titeket, mert ez az iskola egy 
összetartó közösség.

Hogy a nagyapám mindig rajtatok tartja majd a szemét, abban 
biztos vagyok.

A Rózsahegyi Napokat most megnyitom, kívánok mindenkinek 
jó szórakozást, Isten áldjon meg mindnyájunkat!

A kedves szavak után a vendégek és a felsős tanulók rendhagyó 
órákon vettek részt.

Dr. Szilágyi Ferencné a tájszavak eredetéről, a felvidéki és az 
endrődi szavak kapcsolatáról mesélt.

Giricz László a magyar történelem fontosabb eseményeiről, for-

Itthon maradt a Rózsahegyi Kupa

Egy egész férfi brigád segített a Rózsahegyi-díjas Gellai Józsefnek

Díszvendégünk, Rózsahegyi Marika a megnyitó ünnepségen

folytatás a 9. oldalon
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A róka, avagy barátság és testvériség…
(írta: Benke Mária)

Egyszer volt, ta-
lán igaz se volt, 
mese volt…

Volt egy nagyon 
ravaszdi róka, aki 
magányosan járta 
az erdőt, s egyre 
szegényesebb volt 
az élelmezési lehe-
tősége. Már dele-
lőre járt, tűzött rá 
a nap, éhes is volt 
nagyon, egy bokor 
tövébe lehevere-
dett, s azon tanako-
dott, hogy juthatna 
élelemhez. Egyszer 
csak egy pacsirta 
szólalt meg a bokor 
egyik ágán a feje fölött…No gondolta, ez a fél fogam-
ra se elég, de mégis több a semminél, lecsalogatom és 
befalom előételnek.

Nyájasan szólította a pacsirtát.
- Szép napot neked, te kedves, szeretetreméltó ma-

dár.
A pacsirta kissé gyanakodva fogadta ezt a nagy 

kedvességet, de azért válaszolt a rókának:
- Neked is szép napot, róka koma, pihengetsz?
- Iiiigen, de valójában gondolkodom…
- Min gondolkodsz oly nagyon? – kérdezte a madár
- Azon, hogy vajon hallottad-e, hogy az Úr Isten pa-

rancsba adta éppen tegnap, hogy minden állat ba-
rátja, testvére legyen egymásnak…

A pacsirta nagyon meglepődött, majd válaszolt:
- Nem, nem hallottam.
- Hát persze – mondta a róka szelíden, nem min-

denki hallja meg Isten szavát. Én meghallottam, és azt 
gondoltam, hogy veled kezdhetném mindjárt a barát-
kozást. Szállj le kérlek ide az orromra, hadd adjak egy 
puszit a csőrödre barátságom jeléül…

A pacsirtát nem ejtették a fejére, gondolta, hogy a 
ravaszdi valami rosszban sántikál, így elkezdte a fejecs-
kéjét jobbra, balra, majd már csak balra billegetni.

Meglátta ezt a róka, s megkérdezte:
- Hát te mit forgolódsz olyan nagyon, miért nem 

szállsz le hozzám barátkozni, ahogy kértelek?
- Hát azért forgolódom, mert balról nagy sietve fe-

BARÁTAIMNAK!

Avagy a falra hányt borsó tipikus esete

„A 2012. március 26-i Országgyűlés, a kuláküldözés ide-
jén tönkretett magyar gazdák emléknapjává nyilvánította 
június 29-ét

A határozatban az Országgyűlés elítéli a kommunista dik-
tatúra idején a magyar középparasztsággal szemben tanúsított 
kegyetlen üldöztetést és megkülönböztetést. Emellett javasolja, 
hogy a kuláküldözés történetéről és körülményeiről rendszere-
sen, méltó módon emlékezzenek meg, hogy a fi atal nemzedékek 
megismerhessék a középparaszti réteg szenvedését MTI-közle-
mény

A alábbi, 2010. évi június 23-án létrehozott LVI. törvény már 
előre vetítette, hogy a Kommunista korszak tettei megítélésében 
is, - az elkövetkező időben - a korábbihoz képest, reálisabb meg-
közelítésre lehet számítani.

A törvény címe:A nemzeti szocialista és kommunista 
rendszerek bűneinek nyilvános tagadása

BTK 269/C. § Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szo-
cialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás 
és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe 
vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntettet követ el…. 

Még korábban, már született egy hasonló emléknap: A Ma-
gyar Köztársaság Országgyűlésének 2000. június 13-án elfoga-
dott 58/2000. (VI. 16.) sz. határozata rendelte el,  hogy minden 
év február 25-én tartják a Kommunizmus Áldozatainak Emlék-
napját.

Endrőd szempontjából a viszont leghúsbavágóbb esemény, 
az írásunk elején ismertetett, - a tönkretett Magyar Gazdák 
Emléknapja.  A hajdani atrocitások azok, melyek mondhatjuk, 
szeretett falunkat a porig sújtották. De ennek említése több ba-
rátunkban még mindég viszolygást kelt. Rájuk gondoltam a 
falra hányt borsó emlegetésével.

Viszont hála Istennek, azon barátaink száma igen sok, akik 
átérzik ennek az ügynek fontosságát, szívükben és tettükkel ké-
szülnek a méltó megemlékezésre.

Üdvözlettel: Szabó Béla

lénk tart egy óriás komondor, egy kuvasz és egy véreb, 
szimatolják a levegőt és közelednek.

- Miiicsoda? – kérdezte riadtan a róka.
- Merről jönnek? – közel vannak? - mikor érnek ide?
- Hááát balról jönnek sietve, nemsokára ideérnek, és 

akkor nekik is elmondhatod, hogy mit üzent tegnap az 
Isten.

A róka uccu nekiiramodott jobbra, de a madár utá-
na szólt:

- No, de róka koma! És a barátság, a testvériség? – 
hát nem akarod  tőlük is megkérdezni, hogy hallották-e.

- Nem, nem, tudod nagyon kevés állatnak adatik 
az meg, hogy meghallja az isteni szót, és már futott is, 
ahogy a lába bírta.

A pacsirta a hasát fogta úgy kacagott, hogy túljárt 
a ravasz róka eszén…
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

A békéscsabai Szigligeti Óvoda nevelési értekezlete 
intézményünkben

2012. május 4-én a békéscsabai Szigligeti Óvoda pedagógusai 
hospitációs napon vettek részt a Kis Bálint Általános Iskolában és Óvo-
dában.

Bemutattuk nekik integrációs pedagógiai rendszerünket, és annak 
helyi működtetését.

A vendégek megismerhették, hogyan segítjük az óvoda-iskola át-
menetet.

Megmutattuk a kompetencia alapú oktatás és óvodai nevelés mód-
szereinek helyi alkalmazását, az egyéni bánásmód és a diff erenciálás 
általunk felhasznált lehetőségeit is. Valamint ismertettük azokat a tevé-
kenységeket, programokat is, amelyek alapján elnyertük a Zöld óvoda 
címet. 

A nálunk töltött nap végén vendégeink elismerésüket fejezték ki 
pedagógusaink munkája iránt, és hálásak voltak a tapasztaltakért, mert 
ezeket későbbi munkájukban hasznosítani tudják.

Simonyis sikerek

A gyulai Implom József Általános Iskolában rendezték meg a Si-
monyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny Békés megyei 
döntőjét, ahol a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodát 4 diák képviselte: 
Czikkely Hanga (7.b), Deli Csenge (7.b), Koma Zsuzsanna (7.b), Szonda 
Lili (8.b).

A lányok nagyon szépen megoldották a feladatlapokat, s a követke-
ző eredményeket érték el:

 - Deli Csenge 6. helyezés
 - Szonda Lili 1. helyezés
Így kiváló eredményével Lili képviseli Békés megyét a nyolcadikosok 

évfolyamában a Kárpát-medencei döntőn.

Madarak és fák napja a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában

A Kis Bálint Ál-
talános Iskola és 
Óvoda diákjai május 
9-én harmadik alka-
lommal hallgathat-
ták meg Puskás Lász-
lót, a Körös-Maros 
Nemzeti Park mun-
katársát, az iskola 
egykori tanárának 
fi át, aki ebben az év-
ben az év madaráról, 
az egerészölyvről 
tartott előadást.

Témáját a gyere-
kek összegyűjtött kérdéseire adott információkkal egészítette ki. Így sok 
érdekességet tudtak meg a ragadozó madarak életmódjáról, a sérült 
madarak gyógyításáról, valamint arról, hogy védett madaraink életét mi 
veszélyezteti.

„MERJ A LEGJOBB LENNI!”
Azonosító szám: 

TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053.

Május 17-én a Kis Bálint Ál-
talános Iskola és Óvoda közös 
játékra hívta városunk tehetsé-
ges, nagycsoportos óvodásait: 
„Gyere velem játszani- Az én Gyomaendrődöm”

Tehetségnap címmel.
Ezen a színes délelőttön együtt 
 - elevenítettük fel a helyi népszokásokat, amelyek közül néhá-

nyat el is játszottunk ( pl. Endrődi kenyérsütő népi játék )
 - beszélgettünk és feladatokat oldottunk meg városunk ne-

vezetességeiről: épületek, múzeumok, természeti értékek és 
kincsek. 

 - ismerkedtünk a Hármas-Körös és holtágai élővilágával, 
 - halászattal kapcsolatos maketteket tekintettünk meg és esz-

közöket próbáltunk ki
 - csutkababát készítettünk
 - mozgásos akadálypályákat próbáltunk ki.

Köszönjük szépen a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános 
Iskola és Óvoda, a Margaréta és a Szivárvány Gyermekliget Óvoda 
gyermekeinek, hogy elfogadták meghívásunkat.

Két élő madárral közelebbről is megismerkedhettek tanulók: egy 
galambász héját és egy árva kuvik fi ókát fi gyelhettek meg.

Mivel az intézmény ökoiskola, terveik között szerepel, hogy minden 
évben gondoskodnak az itt telelő madarakról. Ezért madárodúk és ete-
tők szabályos elhelyezésére is sor került Puskás László jóvoltából.
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Édesanyám, 

ha a borítékban virágot küldenék, hervadt 
szirmokat kapnál. Ám szeretetemtől élő gondo-
lataim frissen érkeznek hozzád.

Az Úristen saját szépségéből adott a virágok-
nak, a messzi csillagoknak, az erdők zöldjének és 
a felhők bíbor-arany-ezüst játékának. Erejét adta 
az anyag ölében nyüzsgő titkos mozgásnak és az 
égitestek alig mérhető száguldásának. Bölcsessé-
gét a világmindenség roppant terveibe tette, az 

Értelem kutató fényét a férfi fejében gyújtotta meg.
Szeretetének jóságát hová helyezte?
Az anyák szívébe... Tiedébe is, jó Anyám
....
Amióta Jézusban az Isten emberré lett s ki tudja, hányszor mondotta 

anyjának: Édesanyám - azóta a mindig szent szó még szentebb lett: Anyám!
 ....
Szívek piros koszorújában él az ember. Szeretetek és szerelmek lángol-

nak fel és lobbannak el. Csak egy szív ég értünk földön s égben egyaránt: 
anyánk szíve.

 ....
Ahol szeretet van, ott Isten jelen van. Így tehát Istent addig nem lehet 

száműzni a földről, amíg egyetlen anyai szív dobog  és benne a tiszta szere-
tet.

LEVÉL ÉDESANYÁMNAK
- akkor és most -

....
Ha a szívek a szeretet mécsei, akkor az anyai szív a családok életében 

örökmécs.
....
A női szív az anyaság bölcsője. Benne ring az emberiség élete és jövő-

je. - Áldott  a szíved Anyám, mert ringattad családunk és a magyarságunk 
jövőjét. ( Három gyermek, hét unoka, tizenkét dédunoka. ) Nem éltél hi-
ába...

....
Az anyák szívén át folyik a történelem.
 ....
Az anya a földi élet ajándékozásával a megváltás, üdvösség lehetőségét 

is ajándékozza gyermekének.
....
Lásd jó Anyám, virágokat nem küldök neked, de e gondolatok fiad 

szívmelegében frissen érkeznek hozzád, kívánom gyönyörködjél bennük, 
mint egy csokor mezei virágban!

----------------------------------------------------------------
Édesanyám, akkor - mennyi éve is már? - amikor még közöttünk voltál, 

a fenti sorokat írtam neked. Most miért ne tehetném meg? Hányszor imád-
kozom érted, szólok hozzád s hiszem, valamit tudsz, biztos többet, mint mi, 
itt és most. Készülök a találkozásra. Visz feléd az idő! Nos, miért ne szólna 
e levél most is neked? Aki Istent látja (tanítja a teológia) benne látható 
mindaz, amely felé értelem és a szív vágyakozik. Az csupán látszat, hogy 
a föld és ég naplementekor összehajlik, ám a Valóság egy, benne idő és tér 
egymást öleli. - Szeretetben öleljük egymást jó Anyám!

Mácz IstvánANYÁM SÍRJÁNÁL

Csirkék kapirgálnak az udvaron. A Mindenség arcán karcolást sem 
ejtenek.

Szeretteink sírján kapirgálunk mi emberek, a virágnak helyet. A Koz-
moszra 

„támaszkodó” halottjainkat érinteni nem lehet.
Állok Anyám sírja mellett. Nincs itt! - hasít belém a félelem. Emlék-

hely csupán a sírhalom. Ha él, léte és élte máshol folytatódik.
Talán? Biztos!
Csirkék kapirgálnak az udvaron, bár a Mindenség arcán karcolást sem 

ejtenek. Anyám sírján „semmit” nem teszek, hiszen a kéz
mozdulata nem, egyedül a Szeretet érintheti meg...

„Hullámra írtam, elvitte a víz.
Felhőre írtam, elfújta a szél.
Falombra írtam, letépte 
Szívekbe írok, századokra él!” 
(Rónay György)

TALÁLKOZTAM EGYSZER...

Elmesélem nektek, cserkészek, hogy találkoztam egyszer a Szépséggel. 
Szivárvány volt a ruhája. Találkoztam a Jósággal, meleg takaró ölelte.

Találkoztam az Igazsággal, fény volt, ragyogott! Beszédbe elegyedtünk. 
Kérdeztem őket.

- Szépség, te mit akarsz?
- Jóság, mit kívánsz tenni?
- Igazság, ragyogó fényeddel mi a szándékod?
Válaszoltak.
A Szépség mondta, szebbé teszem a világot, virággal szóróm tele a föl-

det, mosolyt varázsolok az emberi szívekbe. A Jóság mondta, azon dolgo-
zom, hogy az emberek, te, és mindannyian jók legyünk. Az Igazság mond-
ta, fénybe vonom az igazságokat, hogy, aki keresi,megtalálja. Értelmük 
gazdag lesz, az igazságosság által nemesebb. Míg hallgattam őket, kutatva 
vizsgálgattam, igazában öltözékük alatt milyenek is ők? Érthetetlen dolgo-
kat vettem észre. Bátorságot erőltettem magamra, és feltettem a kérdést.

- Ó Szépség szivárvány díszít. Jóság elrejt takaród. Igazság fényed vakít.
- Miért zavar ez téged - kérdezték, kicsit méltatlankodva.
- Bocsássatok meg, nem zavar, de nem értem, ha nincs szemetek, mivel 

láttok, ha nincs szátok, mivel szóltok, kéz nélkül képesek vagytok bármit 
tenni és lábak nélkül ugyan hová juttok?!

Kérdésem meglepte őket, zavartan egymásra néztek, majd mintha ön-
magukba mélyedtek volna el. Aztán hirtelen egyszerre mondták:

- Vedd elő Weöres Sándor „ Négy korál „ című versét. Gondolkodj el 
rajta! Talán megértesz sok mindent.

Éppen kezemben volt a könyv. Megkerestem a költeményt. Ide má-
solom:

„ Megszólal a kimondhatatlan
de nem mondhatja ki önmagát.
Cselekszik a kezetlen
de csak a te kezeddel
megindul a lábatlan
de csak a te lábaddal
adakozik az adhatatlan

de csak a te adományoddal
imádkozik az imátlan
de csak a te imáddal
fényes lesz a fénytelen
de csak a te fényeddel.
Megszólal a kimondhatatlan
de csak a te szívedben. „

Elolvastam. Alig értettem. Ők türelmesen néztek. Újra olvastam. És 
akkor az Igazság, mintha türelmetlen lett volna, erősebb fénnyel nézett 
rám, s abban a pillanatban világos lett előttem, amit még az előbb homály 
takart.

Örömmel kiáltottam fel: Szépség, Jóság, Igazság azért is éltek köztünk 
emberek között, mert szűkségetek van szánkra, szemünkre, lábunkra, ke-
zünkre és szívünkre. Általunk teszitek széppé, jóvá, igazzá az emberi életet.

- Végre megértetted! És figyelj csak magad köré. Csak egyet említünk. 
A cserkészek a mi igazi társaink. Egyenruhájuk a mi álruhánk. Fogadal-
mat tesznek, 10 törvényt törekszenek megtartani, mindazért, hogy legyen, 
aki meglátja a szépet, megteszi a jót, kimondja az igazat és elmegy, hová 
mennie kell. Ezért szereti a cserkész az Istent,az embert,a hazát és a termé-
szetet!...

- Előttetek - mondtam nekik - nem szégyellem, hogy eddig erre nem 
gondoltam. Öröm tölt el, magam  is cserkész vagyok... Ha már ilyen kész-
séggel beszélgettek velem, eláruljátok titkotokat, hogy mióta ember él a 
földön, ti jelen vagytok, és minden rút, minden gonoszság, minden igaz-
talanság és tévedés ellenére fáradhatatlanul törekszetek hogy igaz, jó, szép 
legyen az életünk? Bizakodástok és erőtök forrását áruljátok el nekem.

Hosszasan hallgattak. Ismét egymásra néztek. Szemüket az Ég felé 
emelték. Aztán, egyszerre, mintha intett volna nekik valaki, a szent öröm 
tiszta dallamán három szóban megvallották titkukat:

- ISTENBEN HISZÜNK, REMÉLÜNK ÉS SZERETÜNK!
Csak hallgatni tudtam. Kezdtem fáradni e csodálatos találkozásban. 

Észre vették. Egyenként odajöttek hozzám. A szivárványba öltözött  Szép-
ség megölelt. A Jóság bársony-puha takarójával szívemet melengette. Az 
Igazság fénye világosságot lobbantott elmémbe...

..............
Fogadalmat tett cserkészek, tőletek is elköszönök, és amint nézem 

egyenruhátokat, tudom álruha, amely takarja, rejti, hogy az Igazság, Jóság, 
Szépség szívetekbe lakik.

JÓ MUNKÁT a szép, a jó, az igaz szolgálatában!
Mácz István

cserkész



VÁROSUNK 2012. június18

Június
Bécsi süti

Egy-egy pohár tejfölt, Nesquik kakaóport, lisztet, cukrot, darált mogyorót össze-
keverünk, végül egy pohár olajat, 3 tojást és fél tasak sütőport keverünk bele. 
Kiliszteze   vagy sütőpapíros tepsiben 180 fokon sütjük.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN!

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!

DINYA LAJOS, aki Endrődön élt, má-
jus 3-án 82 éves korában elhunyt. Gyászol-
ja a családja.

FARKASINSZKI LAJOSNÉ BOR-
DÁCS MARGIT volt edrődi lakos, 84 éves 
korában Vecsésen május 6-án elpihent. 
Gyászolják: családja és testvére

Özv. HUNYA INCÉNÉ SZILÁGYI 
ILONA, aki Endrődön élt 90 éves korában 
május 2-án elhunyt. Gyászolják: 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.

Fényképalbum
Ovisok az 1950-es évek végéről 

Lenti kép: Gyomavégi iskola, kb. 1960-
as évek -Szabó Zoltánné tanítónővel

A képekért köszönet Sztanyik Zol-
tán kedves olvasónknak.

A májusi számban megjelent kora-
beli elsőáldozók képén Koszorú atya 
látható
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Kedves vásárlóim!
Ajánlataim:

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

csövek
• Titán silicononok, tömítők, purhabok, 

ragasztók
• Festék áruk, glettek, csemperagasztók

Várom kedves vásárlóimat!
FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Gyalogzarándoklat Nagyváradra

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


