
A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 180 Ft

XIX. évfolyam 5. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2012. május

A tartalomból: SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT!

Endrődi találkozó Budapesten - 9. és 20. oldal

IN MEMORIAM: 
Imre Mária ny. pedagógus - 4. oldal 

Rendezvénynaptár - 2. oldal

Az endrődi szilvanemesítő 
Dr. Tóth Elek - 10. oldal

Önkormányzati hírek  - 3. oldal

A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény 
lengyel kapcsolatai - 5. oldal

Szeretettel köszöntök minden kedves Édesanyát és a Nagymamát 
Anyák napja alkalmából!

Dsida Jenő versével köszöntöm Önöket, 
akik fáradságot és  küzdelmet nem ismerve 

oltalmazzák, védik és nevelik gyermekeiket, unokáikat!
Dankó Béla

Gyomaendrőd Országgyűlési Képviselője
Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg Ő véd engem, nem ér semmi bánat. 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad, 
Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
itt e földön senki sem szerethet jobban! 

(Dsida Jenő: Hálaadás)

Szerkesztőségünk is nagy szeretettel köszönti az édesanyákat. Ők azok, akik a 
legszebbek, legkedvesebbek, legdrágábbak nekünk. Minden nő édesanya, akár 
van fi zikailag gyermeke, akár nincs. Minden nő szívében hordozza az anyai szere-
tetet, mely a családi élet alapja. Szeretetük, anyai jóságuk szebbé, jobbá teszik a 
munkahelyeket, a társadalmat is. Ha már nincsenek közöttünk, akkor is, Odaátról is 
vigyázzák életünket. Isten áldja meg őket!
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X. BOGRÁCS NAPJA
PAPRIKÁSKRUMPLI-FŐZŐ VERSENY

GYOMAENDRŐD (ÖREGSZŐLŐ) 
a Rózsahegyi Ház melletti szabad területen

2012. május 19-én 8-21 óráig.

Jelentkezés a főzésre
2012.május 16-ig

személyesen a Rózsahegyi Házban vagy a  66/282-659, és a 
30/373-3978 telefonszámokon.

Részvételi díj 2000 Ft/csapat 
(sátor, sörasztal, tűzifa).

A főzésnél gázpalack is használható.
Várjuk az érdeklődő árusok jelentkezését is.

Egész napos programmal, gyermeknapi meglepetésekkel 
készülünk.

(A részletes programot hamarosan közzétesszük.)
Kérjük a jelentkezési határidő betartását!

Mindenkit szeretettel várunk!

Eladó
 - Ridegvároson 2 föld: 0,1367 HA és 0,732 HA

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

Felhívás!

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

a Hunyai Egyházközség Képviselőtestülete

2012. májusi-júniusi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

Dátum
2012.

Megnevezés Helyszín Szervező(k)

IV. 20-V.2.  Hevesi-Nagy Anikó önálló kiállítása Békéstáji 
Művészeti Társasság tagja

Gyoma, Kossuth u. 9.
Vidovszky Béla Helytörténeti 
Gyűjtemény

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

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

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

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

V. 3. Szent László emlék gyalog-zarándok út 
Nagyváradra

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

V. 11-13. Rózsahegyi Napok Endrőd, Rózsahegyi Iskola
V. 16; Jelentkezési Határidő, X. Bogrács Napja

Részvételi díj: 2000 Ft/csapat
Öregszőlő, Rózsahegyi Ház                                  06-66-282-659

                                06-30-373-3978
V.19; X. Bogrács Napja – Paprikáskrumpli Főzőverseny, 

+Művészeti és Oktatási Intézmények műsora
Öregszőlő, Rózsahegyi Ház                                  06-66-282-659

                                06-30-373-3978
V. 25; 16 óra A Nagyidai Cigányok; Békéscsabai Jókai színház 

műsora. Belépés: díjtalan
Hunya, Művelődési Ház
Rákóczi u.

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

V. 25.-26. Országos Diákszínjátszó Fesztivál Városi Alapfokú Művészet- 
oktatási Int. és Tisza Kálmán 
Közoktatási. Int.

Hevesi-Nagy Anikó
                                 06-66-581-830

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

V. 27. 10 óra Hősök Napja; Szentmise Endrőd, Templom F. Hudák Julianna; 06-66-283-524
V. 27. 11 óra Hősök Napja; Városi ünnepség Endrőd, Hősök tere F. Hudák Julianna; 06-66-283-524
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. Művelődési 
Közp. Kossuth u.. 9.

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

VI. 23. 10 óra Szt. László búcsú Hunya Iványi László 20/9457-843 
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

 MEGHÍVÓ
Május 27-e Pünkösdvasárnap Hősök napja is. Délelőtt 10 

órakor ünnepi szentmisére, majd 11 órakor a Hősök terén vá-
rosi ünnepségre hívunk mindenkit.

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

2012. április 25-én ülésezett az összevont Intézményi Társulás Csárda-
szálláson, ahol megtárgyalásra került hét, a társulásban működő intézmé-
nyeket érintő napirendi pont:

- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Hu-
mánsegítő Szolgálat, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ 
2011. évi zárszámadása

A költségvetési szervek beszámolóinak szakmai felülvizsgálata meg-
történt, a feladatok elvégzése az előirányzatnak, a normatív támogatások 
elszámolása a jogszabályoknak megfelelően az intézményi beszámolók az 
önkormányzat által megadott szempontok szerint készültek el. 

- Összefoglaló jelentés a 2011. évi belső ellenőrzésekről Kistérségi 
Intézményekben

Megtudhattuk, hogy intézményeink a törvényi előírásoknak megfele-
lően gazdálkodtak, így a belső ellenőrzés nem tárt fel olyan súlyos hibákat, 
amelyeknél azonnali intézkedést kellett volna foganatosítani.

Óvoda alapítás alapító okiratának jóváhagyása valamint a doku-
mentum rendszer ütemtervének elfogadása

2012 februárjában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy önállóan 
működő költségvetési szervet alapít. 

Az intézmény székhelye: Százszorszép Óvoda-Gyomaendrőd Kossuth 
út 7
Az intézmény telephelye: Csemetekert Óvoda-Gyomaendrőd Blaha 
L.u.8
Napsugár Óvoda- Gyomaendrőd Szabadság út 6
Az intézmény tagintézménye: Óvoda-Csárdaszállás Kossuth út 23
A megalakuló intézmény vezetésére pályázatot kíván kiírni az össze-

vont Képviselő-testület.

Megtárgyalásra került még két intézmény alapító okiratának, valamint 
SzMSz-ének felülvizsgálata, illetve elutasította a Térségi Társulás Képvi-
selő-testülete a mezőberényi illetőségű Otthon Gondoz-Lak Közhasznú 
Egyesület befogadó nyilatkozatának megadását. Ennek az-az oka, hogy a 
szolgáltatás városunkban magas színvonalon elérhető, és az egyesület nem 
biztosít többletszolgáltatást.

Április 26-án a testületi ülés a polgármesteri beszámolóval vette kezde-
tét. Ismertetve lettek a Képviselő-testülettel a hulladékper kapcsán történt 
bírósági döntések, amely a határozat értelmében a végéhez érkezett, hisz 
nincs lehetőségük további fellebbezésre a gazdáknak. Az Ítélőtábla jóvá-
hagyta az előzően megállapított bírósági döntést.

Megtudhattuk, hogy április hónap is tartogatott néhány színes prog-
ramot a város számára. Többek között ismét megrendezésre került a már 
hagyománnyá vált Néprajzi Konferencia, a Kertbarátok Egyesülete emlék-
táblát avatott és felvette Dr. Tóth Elek endrődi születésű kutató és szilvane-
mesítő nevét.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi 
költségvetési beszámolója

Városunk gazdasági-pénzügyi helyzetét az elmúlt évekhez képest a for-
rások körének folyamatos szűkülése jellemezte. 2008-ban még több mint 
858 millió Ft összegű normatív állami támogatással rendelkeztünk, amely 
2009. évre 40 millió Ft-tal csökkent, 2010. évben az előző évhez képest is 
további 111 millió Ft-os csökkenést kellett elszenvedni. 

Ennek oka összetett: ellátotti létszám csökkenése, 2009-ben felfüggesz-
tésre került a közszférában dolgozók 13. havi juttatása, változott a munka-
adót terhelő járulék mértéke, valamint számos normatív bevétel megszűnt. 
(Közösségi közlekedés normatívája, a sport feladatokhoz biztosított lako-
sonkénti támogatás, összege is évek óta csökkenő tendenciát mutat, illetve 
a közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatás összege is.) 

Sajnálatos módon a településünk lakosságának száma is folyamatosan 
változik. 

  2005. január 1.  15.348 fő
  2006. január 1.  15.237 fő
  2007. január 1.  15.144 fő
  2008. január 1.  14.972 fő
  2009. január 1.  14.777 fő
  2010. január 1.  14.625 fő
  2011. január 1.  14.479 fő
Azonban Önkormányzatunk a bevételi források szűkülése mellett 

is legtöbb esetben vállalta az előző években meghatározott, nem kötele-
ző feladatok teljesítését és továbbra is kiemelt feladat a működőképesség 
megőrzése a lakossági kommunális és szociális ellátás javítására irányuló 
törekvés, bár a forrás előteremtése egyre nehezebb. 

A módosított előirányzat a bevételek és kiadások teljesítésénél: 
4.392.306 E Ft.

A 2011. évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek: 3.792.503 E Ft
Ezen belül:
Saját bevétel:     1.941.418 Ft
Önkormányzat költségvetési támogatásának összege:      1.045.339 E Ft
Előző évek előirányzat igénybevétele:  621.016 E Ft
Finanszírozási bevételek:    184.730 E Ft
Kiadások: 3.685.422 E Ft.
Működési kiadások összege:  2.519.109 E Ft
Előző évi kiutalatlan támogatás összege:         7.903 E Ft
Felújítási kiadások összesen:        70.522 E Ft
Felhalmozási kiadások összegei (felújításon kívül):437.029 E Ft
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre:          56.740 E Ft
Finanszírozási kiadások összesen:          594.119 E Ft

Beszámoló a 2011. évi alapokra beérkezett pályázatok 
elbírálásáról és ezek részére támogatás megállapítására

A Képviselő-testület 2012. évi határozatában pályázatot írt ki Ifj úsági-, 
Sport-, és Civil szervezetetek részére.

Az Ifj úsági Alap pályázható összege: 210.000 Ft, a Civil Alap meghívá-
sos alapon pályázható keretösszege: 1.550.000 Ft, míg a Sport Alapot 10. 
400. 000 Ft-ban határozta meg

Szervezet db pályázat Igényelt tám.
Civilszervezetek tám. 9 4.102.480 Ft
Ifj úsági Alap 3 211.300 Ft
Sport Alap 13 22.974.900 Ft
összesen 25 27.288.680 Ft

A Sport alap /a pályázatok elbírálását a képviselő-testület a Pénz-
ügyi, Gazdasági, Turisztikai, ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság hatás-
körébe utalta/

Körös Kézilabda Club egyesület 450.000 Ft.
Gyomaendrődi Futball Club 4.100.000 Ft
Gyomaendrődi Judo Club 650.000 Ft
Körös Kajak SE 1.200.000 Ft
Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola 
Sportegyesület

350.000 Ft

Gyomaendrőd Gyermeklabdarúgó Egyesület 300.000 Ft
Kner Tánc-, Sport Egyesület 650.000 Ft
Gyomaendrőd Női Kézilabda Sport Egyesület 1.050.000 Ft
Bethlen Gábor  Mezőgazdasági Szakközép és 
Szakmunkásképző Iskola DSE

210.000 Ft

Székely Mihály Modellező Sportclub 90.000 Ft
Sánc Röplabda Sportclub 100.000 Ft
Rumba Tánccsoport Egyesület 900.000 Ft
Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület 350.000 Ft

Civil Alapra és Ifj úsági Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról 
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi, Esélyegyenlőségi Bizottság 
kapott felhatalmazást a Képviselő-testülettől

Halgasztronómiai Egyesület 250.000
Kulturális Egyesület Komédiás Kör 100.000
Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport 250.000
OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület 100.000

Hallható Hang Alapítvány 100.000
Gyomaendrőd Társastánc Mozgalomért Alapítvány 100.000
Gyomaendrőd Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány 100.000
Suttyomba a Viharsarok Népi Kultúrörökségének 
Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány

150.000

Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány 400.000

Természetjáró Tájvédők Közhasznú Egyesület 35.000 Ft
Selyem Úti Óvodáért Alapítvány 65.000 Ft

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány 50.000 Ft

A Képviselő-testület a javaslatot elfogadta, a nyertes pályázók kiértesí-
tése folyamatosan fog megtörténni.

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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Imre Mária
ny. pedagógus
(1942-2012)

 Imre Mária 1942 ok-
tóber 27-én született 
Körösmezőn. Édesapja 
Imre László főkönyvelő, 
édesanyja Tarr Mária ház-
tartásbeli.

Ketten voltak testvé-
rek, bátyja Imre László, 
aki nyugdíjas matema-
tika fizika szakos tanár, 
aktív korában Kaposvá-
ron általános iskolában 
tanított.

Marika néni az általá-
nos iskolát és a gimnázi-
umot Gyomán végezte. 
Érettségi után négy évet 
könyvelőként dolgozott 
a Gyomai Földműves 

Szövetkezetnél. Ebben az időszakban esténként a Fészek 
presszóban zongorázott.

1964-ben felvételt nyert a Szegedi Tanárképző Főisko-
la Békéscsabai tagozatának matematika ének-zene szakára, 
amit két évig nappali tagozaton, majd munkát vállalva leve-

lező tagozaton végezte el.
Pályáját Körösladányban kezdte el, a helyi általános isko-

lában.
A járások összevonása miatt 1968-ban édesapját Szegha-

lomra helyezték, így a család odaköltözött, s megpályázta a 
Vígh Matild Általános Iskolában megüresedett ének-szakos 
állást, amit meg is kapott.

Párhuzamosan tanított az iskolában, majd a helyi művelő-
dési központban zongorát, ahol szép eredményeket értek el 
növendékei. Három növendéke öt éven belül sikeres felvéte-
lit tett a zenei szakközépiskolába.

1975-ben Békéscsabára, a Bartók Béla Zeneiskolához ke-
rült, majd szülei kérésére újra hazaköltözött Szeghalomra.

Marika néni folyamatosan vezetett kórust, akikkel verse-
nyeken bemutatókon vett részt. Aktívan énekelt a megyei 
„Pedagógus Nőikarban” 11 éven keresztül, majd Dr. Sárhelyi 
Jenőné karnagy halála után rövid ideig vezette is.

Az iskolai munka mellett hetente egy napot a megyei Pe-
dagógiai Intézetnél tevékenykedett, részt vett a kerettanter-
vek készítésénél.

Minden lehetőséget megragadott arra, hogy ismerete-
it bővítse, így többek között hallgatója volt a Szegedi Nyári 
Egyetemnek, rendszeresen ott volt a Kodály Intézet bentla-
kásos képzésein.

Nyugdíjba vonulása után 2000 szeptemberétől a Gyoma-
endrődi Művészeti Iskolában tanított 2005-ig, majd a Csillag-
por Egyesületet vezette haláláig.

Munkájáért a következő kitüntetésekben részesült:
Kiváló Munkáért 1983
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
PRO URBE Szeghalom 1996
Családot nem alapított, minden idejét a tanításnak és ta-

nítványainak szentelte.
Nem ismert akadályokat!
Kodály Zoltán szellemében élt!

„Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol 
ének volt az alapja. A hangszer a kevesek, kiváltságosak dol-
ga. Az emberi hang mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és 
mégis a legszebb hangszer lehet csak általános, sokakra ki-
terjedő zenekultúra termő talaja.” - Kodály Zoltán

Köszönet mindazoknak, akik szerették és tisztelték!

Pusztuló emlékeink - Szent Antal-ház, Endrőd
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Tiszás siker az SZKTV-n

Budapesten, a Pesti Barnabás Élelmi-
szeripari Szakképző Iskola és Gimnázium-

ban rendezték meg a Pék-cukrász 
Szakma Kiváló Tanulója Verseny 
országos döntőjét 2012. március 
27-30-án. Iskolánkat, a Tisza Kálmán 
Közoktatási Intézményt Király Niko-
lett 3/13. B osztályos tanuló képvi-
selte, aki a gyomaendrődi oktatási 
egység tanulója. A verseny össze-
tett írásbeli, szóbeli és gyakorlati 
feladatokból állt. Nikolett harminc 
versenyző közül összesítésben 6. 
helyezést ért el. Emellett számos 
külön díjjal értékelték a „legszebb 
cukrász díszmunka” kategóriában. 
A versenyen elért eredménye alap-
ján Nikolett mentesül a szakmai 
vizsga alól, vizsgaeredménye jeles-
nek minősül. Felkészítői: Horváth 
Robin (Csepp-Tan Kft.) és Tótka Mar-
git tanárnő.

„Adj vért és ments meg három életet!”

A hagyományokhoz híven idén második alkalommal került sor vér-
adásra iskolánkban. A Vöröskereszt munkatársai március 29-én az iskola 
tornatermében rendezkedtek be, hogy megfelelő környezetet tudjanak 
kialakítani a véradók számára. Sok iskolai dolgozó és diák élt a lehető-
séggel, mert tudták, hogy így segíteni tudnak rászoruló embertársaikon.

„Szállj költemény, szólj költemény!”

A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény 2012. április 11-én rendezte 
meg a dévaványai oktatási 
egységében a költészet napjá-
hoz kapcsolódó hagyományos 
versmondó versenyét közép-
iskolások számára. Kötelező 
költeményként Karafi áth Or-
solya Vigyázz rá föld, óvjátok, 
istenek című versét szavalták 
a versenyzők, majd a szaba-
don választott költeményt ad-
ták elő. Tanulóink közül Farkas 
Sándor I. helyezést, Csaba Csil-
la II. helyezést, Korda Nikolett 
VI. helyezést ért el, mindannyi-
an 12. A osztályos tanulók, fel-
készítő tanáruk: Hajdú László. 
Másnap Csilla és Sanyi a Tisza-
csapat gyomaendrődi képvi-
selőiként a budapesti Szakma 
Sztár rendezvényen léptek fel, 
ahol könnyűzenei slágereket 
adtak elő.

Komplex tanulmányi versenyen a BéKSZI-ben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium „BéKSZI a te-
hetséggondozásért” komplex tanulmányi versenyt hirdetett a szakiskolák 
és szakközépiskolák 4–5 fős csapatai számára. A hagyományos megmé-
rettetésektől eltérően ennek a versenynek az volt a célja, hogy ne elsősor-
ban a tantárgyi tudás döntsön a versenyzők között, hanem minden olyan 
kompetencia, amelyet a tanulók előnyükre tudnak fordítani. A verseny-
zők próbára tehették ötletességüket, tettrekészségüket és ügyességüket. 
A verseny három részből állt, az első feladat egy projekt megvalósítása 
volt. A versenynapon, április 12-én a tanulók bemutatták műveiket a kö-
zönségnek és a versenybizottságnak, valamint írásbeli, szóbeli és interak-
tív feladatokat kellett megoldaniuk. 

Iskolánkat két csapat képviselte a versenyen: a „Mákvirágok” (Deb-
reczeni Hajnalka, Gácsi Nikolett, Gyuricza Zsanett, Polányi Alíz, Forgács 
Beáta) biológia, az „Atlasz betyárok ” (Soczó Tamara, Vasas Bálint, Juhász 
Martin, Fazekas János, Kruchió Albert) pedig földrajz tantárgyhoz kapcso-
lódó feladatokat oldottak meg. Mindkét csapat II. helyen végzett a cso-
portjában. Felkészítőik: Kruchióné Hunya Adrienn és Tóthné Stibán Erika 
tanárnők.

A Tisza Kálmán 
Közoktatási 

Intézmény hírei
Gyomaendrődi Oktatási Egység

LENGYEL KAPCSOLATOK
A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény hét diákjának 

beilleszkedése a Janow-i Ménes és lengyel KKV-ék munkafolyamataiban 
sikeres.

Diákjaink együtt gyakorolnak a lengyel tanulókkal, a mindennapi 
tevékenységük folyamán innovatív szakmai és szaknyelvi ismereteket 
szereznek.

Szabad időnkben szakmai látogatásokat valósítunk meg. A lengyel 
tájat és hagyományokat, a kistérség lakóinak életvitelét, ételkészítési szo-
kásokat ismerjük meg.

Varsó nevezetességeinek megtekintése, részvétel a vasárnapi szent-
misén, tanulóink kint tartózkodásának szerves része.

A szakmai gyakorlat a Leonardo da Vinci program keretében, az Európai 
Unió támogatásával valósul meg. A tanulókkal Lengyelországban Davidovics 
László nemzetközi referens, a program koordinátora tartózkodik.
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A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

MÁJUSI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 19 órakor, hétköznapokon reggel fél 8-kor
Május 13-án és Pünkösd mindkét napján 10, 19 óra

Május estéin 19 órakor májusi litánia

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Május 13-án vasárnap fél 12-kor

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor

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

Május 13-án és Pünkösd mindkét napján reggel 8 óra
Május hétköznapjain fél 6-kor, vasárnap fél 10-kor májusi litánia

Május 12-én szombaton 18 órakor bérmálás, 
20-án vasárnap 10-kor elsőáldozás

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

péntek-szombat: 18:00-kor. Elsővasárnap 9.30-kor szentségimádás
Májusban misék előtt májusi litánia

MÁJUSI ÜNNEPEK
  1. kedd:  Szent József, a munkás
  2. szerda:  Szent Atanáz püspök és egyháztanító
  3. csütörtök:  Szent Fülöp és Jakab apostolok
  4. péntek:  Szent Flórián vértanú
  6. vasárnap:  Húsvét 5. vasárnapja
  7. hétfő:  Boldog Gizella
11. péntek:  Boldog Salkaházi Sára vértanú
12. szombat:  Szent Néreusz, Achilleusz és Pongrác vértanúk
13. vasárnap:  Húsvét 6. vasárnapja
16. szerda:  Nepomuki Szent János áldozópap, vértanú
18. péntek:  Szent I. János pápa vértanú
20. vasárnap:  Urunk mennybemenetele
21. hétfő:  Magallán Szent Kristóf áldozópap, vértanú
22. kedd:  Szent Rita szerzetesnő
23. szerda:  Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú
24. csütörtök:  Szűz Mária, keresztények segítsége
25. péntek:  Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap
26. szombat:  Néri Szent Fülöp áldozópap
27. vasárnap:  Pünkösdvasárnap
28. hétfő:  Pünkösdhétfő
30. szerda:  Szent István király ereklyéinek átvitele

 Százhúsz éve, 1892. március 29-én 
született Mindszenty József (eredeti nevén 
Pehm József), Magyarország utolsó herceg-
prímása.

Májusban van halálozási évfordulója 
(†1975. május 6.) és ugyancsak májusban 
volt (1991. május 4.) hazahozatala, és új-
ratemetése Esztergomban. Most rá emléke-
zünk.

Mindszenty József bíborosnak, akit a 
pápa 1945. augusztus 16-án nevezett ki 
esztergomi érsekké, mint a Magyar Kato-
likus Püspöki Kar vezető személyiségnek 
kötelessége volt a társadalmi élet erkölcsi 
vonatkozásainak segítő szándékú fi gyelé-
se, jóakaratú bírálata. Vezetése alatt a ma-
gyar püspöki kar közös körleveleiben szó-
vá tette, ha a proletárdiktatúra felé haladó 
államvezetés megsértette a vallás- vagy 
lelkiismereti szabadságot, az iskolázás, a 
művelődés szabadságát; következetesen 
kiállt az alapvető szabadságjogok érvénye-
sítéséért. Megszólalt a felvidéki magyarság 
deportálása, a délvidéki magyarok töme-
ges lemészárlása, a német kitelepítés em-
bertelensége miatt, az ítélet nélkül bebör-
tönzöttek és internáltak érdekében.

1945. október 18-án és 1947. augusztus 25-én a nemzetgyűlési 
képviselőválasztások előtt a püspöki kar közös körlevélben hívta fel 
a hívek fi gyelmét, hogy olyan pártokra szavazzanak, melyek prog-
ramja evangéliumi szellemű. 1948. december 26-án törvény- és 
jogellenesen letartóztatták Mindszentyt.

Testileg-lelkileg megkínozták, s hazug vádak alapján 1949. 
február 8-án első fokon, július 6-9-én másodfokon életfogytigla-
ni fegyházra ítélték, ami a keresztény világban nagy fölháborodást 
váltott ki. XII. Pius pápa megdöbbenéssel tiltakozott az igazságta-
lan és jogtipró ítélet ellen, az ENSZ közgyűlése megbélyegezte a 
kormány eljárását és nemzetközi sérelemnek nyilvánította a bíbo-
ros bebörtönzését.

6 év budapesti börtön után megromlott egészsége miatt 1955. 
augusztus 17-től Püspökszentlászlón, november 2-tól Felsőpetény-

ben tartották fogva. A forradalom kitörése 
után 1956. október 29-én a kommunista 
pártközpont utasítására titkos helyre akar-
ták vinni, aminek ellenállt. Október 30-án 
éjjel magyar katonák szabadították ki fog-
ságából, október 31-én délelőtt érkeztek 
a budai prímási palotába. Szabadságának 
4 napja alatt a magyar katolikus egyház 
jövőjével kapcsolatos teendőkről tárgyalt 
a püspöki kar tagjaival és egyházmegyéje 
vezetőivel, Tildy Zoltán államminiszterrel, 
s a külföldi segélyszervek küldötteivel a 
Magyarországnak nyújtandó anyagi segít-
ségről. Fölkeresték a református és evangé-
likus egyház vezetői is, de politikai pártok 
képviselőit nem fogadta. Nagy Imre mi-
niszterelnök kérésére november 3-án este 
15 perces beszédet mondott a Szabad Ma-
gyar Rádióban, kiállt a nemzeti szabadság-
harc céljai mellett, s a polgári demokrácia 
jövőképét vázolta föl.

November 4-én hajnalban a szovjet 
csapatok támadása után az USA nagykö-
vetségén kért és kapott menedéket. Ot-
tani tartózkodását rövidnek vélte, arra 
számított, hogy az ENSZ a Szovjetuniót 
hadereje visszavonására készteti, amire az 
ENSZ-közgyűlés szovjet lerohanást elítélő 

határozata is reményt nyújtott.
A Kádár-kormányzat a törvénytelenségeket folytonossá tette, 

s Mindszentyt sem engedte visszatérni érseki székébe. Több alka-
lommal döntött Mindszenty az USA követségéről való távozásról, 
de ezt külső tényezők megakadályozták. Végül, teljesítve VI. Pál 
pápa kérését, 1971. szeptember 28-án elhagyta a követséget és Ró-
mába ment.

1971. október 23-ig a Vatikánban, majd 1975. május 6-án bekö-
vetkezett haláláig Bécsben, a Pázmáneum épületében lakott.

1975–1991 között magyarok sokasága rótta le tiszteletét sírjá-
nál. Holttestét 1991. május 4-én ünnepélyesen hazahozták és újra-
temették az esztergomi bazilika altemplomában.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye/Magyar Kurír 
2012. március 25.

Százhúsz éve született Mindszenty József bíboros, hercegprímás
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

Ismét a döntőben vagyunk!

Szilágyi Melinda 8.a osztályos tanulónk idén is bejutott a TITOK Ok-
tatásszervező Bt. által szervezett három fordulós angol nyelvi verseny 
utolsó fordulójába, az országos döntőjébe, melynek megrendezésére 
május elején kerül sor a Budapesti Műszaki Egyetemen.

Sikeres felkészülést és sok sikert kívánunk. Felkészítője: Fasoláné 
Mucza Irén

Iskolakóstolgató a Szent Gellértben

Több éve hagyomány iskolánkban, hogy a leendő első osztályoso-
kat vidám, játékos délutánra hívjuk. Sok éven keresztül az óvó nénikkel 
jöttek a gyerekek, az utóbbi egy-két évben a szülők is megnézhetik, ho-
gyan töltik csemetéik nálunk ezt a délutánt. Emellett hasznos tanácsokat 
is kapnak az iskolakezdésre. Idén Hunya Krisztina pszichológus tartott 
előadást arról, hogyan készítsék fel gyermekeiket az iskolai élet nehéz-
ségeire és szépségeire.

Az aulába érkező gyermekeket és szüleiket Lukács László igazgató 
úr köszöntötte, majd a leendő első osztályos tanító nénik mondták el a 
délután programját.

Mivel közeledett a Húsvét, a délután nagy részét ezzel kapcsolatos 
feladatok töltötték ki. Több „állomáson” kellett a kicsiknek próbát tenni 
ügyességükről. Ha sikerült megoldaniuk jól a feladatot, jutalmat kaptak. 

Az első állomáson húsvéti motívumokkal díszített kosárkát kellett 
készíteniük. Aki elkészült, megkapta az első csoki tojást. Mindegyik állo-
máson került újabb és újabb meglepetés a kosárkába.

Nagyon élvezték a gyerekek, amikor a digitális táblával ismerkedhet-
tek, de legalább olyan élmény volt számukra, amikor iskolánk hitoktatója 
a húsvéti egyházi hagyományokról mesélt. Az angol és német szakos 
kolléganőknél mindkét nyelven húsvéti dalocskát énekeltek. 

A tornatermi ügyességi játékok, majd az ezután következő „kacsa-
tánc” után jól esett a gyermekeknek a pihenő, amit szokásunkhoz híven 
az ebédlőben tartottunk. Itt persze nemcsak pihentek a gyermekek, ha-
nem terített asztal várta őket. Az előre elkészített vajas kenyér kidíszítése 
volt a feladat. Nagyon sokféle zöldségből válogathattak. Mókás „alkotá-
sok” születtek répából, paprikából, káposztából, hagymából, amit utána 
jóízűen elfogyasztottak. 

A délután végén egy-egy kisújságot kapott mindenki, amit a beirat-
kozáskor kellett visszahozni, természetesen úgy, hogy a benne levő fel-
adatokat helyesen megoldották. 

Úgy érezzük jól sikerült a délután, s talán ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy iskolánkba huszonhat gyermeket írattak be. 

Köszönjük a szülőknek a bizalmat!
Majoros Katalin 3. o. osztályfőnök

Lelki nap Andrási Elemér atya és barátai részvételével

Iskolánkban hagyomány, hogy a nagyhétre és a húsvéti ünnepekre 
lelki nappal készülünk fel.

Idei évben március 30-án szentgyónással és szentmisével kezdődött 
a napunk. A szentmise fő celebránsa és a lelki nap vezetője Andrási Ele-
mér újkígyósi plébános volt. A család és gyermekek feladata, kötelessé-
ge volt a fő téma a Szent Család példaadása nyomán. A zenei segítséget 
az énekkar gitáros kísérettel szolgáltatta. A szentmise után a gyerekek 
csoportos foglalkozáson vettek részt, ahol életkoruknak megfelelően 
készültek elő a nagyheti szertartásokra és a húsvét ünnepére, kézműves 
foglalkozás, színezés, elmélkedések, vetítés segítségül hívásával.

Ungvölgyi Péter 8.osztály:
 „Az idei lelki nap iskolánk, és az osztályok számára felejthetetlen volt. 

A nyolcadikosokkal Andrási Elemér újkígyósi plébános foglalkozott. A dél-
előttünket feladattal, és beszélgetéssel töltöttük. A munkából mindenki 
kivette a részét: kereszteket készítettünk, és egy lepedőre ráfestettük a sze-
retet rangsorát. Az atyával nagyon jót beszélgettünk, nevettünk. Köszönjük 
ezt a remek, élménydús napot Elemér atyának.

I. csoport

Csernyeczki Liliána 4. osztály
Gubucz Szilvia
Zsilinszky Erika

II. csoport

Ronyecz Nikolett 8. osztály
Dajkó Lívia             7. osztály

Kővári Lili
Izsó Réka
Tímár Lilla
Kurilla Virág         5. osztály
Neibort Tibor      
Bene Boglárka
Ronyecz Ivett      2. osztály
Wolf Anna          
Tamás Zoé           1. osztály
Szabó Mirtill

A Városi Versmondó Verseny eredményeiKöszönetnyilvánítás

Jézus mondja: Engedjétek hozzám a gyermekeket. Amikor a kedves 
szülők iskolánkba íratták be gyermeküket, akkor egy olyan értékrend mel-
lett döntöttek, amely immár 2000 éve fennáll, és jelenleg is egyre többen 
választják az egyházi oktatási intézményeket. Köszönjük, hogy megtisz-
teltek bizalmukkal – reméljük, gyermekeik is második otthonuknak fogják 
érezni iskolánkat. 

Lukács László igazgató



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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MINDENSZENTEK KIRÁLYNÉJA 
ÉS A SZÉP SZERETET ANYJA

Május 31.

A katolikus litániákban Szűz Mária egyik megszó-
lítása: Mindenszentek Királynéja és a Szép Szeretet 
Anyja. Ezzel a megszólítással Máriának külön ünnepe 
van, május 31-e, ami a mindenszentek ünnep középkori 
dátumával egyezik meg. 

Május a természet újjászületésének ideje, a kato-
likusok számára a Boldogságos Szűz Mária, minden 
megújulás és szépség forrásának a hónapjai.

A májusi litánia a hónap minden egyes napját Mária 
oltalmába ajánlja, a májusi vasárnapok pedig régebben 
Mária-ünnepek voltak (Máriapócson ma is búcsúna-

pok). Ezek a vasárnapok a II. Vatikáni Zsinatig (1969) 
Mária anyaságának egy-egy misztériumáról emlékez-
tek meg: az első vasárnap Mária, a Jó Pásztor Anyja, 
a harmadik vasárnap Mária, az Istenanya, a negyedik 
Mária, a Szép Szeretet Anyja ünnepe volt. 1923-ban, az 
egyházi ünnepek szekularizálásának folyamatában az 
első májusi vasárnap anyák napja lett, a hónap utolsó 
napján, Mindenszentek Királynéját ünnepelték. Ez az 
ünnep természetesen Mindenszentek ünnepéből ala-
kult, s kezdetben május 13-án ünnepelték. A 8. század-
ban III. Gergely pápa (ur. 731–741) Mindenszentek és 
az ő Királynéjuknak ünnepét áthelyezte május 31-re, 
majd IV. Gergely pápa (ur. 827–44) november 1-re (ma 
is ekkor üljük, lásd ott). Ekkor azonban a két ünnep 
elvált egymástól, és  május 31-e a Mindenszentek Ki-
rálynéjának és a Szép Szeretet Anyjának ünnepe lett. A 
II. Vatikáni Zsinat után az ünnep beleolvadt Mária, a 
Világ Királynője augusztus 22-i ünnepébe.

Egy hagyomány szerint a spanyolországi Guadalupe 
környékén e napon, azaz 1228. május 31-én találták 
meg azt a Mária-szobrot, melynek hollétét maga a 
Szűzanya fedte föl pásztoroknak, s amelyet Szent Luk-
ács alkotásának tartottak. Később a szobor Mexikóba 
került, ahol új kegyhely született (lásd december 12-
én).

(Szentek élete - Szent István Társulat) 

Mindenszentek Királynéja, légy nekünk is Király-
nénk! Könyörögj értünk, hogy egykor a mennyben mi 
is Jézus és a Te szentjeid, a Mindenszentek közé szám-
láltassunk!

Szép Szeretet Anyja – mutasd, hogy anyánk vagy!

A hazám szeretete…
(Írta: Benke Mária)

Végig nézek e szép Hazába’
rácsodálkozom e csodás tájra,
ringanak a búza-mezők, 
itt ringott bölcsőm ezelőtt…

E helyt, hol Édesanyám mesélt,
régi szép titkokról regélt…
Elmondta az ő gyermekkorát,
változott az Élet? - de mekkorát!

Itt születtem, éltem s élek,
nem vágyom el, nem cserélek.
Mindenhol értik szavam az Emberek,
Itthon vagyok! - haza megyek!

Családom, otthonom, barátim,
itt élünk, itt vannak társaim…
Fél szavakból is értjük egymást,
a Hazám Magyarország! – nem más!

Ha majd eljön a végső idő,
 lelkem visszaveszi a Teremtő.
Hazám földjében nyugszom,
örök álmomat itt alszom…



VÁROSUNK2012. május 9

Az Endrődiek Baráti Köre 2012. III. 31-én Budapesten meg-
tartotta szokásos évi közgyűlését, amelyen jelen volt 85 tagunk. A 
közgyűlésen az egyesület elmúlt 5 éves munkájáról beszámoltak: 
Tímár Imre elnök és Ladányi Gáborné titkár. A belső ellenőrzés ta-
pasztalatait Bula Katalin, az ellenőrző bizottság elnöke ismertette. 
A közgyűlés döntött az Endrődön, a kommunizmus üldözötteinek 
emlékére  felállítandó emléktábláról. Sor került a tisztújításra, és 
a bejelentések napirendi pontnál Gellai József beszámolt a Kisréti 
Gyógyszállóért Alapítványról.

Ladányi Gáborné titkár beszámolójából fény derült az elmúlt 
öt év gazdag rendezvénysorozatára. Ladányiné elmondta, hogy az 
endrődi találkozók hagyományos programja a  Rózsahegyi Napok-
hoz kapcsolódik. Az első nap az iskolanap, amikor rendhagyó órák  
keretében az elszármazottak számára az életútjuk, munkásságuk 
bemutatására,  az iskolának pedig a nevelő munkában sokszínű, 
valós és követhető példakép állítására nyílik lehetőség. A Baráti 
Körből egyesületi tagjaink közül többen tartottak rendhagyó órá-
kat, kiállításokat rendeztek és mutattak be, szimultán sakkversenyt 
tartottak, ill. a rendezvények szónokai voltak.

A második nap egyesületünk tagja közös kiránduláson ve-
hettek részt. 2007-ben: Hunyán, megnézték az új templomot, a 
helyi parasztkultúrát bemutató gyűjteményt, Kondoroson Kun-
kovács László tagtársunk fotókiállítását, Endrődön a tájházat, 
Nagylaposon a rózsakertet. 2008-ban a gyomai képtárban meg-
néztük Dr. E. Szabó Zoltán tagtársunk képkiállítását, ellátogattunk 
a Kner Múzeumba, majd a Szent Gellért Katolikus Iskolába. 2009-
ben a Mezőtúri Fazekas Múzeumot és fazekas műhelyeket néztük 
meg, majd közösen megebédeltünk a Gyöngyhalász étteremben. 
2010-ben Szarvasra látogattunk az arborétumba, majd sétahajóz-
tunk,  megnéztük a Ruzicskay-gyűjteményt, és a Halászcsárdában 
ebédeltünk. 2011-ben a dévaványai túzokrezervátumban tettünk 
egy kiadós sétát. 

A harmadik nap, vasárnap, ünnepi rendezvényt szervezünk. 
2007: Hősök Napja. 2008: iskolatörténeti kiállítás, emléktáblák 
elhelyezése a régi belterületi iskolákra. 2009: elhunyt orvosaink 
tiszteletére állítottunk emléktáblát, és ebben az évben vettünk részt 
az endrődi könyvtár névadó ünnepségén, amelyen a könyvtár egy-
kori elnökünk, Tímár Máté író nevét vette fel. 2010-ben a 80 éves 
endrődi Népházat köszönthettük. Ebben az évben nagy megtisztel-
tetésben volt részünk: az 50 éves fennállását ünneplő egyesületünk 
a várostól megkapta a Gyomaendrődért Emlékplakettet. Közösen 
részt vettünk még hangversenyeken, baráti beszélgetéseken, kerti 
partin, a Bogrács Napján Öregszőlőben, a halászléfőző versenye-
ken, a pázmándi szüreteken. Tavaly még egy közös disznóvágást 
is rendeztünk, ahol vendégünk volt Gyomaendrőd díszpolgára, 
Gergely Ágnes író, és el kell mondani, hogy mindnyájan nagyon 
jól éreztük magunkat. 

Egyesületünk programjait az iskola tanulóinak műsorai színe-
sítették. Az iskola dolgozói, a szülők munkaközössége, a helyi szer-
vezetek, intézmények és a helyben élők széles körű összefogásban, 
mindig meleg vendégszeretettel fogadták a hazalátogatókat. 

Az emléktábláról: a közgyűlésen jelenlévő tagok egy kérdőív 
kitöltésével hozták meg döntéseiket. A kérdőívet 77 fő töltötte ki. 
Ebből 64-en szavaztak úgy, hogy egy emléktáblát állítunk az ül-
dözöttek tiszteletére. Az emléktáblát az endrődi községháza falára 
helyezzük el, ezt 50-en szavazták meg. A tábla szövegének kiválasz-
tása során az A táblára 50 fő, a B táblára 15 fő szavazott. 

A kiválasztott táblaszöveg:

Az emléktábla felállításának időpontját október 23-ra tervezi a 
vezetőség.

Vezetőségválasztás: titkos szavazással a 77 jelenlévő tag az aláb-
bi vezetőséget (és ellenőrző bizottságot) választotta meg: Buczkó 
Imre, Bula Katalin, Fülöp Imréné, Gubucz Béláné, dr. Gulyás-Kis 
Zsuzsánna, Iványi László, Kárpáthyné Gergely Katinka, Somlói 
Józsefné, Dr. Szilágyi Ferencné, Tímár Imre, Várfi  András, Vörös 
Sándorné.

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a Baráti Kör eszmeisé-
gében megerősödve zárta a közgyűlést, amelyen az alapító okirat-
ban meghatározott alapértékek kerültek megerősítésre. A kérdő-
ívekre adott válaszok szerint tagjaink továbbra is a legfontosabbnak 
az elszármazottak és az itthon élők kapcsolatának ápolását, a szü-
lőföld hagyományának megőrzését tartják, egyben kérik a politikai 
megnyilvánulásoktól mentes működést. A felszólalók megerősítet-
ték, hogy a Baráti Kör tagjait Endrőd szeretete tartja össze, az el-
származottak a szülőhelyért, a barátokkal való találkozás öröméért 
járnak haza. „Mi vacerok vagyunk, és azok is akarnánk maradni” 
- mondta egy hozzászóló. Hunyad Simon Péter alapító elnökünk is 
ezen a véleményen volt: „Vita mindenhol van, de meg kell egyezni. 
Endrődiek vagyunk, gyerekek!” - mondta. Több hozzászóló kü-
lön megköszönte Ladányi Gáborné és Fülöpné Katóka munkáját. 
Elmondták, hogy ilyen színvonalas program, mint ami az utóbbi 
öt évben volt tapasztalható, azelőtt nem volt. Farkasné Marika, a 
Rózsahegyi Iskola igazgatónője elmondta, hogy az iskola a baráti 
körrel évekkel ezelőtt megállapodást kötött, amely mindkét fél ré-
széről szép programokat jelentett. Szeretné, ha ez az együttműkö-
dés továbbra is ugyanezen elvek alapján működne tovább. 

Az új vezetőség az alapító okiratban lefektetett alapértékek fi -
gyelembe vételével, a tagok elvárása szerint dolgozik tovább. 

Tímár Imre elnök

„A szülőföld nem hagy el soha
csak téged visz a vágyad,
de a hazai árnyak
rád vetülnek,  fényesen ülnek
lelkedben,  mint csillagok pora”

(Szécsi Margit)

„Mi vacerok vagyunk, 
és azok is akarunk maradni”

Híradás az Endrődiek Baráti Köre Egyesület 2012. évi közgyűléséről

„Üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, 
de el nem veszünk.” (2 Kor 4, 9)

A KOMMUNIZMUS ENDRŐDI ÜLDÖZÖTTEI ELŐTT  
TISZTELEG

A HELYBEN ÉLŐK ÉS AZ  ELSZÁRMAZOTTAK
MEGTARTÓ  EMLÉKEZETE



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Tóth Elek 1911. áp-
rilis 6-án született End-
rődön. Édesapja Tóth 
János kertész, aki a 
Népliget létrehozója, 
gondozója volt. 

Tóth Elek az elemi 
iskoláit Endrődön vé-
gezte, majd 14 éves ko-
rában elkerült szülőfa-
lujából. A Bajai Magyar 
Királyi Kertészképző 
Iskolába 1928-ban irat-
kozott be, melyet kitűnő 
eredménnyel végzett 
el 1931-ben. Ezután 
tovább képezte magát 
a Felsőfokú Szőlő- és 
Borászati Tanfolyamon, 
melyet a katonai szolgá-
lat szakított meg. 1937-

től több hazai cégnél dolgozott, majd 1940-ben tanulmány-
útra indult Németországba. Hazaérkezése után 1941-ben a 
Kertészeti Akadémián kapott állást, majd Mohácsy Mátyás 
professzor mellett tanár-
segédként oktatott. 

Tóth Elek kutatói és 
oktatói munkája a Ker-
tészeti és Szőlészeti Fő-
iskolához kötődött, ahol 
adjunktusként dolgozott. 
1952-ben kénytelen volt 
elhagyni az oktatói pályát 
és a Kertészeti Kutatóin-
tézetben folytatta munká-
ját Esterházán. 1957-ben 
a Kertészeti Kutatóintézet 
budapesti osztályának 
tudományos munkatár-
sa lett, ahol témaköre a 
szilvatermesztés és ne-
mesítés volt. 1970-ben 
védte meg doktori disz-
szertációját, mely a szil-
vafajták öntermékenyülé-
sét vizsgálta. Számtalan 
publikációja jelent meg és 
több könyvnek szerkesz-
tője, társszerzője. 

Dr. Tóth Elek 1973-tól a Ceglédi Gyümölcskutató Intézet 
munkatársa lett, ahol közel húsz éven át dolgozott. Nevéhez 
kötődő államilag minősített szilvafajták: Besztercei Bt. 1., 
Besztercei Bt. 2., Stanley, Ruth Gerstetter, Montfort, Tureu 
gras, Bluefre, President, Utility.

Dr. Tóth Elek a vasdiplomás mezőgazdasági mérnök, 
gazdasági szaktanár 2002. február 9-én hunyt el.

Emlékére 2012. április 14-én az Endrődi Népház fa-
lán emléktáblát avattak és emlékülést rendeztek. A kutató 
életútját Dr. Surányi Dezső MTA doktora méltatta, majd a 
gyomaendrődi kertbarátok felvették Dr. Tóth Elek nevét. Az 
esemény emlékfa-ültetéssel zárult. A megemlékezésre meg-
jelentek a tudományos élet képviselői, a környékbeli kertba-
rát körök képviselői és a helyi érdeklődők. 

Az endrődi szilvanemesítő Dr. Tóth Elek

Gyógyítók az Endrődi Népházban
2012. április 21-én a IX. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi 

Konferencia programjaként felavatták az endrődi ispotály emlékére 
elhelyezett emléktáblát. Az endrődi ispotály létrehozását Vida Imre 
gyulai jószágkormányzó kezdeményezte, aki végrendeletében 
(1808-ban) 32 ezer forintot hagyott az endrődi kórház felépítésére. 
Az ispotály azonban csak 1844-ben épült fel, mégis Vida közegés-
zségügyi alapítványa volt az első az újratelepült Békés megyében. 

A konferencia előtt Dr. Lovas Kis Antal Holló-díjas grafikusmű-
vész nyitotta meg a Népház konferencia-termében Urszinyi Mária 
nagyváradi festőművész Szent László legenda című tárlatát. Szent 
László legendáját szárnyas oltárképre emlékezető kompozícióban 
alkotta meg a művész. A kiállítás másik része Rogerius váradi káp-
talan krónikáját jelenítette meg, mely Várad pusztulását és újjáépí-
tését ábrázolja.

A konferencia keretében, a népi gyógyításról a mezőberényi 
szlovákok hagyományaiban Dr. Novákné dr. Plesovszki Zsuzsan-
na adott elő. A gyógyfüvekről és a gyógymaszírozás hazai kuta-
tásáról Pap-Kiri Edit etnográfus számolt be. A patikatörténet rövid 
összefoglalóját Dr. Ujváry Zoltán professzor tárta a hallgatóság elé. 
Kovács Erik etnográfus a gyógyító fotográfiáról beszélt, valamint 
Tarczali Anikó a Tokaji bor gyógyító szerepéről tartott izgalmas elő-
adást. A konferencia záró előadása Dr. Szerb Györgynek állított 
emléket, melyet Dr. Szonda István etnográfus mondott el. A kon-
ferencia fővédnökei Dr. Ujváry Zoltán professzor emeritus és Dr. 
Kovács József országgyűlési képviselők voltak. Konferencia elnöki 
feladatát Dr. Novák László Ferenc MTA doktora látta el. 

Az endrődi ispotály emlékére állított tábla elkészítésében se-
gítséget nyújtott Knapcsek Lajos (Híd-Knap Kft) ügyvezető és Dr. 
Szonda István. Munkájukat a köz nevében köszönjük meg!



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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K. Nagy András (1837-1923) városi 
esküdt és közgyám, gazdaember Gyoma 
egyik nagyszerű krónika írója a követke-
zőket írta az 1881. évi nagy árvíz idejéből; 
1878-79-ben és 80-ban bíró KRUCHIÓ Jó-
zsef. 

1878-ban lett szolgabírói járási szék-
hely Gyoma. Szolgabíró lett DEBRECZENI 
Endre (megj.:aki szintén gyomai születésű 
volt, korabeli jogi végzettséggel.) 1878-79-
ben épült Catholicus Templom. 1878-ban 
volt a Boszniai hadjárat. 1879-ben és 80-
ban sok eső volt, a lapos földeket elborí-
totta a vadvíz. 1879-ben búza kevés, bor 
sok termett. 1878-ban lett Házy Imre III.-
ik jegyzőnek megválasztva (megj.: szin-
tén gyomai születés, jogi végzettséggel). 
1879-ben újíttatott meg a Templom (megj.: 
ref. templom) és Torony és fel lett kerítve 
vasrostéllyal. Úgyszinte akkor készült a” 
negyedik harang, a nagyharang, felszere-
léssel együtt 40 mázsa, 6.000 Frt.-ért, sok 
eső volt és sár. 1881-ben bíró lett SZE-
RETŐ Imre, ebben az esztendőben volt a 
rettenetes árvíz és földárja. A lakosság örö-
kös védekezéssel foglalkozott. Elszaggatta 
a gátakat csak a város körül védekezett. 
(megj.: ez még a szabályozás-kanyarok le-
vágása előtt-készült un. „ócska gát” a mai 
Dobó István utcától kiindulva keresztül az 
egei telken vízjárta Paskomon, Nyílásokon 
át a régi mezőberényi és tarcsai határ felé 
húzódott jóval délebre a mai véd gátaktól). 
A lakosság mindig költözködött magasabb 
helyekre, vasúti kocsikba, ki hová tudott 
úgy megrémült a lakosság s ha a katonaság 
nem jön elvitte volna a községet mint Tar-
csát. De azután a vasúton átment (megj.: 
átbukott s kimosta a töltést nagy darabon) 
április 4-én, akkor könnyebben bírtak véde-
kezni, miután körgátat vontak zsákokkal és 
deszkákkal. A szőlőskertek (Csepüs kert, 
Nadrágos kert, Bánomkert, Öreg Poczos, 
Czifrakert, Epreskert, Hantoskert, Nagy-
kert) is mind víz alatt voltak, úgy a legelő is, 
kaszáló egész nyáron. Őszre lett rengeteg 
hal a kinn rekedt vizekben.”

Ezen szemléletes beszámoló után 
ejtsünk szót ama helytörténeti szempont-
ból felbecsülhetetlen fényképfelvételekről 
amelyeket az akkori elöljáróság készítte-
tett-számomra mái napig-ismeretlen kora-
beli fényképésszel az árvízről, a ref. temp-
lom tornyából. Néhány felvétel közlésre 
került ezek közül a képek közül „Gyoma és 
Endrőd képekben 1881-1981” c. kötetben, 
amely 1996-ban jelent meg, a 15,16-ik ol-
dalakon. Összesen hat db. fénykép fenn-
maradt másolatban SZABÓ József hajda-
ni városi esküdt később albíró, majd bíró 
hagyatékában. Nemzetes főbíró uram apai 
ági egyik dédnagyanyám - néhai Cs. Sza-
bó I. Albertné szül.: Szabó Lidia bátyja volt. 
E hagyatékból került édesanyám néhai Dr. 
Cs. Szabó Albert (1910-2002) állatorvos 
keze alá ezen fényképsor. Egy sorozat 
fényképmásolat volt bekeretezve unokája 
néhai JAKÓ László unoka-nagybátyám bir-
tokában az ősi ház - Mirhó utca 31. - falán 

felfüggesztve. Az Ő halála után az hová ke-
rült nem tudom. Az alábbiakban édesapám 
jegyzetei alapján írom a következőket; (az 
Ő számozását követve) - 

1 .sz. Kép a község ÉNY-É-i része, a 
házak zöme nádtetős, a Wodiáner kastély 
parkja melletti épületeket cseréptetősek, 
az Ybl Miklós tervezte Debreczeni ház (ma 
kollégium), Hősök útja 39 sz., Uradalmi 
tisztilak 41 sz., a 42 sz. Kalocsa-féle ház 
1930 körül lebontva, 38-40 sz. főszolgabí-
rói hivatal telkei, mai épületében a Bethlen 
Gábor iskola, mellette a Budai Ilonka (Fa-
ragó Károlyné)-féle leányiskola szintén az 
iskola használatában. 

2. sz. kép- A község Ny-i része az ún. 
Endrődi út - A házak zöme nádtetős, de a 
római kath. parókia épülete cseréptetős, a 
ref. parókia alsó épületei, az „Árvaház”- ma 
ált. iskola-helyén nádtetős házak. 

3. sz. kép- a község DNY-NY-i része a 
Vasút - ma Kossuth - utcával. Az udvarok-
ban, az utcai árokban áll a víz. Cseréptetős 
a Kossuth utca - Hősök útja sarkán az ura-
dalmi tiszti lak (később Hangya üzletház) , 
a ref. lelkészlak nem látható a képen. Kos-
suth utca 6. sz. Kis István borbély-féle ház, 
a többi épület nádtetős. Sajnos az uradalmi 
tisztilaknak csak tetőzete és kéményei lát-
szanak a képen.

4.sz. kép - É-i oldal, református temp-
lom, főtér. 1900-ban Petőfi  tér volt. Látha-
tó az ún. Nagykocsma a mai Körös Hotel 
helyén, ez leégett 1900-ban, nádfedeles 
volt. Cseréptetős az egyházi magtár, ez 
ma lelkészlakás és lelkészi hivatal. A Fő 
út- Hősök útja sarkán hajdani lelkészlakás 
ma imaterem ekkor még nádfedeles, me-
lyet később lebontottak, ezután épült a mai 
formában. A templom környéke még fátlan, 
rendezetlen. 

5. sz. kép - A község K-DK-i része, a 
Rákóczi út meghosszabbított tengelyében 
fekvő ligeti-fürdőhöz lejáró-sóhajok hídja- 
mellette a Körözs partján a hajdani nádfe-
deles, tornácos régi Községháza látható. 
Vele átellenben cseréptetős, nádfedeles 
mellék épületekkel a „Grim Sámuel” zsidó 
borkereskedő-féle ház- később Hitelszö-
vetkezet, majd Házipari Szövetkezet épüle-
te, a Zöldlapos-a mai fürdő és üdülők helye 
teljesen víz alatt van, az udvarokban áll a 
víz, a régi községháza előtt /s a többi képe-
ken is/ jól látszik a deszkapalló járda vona-
la. A községháza alatti öblözetben szálfák 
a vízen, az ún. lápokon leúsztatott erdély-
országi fa. 

6. sz. kép - a Wodiáner kastély térfelőli 
frontja, lábazattal, vasrostély kerítéssel. Ez 
az épület átalakításokkal volt mozi, óvónő-
képző diákotthona, OTP, könyvesbolt stb. 
A főtér fele 11, a Hősök útján 9 ablakkal, 
4 illetve 2 nagy vaskos kéménnyel. E ké-
pekből látható még néhány a „Gyomai ta-
nulmányok Gyoma, 1977.” 544-545 oldalak 
között közölt fényképmellékleteken is. 

Cs. Szabó István

Gyoma „látképe” az 1881 évi „nagy árvíz” idején

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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A Gyomaendrődi FC labdarúgói folytatták szereplé-
süket a Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi 
szezonjában. A lejátszott mérkőzések eredményeinek 
köszönhetően a csapat megkezdte a felzárkózást a kö-
zépmezőnybe. Dicséret illeti a csapatot a vendégként 
megszerzett két győzelemért. Reméljük, ezek a sikerek 
meghozzák a csapat önbizalmát a további mérkőzések-

re, és győzelmekkel örvendeztetik meg a szurkolóikat. Kell még a siker az 
elkövetkező mérkőzéseken is, hogy a kitűzött cél, a biztos Megyei I. osztá-
lyú tagság megőrzése megvalósuljon.

A lejátszott mérkőzések eredményei:
2012. 03. 31.     Gyomaendrődi FC – Csabacsűd SE     0 : 4
                          G.:  --
                          Ifi .:   1 : 1    G.: Burai T.
A hazai csapat álmosan kezdett, a vendégek ezt kihasználva már a 

negyedik percben megszerezték a vezetést. Ezt követően is ők támadtak 
és egy védelmi hibát kihasználva a félidő közepén ismét gólt szereztek. A 
hazaiak továbbra is lassan és körülményesen játszottak, nem találták az 
ellenszerét a vendégek játékának. A félidő végén egy újabb hazai védelmi 
hiba már a harmadik csabacsűdi gólt eredményezte. A második félidőben 
a biztos vezetés tudatában kicsit visszavett a tempóból a vendégcsapat, 
de még így is több nagy helyzetet alakított ki a hazai kapu előtt, amit 
szerencsére elszórakoztak. A mérkőzés legvégén egy jogos büntetővel 
alakult ki a nagyarányú vereség. A biztos vezetés tudatában a vendégek 
kicsit könnyelmű játékának köszönhetően nem lett nagyobb arányú a ve-
reség. A hazai védelem nagyon sok hibával játszott, a Csabacsűd még ilyen 
arányban is megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

2012. 04. 07.     Mezőberényi FC – Gyomaendrődi FC     0 : 1
                          G.: Csapó Zs.
                          Ifi .:   2 : 1    G.: Oláh R.
Az előző heti gyenge játék nem hagyott mély nyomot a csapatban, 

mert egy harcos, lelkes csapat vette fel a küzdelmet a szomszédvár csapa-
tával. Mindkét csapat több veszélyes támadást vezetett, de a nagyon várt 
gólt Csapó egyéni szép alakítása után Gyomaendrőd érte el a félidő köze-
pén. A csapatok ezután is a több támadást vezettek, de gólt egyik támadó-
sor sem ért el, a hazaiak lőttek viszont három kapufát. A második félidőben 
sérülés miatt, több kényszerű csere után már nem voltak elég hatékonyak 
a gyomaendrődi támadások.  Ekkor inkább visszahúzódva, a játékteret át-
engedve a hazai csapatnak, kontrákra berendezkedve próbálta tartani az 
eredményt a vendégcsapat. Az első félidei eredményes támadójáték és a 
második félidei jó védekezés eredményeként meg tudtuk tartani az elő-
nyünket és végre idegenben is sikerült pontokat szereznünk. A védelmünk 
és a kapusunk igen jó teljesítményének köszönhetjük a győzelmünket. A 
szerencsésebb csapat nyert, de meg kellett dolgozni érte. 

2012. 04. 14.     Gyomaendrődi FC – Szeghalmi FC     2 : 2
                          G.: Toldi B., Werle T.
                          Ifi .:   1 : 1    G.: Timár A. 
Hamar vezetést szerzett a hazai csapat egy szép szabadrúgásból, majd 

ezt követően kettő nagy helyzetünk is volt, amelyekkel el lehetett volna 
dönteni a mérkőzést is, de ezek sajnos kimaradtak. A vendégek a félidő 
végén egy jogos büntetőből kiegyenlítették az állást. A második félidőben 
is több lehetőségünk volt, mégis a vendégek szereztek gólt és már náluk 
volt az előny. Nagy erőket mozgósított a gyomaendrődi csapat az egyen-
lítés érdekében, ez a mérkőzés vége előtt néhány perccel sikerült is. A két 
kiesés elől menekülő csapat élvezetes játékot produkált, és igazságos 
döntetlen eredmény született a mérkőzésen, de ezen talán a vendégek 
keseregtek inkább.    

2012. 04. 22.     Békéscsabai MÁV SE – Gyomaendrődi FC     0 : 2
                          G.: Csapó Zs., Werle T.
                          Ifi .:   2 : 6    G.: Dávid I., Demeter Cs., Csáki L.(4)    
A mérkőzés első játékrészében a gyomaendrődi csapat irányította a 

játékot, azonban időnként a rossz talaj miatt is bosszantó hibákat vétettek 
a játékosok. A mezőnyfölény a félidő végére góllá érett, így vendégveze-
téssel zárult az első félidő. 

A második félidő elején veszélyesebben kezdtek a hazaiak, de igazán 
csak pontrúgásokkal tudtak helyzetet kialakítani, amit a vendégek védel-
me minden alkalommal sikeresen hárított. Egy szépen felépített ellentá-
madásból a félidő közepe előtt ismét gólt szerzett a gyomaendrődi csapat, 
ezt követően pedig több nagy helyzetet is kialakítottak a csatárok, de saj-
nos el is hibázták őket. Taktikus játékkal megnyugtató győzelmet aratott a 
vendégcsapat és megkezdte a felzárkózást a középmezőnybe.

További sikeres szereplést kívánunk labdarúgóinknak!
Fülöp Zoltán

Labdarúgó hírek a Megyei I. osztályból

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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Iványi László
plébános úr részére

Kedves Laci atya!

Miután az utóbbi években csak nagyon ritkán sikerül gyermek-

Amit Isten egybekötött...

Április 14-én kötött házasságot az endrődi templomban 
Győri Gábor és Vaszkó Andrea.

Kívánunk nekik sok boldogságot, életükre Isten áldását!

korom Körös-parti álomvilágába eljutni. Mindig nagy érdeklődés-
sel várom és olvasom az Általad szerkesztett szentgellert.hu honla-
pot, és benne a Városunk újságot.

Sokrétű információival valóban egy éltető kapcsolatot jelent az 
Endrődről elszármazottaknak is. Őszinte elismerésem!

Az írásban és publikálásban magam is szorgoskodom. Szakmai 
jellegű köteteim után rövidesen megjelenik „A kút” c. könyvem, 
amivel már a szépirodalom területére próbáltam merészkedni, és 
amelyben számos izgalmas epizód éppen Endrődhöz kötődik.

Egy nagyon rövid, csupán pár soros részletet mellékeltem a kéz-
iratból, arra gondolva,hogy ha elnyeri a tetszéseteket és még hely is 
lenne valahol a májusi számban, akkor az Anyák napja apropóján 
esetleg elhelyezhetnétek benne.

Isten áldását és jó egészséget kívánva

szeretettel üdvözöl:

Hegedűs Zoltán (Icsi)
és családja

„Elvágyódott. Máshová. Régi, felejthetetlen találkozásokra. 
Csak állt és vakon nézett az irodai iratszekrény sötét üvegajta-
jába. Az pedig hirtelen megcsillant. Színes képek villantak föl, 
majd lelassulva sorba rendeződtek. 

A legszebb, kegyelmi találkozások. Üde feleségével együtt - 
még nincstelenül-gyermektelenül - a pesti bunkeréletből majd 
minden évben, Nagyboldogasszony ünnepén (az szinte már ősz)  
autóstoppal mentek a virágos szentkúti búcsúba. Anyát keres-
ni a nagy tömegben. Égit… és földit. Ha már nem utaztak haza 
közel fél éve, ha már nem írtak neki két hónapja, akkor majd ott 
megtalálják. A nagymise és a körmenet után, valahol a mézes-
kalács olvasók és matyóruhák népi barokk színpompájában, a 
hegyhez bújó templomkert árnyas fái között, a kútnál állók la-
zuló sorában, esetleg mégis csak odabent, a kis bazilika fülledt 
ünnepi sötétjében… talán feltűnik végre világosszürke kis ünne-
pi ruhája… Vagy odébb, a vörös csillagos, felvidéki kék kocka-
buszokkal vegyített potrohos, zöldesszürke anyaországbeli Ika-
ruszok között, a kolbászillatú poros buszparkolóban. Majd ott. 

Igen, ott végül mindig megtalálták.  Lesték a feliratokat, ke-
resték az alföldi járatokat. Kérdeztek, és a jólelkű magyar zarán-
dok-atyafi ak segítettek-mutogattak. Aztán megtalálták. Előbb 
a buszt, aztán őt is. Éppen evett kis elemózsiájából.  Felnézett, 
szemüvege mögött a boldog csodálkozás mosolygott: - Hát ti is 
itt vagytok? 

– Itt – csillant meg cseppben a könny akkor, most pedig már 
inkább ömlik.” 

(Részlet Hegedűs Zoltán „A kút”  c. regényének kéziratából)

Kedves Zoli!

Olvasóink nevében is szeretném megköszönni írásod. Örülök, 
hogy rövidesen ismét hallatsz magadról a könyvkiadások terén is. 

Szeretnék az elsők között hírt adni egy endrődi szerző frissen 
megjelent könyvéről.

Munkádra, életedre, családodra Isten áldását kérem és kívánom.

Üdvözlettel:
Iványi László

* * *
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Kurilla Zoltán a 9., Kulik Adrienn 11. helyezést ért el.
A Szarvasi Rendőrkapitányság által kiírt közlekedési rajzpályázaton 

Gonda Bettina 8.a osztályos lett az első.
Szegeden, az Ének-zene Komplex Műveltségi Vetélkedőn 11 induló 

közül 6. lett iskolánk. Versenyzett: Forgács Genovéva, Keresztes Kata és 
Varga Rita. 

Mezei futóverseny

Az endrődi településrész sportpályáján a Városi Diáksport Bizottság 
szervezésében került megrendezésre, a hagyományosan óriási töme-
geket megmozgató sportrendezvény, ahol körzetünk mind az 5 általá-
nos iskolája elindult, legtöbben ismét a mi iskolánkból álltak rajthoz. A 
jegyzőkönyvek alapján 400 tanuló teljesítette a távot. A Rózsahegyi a 
második helyen végzett.

Versmondók

Versmondóink az iskolai forduló után szépen szerepeltek a Költé-
szetnapi városi szavalóversenyen. Dicséretet kapott: Samu Hédi, Soczó 
Rebeka, Csapó Luca, Simon Katalin, Dudics György, Geszti Barbara, 
James Lucas Lancaster. 

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

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Jótékonysági bál

Huszadik alkalommal rendezte meg iskolánk Szülői Munkaközössé-
ge a jótékonysági vacsorát, ezúttal először a Rubin étteremben. Rendez-
vényünket megtisztelte Erdős Norbert kormánymegbízott, Dankó Béla 
országgyűlési képviselő, Várfi  András polgármester, a társintézmények 
és civil partnereink képviselői. 

Műsorral lépett fel a pedagógusokból és szülőkből álló énekkar. 
Dávid Adrienn tanuló és partnere latin táncokkal szórakoztatta a kö-
zönséget. A résztvevők egy része jelmezt öltött, amit zsűri díjazott. A 
bevételből játékokat vásárolunk az osztályoknak. Köszönünk minden 
segítséget.

Rendezvényünket tombolatárggyal, támogatójeggyel támogatták:
„KALAMÁRIS” Papír-, Írószer-, Nyomtatvány-, Kultúrcikk, „SIKÉR” Sü-

tőipari és Kereskedelmi Kft., Andi Csemege, AZUL Fürdőszobaszalon, 
Babecz és Társa Bt., Bajicsné Katona Márta, Bartolák Tímea kozmetikus, 
BBB-GLAS Kft. Mezőtúr, BELL CAFÉ Kft. - Harang Söröző, BEST 100 Ve-
gyeskereskedés, Bowling Étterem, COLOR SHOP, Dankó Béla országgyű-
lési képviselő, DÁVID-KER, Diadem Patika, Dinyáné Bánfi  Ibolya, Endrődi 
Cipőkellék kft., Endrődi Cuti Kft., Erdős Norbert kormánymegbízott, Far-
kas Máté Kereskedő, Farkasinszkiné Kertes Mária, Fekete Sándor vállal-
kozó, Feketéné Bielik Julianna, Fodor Tamás vállalkozó, Fülöp Imréné, 
Gellai Imre egyéni vállalkozó, Giricz László vállalkozó, Gold Menü Kft., 
Gyomaszolg Kft., Hanyecz és Társa Kft., Hanyecz Katalin vállalkozó, Hege-
dűs József vállalkozó, Hoff man József őstermelő méhész, Hungarofresh 
Bt.-Telepolc, KERT-KIVI Mezőgazdasági Termelő Szolgáltató és Kereske-
delmi Kft., Kolibri Ajándék, Kovács Edina virágkötő, Kovácsné Kósa Ju-
dit, Kucsmik István egyéni vállalkozó, Ladányi Gáborné, Liget Söröző és 
Étterem „GASTRO-TRINK” Kft., Szarvas, Madizol – Dinya Zoltán, MÁGUS 
COMP, Nagylaposi ABC, OMART Könyvesbolt, Pankotai Kft. Ékszer és zá-
logház, Péter-Szabó Hajnalka, Solymosi Edit fodrász, Szarka Csilla, Szar-
vasi Kenyér Kft., Szendrei Dóra Bőrdíszműves, Szécsi Henrietta vállalko-
zó, Szurovecz Istvánné, Tandi Sándor magánkereskedő, Tibi cukrászda, 
Tímár Jánosné, Tömösközi Tibor vállalkozó, Turul Cipő Kft, Uhrin Attiláné 
kereskedő, Ujlaky Szabolcs vállalkozó, Vacer-Hús Kft., Vajda József, Várfi  
András polgármester, Vaszkó Béláné, Vaszkó és Társa Kft., Weber – Gellai 
Zsolt és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diák-
otthon pedagógusai, dolgozói, tanulói és a szülők.

Tanulmányi versenyek

A Varga Tamás Országos Matematikaverseny megyei fordulóján 
Martikán Attila a 10., Kurilla Zoltán 13. lett a 117 hetedikes közül.

A mezőberényi Nemzetközi Matematikaversenyre évek óta meghív-
ják iskolánkat. Az idén hetedik osztályosok közül Martikán Attila 98%-
os eredménnyel a 4., Kurilla Zoltán 90%-os teljesítménnyel az 5. helyen 
végzett. Hetedikes és nyolcadikos csapatunk a 4. lett. 

Csapattagok: Bognár Nóra, Kulik Adrienn, Kurilla Zoltán, Martikán 
Attila, Biró Adrienn, Forgács Genovéva, Korsós Vivien és Szerető József. 

Józsi a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen megyei hatodik lett.
Az Országos Történelem Tanulmányi Verseny megyei döntőjén 

Eredményes matekosok; Korsós Vivien, Forgács Genovéva, Bognár Nóra, 
Kulik Adrienn, Biró Adrienn, Szerető József, Martikán Attila, Kurilla Zoltán

III. korcsoportos lányok rajtja a mezei futóversenyen

Addams family a jótékonysági vacsorán

Kérjük, támogassa Ön is adója 1%-ával a 

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítványt. 

Adószámunk: 18390162-1-04.



VÁROSUNK2012. május 15

Békaszerenád…
(írta: Benke Mária)

A Hármas Körös partján már kora reggel sok hor-
gász készült elő, az aznapi zsákmány megszerzésére. 
Az idő szép tavaszi, a csendben a vízi világ hangjai 

megnyugtató érzéseket keltettek bennem, sétál-
gattam, gyönyörködtem e csodaszép tájban. Egy 
anyuka kislányát kézen fogva igyekezett valahová.

Bandukoltam, a templom tornyában megkondult 
a harang, a nádasban kuruttyoltak a békák, egy-egy 
kócsag leszállt a vízre, vijjogó hangot adva, majd a 
rigók füttye hangzott az ártér felől, néha egy kakas 
kukorékolt, vagy egy kutya ugatott a faluban…A 
vadgalambok is felelgettek búgva egymásnak. 

Oly mesés az érintetlen természet ábrándoztam - 
közben egyfolytában hallottam: brekeke, brekeke…

Andalogva mentem, üdvözöltem egy-két hor-
gászt, akik fejbiccentéssel köszöntöttek. Néha felug-
rott egy hal, majd nagy csobbanással visszaúszott a 
víz mélyére. A nádasban a vízen itt-ott hínár és béka-
lencse úszott, a vízi növényzet is csodaszép. Megáll-
tam, s gyönyörködtem ebben a mesés tájban, amint 
kelt fel a nap és élvezhetem sokszínűségét.

A korábban említett anyuka kézen fogva sétált 
kislányával, lehetett talán 5 éves.

Hallottam, amint folyamatosan kérdésekkel 
„bombázta” Édesanyját.

- Anyu! – hogy hívják azt a békát?
- Nem tudom kislányom, nekem nem mutatkozott 

be.
- Akkor nevezzük el, mindenkinek van neve, vagy 

nem?
- De ez így van – mondta anyu.
- Akkor? – kérdezte, majd türelmetlenül ráncigálta 

anyja kezét, mi legyen a neve?
- Jól van, ez a nagy varangyos béka legyen Kőrösi 

Béka Béla, a másik a kisebb - az biztos lány, - őt pe-
dig nevezzük el Béka Bellának…

- Jóóóó!!! – Anyu, most mit csinálnak?
- Béla éppen udvarol Bellának, és ehhez különös 

énekét adja elő, biztos tetszeni akar neki.
Egyszer csak Anyu nevetve kuruttyolni kezdett, 

majd a béka válaszolt neki…
A kislány nagyon élvezte a sétát, nem akart a bé-

káktól elszakadni és
tovább faggatta anyját:
- Ezt most miért csinálja?
- Gondolom, ez a nászuk, így mutatják ki egymás-

nak, hogy tetszik nekik a másik.
- Anyúúú! A Béka Béla feleségül veszi a Bellát úgy, 

mint a Jenő bácsi a Sári nénit, fehér ruhában fátyol-
ban?

- Nem tudom, kislányom, nem hiszem – mondta 
nevetve anyja.

- Miért nem tudod? – a felnőttek mindent tudnak, 
vagy nem?

- Igazad van, sok mindent tudnak, de ezt például 
nem.

- Honnan lehetne megtudni, hogy miről kuruttyol-
nak?

- Anyúúú! – kérlek, kuruttyoljál megint nekik.
Egy horgász nevetve nézte a jelenetet és a szája 

elé tette a kezét úgy kezdett el kvartyogni a kislány-
nak.

A nagyobbik béka viszonozta, a horgász várt, 
majd ismét kvartyogott, Béka Béla újra válaszolt…

A kislány teljesen izgalomba jött, s megkérdezte:
- Bácsi! – mit mondtál neki, és azt értetted, mit vá-

laszolt rá?
- Hát persze, azt mondtam neki, hogy csinos a bé-

kalány, udvaroljon neki, Ő helyeselt, hogy így van, 
neki is nagyon tetszik.

- Na látod, Anyu! – a bácsi tud békául.
Mindketten nevettek.
Tovább sétáltam, s azon mosolyogtam, hogy mi-

lyen tiszta a gyermeki
lélek, mennyire más, mint mikor felnőtté válunk…
Olyan jó a mesék világában élni.
Ahogy bandukoltam, még sokáig hallottam a bé-

kaszerenádot, nevetve én is    kuruttyoltam egyet-
kettőt, mire nagy meglepetésemre válaszolt vala-
honnan egy béka…

- brekeke, brekeke - mondta.
Lassan hazamentem, a lelkemben derű, s nagy 

békesség uralkodott...

Színezd ki a rajzot!

 A BÉKA IMÁJA

Elhagyatott vagyok és csúnya, 
Uram,
van ki tőlem ne undorodna?
Mégis, ha hangom
tiszta szívemből fakad,
mikor az éj mindent eltakar,
Uram,
neked szentelem
hálátlan természetem
szomorú brekegését,
fogadd kegyesen, és add, 
hogy végül is szeretettel
viseljem rútságomat.
Amen.

(Carmen Bernos de Gasztold)
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

Sikerek a szépíró verseny megyei döntőjén

2012. március 31-én rendezték meg Csorváson, az Általános Műve-
lődési Központ Általános Iskolájában az Országos Szépíró Verseny me-
gyei döntőjét SNI tanulók számára.

A Kis Bálint Általános Iskolát Rostás Laura (6.b), Szilágyi Adrienn 
(7.b) és Makai Eugénia (3.c) képviselte. Mindhárom tanuló nagyon szé-
pen versenyzett, közülük Rostás Laura 2., Szilágyi Adrienn pedig 6. he-
lyezettként végzett. Laura eredményének köszönhetően részt vehet az 
országos döntőn.

Gratulálunk a szép sikerekhez!
Felkészítő pedagógusuk: Fekécsné Buza Erika.

Iskolába kukucskáló

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda beiskolázási programsorozata 
zárásaként március 30-án délelőtt 63 nagycsoportos óvodás látogatta 
meg az intézmény Hősök úti épületét.

A város 4 óvodájából érkezett gyermekek az óvó nénik kíséretében, 
a tanító nénik és kisdiákok segítségével sport- és játékfoglalkozáson, 
mesékkel tarkított irodalmi órán, számlálgatós matematika órán és kéz-
műves foglalkozáson ízlelgethették az iskolai élet rejtelmeit, szépségeit.

Az iskolába kukucskáló programot az óvodások örömére közös 
énekléssel és egy kis vendéglátás keretében forró teával és szendviccsel 
zárták.

Országos sikerek a Lotz-versenyen

2012. március 24-én Bonyhádon rendezték meg a Lotz János helyes-
írási és szövegértési verseny országos döntőjét, ahol a Kis Bálint Általá-

Idegennyelvi mesedélután

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Hősök úti épületében már-
cius 27-én került megrendezésre a már hagyománynak mondható 
idegennyelvi mesedélután. 

Minden osztályból különböző meséket, dalokat, mondókákat adtak 
elő angol és német nyelven a gyerekek, a többiek feladata pedig az volt, 
hogy kitalálják, miről szóltak.

Sportsikerek

2012. április 1-jén, Békéscsabán rendezték meg a VI. Csabagyöngye 
gyermek egyéni sakkversenyt, ahol a Kis Bálint Általános Iskolát több ta-
nuló is képviselte: Németh Regina korosztályában aranyérmet szerzett, 
Szilágyi Bence és Varjú Dániel pedig 7. helyezést ért el.

Az intézmény úszói is kitettek magukért. Várkonyi Sarolta előbb a 
hódmezővásárhelyi Dél-Alföldi Regionális Úszóversenyen 50 m mell-
úszásban ezüstérmes, 50 m gyorsúszásban pedig negyedik helyezett 
lett; majd a békéscsabai Nyuszi-kupán gyorsúszásban ezüstérmet szer-
zett, mellúszásban pedig a dobogó legfelső fokára állhatott. Ugyanezen 
a békéscsabai versenyen Werle Zalán egy második helyezésnek örülhet, 
míg Kovács József az Országos Úszó Diákolimpián – a megyei ezüst-
érem után – tizedik helyen végzett.

Az április 16-án megrendezett Körzeti Labdarúgó Diákolimpiát, I. 
korcsoportban az iskola csapata nyerte meg, így április 25-én Gyulán a 
megyei elődöntőn játszhatnak a fi úk.

Felkészítők: Kovácsné Bácsi Ilona, Pántya Sándor és Vaszkán Gábor.

nos Iskolát Deli Csenge 7.b és Szonda Lili 8.b osztályos tanuló képviselte.
Az igen erős mezőnyben Csenge 6. helyezést, Lili pedig 4. helyezést 

ért el.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Felkészítő pedagógus: Forgácsné Gyetvai Krisztina.
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Az árnyból szőtt lélek… Tóth Árpád… 
magány, test-lélek szenvedése, nyomorúság, fáj-
dalmas beletörődés, elszigeteltség, szegénység, 
újságírói robot, gyógyíthatatlan tüdőbetegség… 
negyvenkét év… boldogság- szeretetvágy, szép-
ségigény…

„Tiszta volt, egységes, töretlen”- írta költésze-
téről Babits Mihály.

Indulását a korhangulat, a századforduló re-
zignáltsága határozta meg, de elégikus hangja 
mindvégig megmaradt. Nagy változások idején 

mélyült költészete: Nyugat (1908), az I. Világháború (1914-18), Békeköté-
sek (1919-20), és az alatta zajló forradalmak kora (1918-19).

Számára a költészet: menedék. A nyelvi kifejezés lehetőségeit kutatta, 
„szeszélyes, bús ajándék/ E rímes, furcsa játék”. Impresszió, a benyomás 
megragadása, a pillanat élményeinek ábrázolása a költészet eszközeivel, ez 
tette a „vágyak, oldott hangulatok avatott kifejezőjévé”. Műfordítóként is 
maradandót alkotott.

„Az árnyból szőtt lélek”

A Nyugat kritikusa, Schöpflin Aladár szerint, „mindig igazat mondott, 
szívének igazságait fogadta a költészetébe.”

1919… Az árnyékból szőtt lélek… „e rettentő, vonagló új világban” 
még magányosabb a költő… világégés után, forradalmak idején, tombo-
ló viharban keresi Isten védő-óvó Szőttesét. A Szőttest, melyet az „áldott 
Takács” szőtt… mely véd lármától, önző zsivajtól, szebbé teszi az életet, 
s közelebb hozza egymáshoz az embereket… melynek „anyagát” csöndes, 
esti szemlélődésében felfedezni véli kedves rokonaiban, a fákban, illetve 
azok árnyaiban… a Szőttest, mely összeköt embert és embert, élőt és élőt… 
melynek jelenlétekor részvét és megbocsátás ébred… mely által feloldha-
tó az emberi gonosz, bűn, hűtlenség, irigység, csalás… mely alatt érthe-
tővé válik az érthetetlen, s szívvel hallhatjuk meg, hogy „Árvák vagyunk 
mind!”, sebzett, sérült emberek… Hol a fátyol? Hol a lélek? Hol a lélek 
fátyla?- kérdezi egy zavarodott korban.

1923… Esti sugárkoszorú… az életöröm verse… a Kedves látványa 
(Lichtmann Anna, akit 1917-ben feleségül vett) látomássá nő… az alkonyi 
ragyogásban árnyak, illatok, fények, béke, s az asszony alakja összekapcso-
lódik… égi és földi egymásba olvad, időtlenné tágul a vers… azért, hogy 
a lezárásban ismét a „földi érzések” erősödjenek fel… zsibbadt erek, a vér 
áramlása, szív zakatolása s vele a „mennyire szeretlek!” vallomása…

1928… Isten oltó-kése…
Isten oltó-kése létösszegző elégia… Pénz, siker, egészség hiányzott Tóth 

Árpád életéből, „másoknak, Uram többet adtál”. Isten megpróbálta a köl-
tőt, de ezek új szépséget teremtek szívében, s új versek életre hívói lettek…

Az Elkoptam… című utolsó soraiban az utolsó nagy kérdést teszi fel: 
„Ki volt rossz, a lélek vagy a test,/ A szikra vagy a bús anyag?”

„A lélek mellett egy test is kísért, a maga realitásában, az ő teste. Ez 
is éltetője lírájának, e csüggedt és bús test, amely szimbóluma a világ fáj-
dalmának, s általa lírává válik az ajka, a szeme, a térde, a karja… - írja 
Kosztolányi Dezső.

A Tóth Árpádra emlékező kiállítás még megtekinthető a Petőfi Irodal-
mi Múzeumban. 

Polányi Éva

TÓTH ÁRPÁD: 
AZ ÁRNYBÓL SZŐTT LÉLEK

A fák szelíd, nagy árnyát nézni este
Szerettem én aranyszín dombokon,
Áldott az árnyak test nélküli teste,
Titkos kelméjük lelkemmel rokon,
Hisz isten tán fenyőfák gyenge gyanta
Lehű árnyából este szőtte meg
S a furcsa mélabút eként foganta,
Mely lágy redőin egyre ott remeg.

Áldott takács az isten s kincs a lélek:
Hányszor terítém csöndes fátyolát
Magam köré és véle szépitélek
Éles fényekkel bántó, vad világ!
Az emberek önző zsivajja édes
Testvéri, bús zenévé fátylasúlt
S forró, maró napokból mély, setétes
Merengő tájjá csöndesűlt a múlt.

S ha néha fájt, hogy arcúl üt a testvér,
S a hűnek vélt szív csak hideg mirigy,
Hogy bűnök malmát zúgatja a rest vér
S hogy néha még az isten is irígy,
Merengő órán szétterűlt a fátyol:
Árvák vagyunk mind, - sírta egy titok,
S bocsánat lett a sajgó bosszuvágyból
S részvétre vált a szisszenő szitok.

S fákat szerettem s szirmok tüneményét
Figyelten andán s méla könyveken
Ragyogtattam a lámpa mézszín fényét
S csöndes Szézámok üdve nyílt nekem:
Egy óra tán a zűrös, lomha napban,
Egy árva barlang, mit a könyv vize
Vájt s tett meleggé s én megbújtam abban
S éreztem, jó az élet bús ize.

Sok este halk szivarnál sárga bábút
Kockás mezőn kedvvel léptettem én,
A Malomárok kinn már jég alá bútt
S a kandallón vén tölgy dalolt kemény
Erdei dalt s rőt lett moszatszakálla, -
Távol harmónikák híttak rívón
S a fenyvesek fölé ragyogva szálla
Aranyszárnyán a roppant Orion.

Éjfél felé a jó falusi doktor
Öreg kezét megráztam, új szivar,
Mentem s mint úti csöndes fák a hótól,
Lelkem versek terhétől lett bizarr,
S hazasiettem, írni, írni, írni,
Hiába csalt a csíkos dunnaágy,
S kacagtam, ha lágy rímbe tudtam sírni
Tündér fájdalmad, édes, ifju vágy!

Így, apró, szétszórt szigetek hajósát,
Félszeg Ulyssest, sok szelid kaland
Vigasztalt, csak a szirtes, zord valóság
Sivár vizén, boldog boldogtalant, - 
Így lettem hálás minden gyáva kincsért,
Pipám füstjéért, karcos kis borok
Kortyáért, hozzám hajló anda tincsért
S hogy ajkamról peregnek halk sorok.

Oh jaj, miért bánt így hát most az élet,
E rettentő, vonagló, új világ,
Mindennap egy új Utolsó Itélet
Vas kürtje zúg, setét villáma vág,
Reszketve terítem a védő fátyolt
Magam körül s eltépi a vihar,
És minden barlang, melynek csendje lágy volt
Most ferde száj, mely szörnyű jajt rivall.

Oh isten, isten, lelkek ősz takácsa,
Nézd drága kelméd, kincses szőttesed,
Bölcs, bús szemed imhol könnyezve lássa,
A sok finom fonál hogy szétesett, -
Óh lesz-e még perc, újraszőni szépen,
Ha elcsitúlt az orkán gyász zaja,
Vagy reszkető rongy, így hull szét a szélben,
Mint omló partok éjszín zászlaja? 

(1919)

ESTI SUGÁRKOSZORÚ

Előttünk már hamvassá vált az út,
És árnyak teste zuhant át a parkon,
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába az alkony:
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
Mely már alig volt fények földi mása,
S félig illattá s csenddé szűrte át
A dolgok esti lélekvándorlása.

Illattá s csenddé. Titkok illata
Fénylett hajadban s béke égi csendje,
És jó volt élni, mint ahogy soha,
S a fényt szemem beitta a szivembe:
Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te,
Vagy áldott csipkebokor drága tested,
Melyben egy isten szállt a földre le,
S lombjából felém az ő lelke reszket?

Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek -
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szivembe visszatér
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!

(1923)

ISTEN OLTÓ-KÉSE

Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.

Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szivembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tied az én harcom,
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényü arcom. (1928)
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Május
„Köpködős”

Fél kocka margarint kikeverünk 5 tojás sárgájával, 8 evőkanál cukorral, 10 evőka-
nál lisz  el, kevés tejjel, reszelt citromhéjjal és vaníliás cukorral. Az 5 tojás fehér-
jéjét felverjük és kávéskanál sütőport keverünk még hozzá. Margarinnal kikent 
tepsibe öntjük a tésztát és magozatlan meggyet szórunk rá jó sűrűn. Forró sütő-
ben 35-40 percig sütjük. Fahéjjal és porcukorral megszórva tálaljuk.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

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!

FEKÉCS JÁNOSNÉ MIHÁLKA ILO-
NA, aki Endrődön élt, március 28-án 
87évesen elhunyt. Gyászolja: családja

özv. PELYVA ELEKNÉ TÍMÁR ANNA 
volt endrődi lakos, 97 éves korában Város-
földön visszaadta lelkét Teremtőjének. Te-
metése március 28-án volt Kecskeméten. 
Gyászolja: fi a, menye, lánya, unokái és csa-
ládja, valamint a rokonok

SZABÓ LAJOSNÉ KULIK JUSZTINA, 
aki Endrődön élt, 93 évesen március 31-én 
eltávozott az Égi Hazába. Gyászolja: csa-
ládja

†

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.

Ez a fénykép készült 1912-ben. Az 
endrődi iskolában Betlehemes játékot 
adtak elő a gyerekek. A kép tulajdonosa 
Szakálos Gyuláné. A képen felismert sze-
mélyek: Újházi Miklós kántor, Harnos Já-
nos Vince, Harnos Ambrus, Szabó Gyula 
kereskedő, Szebeni Anna tanítónő, Vaszkó 
Vince, Dr. Cseh Józsefné. Kovács Irma, Dr. 
Uhrin Nándor, Dr. Tímár Sándor, Paróczai 
Gergelyné Kalmár Katica.

Fényképalbum
Elsőáldozók, kb. 1955
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Kedves vásárlóim!
Itt a tavasz! Ajánlataim:

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

csövek
• Titán silicononok, tömítők, purhabok, 

ragasztók
• Festék áruk, glettek, csemperagasztók

Várom kedves vásárlóimat!
FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Endrődi találkozó Budapesten

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


