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A tartalomból: MÁRCIUS IDUSA

Egyházközségi farsangi vacsora - 20. oldal

IN MEMORIAM: 
Szujó Lajosné - 4. oldal 

Rendezvénynaptár - 2. oldal

Csárdák - 10. oldal

Petőfi  Sándor: 

Föltámadott a tenger 
Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje. 
Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép. 
Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg. 
Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat; 
Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr! 

Önkormányzati hírek - 

lemondott a 
képviselőasszony - 3. oldal

Az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc Magyarország újkori történetének egyik 
meghatározó eseménye, a nemzeti identitás 
egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a pol-
gári átalakulás megindítója, önvédelmi har-
cával a nemzeti mitológia részévé vált. Szer-
ves része volt az 1848-as európai forradalmi 
hullámnak, azok közül viszont lényegében 
egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. 
Eredményességét mi sem mutatja jobban, 
hogy csak a cári Oroszország beavatkozásá-
val lehetett legyőzni, amelynek soha ekkora 
hadserege addig nem járt még külföldön. 
Gyakorlatilag az 1848-49-es harc a magyar 
nemzet történetének leghíresebb háborús 
konfl iktusa is.

A végső lökést a reformok ügyében végül 
1848. március 15-e jelentette, amikor a pesti 
radikális ifj úság vér nélkül érvényt szerzett 
az úgynevezett 12 pontnak. Ezalatt Kossuth 
Bécsben tárgyalt a Habsburg vezetőkkel. V. 
Ferdinánd először nem akarta szentesíteni 
a pozsonyi országgyűlésen előző nap meg-
szavazott feliratot, azonban 16-án hajnalban 
- hallva a Pest-Budán történtekről - kénytelen 
volt engedni.

 
Március 15-én a bécsi forradalom hírére 

magyar küldöttség indult a pozsonyi ország-
gyűlésről a császári városba, s időközben 
Pesten is kitört a forradalom. Március 16-án 
Bécsbe is eljutott a pesti forradalom híre. Az 
udvar meghátrált, s kénytelen volt engedni 
a pozsonyi küldöttség követeléseinek. Hoz-
zájárult március 17-én gróf Batthyány Lajos 
miniszterelnöki kinevezéséhez. Beleegyezett 
az önálló magyar kormány megalakulásába. 
Megígérte, hogy a király szentesíti a reform-
törvényeket. A gróf Batthyány Lajos veze-
tésével megalakuló új kormány már nem a 
királynak, hanem az ország választott képvi-
selőinek, a magyar országgyűlésnek tartozott 
felelősséggel. Ezért tehát független, és felelős 
kormány volt.

 
A Batthyány-kormány tajai: Batthyány La-

jos:  elnök, Szemere Bertalan: belügyek, Kos-
suth Lajos: országos pénzügy, Deák Ferenc: 
igazságszolgáltatás és kegyelem, Mészáros 
Lázár: honvédelem, Klauzál Gábor: földmű-
velés, ipar és kereskedés, Széchenyi István: 
közmunka és közlekedésügy, Eötvös József: 
nevelés- vallás és közoktatás, Esterházy Pál: a 
Felség személye körüli miniszter

MEGHÍVÓ

Endrődiek Baráti Körének buda-
pesti találkozójára - 2. oldal

A kommunizmus áldozatainak emléknapja 
Magyarországon - 9. oldal
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2012. március-áprilisi rendezvények  - Gyomaendrődön és környékén

  Dátum
    2012.

Megnevezés, szervezők Helyszín, szervezők Szervező(k)

 III. 10;  
 18 óra

Tavaszváró Vidámságok – operett, humor est
Jegyek: 2.000; 2.500 Ft

Gyoma, Kossuth u.. 9.
Katona József  Művelödési Közp. 

Molnár Borbála :
06-70-524-5983;0666283524

 III. 14;. Képzőművészeti Egyetem végzős növendékeinek 
kiállítása 
Közreműködik Papp Gábor klasszikus gitáron

Gyoma, Kossuth u. 9.
Vidovszky Béla Helytörténeti 
Gyűjtemény

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

III. 15. 10 óra
III. 15; 11 óra

Március 15-i ünnepi mise
Március 15-i Nemzeti ünnep 

Endrőd, katolikus templom
Endrőd, Hősök tere

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

III. 31;  10 óra Endrődiek Baráti Köre, éves Közgyűlés
Tímár Imre:06-1-326-7567; timarimrev@gmail.com
Ladányi Gáborné:0666611311;margitv@fi bermail.hu 

Budapest, V. Szalay u. 4.
CHANSON étterem
Fülöp Imréné:06-66-284-435
                       06-30-662-8551

Szabó Béla:
06-1-326-6753;06209766322
pille.1@t-online.hu

III. 31;  17 óra Tavaszi zsongás; Jótékonysági koncert  Városi 
Alapfokú Művészetokt. Int. + Hallható Hang. Tanárok + 
növendékek; Jegy: 800-1300 Ft

Gyoma, Hősök u. „új” ebédlő
Tisza Kálmán Közoktatási Int.

Hevesi-Nagy Anikó

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

Gyoma, Kossuth u. 9.
Vidovszky Béla Helytörténeti 
Gyűjtemény

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

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

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

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

 IV. 29.-V.1; XIV. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál Gyoma, Hősök útja
Lottózótól- Minor  sörözőig 

Gyoma, Tourinform; Kossuth u.9.                  
06-66-386-851 gyomaendrod@
tourinform.hu 

IV. 1; Erőss Diana előadása Gyoma, Kossuth u.. 9.
Katona József  Művelődési Közp. 

Galaktika Klub
                       06-66-283-524

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Szerkesztőség

Kedves Endrődi Barátok!

Az Endrődiek Baráti Köre 2012. március 31-én, 10-17 óra 
között tartja meg szokásos budapesti összejövetelét, éves köz-
gyűlését, mely az ötéves mandátum lejártával vezetőségválasztó 
is lesz. Ekkor kell döntenünk az emléktábla ügyében is.. Szere-
tettel várjuk tagjainkat, de rajtuk kívül más és újabb érdeklődő-
ket is, akik számára Endrőd neve kedvesen cseng.

A találkozó címe:
1055 Budapest, V. Szalay u. 4. CHANSON ÉTTEREM 
Központi fekvése lévén megközelítése igen kedvező. Szom-

baton ingyen parkolási lehetőség közvetlenül a vendéglő mellett.
Vonattal érkezők, Keletitől: 2-es Metró-Kossuth tér, 2-es vil-

lamos; 15-ös busz

Előrendelés módján háromféle menüből lehet választani, 
2000 Ft-os áron:

 - A. Sertéspörkölt galuskával,házi savanyúság   + desszert   
 - B  Baconbe göngyölt csirkemell sajt mártással rösztivel + 

desszert
 - C.  Zöldséges vegatál + desszert

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a találkozón, telefonon 
vagy e-mail-en jelentkezzen be legalább egy héttel a fenti idő-
pont előtt. A buszrendelés, a vendéglő és a szervezők számára 
is fontos, a jelentkezők létszámának ismerete. (Természetesen 
bejelentkezés nélkül is mindenki szívesen látott vendég.)

Elérhetőségeink:
Endrődön: Ladányi Gáborné T: 66-611-311 E-mail: 
margitv46@freemail.hu
Fülöp Imréné Kati, T: 06-66-284-435; M: 06-30-662-8551
Továbbá: Tímár Imre elnök: T/F:06-1-326-7567;  
M:06-20-942-9331; E-mail: timarimrev@gmail.com
Szabó Béla vezetőségi tag: T/F: 06-1-326-6753; 
M: 06-20-976-6322; E-mail: pille.1@t-online.hu

Budapest, 2012. február 26.   
Baráti üdvözlettel: EBK vezetősége

Szentmise a rasszizmus áldozataiért

Gyér érdeklődés közepette emlékeztek meg az endrődi temp-
lomban a rasszizmus áldozatairól február 23-án.

A szentmisében Iványi László tb. kanonok, plébános rámuta-
tott, hogy a történelem folyamán sokféle rasszizmus pusztított: a 
náci ideológia, mely faji alapon küldte emberek millióit halálba. 
De volt politikai rasszizmus is, a kommunizmus a 100 milliós ál-
dozatával.

Manapság rasszizmus alatt inkább csak a cigányrasszizmust 
értik.

A plébános kiemelte az utóbbi idők tragédiáit: többek között 
amikor 2009. február 23-án Pest megyében csaptak le a támadók: 
Tatárszentgyörgyön Molotov-koktélt dobtak egy házra, s az égő 
házból az utcára futó férfi t és 5 éves fi át lelőtték.

Hál’ Istennek, városunkban békében élük egymás mellett ci-
gányok és magyarok. 

A cigányoknak is vannak olyan értékeik, melyekkel példát 
mutatnak a magyaroknak: az összetartozás, a gyerek- és család-
szeretet. A hitükhöz való ragaszkodás, az Istenbe vetett hit: a cigá-
nyok megkereszteltetik gyermekeiket, a cigányok nem temettetik 
el pogány módon halottaikat.

„Hiszen az Isten fi ai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hit-
ben. Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, 
Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, 
rabszolga vagy szabad, férfi  vagy nő, mert mindannyian eggyé 
lettetek Krisztus Jézusban.” Gal 3.26-29

Az 1935-ös endrődi csendőrsortűz áldozatairól március 
20-án, kedden reggel a fél 8-as misén emlékezünk meg. Mise 
után kimegyünk az emlékműhöz koszorúzni, gyertyát gyújtani.

MEGHÍVÓ

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én délelőtt 10 
órakor ünnepi szentmise lesz az endrődi templom-
ban, majd 11órakor a Hősök terén megemlékezés.

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

A költségvetés elfogadása végett, február hónapban ismét két 
alkalommal is ülésezett városunk Képviselő-testülete. 

2011. február 15-én megtartott rendkívüli ülés tartalmából:
A napirendi pont tárgyalásának megkezdése előtt, Dr. 

Farkasinszky Erzsébet bejelentette mandátumáról való lemondá-
sát, ezért sem a költségvetés vitájában, sem a döntéshozatalban 
már nem vett részt. 

A megüresedett 6.számú egyéni választókerület képviselői he-
lyének betöltéséről egy későbbi időpontban, időközi választáson 
dönthetnek majd a kerület lakói. 

A város működőképességének érdekében minden évben az 
egyik legsarkalatosabb pont, a költségvetés tervezetének meg-
vitatása, majd elfogadása. A 2012. évi költségvetés előkészítése a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció 
összeállításával indult, majd a bizottsági ülésen elhangzott vélemé-
nyek, valamint az intézményvezetők javaslatai fi gyelembevételével 
folytatódott. 

Az elfogadott koncepció szerint úgy működési, mint fejlesztési 
oldalon az idei évben képződő forrásokhoz viszonyítva, a kiadások 
meghaladják a számításba jöhető bevételek összegét. Az egyensúly 
biztosítása végett átvizsgálásra került a bevételi források és kiadá-
sok rangsorolása. 

Cél: a Kormány gazdaságpolitikájának való megfeleltetés, amely 
szerint a prioritások következőképpen foglalhatók össze:

 - Az államháztartási hiány tekintetében a 2,5%-os GDP ará-
nyos hiánycél nem növelhető

 - A nyugdíjak védelme céljából, illetve az egészségügyi ellátá-
sok biztosítása érdekében zárt nyugdíjkassza és egészségbiz-
tosítási kassza kialakítása

 - Arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó kialakítása
 - A nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységének 

megerősítése a visszaélések visszaszorítása érdekében
 - A Start-munka program beindítása, a foglalkoztatás növelése

A költségvetési egyenleg javítása érdekében:
 - A közszférában nem emelkednek az illetmények
 - Csökkennek az ártámogatások, a korábbi gáz-és távhő támo-

gatás kibővített lakásfenntartási támogatássá alakul a célzott-
ság megőrzése mellett

 - Megkezdődik a köz és felsőoktatás, valamint az egészségügy 
rendszerszintű átalakítása

 - Elindul az önkormányzatok átszervezése

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 
2012. évi költségvetésének mérlege

(Adatok E Ft-ban)
megnevezés 2010. évi tény 

Ft-ban
2011. évi tény 

Ft-ban
2012. évi 
terv Ft-

ban
Költségvetési bevétel 
összesen

3.214 776 2.731.422 2.724.214

Költségvetési hiány 
belső fi nanszírozást 
szolgáló bevétel

394.004 1.294.785 821.415

Rövid lejáratú hitel 
felvétel

0 0 0

Egyéb fi nanszírozási 
bevételek

-79. 662

B e v é t e l 
mindösszesen

3.529.118 4.026.207 3.545.629

Működési kiadás 
összesen

2.864.622 2.359.397 2.483.006

Felújítás összesen 166.062 69.015 60.578
Fejlesztés összesen 453.273 789.978 351.668
Tartalék 0 807.820 650.377

Egyéb fi nanszírozás 
kiadásai

-46. 414

K i a d á s 
mindösszesen

3.437.543 4.26.207 3.545.629

A hosszú lejáratú kötelezettség alakulása

A 2008. február 27-én lejegyzett 1.000.000.000.-Ft.összegű CHF 
alapú kötvény visszafi zetése 2011. március 31-én megkezdődött, az 
utolsó törlesztési részlet fi zetése 2018. február 27-én válik esedékes-
sé. A 6.316.000 CHF visszafi zetése egyenlő részletekben, CHF.-ben 
történik, melynek forint értékét az aktuális CHF/HUF árfolyam 
határoz meg.

2012. január 1-én fennálló tőketartozás CHF-ben:  
5.474.014 CHF (Kalkulált Ft árf. 250)

A tételenkénti voksolásnál ugyan voltak eltérések és viták a kép-
viselők között, de az egységbe foglalt költségvetés megszavazásánál 
11 igennel az elfogadásra került.

A február 23-i ülésen a polgármesteri beszámolót követően 41 
napirendi pontot tárgyalt a Képviselő-testület 

Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
város közigazgatási területén működő óvodákban és általános is-
kolákban a 2012/2013-es tanévre történő beíratást 2012. április 2. 
3. 4. napokra rendeli el. A beíratás a helyben szokásos módon fog 
történni a kijelölt napokon.

Az óvodák és az általános iskolák kötelesek a beíratás időpontját 
legalább harminc nappal korábban közzétenni. 

Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása

A város 2012. évi költségvetési rendelete az Ifj úsági Alap pá-
lyázható keretösszegét 210.000. Ft-ban, a Sport Alapot 10.400.000 
Ft-ban, a Civil Alap meghívásos alapon pályázható keretösszegét 
1.550.000 Ft-ban határozta meg. Az Ifj úsági és Sport Alapokra 
nyílt eljárásban lehet pályázatot benyújtani a pályázati kiírás sza-
bályai szerint.

A Civil Alap esetében speciális célok és követelmények is meg-
határozásra kerülnek. A kulturális értékek mellett azok a szerveze-
tek élvezhetnek előnyt, akik szerepet vállalnak a város turisztikai és 
idegenforgalmi céljainak megvalósításában. 

 - Gyomaendrőd 30 éves programsorozatban
 - Gyomaendrődiek Világtalálkozója programsorozat
 - Nemzeti ünnepek és kapcsolódó rendezvények
 - Sajt- és Túrófesztivál, illetve Nemzetközi Halfőző verseny 

szervezésében és programjának alakításában

A 2011. évben benyújtott pályázatok szerint 
az alábbi szervezetek javasoltak meghívásra:

 - „Suttyomba” a Vihararok Népi Kulturörökségének Megőrzé-
séért Közhasznú Alapítvány

 - OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület (a Tűzmene-
dék Együttes útján)

 - Csillagpor Művészeti Egyesület (az instrumentális, vokális 
szóló és csoportos előadói útján)

 - Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
 - Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
 - Kulturális Egyesület (Komédiás Kör, Színfolt Mazsorett Cso-

port)
 - Hallható Hang Alapítvány (Művészeti Iskola támogatását 

szolgáló alapítvány)
 - Halgasztronómiai Egyesület
 - Gyomaendrődi Gazdakör Endrődi Szervezete

A pályázati kiírás városunk honlapján és a helyi Tv Képújságá-
ban lesz közzétéve.

A pályázati eljárás eredményéről a bizottságok a Képviselő-tes-
tületet a 2012. április 26-i ülésén fogják tájékoztatni. 

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

VÁROSUNK 2012. március4

Szujó Lajosné Smíri Piroska Mária
ny. pedagógus
(1939-2012)

„Mindent Isten nagyobb dicsőségére!”

Abbamaradt a pe-
dagógusi munka. Neki 
már nem órára csenget-
nek; az utolsó csengő-
szó őt hosszú útra hívta, 
és elment.

Szerény, szeretettel-
jes életéről Szent Ignác 
jelmondata jut eszünk-
be: „Omnia ad maiorem 
Dei Gloriam” – Mindent 
Isten nagyobb dicsősé-
gére.

Amit, és ahogy taní-
tott, azzal meg is való-
sította ezt a gondolatot: 
„Ha egyszer a szívünk 
megváltozik, nem cso-

da, hogy utána általunk a világ is megváltozik.”
Nagyon igaz rá Ölbey Irén verssorai:

Küldetésnek jöttél a földre,
hogy azt a kis kört itt lenn,
ahová állított az Isten,
fényeddel tündököld be.

Milyen nagyszerű hivatás fényhordozónak lenni, s milyen 
nagyszerű hivatás mások lelkében is fényt gyújtani! „Én va-
gyok a világ világossága. Aki követ, nem jár sötétségben, ha-
nem övé lesz az élet világossága.” Jn 8,12 

Mária testvérünk azért tudott fény lenni, mert Jézust kö-
vette életében, tanítása szerint élt. És most övé lesz Krisztus 
világossága.

1939. december 25-én született Hunyán. Gyermekéveit is 
ott töltötte, az általános iskolát is ott végezte.

Majd Szarvasra került a Tanítóképzőbe 1954-ben. 1958-
ban érettségizett. 1959-ben kapta a tanítói oklevelet.

Ezután Hunyán tanított, az otthoni iskolájában.
Gyerekei, kartársai nagyon szerették. Megsiratták, amikor 

1961. december 30-án Szujó Lajos feleségül vette.
Ezután Telekpusztán tanított, tanyai iskolában. Ekkor szü-

lettek fiai: László 1963-ban, majd Tibor 1965-ben.

1966-ban bekerült 
a Gyomai 1. Sz. Általá-
nos Iskolába. Itt tanított 
nyugdíjazásáig.

Nyugdíjazása után 
még öt évig tanított 
a Szent Gellért Katoli-
kus Általános Iskolában 
2000-2005 között.

Nagyon szerették a 
tanítványai és kartársai. 

Egy évvel ezelőtt 
kezdődött súlyos be-
tegsége. Közben-köz-
ben úgy látszott, hogy 
jobban lesz, de a súlyos 
kór 2012. február 14-én 
pontot tett életére.

Február 24-én bú-
csúztunk tőle az endrődi 
templomból, majd kí-
sértük el hamvait utolsó 
útjára a gyomai temetőbe.

Jairus azt kérte az Úrtól: „Meghalt a lányom, de gyere, tedd 
rá kezedet és életre kel.” (Mt 9,18) Ezért kérjük, Jézus adjon 
életet, örök életet e testvérünknek.

Bennünket pedig segítsen úgy élni, hogy mindenkor meg-
változtassuk a szívünket, és így megváltozzék körülöttünk a 
világ. Adja meg, hogy mindent Isten nagyobb dicsőségére 
tegyünk!

Készül a feledhetetlen fánk a szentgellértes iskolai farsangra

Köszönet a Civilek Napja alkalmából!

Tisztelettel köszöntöm a gyomaendrődi civil szervezetek ve-
zetőit, minden tagját és önkénteseit.

A Civilek Napja alkalmából engedjék meg, hogy kiemeljen 
a civil szervezetek munkájának fontosságát a mai magyar tár-
sadalomban. A civil szervezetek támogatnak, segítenek, össze-
fognak, programokat szerveznek, olyan feladatokat látnak el, 
melyek nélkül szegényebb lenne közösségünk.

Az önkormányzatokkal együttműködve, munkájukat kiegé-
szítve vagy átvállalva, kijelenthetjük, hogy a civilek mindennapi 
életünk támogatói és mozgatórugói.

Köszönettel:
Dankó Béla

Gyomaendrőd Országgyűlési Képviselője

farsangi előkészület
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A Tisza Kálmán 
Közoktatási 

Intézmény hírei
Gyomaendrődi Oktatási Egység

Kollégiumi élet

Iskolánk Pedagógiai Programjában 
foglaltak szerint a „kollégium – belső éle-
tének szabályozása során – biztosítja a 
gyermekek optimális testi-lelki fejlődésé-
nek feltételeit”, ezért különös fi gyelmet 

szentelünk a kollégiumi rendezvények és a szilenciumi órák megszerve-
zésén túl a rendszeres, szabadon választott foglalkozásokra is.

Tanulókból, kollégiumi nevelőkből álló „Környezeti Kommandó” mű-
ködik iskolánkban azzal a céllal, hogy erősítsék a kollégiumi közösség 
tagjai, rajtuk keresztül pedig iskolánk egész diákközössége számára a 
környezettudatos gondolkodást.

A kreatív tevékenységek iránt érdeklődők kézműves foglalkozásokon 
ismerkednek a gyöngyfűzés, mandala-rajzolás, színezés vagy éppen a 
bőrművesség alapjaival.

Az Egészséges életvitel foglakozások keretében érdekes előadásokat 
hallgathatnak diákjaink tűzoltó, rendőrségi, mentős szakemberektől, az 
iskolai védőnőtől, mozilátogatáson vehetnek részt. Az itt szerzett illetve 
saját tapasztalataikat a Kulturális, etikus közösségi viselkedés című fog-
lalkozásokon oszthatják meg egymás között nevelői irányítás mellett be-
szélgetéseik során.

Tanulói egységcsomagok hátrányos helyzetű tanulóknak

Iskolánk, mint a VM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ 
TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0014 projektjének egyik résztvevője, a „VM ASzK 
az egyenlő esélyekért” elnevezésű akció keretében 158 db egységcso-
magot adott át hátrányos helyzetű tanulóinknak. A csomagok számos, 
a mindennapi tanulás során hasznos, vagy nélkülözhetetlen eszközt (pl. 
füzetek, írószerek), valamint  a TÁMOP-2.2.3 projekt ajándéktárgyait tar-
talmazták. Az akció célja elsősorban az egyenlő esélyek biztosítása 
szándékát jelző példamutatás volt.
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A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

HITTAN FELNŐTTEKNEK IX.

MÁRCIUS MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 17 órakor, hétköznapokon reggel fél 8-kor
Nagyböjt péntekjein 17-kor, vasárnaponként 16.30-kor keresztút

Szent Gellért Iskola kápolnájában
március 11-én és 25-én vasárnap fél 12-kor

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor

Kedden, elsőpénteken és szombaton este 5-kor
A szombat esti előesti mise vasárnapi mise
Nagyböjt péntekjein 16.30-kor keresztút

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

péntek-szombat: 17:00-kor. Elsővasárnap 9.45-kor szentségimádás 
Nagyböjt péntekjein 16.30-kor keresztút

A hét szentség: 
7. A Házasság szentsége II.

Hogyan történik a szentségi házasság megkötése?

Mivel a házasság a házastársakat az Egyház életében nyilvánosan 
elfogadott életállapotba helyezi, megkötése pap (vagy az Egyház által 
minősített tanú) és más tanúk jelenlétében liturgikusan és nyilvánosan 
történik.

Mi a házassági beleegyezés?

A házassági beleegyezés akarati aktus, melyet egy férfi  és egy nő 
fejez ki arra vonatkozóan, hogy kölcsönösen és véglegesen egymásnak 
ajándékozzák magukat, hogy a hűséges és termékeny szerelem szövet-
ségében éljenek. Mivel a beleegyezés hozza létre a házasságot, elenged-
hetetlen és mással nem helyettesíthető. Az érvényes házasságkötéshez a 
beleegyezésnek az igaz házasságra kell vonatkoznia, emberi cselekedet-
nek, azaz tudatosnak és szabadnak, erőszaktól és kényszertől mentesnek 
kell lennie.

Mire van szükség, ha az egyik jegyes nem katolikus?

Hogy a vegyes házasság (katolikus és nem katolikus megkeresztelt fél 
között) megengedett legyen, az egyházi tekintély engedélyére van szük-
ség. Valláskülönbség esetén (katolikus és kereszteletlen fél között) az ér-
vényes házassághoz fölmentésre van szükség. Mindkét esetben lényeges, 
hogy a felek ne zárják ki a házasság céljainak és lényeges sajátosságainak 
elfogadását, s hogy a katolikus fél vállalja a hit megőrzésének és a gyer-
mekek megkeresztelésének és katolikus nevelésének kötelezettségét, 
amit a másik félnek is ismernie kell.

Melyek a Házasság szentségének hatásai?

A Házasság szentsége a házastársak között örök és kizárólagos köte-
léket hoz létre. Maga Isten pecsételi meg a házastársak beleegyezését. 
Ezért a megkereszteltek megkötött és elhált házasságát soha nem lehet 
fölbontani. Ezenfelül ez a szentség megadja a házastársaknak a szükséges 
kegyelmet ahhoz, hogy az életszentséget a házaséletben és a gyermekek 
felelős elfogadásával és nevelésével érjék el.

Milyen bűnök sértik súlyosan a Házasság szentségét?

A következők: a házasságtörés, a többnejűség, ugyanis ellentmond 
a férfi  és a nő azonos méltóságának, valamint a házastársi szerelem egy-
ségének és kizárólagosságának; a termékenység elutasítása, mely meg-
fosztja a házaséletet a gyermekek ajándékától; és a válás, mely szemben 
áll a fölbonthatatlansággal.

Mikor engedi meg az Egyház a házastársak fi zikai szétválását?

Az Egyház megengedi a fi zikai szétválást – még akkor is, ha kívánatos 
a kibékülésük –, ha a házastársak együttlakása súlyos okokból gyakorla-
tilag lehetetlenné vált. Azonban e házastársak egyike sem szabad egy új 
életközösség megkezdésére, amíg a másik él, kivéve, ha a házasságuk 
semmis volt, és ezt az egyházi tekintély kinyilvánítja.

Milyen az Egyház magatartása az elvált házastársakkal kapcso-
latban?

Az Úrhoz hűségesen az Egyház nem ismerheti el házasságnak a pol-
gárilag újraházasodott elváltak egységét. „Aki elküldi feleségét és mást 

vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét 
és máshoz megy, házasságot tör” (Mk 10,11–12). Az Egyház különleges 
fi gyelemmel van az elváltak iránt, és hívja őket a hívő imádságos életre, a 
szeretet tetteinek gyakorlására és a gyermekek keresztény nevelésére. Az 
újraházasodott elváltak azonban nem kaphatnak szentségi föloldozást, 
sem szentáldozáshoz nem járulhatnak, sem bizonyos egyházi megbíza-
tást nem kaphatnak, amíg ez az állapot tart, mely objektíven ellenkezik 
Isten törvényével.

Miért nevezhető a keresztény család családegyháznak is?

Mert a család megmutatja és megvalósítja az Egyháznak, mint Isten 
családjának közösségi és családi természetét. Minden tagja a maga szere-
pe szerint gyakorolja a keresztségi papságot, hozzájárulva ahhoz, hogy a 
család a kegyelem és az imádság közössége legyen, az emberi és keresz-
tény erények iskolája, s a gyermekek felé a hit első hirdetésének a helye.

MÁRCIUSI ÜNNEPEK
  4. vasárnap:  Nagyböjt 2. vasárnapja
11. vasárnap:  Nagyböjt 3. vasárnapja
18. vasárnap:  Nagyböjt 4. vasárnapja
19. hétfő:  Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
25. vasárnap:  Nagyböjt 5. vasárnapja
26. hétfő:  Gyümölcsoltó Boldogasszony

A gyomai Jézus Szíve Plébánia nagyböjti lelkigyakorlata:

2012. március 23 17:00-kor
2012. március 24 17:00-kor

felvehető a betegek szentsége 

Lelkigyakorlatot tartja Szurovecz Vince főesperes

Nagyböjti lelkigyakorlatok

Hunya:
március 26-27-28 (hétfő, kedd, szerda) 15 óra

A lelkigyakorlat harmadik napján felvehető a Betegek szentsége
Vezeti: Andrási Elemér újkígyósi plébános

Endrőd:
március 26-27-28 (hétfő, kedd, szerda) 17 óra

A lelkigyakorlat harmadik napján felvehető a Betegek szentsége
Vezeti: Andrási Elemér újkígyósi plébános

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
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

Marika néni

Huszonegy éves ko-
romban, mikor kikerültem a 
főiskoláról - pályakezdő pe-
dagógusként - a pedagógi-
ai, szakmai tapasztalatokat 
Marika néni pártfogása 
alatt és segítségével sajá-
títottam el. Általa alakult 
ki bennem, hogy a tanítói 
„szakma” csakis hivatásként 
űzhető. Szigorú és követke-
zetes volt, de tanítványai a 
mai napig nagy szeretettel 
emlegetik és gondolnak rá. 
Nyugdíjba vonulása után is 

közöttünk volt és tanított, segítségére mindig számíthattunk. Na-
gyon szerette a farsangot, hisz fánksütésben verhetetlen volt.

Drága Marika néni!
Nyugodjon békében! Emléke szívünkben örökké élni fog!

Szabóné Vaszkó Éva
* * *

A Szeretet Palotájának kapuja kétfelé nyílik. 
Ahol beléptél, ugyanott ki kell lépned egyszer,
hogy visszatérj oda, ahonnan indultál.
Mindazt, amit teremtettél, magad mögött hagyod, 
de később bármikor visszanézhetsz rá.
Amikor visszatekintesz, látni fogod:
a Szeretet Palotája fényesebben ragyog a te teremtő fényed által.

(Tatiosz)
Kedves Marika néni!
Hisszük, hogy szeretete, lényének melegsége, mosolya földi éle-

tében teremtő fény volt. Hiányozni fog!

A Szent Gellért Katolikus Iskola és Óvoda 
dolgozói, munkatársai, volt és jelenlegi diákjai

Farsang 2012

Iskolánk 2012. február 10-én farsangi mulatságot rendezett. 
A napot – immár a hagyományunkká vált - kiszebáb égetéssel kezd-

tük, amikor is minden rossz tulajdonságunktól igyekeztünk megszaba-
dulni. A délelőtt folyamán játékos vetélkedőkön tevékenykedtük meg 
gyermekeinket: kvíz kérdésekre, találós kérdésekre, képrejtvényekre kel-
lett helyes megoldást keresniük. 

A farsangi fánk elfogyasztása után kezdődhetett a gyerekek jelmezes 
felvonulása, ahol szebbnél szebb, ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket 
csodálhattunk meg. Az alsósok körében közkedveltek voltak a mesefi gu-
rás jelmezek, lovagok, királynők, hastáncos nők stb. A 8. b osztály kacsa-
tánca pedig minden vendéget megmozgatott. Előszeretettel csatlakoz-
tak a kicsik is hozzájuk, így mindenki ropta a táncot. A felvonulást táncos 
és énekes produkciók követték. Fluor Tomi, a kis Bóbita is megelevene-
dett a színpadon, és egyik kedves tanítványunk beatbox tudományát is 
bemutatta nekünk. Mind a produkciók, mind a felvonulók közül az első 
három helyezettet jutalomtárgyban részesítettük. 

A szülők hozzájárulásának köszönhetően több mint 300 tombolatár-
gyat sorsoltunk ki. Majd a nap lezárásaként estig tartó tánc, disco követ-
kezett. 

Minden kedves diákunknak köszönjük a részvételt. 
Fasoláné Mucza Irén és Varjú Diána

tanárok

Óvodapedagógusok látogatása a 
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda első osztályában
A gyomaendrődi óvodák pedagógusai ebben az évben is meghí-

vást kaptak a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodától 
az első osztályosok nyílt napjára. Nagy volt az érdeklődés, a város 
több óvodájából látogattak el óvó nénik. Úgy gondoljuk, az első 
osztályos kisdiákok is épp oly izgalommal várták ezt a napot, mint 
egykori óvó nénijük. Ismerősként szaladtak feléjük, majd becsen-
getéskor „átváltoztak” iskolássá, és minden igyekezetükkel azon 
voltak, hogy megmutassák, ők már „igazi” elsősök. Mi pedig őszin-
te érdeklődéssel fi gyeltük korábbi ovisaink viselkedését, mozdula-
tait, rezdüléseit. Jóleső érzés volt látni a „pici ovisokat”, akik már 
„nagyok” lettek. Az első tanítási óra végén elmesélték élményeiket, 
büszkén mutatták füzeteiket, könyveiket, s néhány pillanatra ismét 
visszaváltoztak „ovisokká”.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyermekek sokat fejlődtek, át-
vették az iskolai szokásokat, jól beilleszkedtek az iskolai életbe. A 
tanító nénik kedvesek, határozottak, az óra egészében motiválták a 
gyermekeket, folyamatos volt az ösztönzés és dicséret. Lelkesen ol-
dották meg a változatos feladatokat, melyben nagy segítséget jelen-
tett mind a tanítók, mind a gyerekek számára az interaktív tábla is.

Az órákat átjárta a szeretetteljes, derűs légkör az odafi gyelés, tü-
relem, a játékosság, az egyéni bánásmód.

Nevelő munkájukhoz további sok türelmet, kitartást kívánunk.

Gyomaendrőd, 2012. 02. 06.
Hornok Ágnes

óvoda pedagógus

farsang
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SALZBURGI SZENT RUPERT püspök
Ünnepe: március 27.

+Salzburg, 718(?) március 27. 

Számos olyan ír szent van, akinek az ünnepét megün-
neplik vagy megünnepelték német nyelvterületen is - sőt 
gyakran csak ott -, német szent viszont csupán egy akad, 
akinek az ünnepét a német nyelvterületen kívül csak Ír-
országban ülik meg. Szent Rupert az, akit a salzburgi 
érsekség legfőbb védőszentjeként tisztel. Írországban 
Robertach néven ismert. Tiszteletének oka, hogy a konti-
nensen tevékenykedő írek barátja volt. Egyik utóda, az ír 
Szent Virgil, 774. szeptember 24-én Szent Rupert csontja-
it a Rupert által alapított Szent Péter-templomból átvitet-
te az új, Rupertnek szentelt templomba, amely a püspök 
székhelye lett.

A Római Martirológium azt mondja Rupertről, hogy ,,a 
bajorok és noricumiak között csodálatosan elterjesztette 
az Evangéliumot”. 

Hrodpert - ahogy eredetileg hangzott a neve - egy ne-
mes frank nemzetségből származott, és a 7. század máso-
dik felében Wormsban magas egyházi méltóságra jutott. 
Abban az időben azon fáradoztak a bajor Agilolfing her-
cegek, hogy a kereszténységet elterjesszék országukban. 
Theodó herceg Ruperttől kért segítséget. Rupert először 
küldöttek által akarta megállapítani, hogy adottak-e a 
termékeny munka feltételei. A híradás kedvezően hang-
zott; mindenekelőtt biztosra lehetett venni a hercegi ház 

támogatását. Rupertnek ünnepi fogadtatást készítettek 
Regensburgban; lehetővé tették számára, hogy a herceg-
ségben illő helyet keressen a maga és társai számára tevé-
kenységük központjául, és hogy templomokat állíthasson 
helyre (a korábbi hithirdetők alapításai gyorsan elpusz-
tultak), és más szükséges épületeket, elsősorban bizonyá-
ra kolostorokat építhessen.

Egy későbbi hagyomány szerint Rupert messze túljutott 
az ország határain, a Tauernen át Karintiáig, ott azután 
szlávoknak prédikált, mielőtt állandó lakóhelyet válasz-
tott volna. Történetileg bizonyos ebben a hagyományban, 
hogy Rupert lerakta a Kelet felé irányuló misszionálás 
alapjait. 

Rupert a társaival együtt azon a helyen telepedett le, 
ahol a Fischbach beleömlik a Wallerseebe. Egy Szent Pé-
ternek szentelt kis templomot épített ott, amely később 
Szent Péter tavi temploma (Sankt Peter Seekirchen) né-
ven vált ismertté. Theodó herceg később neki adományoz-
ta a régi római várost, Juvavumot határoló területet és a 
fölébe épített kastélyt. Juvavum áldozatul esett a népván-
dorlás kori viharoknak, omladékait gyom fedte, a római 
telepesek utódai szétszórtan laktak a vidéken. A város 
újra felépítését Rupert művének tekintik. A város pere-
mén, a kastély lábánál egy nagyobb, hasonlóképpen Szent 
Péternek szentelt templomot emelt, s ennek kolostora 
és iskolája csakhamar felvirágzott; hozzá tartoztak azok 
az értékes sóbányák, amelyek után az újjáéledő város a 
,,Salzburg” nevet kapta.

Rupertet apátnak és püspöknek nevezik. A püspöki hi-
vatal abban az időben sok helyen, sőt Írországban kizáró-
lagosan, nem egy városhoz és egy egyházmegyéhez kötő-
dött, hanem egy kolostorhoz. Úgy látszik, hogy Rupert a 
Szent Péter kolostor püspöke volt; Salzburg egyházmegyé-
jét csak több évvel a halála után létesítette Szent Bonifác. 

Rupert a Szűzanyának szentelt női kolostort is alapí-
tott (ma Nonnenberg), és unokahúga, Eintrud vezetése alá 
rendelte. Hogy előmozdítsa a papság kiképzését, hazájá-
ból tizenkét munkatársat hívott be; köztük volt a később 
szintén szentként tisztelt Chuniald és Gislar. A Szent Pé-
ter-kolostor közössége, amint Rupert életrajzából tudjuk, 
alapításától kezdve kitűnt a liturgikus napirend szigorú 
megtartásával, amely éppúgy volt ír, mint bencés hagyo-
mány.

Rupert ,,az Úr feltámadásának napján” halt meg, s ezt 
az írországi hagyomány szerint március 27-re teszik. Ru-
pertet püspökként, egy sóshordóval a kezében ábrázolják, 
s a környék bányászai védőszentjükként tisztelik.

A szabadságharc idején a zenész cigá-
nyokat főként mint verbuváló, vagy katona-
muzsikusokat soroztak be a bandériumok-
ba. Az egykori híres zenész, Sárközi Ferenc 
például a forradalom kitörésekor elsőként 
jelentkezett, később Kossuth cigány had-
nagyként vált ismerté. Sárközi ott volt a Bu-
davár bevételénél, Komáromnál, Sarkadon 
és a debreceni ütközetben.

Egressy Ákos a szabadságharcról „Em-
lékeim” néven kiadott visszaemlékezései 
szerint, Sárközi zenekarának tagjait a szó-

zatot megzenésítő Egressy Béni válogatta 
össze, saját költségén ruházta fel, élelmezte 
őket. Egressy Ákos arról is beszámol, hogy 
először tőlük hallotta a Kossuth Lajos azt 
üzente kezdetű dalt. (Amit ma magyar dal-
ként tart számon a közvélemény.)

A magyar zene külföldi úttörőjeként is 
számon tartott Sárközi részt vett az 1867-
es párizsi világkiállításon. 1875-ben pedig 
Edward walesi herceg hat hónapra Ang-
liába szerződtette. Más szabadságharcos 
cigányzenészek neve is fennmaradt: Pityó 

József önkéntesként szolgált Görgei Liptón 
át Szebesbe vonuló hadtestében, részt vett 
az iglói éjjeli csatában, és a branyiszkói üt-
közetnél. Míg Sági Balogh Jancsi 1848-49-
ben honvédkarmester, később ipolysági és 
selmecbányai zenekarvezető volt. Sági Ba-
logh Jancsi másról is nevezetes: ő segítette 
az első magyar-cigány szótár megalkotóját. 
József főherceget több, a cigánysággal kap-
csolatos munkájában. József főherceg állta 
később Sági Balogh temetési költségeit is.

Gyomaendrődi Roma Élet

 Romák az 1848-as Forradalom és Szabadságharcban
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Magyarországon 2000 óta (az Or-
szággyűlés határozata alapján) február 
25-én a kommunista diktatúra áldozata-
ira emlékeznek. Idén is szerte az ország-
ban megemlékezéseket, rendezvényeket 
tartottak. A kormány képviselői mécses 
gyújtással rótták le tiszteletüket az áldo-
zatok emléke előtt a budapesti Terror 
Házánál. Az emlékmúzeum látogatása 
ingyenes volt 10 órától 18 óráig. 

Délelőtt a televíziót nézve követtem 
az emlékmúzeum felállításának történe-
tét: megszólaltak a tervezők, kivitelezők 
és nem utolsó sorban Schmidt Mária, 
a Terror Háza főigazgatója. Láttam pl. 
amint a főigazgató az emléktárgyak 
gyűjtéséről szólva felmutatta az évekig a 
Gulágon raboskodó bencés Placid atya 
mellkeresztjét. (Placid atya ma 95 éves!) 
Filmrészleteket vetítettek felidézve a 
sztálini-rákosi diktatúra egyes mozza-
natait. A Terror Háza látogatói az egyik 
falon szemlélhetik a diktatúra „vezérka-
rának”, az ávósoknak arcképcsarnokát, 
akik pedig leereszkednek a pincehelyi-
ségekbe, kínzókamrákat, akasztófákat is 
láthatnak. Rettenetes látványok!

Most arra gondolok, hogy a ma-
gyar és a nemzetközi baloldal régen is, 
most is igyekszik felejteni, eltusolni a 
világkommunizmus rémtetteit. Ami-
kor megjelent A kommunizmus fekete 
könyve (először 1997-ben az eredeti 
Franciaországban, egy évvel később 
olasz fordításban, majd pár év múlva 
magyarul is), sok bolsevista szimpati-
záns még a tényeket is letagadta, nem-
csak az ún. népi demokráciák zsarnok-
ságának gaztetteit, hanem még a Lenin, 
Sztálin és Hruscsov Szovjetuniójában 
elkövetett bűncselekményeket is. (Jel-
lemző, hogy Szolzsenyicin leleplező 
könyveit is hamar igyekeztek felejteni.) 

A Fekete könyv dokumentációja 
szerint mintegy százmillió áldozata lett 
a világkommunizmusnak. Köztük volt 
számos egyházi vezető személy, pap, 
szerzetes és hitvalló világi személy: a 
hit vértanúi. II. János Pál a 2000. év ju-
bileuma alkalmával (Tertio millennio 
adveniente k. körlevelében, 37. pont) 
sürgette, hogy a helyi egyházak gyűjt-
sék össze a szükséges dokumentációt, és 
őrizzék meg a vértanúk emlékezetét.

Visszatérve A kommunizmus fekete 
könyve körül kirobbant hazai vitákra: 
hangsúlyoznunk kell, hogy a tények fel-
tárásán túl nem szabad megfeledkezni 
a morális megközelítésről sem. Idézem 
Schmidt Mária történész (a Terror Háza 
jelenlegi főigazgatója) akkori nyilatko-
zatát, aki az egyik interjúban Kormos 
Valériának válaszolt, és éppen a morá-
lis szempontot hangsúlyozta: „Érdekes 
módon csak a kommunizmus által el-
követett bűnökkel kapcsolatban kérdő-
jelezik meg az említett megközelítést. [. . 
.] Amennyiben a morális megközelítést 

mellőzzük, mégis mit tudunk tanulni a 
múltból? Elemezzük netán, hogy mi-
lyen jó technikával dolgozott Hitler? És 
akkor hagyjuk az ítélkezést? Vagy a náci 
tömeggyilkosságoknál másféle morális 
mércét illik alkalmazni, mint a kommu-
nista népirtásnál?” 

A következő kérdés így hangzott: 
„Azok a fi atalok, akik behatóbban fog-
lalkoznak századunk történéseivel, 
többször felvetették az erkölcsi igazság-
tétel elmaradását s annak szükségessé-
gét. Más vélemények szerint ez újabb 
társadalmi konfl iktussorozatot indítana 
el. Mit gondol erről?”

Schmidt Mária válasza: „Azt, hogy 
ezt el kell mondani. Még időben va-
gyunk hozzá. Felfordulást nem okoz-
nak, hiszen a társadalom többsége nem 
érintett ilyen szempontból. Viszont ta-
lán az utódoknak is van joguk ahhoz, 
hogy tisztán lássanak. Mondjuk el ne-
kik, miképp került hatszázezer magyar 
ember szovjet munkatáborokba. Hogy 
kik voltak azok a szintén magyar embe-
rek, akik közreműködtek abban, hogy 
honfi társaik százezreit deportálják a 
Szovjetunióba. Továbbá: később kik 
voltak azok a bírók és ügyészek, akik 
aktívan közreműködtek abban, hogy 
1956 után négyszáz embert kivégezze-
nek. Magasabb az áldozatok száma, de 
az említett négyszáz esetben bizonyít-
hatóan peres eljárás keretében döntöt-
tek. [. . .] Azért az mégiscsak abszurd, 
hogy annak az embernek, akinek az volt 
a munkaköre az ÁVH-n, hogy másokat 
kínozzon, vagy halálra ítéltetett ártat-
lanokat, ma éppolyan társadalmi meg-
becsülés járjon, mint az áldozatoknak. 
A nyilvános számvetést mindenképpen 
szükségesnek tartom” – nyilatkozta 
2000-ben Schmidt Mária Kormos Valé-
riának a Fekete könyv sajtókonferenciá-
ja kapcsán. *

Mindez főleg azoknak szól, akik azt 
hangoztatják, hogy fölösleges felemle-
getni a „régmúltat”, Sztálin és Rákosi 
vagy akár Kádár bűneit. Ám, ha az il-
letők vagy követőik nem is kérhetnek 
vagy kérnek bocsánatot, a múlt ismerete 
elrémisztő példa lehet.”

„A múltat végképp elfeledni!”…? 
Nem, ezt nem szabad! A kiengesztelő-
déshez, az emlékezet megtisztításához 
fontos a tények feltárása, a történelmi 
igazságtétel: elsősorban azért, hogy a 
múlt például, tanulságul szolgáljon, a 
keresztények pedig megbocsátanak, és 
bocsánatot is kérnek, ha együttműköd-
tek a diktátorokkal. De a végső fele-
lősségre vonás és az ítélet a történelem 
Uráé, mert egyedül Ő lát a szívekbe és a 
lelkiismeretekbe. 

A francia regényíró. Balzac mondá-
sával zárom jegyzetemet: „A történelem 
színe az embereké, visszája Istené.”

A kommunizmus áldozatainak emléknapja Magyarországon
- P. Szabó Ferenc SJ „Magyar Figyelő”-je

Majoros Mária: a Szeretet hangja
(könyvismertetés)

2011-ben meg-
jelent kötet méltó 
folytatása a Lélek-
balzsam, a Múló 
és örök-e versgyűj-
teményeknek. 120 
verset tartalmaz, 
amelyet jelképfü-
zérnek, vagy in-
kább naplóversek-
nek nevezhetnénk. 
A lelki tükörcsep-
pek többsége egy 
t r a n s z c e n d e n s 
világba vezet ben-
nünket. Ehhez 
nagyban hozzá-
járulnak Mária 
gazdag, bölcseleti, 
fi lozófi ai ismeretei. 
A kötet minden betűje, szava, sora túláradó-
an átitatott szeretet, főleg az ún. családi köl-
temények: Mesike megszületett, Apukám 11 
éve halott, Június harmincadika. A sajátságos 
jelképek, a hőn állított erények, ideák soroza-
ta: Mindenség, Szív, Lélek, Szellem, Szép fény, 
Örök Titok, Öröm, Boldogság, Béke, Barátság, 
Bizalom, Hit, Egyetlen Érték, Éltető Szeretet 
és tovább is sorolhatnánk. Ha az ismert galád 
világunkat meg szeretnénk változtatni, akkor 
Mária szimbólumainak ötvözetéből kellene új-
jávarázsolni lényünket, akkor egy paradicsomi 
állapotba kerülnénk. Mindenkinek a kimerít-
hetetlen szeretetet adná, és így minden rosz-
szat, gonoszat eltüntetne az emberek szívéből, 
tehát az ő bőségszaruja: „Sok embernek szolgál 
majd menedékül”.

Nekem legjobban a Mi a Nő? verse tetszik, 
ezzel köszöntöm a gyomaendrődi hölgyeket a 
nőnap tiszteletére. 

Mi a Nő?

Mi a Nő? Az Élet Zenéje, 
A boldog szerelemnek éje,
A tündöklő Napnak Fénye,
Ezüstös Holdnak szépsége!

A Nő, bővízű nyári zápor,
Ha beteg vagy, gondosan ápol!
Ő mindenbe életet lehel, 
Összes porcikája énekel!

A szenvedés forrása is Ő, 
Éppen azért, mert hogy, Ő egy Nő!
Nézd el Neki a hisztit, s egyebet,
Mert Ő az, aki mégis Téged szeret!

A nyugdíjas középiskolai tanárnő primőr 
szellemisége sokoldalú, a versíráson kívül fest, 
nyugdíjas közösségek meghatározó vezetője és 
aktív egyénisége, gazdag könyvtárát állandó-
an bővíti, profi  színházlátogató, festményeket 
gyűjt, a Kulturális Egyesület tagja, Galaktika 
körös, az országos diákszínjátszó fesztivál ál-
landó közreműködője.

A kötetet az O-Mart könyvesboltban lehet 
megvásárolni.

Hajdú László, Kulturális Egyesület elnöke
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Tisztelt Olvasó!

A pusztai élet egyik fontos intézményéről, a pusztai csárdákról 
eddig keveset szóltunk.  Endrőd, Gyoma, Túrkeve külterületén, a 
régi szárazföldi kereskedelmi utak vonalában 20-30 km-es távolsá-
gokban, a 19. században több csárdát építettek. 

A legjelentősebb az Endrődöt átszelő „Aradi Sóút”, melynek 
vonala a kondorosi úton haladt keresztül. Kondoroson a ma is álló 
csárda, a vidékünkön, pedig a lebontott Simai csárda hirdeti az 
egykor fontos szerepet betöltő pihenőhely rendszert. 

A Simai csárda, a Simai halomtól Mezőtúr felé csaknem egy 
kilométerre, Csejt szélén állt. A régi csárdát lebontották, de az ere-
detivel szemben, részben a régi épület anyagából felépítették az új 
csárdát, mely ma lakóház.

A következőkben, néhány gondolatban összefoglalom a ma-
gyar Alföld csárdáinak történetét, mely egyben emlékezés is falunk 
határában egykor állt csárdákra, ahol Rózsa Sándoron kívül legen-
dás pásztoraink is gyakran megfordultak.

A csárdák külterületen, forgalmas közlekedési, állathajtó utak 
mentén, azok csomópontjában épült kocsmák, vendégfogadók 
voltak. Létrejöttük oka a török hódoltság alatt elpusztult falvak he-
lyén kialakult nagy pusztás területekre tehető. A korabeli lovas köz-
lekedés, pihenőpontjai, valamint a lábon szállított tőke gulyák itató 
és pihenő helyei voltak a kezdetben szegényes putriszerű nádte-
tős sárépületek. A legtöbb csárda az Alföldön a XVIII. században 
épült. A fontos utak mentén 20-40 kilométer távolságra csárdák 
láncolata alakult ki.  A csárdák építtetői a terület földesurai vagy a 
közeli települések falusi elöljárói voltak. 

A csárdákat üzemeltetésre bérlőknek adták ki, olyan megkö-
tésekkel, hogy csak a terület földesura vagy a bérbeadó település 
tanácsának az italát mérhették ki. 

A csárdaépülethez tartozott egy nagy méretű kocsiállás, illetve 
a gulyák itatására alkalmas kút itatóvályúkkal. A csárdákat bizton-
sági szempontból magas kőfallal vették körül már a XIX. század 
elején. A csárdához tartozott a csárdaföldnek nevezett szántó vala-
mint jókora legelőterület. Ezen a legelőn legeltették és pihentették 
meg jószágaikat a vásárra igyekvő hajcsárok. Természetesen csak 
a kifizetett fűbér fejében. 

A forgalmasabb útcsomópontokon erős építésű barokk vagy 
klasszicista építészeti stílusjegyeket magán viselő alápincézett, 
többhelyiséges, vendégszobás, boltíves tornácos impozáns épü-
letek álltak. 

A csárdák a korabeli feketekereskedelem csomópontjai is vol-
tak. A betyárok, tolvajok itt adták-vették a szerzett jószágot, melyet 
sokszor maga a csárdás szervezett. A rideg gulyákat legeltető kü-
lönféle pásztorok is betértek néhanap az útjukba, eső csárdákba, 
ahol a rideg, szótlan emberek duhaj mulatással töltötték el a napot. 
Az erős pálinka és a tüzes bor gyakran összeugrasztotta a pusztai 
embereket s ilyenkor a csárdás a lehető leggyorsabban, helyezte 
biztonságba a törékeny edényeket a kármentőbe. 

A XIX. század első felében megélénkült betyárvilág központjai 
is a pusztai csárdák voltak.

A betyártörténetek is állandóan emlegetik a csárdákat, főleg a 
magánosan álló, nem a faluban levő csárdákat. Vajon miért teszik 
a balladák Vidrócki bukását is a csárdába, holott nem ott történt 
a halála. Bogár Imrét is a csárdában fogták el az ének szövege 
szerint, pedig egy tanyán alva fogta el két csendbiztos. Minden 
nagy kalandot oda helyez a nép képzelete. Mert igen sokszor volt 
búvóhelyük a csárda, vagy pillanatnyi pihenőhelyük, még többször 
mulatozásaik színhelye. Nem véletlen, hogy amikor üldözésüket 
rendszeressé akarják tenni, 1852-ben csak a három dél-alföldi 
megyében, Békésben, Csongrádban és Csanádban 36 csárda 
lerombolását határozzák el a hatóságok annak ellenére, hogy a 

földesurak tiltakoztak ellene, mert a kocsmabérlet nagy jövedelmet 
jelentett számukra. Sok csárda megyehatáron volt felépítve, ami a 
vármegyei önkormányzat szigorú betartása idején – amikor egyik 
megye pandúrjainak nem volt szabad átmenni a másikba – egye-
nesen a betyárok könnyű szökésére volt kitalálva.

A csárda épülete ivóból, szabadkéményes konyhából, csárdás-
lakból, kamrából esetleg egy vagy két vendégszobából állott az 
úri utasok elhelyezésére. A szegény vándorok sok esetben csak a 
csárda falának dőlve pihenték ki az utazás fáradalmait. A csárdák 
alatt minden esetben kisebb nagyobb pincét építettek. A legendák 
gyakran emlegetik a szövevényes alagutakat, melyeken menekül-
tek a zsiványok a zsandárok elől. 

„Lebocsátva látom a kútgémet,
Elment már a csárdából a német,
Csaplárosné nyissa ki az ajtót,
Kilenc jerkét hajtottam, meg tokjót.”

 (Hortobágy népdal)

A kútgémmel való jelzés az Alföld sík területén általános volt, 
hiszen a messzire ellátszó felhúzott kútgémmel üzentek a tanyák-
ból a közeli földeken dolgozóknak, vagy a tanyai táncmulatság, a 
cuháré helyét is a felhúzott színes ronggyal díszített kútgém jelezte. 

Kútgém feleresztésével jelezték a látótávolságra legeltető 
pásztoroknak a delelés, az itatás és az étkezés idejét. Kikapós 
menyecskék szintén a kútgémmel jelezték, hogy otthon vagy távol 
van a gazda. A csárdákban a kútgém feleresztésével jelezték a 
betyároknak, hogy ott most zsandárok tanyáznak.

Pusztai csárdák cégére az épület végén, a padláslyukon kidu-
gott rúdon függött. Hosszú nyakú üveg, maréknyi fenyőforgács és 
egy-két színes szalag volt rajta leggyakrabban. A borosüveg azt 
hirdeti, hogy itt bort mérnek, a fenyőfa forgács, pedig azt, hogy itt 
ennivaló is kapható. 

A szalagok száma azt adta hírül, hány csaplárosnő van a csár-
dában. 

A csárdák a pusztai területek jellegzetes vendéglátó helyei vol-
tak. Nem túl gazdag ételválasztékkal, de annál kiadósabb és ízle-
tes, pikáns étkekkel fogadták a betérő vendéget. Az ital kínálatukra 
is az egyszerűség volt a jellemző. Bort, vöröset és fehéret mértek, 
tömény italuk a gyümölcsökből főzött pálinka volt.  

A korabeli csárdák központi helyisége az ivó. A kemencével fű-
tött általában deszkapadlós helyiség egyik sarkában állt a lécekből 
összerótt kármentő, ahonnan a csárdás mérte az italt. Az ivóban 
lócák és kecskelábú durva pallóasztalok álltak. Néhány megma-
radt eredeti asztal tetején ma is jól láthatók a beléjük vágott foko-
sok nyomai (Meggyes csárda-Hortobágy). 

A korabeli italmérő edények, cseréppoharak, pálinkás és boros 
üvegek és kancsók formáját és típusait jól mutatják a XIX. századi 
rajzok és metszetek. 

A csárdák konyhája hasonlított a parasztkonyhákra csak mére-
teiben volt eltérő. A konyhák szabadkéményesek voltak, ahonnan 
fűtötték az ivó kemencéjét. A főzésre, sütésre a sárból készült be-
rakott tűzhelyek vagy tüzelőpadkák szolgáltak. A szabadkémény 
alatt gyakran nagy bográcsokban főzték a gulyáslevest, vagy sűrű 
lére főzött birkapörköltet.

A csárdák egészen a vasútvonalak megépítéséig töretlenül 
működtek. De az elkerülő közlekedő forgalom miatt hamarosan 
kiürültek ezek a kortörténeti szempontból is jelentős építmények. 
Sajnos sokat lebontottak vagy az elhagyatottságuk miatt pusztul-
tak el. Ahol a közlekedési utak tovább működtek ott tovább éltek a 
csárdák. A régi épületeket átalakították vagy teljesen újjáépítették; 
ezekből találhatunk még néhányat országunkban. Kevés maradt 
meg eredeti pompájában (Hortobágyi csárda, Kondorosi csárda) 
amely műemléknek nyilvánítva, csárdaként működik tovább. 

Csárdák



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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Néhai Papp Zsigmond önéletrajzának 
X., befejező részét terjedelmi korlátok mi-
att is kénytelen vagyok rövidítve s általam 
szerkesztve közreadni. Változatlanul bízom 
benne, hogy egyszer - egy bevezető tanul-
mánnyal - teljes terjedelmében megjelenhet. 

„Gyomán később bekapcsolódtam a kö-
zösség ügyeinek irányításába is mint képvi-
selő testületi tag, megye bizottsági tag mint 
a közigazgatási bizottság tagja.  A reformá-
tus egyháznál pedig presbiter lettem. Az 
1918. évi őszi forradalom után hamarosan 
bekerültem a gyomai Hitelszövetkezethez 
mint felügyelő bizottsági tag. Ennek a szö-
vetkezetnek volt Csapó János nagyapám 
alapító igazgatósági tagja. Később jómagam 
is igazgatósági tag, majd a Hitelszövetkezet 
elnöke lettem. Az 1944. októberi orosz be-
vonulásig vezettem a szövetkezetet. Úgy 
gondoltam, a pénz irányítója mindennek, 
így terveimet a köz javának előmozdítására 
könnyebben meg tudom valósítani. 

Következő menetben megalapítottam 
Gyomán a HANGYA Szövetkezetet s utá-
na az Állatbiztosító Szövetkezetet is. Ré-
gebben egy darabig Gyomán működött 
már a Hangya, de nagyon egyéni alapon s 
megbukott. Jó néhány embert anyagilag is 
megkárosítottak. Az újjászervezés nagyon 
nehezen ment. Úgy a budapesti vezetőség-
nél, mint helyben Gyomán, nagyon bizal-
matlanok voltak. Nem nyugodtam bele, s 
nagyrészt a Hitelszövetkezet vezetőségével 
megalapítottuk az új Hangyát. Megszerez-
tem üzlethelyiségnek a Horváth József-féle 
ingatlant. (A központi fi úiskolával szemben a 
Kossuth és Hősök útja sarok ma is üzletféle 
van ott, megj.: Cs. Szabótól). Saját nevemre 
vettem meg opcióval (megj.: az opció idő-
tartama egy hónap volt, ha sikerül a szövet-
kezetet megalapítani, s elfogadják a vételt, 
akkor szövetkezet nevére megy a ház, ha 
nem, akkor marad az enyém. A szövetkezet 
megalakult, a házat elfogadták). Az igazga-
tóságnak elnöke lettem. A társigazgatósági 
tagokat igyekeztünk úgy beválasztani, akik 
vagyonilag kezességet vállaltak a ház vétel-
áráért. A cél az volt; a HANGYA üzletháza 
tehermentes maradjon. A lejegyzett üzlet-
részből (kilenc ezer Pengő) megcsináltattuk 
a fűszerüzleti berendezést. Így kaptunk az 
üzletházra egy nagyobb hitelt. Pár esztendő 
jövedelméből megcsináltattuk a textilüzlet 
berendezését is. A központtól is megnéz-
ték, teljesen meg voltak elégedve; Gyomán 
a legjobb helyen, teljesen korszerű, a leg-
szebb üzlet lett. A vagyonukkal kezességet 
vállalók beleegyezése nehezen ment, csak 
teljes „titoktartással”, mint mondták; „csak 
otthun meg ne tuggyák”. A központi vezetők 
elégedettségét kihasználva megragadva az 
alkalmat, kértünk és kaptunk 60.000 Pengő 
értékben bizományban textilárut. Fedezet-
ként adtunk egy 20.000 P-ős hitelszövetke-
zeti betétkönyvet. A vezetők is elismerték, 
hogy ilyen pénzügyi megoldás nincs még 
egy az országban. Az előző Hangya ügy-
ben különféle intézményeknél tizenegy sik-

kasztást lepleztem le. A jövedelem ezután 
minden egyes fi llére a szövetkezet pénztá-
rába ment, az összes igazgatósági és felü-
gyelőségi tag ingyen, önzetlenül dolgozott. 
1944 őszére a ház ára ki volt fi zetve. A fű-
szer és textil osztály áruval telve volt, adó-
ság egy fi llér se volt. Így került a „szocialista 
átszervezésbe”a Földmívesszövetkezethez. 

Az 1922-ben megalapított Állatbiztosító 
Szövetkezetnek mindvégig elnöke voltam. 
Molnár István barátom mellettem mindvé-
gig a legodaadóbb, pontos ügyvezetője volt. 
1920-ban a helybéli tejszövetkezet elnöke 
lettem és felépítettük a Tiszántúl legna-
gyobb, legmodernebb tejfeldolgozó üzemét. 
Nagyatádi Szabó  István kisgazda földmű-
velésügyi miniszter segítségével. (Tejcsar-
nok a gróf Tisza István úton - ma; Bajcsy Zs. 
út). Napi 15000 liter tejet feldolgozó teljesít-
ménnyel, hűtőgépekkel felszerelve. A dániai 
„SORBORN” cég szerelte fel, saját szerelők-
kel helyben. 

Munka után lementünk egy alakalom-
mal sörözni a Ligetbe. Egy dán mérnök, egy 
munkás, egy inas. Mindhárman jól beszéltek 
németül. Észrevettem az inas ujján egy na-
gyon szép, zöld köves gyűrűt -egy 16 éves 
gyereknél! - amikor félrement, kérdeztem a 
mérnököt, hogyan lehet ez? Ő mosolyogva 
válaszolt;-igen, a gyűrű köve eredeti sma-
ragd, és napközben olajos-piszkos a mun-
kás irányítása alatt dolgozó ifjú a gyáros fi a. 

Ekkor elgondolkodtam, Igen, ez nyugat! 
Tegnap szutykosan piszkosan dolgozott, 
ma mindhárman elegánsan, nyakkendősen, 
kemény kalappal együtt söröznek. Mind-
eközben megalapítottuk a HOMBÁR ga-
bonafelvásárló szövetkezetet, mely ugyan 
önálló volt, de egyúttal az ország FUTURA 
bizományosa is. Megvettük a vasút melletti 
Iványi-féle 300 vagonos magtárt (ez utóbbi 
a hajdani uradalmi magtár, ma is álló épület) 
legutóbb a Békés Megyei Gabonaforgalmi 
és Malomipari Vállalat telephely volt 1990-
ig. E szövetkezetnek is jómagam lettem az 
elnöke. Az öreg Hartenstein-féle magtárban 
a terveim szerint építettünk be felvonót tar-

árral összekötve. A felvonó óránként 100 
mázsa gabonát vitt fel és megrostálva oda 
helyeztük ahová akartuk. A felvonó s tarár 
villannyal működött. Mindenben saját kezű-
leg részt vettem, szerelésben is. A szövet-
kezet szép eredménnyel jól működött. Az 
országban a legnagyobb forgalmat bonyolí-
totta le. Évi 1000-1200 vagon gabonát for-
galmazott. 

A szövetkezet később az egyéni haszon 
hajhászása a kapzsiság áldozata lett. Az 
ügyvezetést a két Wagner testvér végezte 
megalapított díj ellenében. Minden anyagi 
felelősség nélkül. A Wagnereknek fatelepük 
is volt. Az alapító gazdákból álló igazgatóság 
jóhiszemű volt, amit őt aztán kihasználtak, 
sőt visszaéltek vele. Egyik év őszén a két 
testvér kijelentette, hogy tovább csak úgy 
vezetik az üzletet ha a havi fi zetésen felül a 
tiszta jövedelem felét is nekik adjuk. Kelle-
metlen helyzetbe került az önzetlenül ingyen 
dolgozó igazgatóság minden tagja, a két 
nagy magtár tele volt búzával, amely vonult 
volt s ezért ők voltak felelősek. Az igazgató-
ság nem tehetett mást mint a fele jövedelmet 
átengedte. Ez az összeg a fi zetésükön felül 
10.000 P-t tett ki. A Wagnerek célja az volt, 
hogy engem és gazdatársaimat felhasznál-
ják arra, hogy a szövetkezeten keresztül 
nekik miniszteri jövedelemmel egyenlő fi -
zetés jusson. Közben rokoni összeköttetés 
(Csirik Béla pénzügyi államtitkár) folytán a 
szövetkezet kapott 50.000 P állami kölcsönt. 
Ezt az összeget azonban az állam a gazda 
társadalom részére adta és nem a Wagne-
rek zilált anyagi helyzetének megjavítására. 
Ezt látva az elnökségről lemondtam s ebben 
több gazdatársam - igazgatósági tagok - kö-
vettek. Ezután ők a maguknak megfelelő ta-
gokat választották, s még bevettek egy har-
madik Wagnert is, mint ellenőrt. Ő aztán a 
mérlegen megmaradt gabonafelesleget sa-
ját autóján éccaka saját nevében Kondoro-
son értékesítette. Ebben már a csendőrség 
is beleavatkozott méghozzá eredményesen. 
A csendőrség az ügyészségen feljelentést 
tett, de abból semmi se lett. A feljelentés 
az ügyészség fi ókjában nyugszik, az állam-
titkár sógor megtette a közbelépést. Ezek 
után a szövetkezet hamarosan tönkrement. 
Az ingatlanokat, felszerelést elárverezték, 
amit mi 10.000 P-t adtunk a Wagnereknek 
üzletrészbe fektették, ezzel megszerezték 
a részvények feletti majoritást (többséget). 
Volt néhány viharos közgyűlés még, ahol 
Wagner Márton gyalázatosan viselkedett, 
ha megunta a vitát elrendelte a szavazást, 
de a többség ők voltak. Célját elérte, a zsebit 
megtömte, s megásta a szövetkezet sírját. 

Kísérletet tettünk még téli csirkenevelés-
sel szobában, ketrecben. Egyik télen 22.000 
db. csirkét neveltünk fel 70-80 dkg-os súly-
ba, az elhullás csak 3% volt. Az ország két 
nagy baromfi  exportőre tönkretette elképze-
léseinket. Így aztán, hogy a nyúltenyésztés-
sel egybekötött csirkenevelést (ti. a nyúlvá-
gási hulladékkal etettük volna a csirkéket) 
megvalósítsuk elmaradt.”

Közreadja: Cs. Szabó István

„Egy nyughatatlan cselekvő ember” - Papp Zsigmond önéletrajza X.
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A Gyomaendrődi Futball Club meghívására Gyomaendrődre érkezett 
a nagyenyedi testvérváros labdarúgó csapata 2012. február 24-26. között. 
A két sportegyesület vezetői négy évvel ezelőtt állapodtak meg abban, 
hogy a testvérvárosi kapcsolatot kiszélesítve a labdarúgó csapatok között 
is elindítanak egy szorosabb kapcsolatot, és évenként egy-egy alkalom-
mal találkoznak barátságos mérkőzés keretén belül az egyesületek. E kap-
csolat keretén belül ez a találkozó már a negyedik volt, hogy nagyenyedi 
labdarúgók látogattak el Gyomaendrődre, és töltöttek el egy kellemes 
hétvégét. A labdarúgók 25 fős küldöttsége ezen a hétvégén ismerkedett 
a város látnivalóival, valamint barátságos mérkőzést játszottak a csapatok 
az Endrődi sportpályán egy hármas torna keretén belül. A tornán résztve-
vő csapatok: Nagyenyed, Szarvas, Gyomaendrőd. A nagyenyedi küldött-
séget a város polgármestere vezette – Mihai Horatiu Josan, továbbá a 
sportegyesület vezetője – Martin Florea, valamint a küldöttség tagja volt 
még Nagy Csaba és Joó Sándor. Rendkívül kedvező február végi időjá-
rás fogadta a csapatokat, és a nagy havazások után is egy jól előkészített 
sportpályán mérkőztek meg egymással a csapatok. A tornán lejátszott 
mérkőzések eredményei:

Gyomaendrődi FC – Szarvas vegyes     3 : 1
Szarvas vegyes – Nagyenyed                 0 : 0
Gyomaendrődi FC – Nagyenyed            0 : 1
A mérkőzést követően a testvérváros csapatának a játékosai, vezetői 

és a delegáció tagjai közös ebéden vettek részt a hazaiakkal, ahol igen jól 
érezték magukat.

A vezetők megállapodtak abban, hogy ezt a kapcsolatot a továbbiak-
ban is ápolni fogják, és évente találkozni fog a két város labdarúgó sport-
egyesülete barátságos labdarúgó mérkőzés keretein belül. Ennek hangot 
adva meg is hívták a gyomaendrődi labdarúgókat a nyár folyamán a visz-
szavágó mérkőzésre. A meghívást elfogadva készülünk a visszavágóra.

A sportegyesület vezetősége köszönetet mond mindazoknak, akik 
támogatásukkal segítették az egyesületet, hogy ezen a hétvégén szín-
vonalasan vendégül tudja látni Nagyenyed testvérvárosunk labdarúgó 
küldöttségét.

A Gyomaendrődi FC labdarúgói tovább folytatják felkészülésüket a 
tavaszi bajnokság rajtjára. A heti edzések, valamint a hétvégi felkészülési 
mérkőzések jó alapokat adhatnak egy sikeres tavaszi szereplésre.

Az utóbbi napok kedvező időjárási viszonyai után reméljük, hogy az 
eredeti elképzelések szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Me-
gyei Igazgatósága által tervezett időpontban, 2012. március 10-én elkez-
dődik a bajnokság tavaszi szezonja.

A felkészülés során lejátszott edzőmérkőzések eredményei:
2012. február 11.     Gyomaendrődi FC – Csárdaszállási SK     1 : 1
2012. február 18.     Gyomaendrődi FC – Dévaványa SE           9 : 2
2012. február 22.     MAFC Mezőtúr – Gyomaendrődi FC         1 : 7

Az egyesület egy új játékost igazolt a tél folyamán a csapat megerő-
sítése érdekében, a kapusposzton vált szükségessé az erősítés, hiszen az 
őszön védő Szabó Zoltánra egészségi okok miatt nem számíthatunk. Az 
egyesülettől egy az utánpótlás csapatban szereplő játékos távozott az át-
igazolási időszakban, aki már viszont a felnőtt csapatban is szóhoz jutott. 

Az érkező:      Kádas Gábor               MAFC Mezőtúr
A távozó:        Gábor Viktor              Csárdaszállási SK

Fülöp  Zoltán

Nagyenyedi labdarúgók 
Gyomaendrődön

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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Hogyan te-
remthetünk egy 
jobb világot itt 
a Földön? Is-
ten országát? Az 
életöröm felfe-
dezésével, mely 
mindannyiunkban 
ott van; a jelenben 
éléssel, mint a fák, 
madarak, gyerme-
kek; a „Szent Idő”, 
a Most tudatosítá-

sával; a boldogság „körülöttünk és bennünk 
van” felismerésével; az elengedés, veszte-
ség, eltűnés, búcsú megélésével… a belső 
szabadság, a lélek szabadságának megte-
remtésével, mely a hithez vezet.

Anthony de Mello atya földi pályája rö-
vidre szabatott (1987). Ötvenhat éve azon-
ban rendkívül gazdag volt. Látása, ember- és 
istenszeretete, humora, írásai máig nagy ha-
tásúak, melyek bennünket, a szeretet útján 
járókat összekötnek, és nem elválasztanak. 

Egy anekdota szerint Anthony de Mello 
jezsuita atya, ahogy illik, halála után

Szent Péternél jelentkezett a mennyor-
szág kapujánál. Az apostol azonban kétel-
kedve

csóválta a fejét, nem volt benne biztos, 
hogy beengedheti-e a szimpatikus, de nem

éppen hagyományosan gondolkodó 
embert. Erre de Mello, szokásához híven, 
elmesélt

neki egy viccet. Péter óriási nevetésben 
tört ki, mire Szent Pál is kijött. Újabb

vicc, még nagyobb nevetés. Rövid időn 
belül az egész mennyei udvar, Xavéri Szent

Ferenc, Szent Ignác, Szent József és a 
Szűzanya is szívből kacagva vették körül az 
új

jövevényt a kapu előtt. A fergeteges ne-
vetésnél csak Isten hangja volt erősebb. A

mennyei Atya – aki maga is szereti a 
humort, különben miért teremtette volna az 
embert így szólt:

– Engedjétek be! Még több, Tónihoz 
hasonló emberre volna itt szükségünk.

A rövid kis történet azzal záródik, hogy 
a mennyország azóta vidám, mióta

Anthony de Mello is ott van. (A csend 
szava)

„Mivel a mesternek beszédes kedve volt, 
a tanítványok igyekeztek megtudni tőle, 
hogy istenkeresésének milyen szakaszain 
ment keresztül. –Isten először kézen fogott 
– mondta –, a cselekvés földjére vezetett, és 
ott lakoztam néhány évig. Aztán visszatért, 
és a szomorúság földjére vezetett. Ott éltem 
mindaddig, amíg szívem meg nem tisztult 
minden rendetlen ragaszkodástól. Ekkor a 

szeretet földjén találtam magam, aminek 
égő tüze elpusztította belőlem mindazt, ami 
az énemből még megmaradt. Ez a csend 
földjére vitt engem, ahol csodálkozó sze-
meim előtt feltárultak az élet és halál misz-
tériumai. –Ez volt keresésednek az utolsó 
állomása? – kérdezték. – Nem – válaszolta 
a mester. – Egy nap Isten így szólott: ’Ma 
elviszlek téged a templom legbenső szenté-
lyébe, magába Isten szívébe.’ És elvezetett a 
nevetés földjére.” (Szárnyalás)

Jelenlét
– Hol keressem a megvilágosodást?
– Itt.
– Mikor nyerem el?
– Éppen most.
– De akkor miért nem érzem?
– Mert nem látsz.
– Mit kellene látnom?
– Semmit, csak nézz.
– Mire?
– Amire a szemed rápillant.
– Másként kell valahogy néznem?
– Nem, a közönséges nézés jó lesz.
– Nem úgy nézek állandóan?
– Nem.
– Miért nem?
– Mert ahhoz, hogy láss, jelen kell len-

ned. Többnyire valahol máshol vagy.

Polányi Éva

A szeretet útja (folytatás a 17. oldalról)

 Kedves Olvasók!

Benkéné Török Mária olvasónk versbe önti gondolatait, érzé-
seit, és ezt gyakran megosztja a Városunk olvasóival. Meséivel is 
rendszeresen megörvendeztet bennünket. 

Köszönjük, kívánunk jó egészséget, és szép ötleteket, érzéseket 
az elkövetkezendő versekhez, mesékhez.

Iványi László

Tavaszodik…

Lassan vége a zord télnek,
madarak fütyülnek, mesélnek.
Várják ők is már a tavaszt,
sötét felhő havat fakaszt…

Bár havas még a faág.
Kibújik a kis hóvirág.
A földeket hó borítja,
a barka virágait bontja…

A tulipán előjött már
Ő is a jó időre vár.
Csicsereg sok kismadár,
a rigó fészket rak a fán…

A kikelet itt kopogtat,
A langy szellő megcirógat.
Színpompával készül a tavasz
remélem, most már nem havaz…

Érzi ember, állat, növény,
szépen rügyez a kis sövény,
tavasszal illatos a levegő,
kivirul a rét, a legelő…

Tavaszváró gondolatok télen…

Ha egy kis szellő átoson
huncutul a városon,
meglebbenti a fák ágait
felkelti az ember vágyait…

Ábrándozva szerelmesen nézem
a tavaszt, a havas ágat megigézem.
Mikor illatos a levegő
kizöldül minden, rét, legelő.

A komor borús idő véget ér
Érzem már, hogy múlik a tél
Énekelni támad kedvem,
nem gátol meg semmi ebben…
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A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen az iskolák 3-8. osztályos tanulói 
mérhetik össze a tudásukat. Ebben a tanévben Gyomaendrődön 79 fő 
nevezett erre a megmérettetésre, közöttük 35 rózsahegyis diák. 

A Gordiusz Matematika Tesztversenyen a középiskolások vehetnek 
részt, városunkból 21 gimnazista írta meg a tesztet. Örömmel töltött el 
bennünket volt diákjaink jelenléte. 

Hohó!

Ha karácsonyra nem is, de február elejére megjött a gyerekek által 
oly nagyon várt hó. A fehér paplan betakart utat, házat, iskolát. 

A holtág hídjáról meggyőződhettünk, hogy csodálatos természeti 
környezetben van az iskola. A templom mögött felkelő nap éles sugarai 
a havas-nádas holtágon átsuhanva, szikrázva ütköztek a hósipkás isko-
laépületbe és az őt jobbról ölelő liget fái közt vesztek el. Ott azonban 
egyre szaporodó gyereklábnyomok törték meg a hópaplan nyugalmát, 
és épült a hóvár, fától fáig szaladgáltak a gyerekek, hullatták az ágakon 
megpihent pelyheket. A gát csalogatta a szánkózókat, siklottak mindkét 
oldalán. Csúsztak, borultak, másztak. Aztán újra. Örömteli gyerekzsivaj 
visszhangzott az ártér fáiról. 

Délután, hazafelé menetben a hídról visszatekintve láttuk, amint 
halvány vörös sugárkoszorú emelte ki az iskola kontúrját, mögötte ment 
le a nap. Hogy pihenjen egyet, s másnap ismét láthassa a boldogan ját-
szó gyerekeket. 

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

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Rózsahegyi Ház Öregszőlőben

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány egyik célja, hogy támo-
gatást nyújtson a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének 
elősegítéséhez. Ezért pályázott 2009-ben az Integrált Közösségi Szol-
gáltató Tér kialakítására. Az elnyert közel 50 millió forintból tíz hónap 
alatt készült el Öregszőlőben, a Szent Imre Idősek Otthona épületével 
egy egységben lévő impozáns épület, mely a Rózsahegyi Ház nevet 
kapta. A 170 négyzetméteren helyet kaptak klubszobák, előadótermek, 
található benne könyvtár és több számítógép internet hozzáféréssel. 
„A közösségi tér sikeres működtetéséhez a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért 
Közhasznú Alapítvány, Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint 
az alapítvánnyal együttműködő intézmények, civil szervezetek összefo-
gása szükséges” – olvasható a hivatalos sajtóközleményben. 

A közhasznú szervezet fő célja a diákok tanulásával, fejlődésével 
kapcsolatos tevékenységek támogatása. A sikeres nyelvvizsgát tevő 
tanulók vizsgadíjához járul hozzá. A rászoruló tanulók esetében verse-
nyek nevezési díját, illetve a verseny útiköltségét vállalja át. Osztályok-
nak nyújt segítséget tanulmányi kiránduláshoz és táborozáshoz, hogy 
a csoportok minden tagja eljuthasson tervezett céljához, így erősítve 
a közösség összetartó erejét. Támogatja a kulturális rendezvényeket, 
színházlátogatást. Hozzájárul a kiemelkedő eredményt elérő tanulók 
elismeréséhez. 

Az egyének és osztályközösségek támogatásán túl jelentősen segíti 
az évente megrendezésre kerülő Rózsahegyi Napokat is. Ezek a színvo-
nalas rendezvények alkalmat teremtenek az egykori és mai diákok talál-
kozására, rendhagyó órák keretében érdekes előadásokra és a diákok 
kulturális és művészeti produkcióinak bemutatására. 

Az alapítvány lehetőséget biztosít a határon túli magyarsággal, illet-
ve magyar diákokkal történő kapcsolattartásra. Rendszeresen támogat-
ja a lengyelországi Pilzno városának iskolájával létesített testvériskolai 
kapcsolatot is. Az alapítvány segítségével készültek el a Hősök terén és 
az endrődi ligetben lévő játszóterek is. 

Közcélú adományukat az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél 
vezetett 53200015-11071118 számú számlán fogadjuk. 

Kérjük, támogassa Ön is adója 1%-ával alapítványunkat. Adószá-
munk: 18390162-1-04.

Matematikaverseny

Az idei tanévben is iskolánkban írhatták meg a város matematikát 
kedvelő gyerekei az ország legnépszerűbb tesztversenyét. A verseny 
elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Az összeállított feladat-
sorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívánják mérni. 

A harmadikosok és negyedikesek egy csoportja a matekversenyen

A Rózsahegyi Ház várja látogatóit

Könnyebb csúszni, mint mászni



VÁROSUNK2012. március 15

Kakaó vagy kolbász?
írta: Benke Mária

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer egy kedves kislány, akire a nagy-
mamája vigyázott, amíg a szülei dol-
goztak. 

Tündéri bájos, négyéves göndörfür-
tös hajjal olyan volt, mint egy kis angyal, 
a mama becézgette, szeretgette.

Egyik reggel ült a konyhában, s reg-
gelizett.

A mama kényeztette:
- Édes kicsi szentem! – kérsz még ka-

lácsot? – és kakaót?
A kislány kicsit durcásan majszolta a 

reggelijét.
Mama közben a szobában szellőzte-

tett, meglocsolta a virágokat, s várta, 
hogy a szeme fénye befejezze a regge-
lijét, és a friss levegőjű tiszta szobában 
játszani kezdjenek…

A kislány könyökölt az asztalnál, látszott rajta, hogy 
nincs nagy kedve enni, vagy csak nem ízlett a reggelire 
kapott kalács és kakaó.

Mama előkerült a locsolókannával a kezében és lát-
ta, hogy alig evett az Ő gyémántja a reggelijéből.

Unszolni kezdte:
- Egyél, csillagom, ettől nősz nagyra…
- Nem ííís…nyújtotta el a szavakat a kislány.
- Dehogynem, aki nem eszik rendesen, az pici ma-

rad – válaszolta a mama.
Pici? - Milyen pici? – kiskezével kérte, hogy mutassa 

meg a mamája.
Mama nevetve mondta:
- Mint egy babszem.
- Azt nem hiszem el… - mondta a kislány dacosan.
- Pedig így van, majd ha jön érted Anyu, kérdezd 

csak meg tőle.
- Miért? – Te soha sem szoktál füllenteni?
- Ééééén? – Nem soha.
- Hiszi a piszi – ellenkezett vele unokája.
- Miért gondolod, hogy nem mondok igazad Ne-

ked? – kérdezett vissza a mama.
- Mert!
- Ez nem válasz!
- Nem vagy még ötéves sem, és máris feleselsz a fel-

nőttekkel? Ez nem szép dolog ám! – korholja mamája.
- És az szerinted szép, hogy egy liter kolbász lóg a 

kamrában, és nem adsz belőle reggelire???

- Mííícsoda? – egy liter kolbász – kacagásban tört ki 
a mama.

- Íiigen!
- Én nem kérek kalácsot, se ezt az unalmas kakajót, 

én kolbászt akarok enni! – jelentette ki ellentmondást 
nem tűrő hangon a csöppség.

- A mama a nevetéstől törölgette a könnyeit, egy li-
ter kolbász? – motyogta magában és csóválta a fejét… 
nahát, ez a gyerek!!!

- Én szívesen vágok neked kolbászt, 
ha azt kérsz, eddig miért nem mondtad?

- Mert te mindig ezt az unalmas 
kakajót adod nekem – szólt sértődötten 
a kislány.

- Hát ez hihetetlen – csapta össze a 
két kezét a mama.

- Miért? – attól nem nőhetek nagyra?
- De attól is nagyra nőhetsz – mondta 

és eltűnt a kamrában. Előhozott egy szál 
kolbászt, lehúzta a bőrét, kezdte volna 
felkarikázni a kis deszkán, mire megszó-
lalt megint az unokája:

- Nem kell felvágni, így akarom enni.
- Tessék! – mondta mama – nőjél 

nagyra tőle Kincsem.
A gyerek marokra fogja a kolbászt és 

kenyér nélkül lelkesen majszolni kezdte.
- Nagyra is növök, majd meglátod 

– válaszolta és tömte magába a kol-
bászt…

- Nahát! – álmélkodott a mama, ezt nem gondolta 
volna…

- Azt hittem, hogy sajnálod! – mondta halkan a kis 
unokája…

A mama elkomolyodott.
- Honnan veszel te ilyeneket, mondd?
- Sehonnan, csak úgy eszembe jutott – válaszolt a 

gyerek, és nagy hallgatás következett.

Délután megérkezett a gyermek anyukája, és a 
mama vegyes érzésekkel mesélte el a reggel történte-
ket, mire nevetve válaszolt a menye:

- Nem emlékszel, mama, a múltkor mikor itt voltunk, 
kértem kolbászt vacsorára és azt mondtad, hogy nem 
adsz, mert van főtt étel, egyek azt, én azt kérdeztem 
tőled, miért, talán sajnálod?

Ebből is látszik, hogy a gyerek olyan, mint a szivacs, 
mindent felszív, megjegyez. 

Nagyon kell vigyázni, mit mond az ember a gyerek 
előtt!!!

Eladó
 - Ridegvároson 2 föld: 0,1367 HA és 0,732 HA
 - szőlőprés, boroshordók, traktor pótkocsi

Érdeklődni lehet az endrődi plébánián: 
Gyomaendrőd, Fő út 1. Tel.: 20/9457-843 vagy 66/283-940
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

Kazinczy versenyen

Mezőberényben, az Orlay Petrich Soma Művelődési Központban 
rendezték meg a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd Verseny 
területi fordulóját.

A diákok két korcsoportban mérték össze olvasási tudásukat, 5-6. és 
7-8. osztályosok.

A Kis Bálint Általános Iskolából és Óvodából 5 tanuló versenyzett. 
A szabadon választott szövegek felolvasása után a kötelező szövegek 
elmondására került sor.

A következő szép eredmények születtek: 
Sebők Georgina 5. a 4. helyezett, Weigert Csenge 5. a 3. h.
Czikkely Hanga 7. b 3. helyezett és Magyari Gyöngyi 8. a szintén 3. 

helyezett lett, míg Deli Csenge 7. b osztályos tanulót 2. helyre sorolta a 
zsűri.

Felkészítő tanárok: Forgácsné Gyetvai Krisztina és Hunya Jolán

Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk a leendő első osztályos tanulók 

szüleit, a következő iskolai programjainkra:

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
2012. március 13. (kedd) 1730

Helye: Hősök úti iskolaépület - aula

NYÍLT NAPOK
2012. március 26-án és 27-én (hétfő, kedd)

800 és 1200  óra között

Helye: Hősök úti iskolaépület, 2.a, 2.b, 2.c osztály
ISKOLÁBA KUKUCSKÁLÓ

„Suli-kóstoló”
2012. március 30-án (péntek) délelőtt

BEÍRATKOZÁS
2012. április 2.,3.,4. (hétfő, kedd, szerda) 700 – 1700

Helye: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
(központi épülete) Gyomaendrőd, Fő út 181.

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÁZSZORSZÉP 
ÓVODÁJÁNAK BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA:

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk Önöket a következő programjainkra:
 - Nyílt napunk: 2012. március 28. (szerda) 9.30 – 11.30 óra, melynek 

alkalmával lehetőséget adunk arra, hogy bepillanthassanak az ér-
deklődő szülők csoportjaink életébe. (Süni, Maci, Breki, Nyuszi cso-
port)

 - Ovi kóstoló: 2012. március 29. (csütörtök) 9.00 – 12.00 óra, amikor 
délelőtti szabad játékra hívjuk és várjuk a leendő óvodásokat.

 - A beiratkozás időpontja: 2012. április 2-3-4. (hétfő, kedd, szerda) 
7.00 – 17.00 óráig

 - A beiratkozás helye: Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.
 - A beiratkozáshoz szükséges iratok: születési anyakönyvi kivonat, 
 - lakcím kártya

INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKEI:

 - Óvodánk patinás épületét, tágas udvarát, árnyat adó fák, örökzöl-
dek övezik, amely a mindennapi levegőzésre, sportolásra, játékra, 
tapasztalatszerzésre ad lehetőséget.

 - Zöld Óvoda cím birtokosai vagyunk, amely érték és hagyományőr-
zés alapjául és mintaként szolgál gyermekeink nevelésében.

 - Külön értéke óvodánknak, hogy jól felszerelt tornaszobával, fej-
lesztőszobával rendelkezik.

 - Nevelőmunkánkat a következő szakemberek is segítik: gyógy-
pedagógusok, fejlesztőpedagógusok, tehetségfejlesztők, 
gyógytestnevelő, logopédus és SZIT-terapeuta.

 - Választható térítésmentes tevékenységeink: játékos vízhez szok-
tatás, néptánc, tartásjavító torna, kézműves foglalkozás, zene-ovi, 
idegen nyelvi foglalkozás, sakk.

„A tehetség pont én vagyok.” – mondhatja magáról 
Weigert Csenge 5. a osztályos tanuló, aki az Apáczai Tan-
könyvkiadó mese- és versíró pályázatának eredményhirde-
tésére kapott meghívást felkészítő tanárával, Hunya Jolánnal 
együtt. Az eseményre február 22-én került sor Budapesten. A díjkiosztó 
ünnepségen a meghirdetett kategóriák első 25 legjobbjait hívták meg. 

Csenge remekül teljesített, 3. helyen végzett természetről szóló versével. 
A díjat Pachmann Péter, a TV2 Tények című műsorának főszerkesztője 
adta át.
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Valamennyien a szeretet útján já-
runk. Éljünk különböző táján a világ-
nak, hívőként vagy hitetlenül, legyünk 
fiatalok vagy öregek, férfiak vagy nők, 
különböző nyelven beszélők, bőrszínű-
ek, társadalmi helyzetűek.

A szeretet útját járjuk: ki így, ki úgy. 
A többség tudattalanul, kevesen tudato-
san.

Anthony de Mello atya, jezsuita 
szerzetes nem volt mindennapi ember.

Bombayban született(1931), ahol 
fiatalon lépett a jezsuita rendbe. Barce-

lonában filozófiát, Chicagóban teológiát, pszichológiát, Rómában 
lelkiségi teológiát tanult. Lelki vezető, misszionárius, terapeuta. 
Előadásaival bejárta a világot, lelkigyakorlatokat, szellemi műhelye-
ket, imádságszemináriumokat, pszichoterápiás kurzusokat szervezett 
több mint tizennyolc éven át. Könyveket írt, melyekben elmélkedé-
seivel, történeteivel ébreszt(g)ette a felébredni vágyókat. Segítő és 
vezető szerep volt az övé, melyet alázattal, együttérzéssel, megértés-
sel, bölcsességgel végzett, biztatva hallgatóit – olvasóit a kérdezés, a 
megkérdőjelezés gyakorlására, a vak engedelmesség elvetésére.

Egy elöljárója szerint: „Végső soron azért vonzott annyi embert 
és tudott akkora hatással lenni rájuk, mert Isten embere volt. Kö-
zelében és szavaitól felszabadultnak érezte magát az ember, ezzel 
együtt öröm és Isten jelenlétének érzése töltötte be az életünket.”

Egyik magyar fordítója Török Péter volt, aki népszerűségét - sze-
mélyiségén túl - elmélkedési és imamódszereinek eredetiségében 
látta. Anthony de Mello ugyanis a keresztény gyakorlatokat keleti 
formában ajánlotta, mutatta be. Számára az ima olyan lelkigyakor-
lat, melyet nem a fejben, hanem a szívben végzünk. Szívünkben 
elfogadjuk a valóságot olyannak, amilyen. Ez a valóság ugyanis 
Isten valósága, bármilyen legyen is. S mivel minden Istentől, szere-
tetének túláradó bőségéből van, ezért az elfogadás nem más, mint a 
hála, köszönet kifejeződése.

De Mello atya élete végéig a jezsuita rend tagja volt, s egész éle-
tében – lelki vezetőként - nem keresztény, hanem vallásilag összetett 
környezetben (Indiában) dolgozott. Könyveinek, szellemi örökségé-
nek kiadója Mello valamennyi művében fontosnak tartotta, tartja  
megjegyezni, hogy a szerző más vallásúaknak, agnosztikusoknak, 
ateistáknak segített a szellemi-lelki keresésben, fejlődésben. (Így a 
keresztényég lényegét adott helyhez, környezethez kellett alkalmaz-
nia a megértés miatt.)

A szeretet útján járt. Utolsó elmélkedésgyűjteménye (A szeretet 
útja 1991 Korda Kiadó) rendhagyó módon fogja kézen és vezeti a 
vele tartókat; a kereső, még a környezet, társadalom által kondicio-
nált, ugyanakkor a Valóságra, Isten valóságára nyitott, tudatosságra 
ébredező embertársait. 

Első meditációjában egy utazásra pillanthatunk, egy buszkirán-
dulásra. A jármű ablakai elsötétítve. Kinn lélegzetelállítóan szép 
vidék, naplemente, tavak, kitáruló kék ég, mezők, virágok. Benn 
torzsalkodás, lökdösődés, veszekedés, a „ki üljön a jó helyekre?”- 
harca. Egészen az út végéig. 

Mit ér ez az utazás? Milyen élményekkel térhet haza az utazó? S 
ha nem csak egy kirándulásnyi időt, de egész életét „lesötétített he-
lyen” tölti, küzdi végig? Jobb pozícióért, népszerűségért, figyelemért, 
hatalomért… emberi játszmák között? Közben „lemarad”élete va-
lóban fontos lelki élményeiről, hiszen - mint a kiránduláson - nem 
látja, nem tapasztalja a lehúzott függöny mögötti, karnyújtásnyira 
lévő szépségeket, Isten valóságát.

A szeretet útja

Mello atya látása, tanításai jócskán megváltoztatják eddigi el-
képzeléseinket a boldogságról, kapcsolatainkról, életünk leglénye-
gesebb kérdéseiről. 

„Gondoltál-e valaha arra, hogy boldogtalanságra vagy prog-
ramozva…?”- teszi fel a meghökkentő kérdést. Boldogtalanságra? 
Hiszen egész életünkben boldogok akarunk lenni! És mi az, hogy 
programozva? Nem a számítógépeket szokták programozni? 

Az a társadalom, kultúra, melybe beleszületünk, elhiteti velünk, 
hogy tárgyak, személyek, körülmények nélkül nem lehetünk boldo-
gok. Azt a hamis illúziót táplálja bennünk, hogy a boldogsághoz 
szereznünk kell. Hatalom, siker, elismerés, hírnév, szerelem, barát-
ság, lelkiség… 

Szerezd meg, kötődj-ragaszkodj hozzá, lehetőleg érzelmileg is 
függj tőle! A programozottság lényege éppen ez: „hidd azt, e nélkül 
nem tudsz élni!” 

Mi miatt lesz az ember boldogtalan? A fejében élő (kialakított) 
dolgokról alkotott gondolatoktól, elképzelésektől! Mondhatjuk, a 
programoktól. S mire vagyunk programozva? A boldogtalanságra… 
kötődésre, ragaszkodásra, vágyak teljesítésére. A boldogsághoz ve-
zető út első lépése: a programozottságunk felismerése. Ismerd meg 
magad, hogyan működsz! Melyek azok a programok, melyek alakít-
ják az életed? Figyeld magad kívülről! Ha rátekintesz, már változás 
áll be. A valódi elnyomás: a „számítógéped (agyad) programja.” Ez 
alól kell felszabadulnod! Ez adja a belső szabadságodat, mely gyö-
keres változást hozhat benned, és rajtad keresztül a társadalomban. 

Mit lehet tenni a boldogságért? Alapvetően semmit. Tudd, 
hogy már az vagy, boldog. És miért nem érzed a benned lévő bol-
dogságot? A programozott agyad miatt. Lásd meg ragaszkodásaidat! 
Örülj, tanuld érezni ezer virág illatát, ne ragaszkodj egyhez!

„Valójában semmi sem olyan tisztánlátó, mint a szerelem” – fo-
galmazza meg az ismert mondás - a szerelem vakká tesz - helyett. 
Ami a vakságot okozhatja, az a ragaszkodás, hiedelmek, félelmek. 
Ha ezeket a „szűrőket” (melyek a világ és közöttem vannak) fel-
ismerjük, előítélet nélkül nézzük, szemléljük, lelkünk felszabadul, 
érzékeink megnyílnak. Közvetlen kapcsolatba kerülünk az Élettel, a 
Valósággal, Istennel. A világegyetem harmóniájával. „Akkor majd 
megérted azt is, Isten kicsoda, mert akkor végre tudni fogod azt is, 
hogy mi a szeretet.” Ekkortól kezdünk „látni”. Ragaszkodás vagy 
boldogság? Választhatunk…! S azt is megválaszthatjuk, hogy mire 
figyeljünk utunk során…! 

Tehát a boldogság bennünk van, csak még nem tudjuk. Akkor 
kezdjük felfedezni, amikor élő kapcsolatba kerülünk a Valósággal, 
a Természettel, azaz Istennel. Megelégedettség, önismeret, tudatos-
ság, örömmel végzett tevékenység… szükségesek hozzá. Tanulha-
tó-e a boldogság? (Napjainkban tudósok írnak hosszú értekezéseket, 
kutatások, kísérletek, eredmények bizonyítják: igen, valamilyen 
szinten tanulható. Mello atya már a hetvenes-nyolcvanas években 
papírra vetette forradalmian új gondolatait.) 

Tanáraink, Mestereink voltak és vannak. Módszerekre, techni-
kákra, képletekre életünk egy-egy szakaszában nagy szükség volt. 
Az Élet azonban változás, folyamat, mozgás… minden nap tanu-
lunk. Egyszer csak rájövünk (rányílik a szemünk), hogy - Élet, Sze-
retet, Isten, Valóság – csak általunk élhetőek meg… És eljön az idő, 
mikor el kell hagynunk tanárainkat, mestereinket, lelki vezetőinket, 
amikor már nem az ő szemüvegükön keresztül látjuk a Valóságot, a 
saját valóságunkat. 

És milyen a valódi szeretet? Megkülönböztetés nélküli, önzés, 
irigység nélküli, személyektől függetlenül létezik, szabad, azaz kény-
szer, irányítás, megfelelés, erőszak, elvárás nélküli…

„Isten országa a szeretet. Mit jelent szeretni? Azt jelenti, hogy ér-
zékenyek vagyunk az életre, a dolgokra, személyekre, együttérzünk 
mindennel és mindenkivel, és ebből senkit és semmit nem zárunk 
ki.”A valódi szeretet azonban nem azonos a jó érzésekkel, jóté-
konykodással, erőszakmentességgel, szolgálattal. A valódi szeretet 
a tudatosságból ered. Tudatosítanunk kell szeretetünkhöz tapadt ér-
zéseinket, kívánságainkat, őszintétlenségeinket, manipulálási szán-
dékainkat. Mello atya szerint a legfájdalmasabb cselekedet a látás 
cselekedete. „A látás cselekedetében születik meg a szeretet, ponto-
sabban a látás cselekedete maga a Szeretet[…] Szeretni annyit tesz, 
mint látni, és látni annyi, mint meghalni.” (Énünk halálával ránk 
köszönt a szabadság, béke, nyugalom, öröm.) Így szívünkben újra 
szabadok leszünk…

Hogyan tudjuk legjobban szeretni hozzátartozóinkat, barátain-
kat, embertársainkat? Szemlélődéssel és látással. Ilyenkor belső szép-
ségükben, jóságukban látjuk az embereket, s ennek van átalakító, 
teremtő hatása.              (folytatás a 13. oldalon)
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Március

Legényfogó leves

Sertéshúst kockákra vágunk, pici olajon, hagymán lepirítjuk, majd felengedjük 
vízzel. Amikor félig megfőtt: teszünk bele zöldséget, gombát, krumplit, sót, bor-
sot, babérlevelet és készre főzzük. Tejföllel, liszttel és mustárral habarást készí-
tünk, belekeverjük és újból kiforraljuk.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

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

gyasztóládák, mosógépek, 
háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika,
szegek, csavarok, zárak, lakatok,
fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. 
Tel.: (66) 386-909

Hitellehetőség! Minden kerékpárhoz 
értékes ajándékot adunk!

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

 özv. BÓTOS JÓZSEFNÉ GUBUCZ 
MÁRIA endrődi lakos 90 éves korában, 
február 8-án megtért Teremtőjéhez. Gyá-
szolják: Családja és a rokonság

DINYA JÓZSEF endrődi lakos 72 éves 
korában súlyos betegség után február 16-án 
az Égi Hazába költözött. Gyászolja: felesé-

ge, fi a, menye, lánya, unokái és a rokonság

FÜLÖP BÉLA volt endrődi lakos, aki 
Mezőtúron élt, február 22-én 98 éves korá-
ban elpihent az Úrban. Gyászolja családja

KISS JÁNOSNÉ PAPP MÁRIA, aki 
Endrődön lakott, 74 éves korában január 
31-én az égi Hazába költözött. Gyászolja: 
férje, leánya és a család

KISZELY LAJOS, aki Endrődön élt, 88 
éves korában január 21-én az égi Hazába 
költözött. Gyászolja családja

özv. OLÁH FERENCNÉ ÁRVAI IRMA, 
aki Endrődön élt, február 4-én 86 éves ko-
rában megtért Égi Urához. Gyászolják: 
gyerekei és párjaik, unokák, dédunokák és 
a rokonság

ROJIK GABRIELLA (néhai Rojik Mi-
hály és Placsik Erzsébet leánya), aki Béké-
sen lakott, január 31-én 77 éves korában 
megtért Égi Urához. Temetése Endrődön 
volt február 11-én. Gyászolja a rokonság

özv. SZABÓ DEZSŐNÉ BENCSIK 
ILONA endrődi lakos, 88 éves korában 
február 12-én elpihent az Úrban. Gyászol-
ják: leányai, vejei, unokái, dédunokái és a 
rokonság

SZOPKÓ RUDOLF, aki Hunya, Sallai 
u.5 sz. alatt élt, 58 éves korában az Égi Ha-
zába költözött. Gyászolják: felesége, gyer-
mekei, unokája, testvérei és a rokonság

SZUJÓ LAJOSNÉ SMÍRI PIROSKA 
MÁRIA gyomai lakos, 73 éves korában 
február 14-én súlyos betegség után az 
Örökkévalóságba költözött. Gyászolják: 

férje, fi ai, menyei, unokái és a család

VARGA LÁSZLÓ, aki Endrődön élt, 78 
éves korában visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. Gyászolják: lányai, vejei, unokái, déd-
unokája és a rokonság

VARJÚ BOLDIZSÁRNÉ TÍMÁR 
ANNA, aki Hunya Rákóczi u. 52 sz. alatt 
élt, 88 éves korában visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Gyászolják: testvére, sógora és 
családjuk, unokahúga és családja, valamint 
a rokonság †

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

A Szabadság úti Kis 
Óvoda csoportképe, 
kb. 1954-ből.

Hátsó sorban balról 
jobbra:

Alt Miklósné dajka, 
Fülöp Imréné és Orbók 
Sárika óvónők
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Kedves vásárlóim!
Közeledik a tavasz!

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

csövek
• Titán silicononok, tömítők, purhabok, 

ragasztók
• Festék áruk, glettek, csemperagasztók

Várom kedves vásárlóimat!
FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Egyházközségi farsangi vacsora

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.
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