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IN MEMORIAM:  Bálint Sándorné 
Kató Klára4.

Hittanos-Karitász tábor Hunyán18.

folytatás a 3. oldalon

Civil sarok - Dr.Jánosík Bertalan5.

1938. július 3-án a 
Szent Jobb országjáró 
körútjának részeként a 
Tiszántúl városain, így 
Gyomán is keresztül 
utazott. A 75 évvel ez-
előtti nagy eseményre 
a Hármas - Körös című 
egykori endrődi havi-
lap cikkének részletével 
emlékezünk, melynek 
gondolatai ma is idő-
szerűek.

„Julius harmadikán nagy ünnepre éb-
redt a Tiszántúl magyarsága.

Első apostoli szent királyának cso-
dálatos módon épen maradt jobb keze 
„aranyvonaton” – gyönyörű ereklyetartó-
ban – vonult keresztül Békés-, Szolnok-, 
Hajdu-, Szabolcs és a többi vármegyéken, 
hogy felsorakoztassa és egymás mellé ál-
lítsa a keresztény magyarság tíz- és szá-
zezreit, hogy a szürke hétköznapok sivár 
tülekedésétől eltompult lelkekbe élni aka-
rást és magyar öntudatot árasszon, hogy 
egykoron kardot vitézül forgató kemény 
jobbjával testvéri szeretetre intse, keresz-
tényi és nemzeti hivatására, kötelességeire 
fi gyelmeztesse – még a trianoni börtön-
ben is egymást maró, veszekedő, vallási, 
politikai és társadalmi széttagoltságban 
vergődő, könnyelmű, pártos magyarokat.

És mintha Szent István lelkének apos-
toli tüze világosságot árasztott volna a ko-
mor magyar lelkekben, vallás és nemzeti-
ségi különbség nélkül hatalmas tömegek 
megilletődött lélekkel, bensejükben az ős 
magyar nagyság és dicsőség legkiválóbb 
képviselőjének tartozó hódolattal jelen-
tek meg „udvarlásra” a drága ereklyének.

Békésvármegyében először a szé-
pen díszített, gyönyörű virágágyairól 
messzeföldön híres gyomai állomáson 

üdvözölte Endrőd-Gyoma és Dévaványa 
népe az „aranyvonaton” országjáró Szent 
Jobbot.

Mintegy kétezer ember élén Sorbán 
Jenő dr. főszolgabíró, a járás községeinek 
elöljáróságaival s vezető embereinek élén 
példás, katonás rendben fogadta a begör-
dülő, csodásan szép vonatot. Gyoma és 
Endrőd község bírái és elöljárósági tag-
jai fáklyák tüzével jelképezték a két falu 
magyar népének tüzes magyar lelkületét. 
Amikor felhangzott az ének: „Ah, hol 
vagy magyarok tündöklő csillaga… Hol 
vagy István király, téged magyar kíván…” 
a megilletődés és régi dicső múltra való 
boldog visszaemlékezés könnyei csillog-
tak a faji együvétartozást átérző pápista és 
kálomista magyarok szemeiben egyaránt.

Ezután Csernus Mihály apátplebános, 
Dr. Tóth Viktor Zoltán pápai kamarás 
dévaványai és Csernay Géza püspöki ta-
nácsos, gyomai plebános kíséretében lé-
pett az aranyozott, ragyogó díszben pom-
pázó kocsiban bársonyos emelvényen 
nyugvó ereklyetartó elé és mondotta el 
alábbi beszédét:

„Amidőn az első magyar király: Szent 
István csodásan fennmaradt Szent Jobbját 
szemléljük, egy évezred ködéből a nagy 
apostol megdicsőült, tündöklő alakjára 
gondol – a gyászos trianoni jelen sorsül-
dözött, koldus ma-
gyarja.

HugaRió 2013.18.
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Kirándulás Poroszlóra

A Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány 1998. év óta végzi 
szociális tevékenységét - kulturális és egyéb humán szolgáltatást 
- Gyomaendrődön. 

Szolidáris az ezüst generáció szereplőivel, támogatja e cél-
csoport kulturális aktivitását. Fontosnak tartjuk, hogy az idős 
emberek szórakozhassanak, érezzék jól magukat, valamint részt 
vehessenek különböző városi rendezvényeken, nótaesten, szín-
házi előadáson, irodalmi műsorokon, gasztronómiai rendezvé-
nyeken, kirándulásokon. Ezért lehetőség nyílt az idős generáció 
számára ellátogatni 2013. június 24-én a Tiszta-tó mellett fekvő 
poroszlói Ökocentrumba.

A létesítmény turisztikai- és rendezvényközpont, amely egy 
helyen gyűjti össze és tárja látogatói elé a Tisza-tó és a Tisza-
völgy természeti kincseit, bemutatva Magyarország második 
legnagyobb tavának gazdag élővilágát. Négyszintes látogatóköz-
pontja 2.600 négyzetméteren várja az érdeklődőket, állandó ki-
állításai, háromdimenziós vetítőterme és hatalmas össztérfogatú 
édesvízi akváriuma révén igazi természet közeli élményt nyújt.

Időseink számára lehetőség nyílt megtekinteni Európa leg-
nagyobb édesvízi akváriumát, ahol a legendás vizák, 3D mozi és 
még számtalan élmény várta az érdeklődőket. Kirándulásunkon 
nagyon sokan vettek részt, a Mobilbusz Kft . légkondicionált bu-
sza teljesen megtelt az idősekkel. A fáradságos utazás ellenére a 
szépkorúaknak csodálatos élményben volt részük. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Gyomaendrődi Idő-
sekért Alapítvány egyik céljául tűzte ki egy hasonló élményben 
gazdag kirándulás megszervezését.

A Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány kuratóriuma

Sajtóközlemény: A nyári szü-
netben is főtt ételt kaphatnak a 
rászoruló iskolások

A vakáció kezdete nagy öröm a di-
ákságnak, ám gyakran nagy gond a 
nehéz anyagi helyzetben élő családok-
nak - kezdte tájékoztatóját Dankó Béla, 
Békés megye 2. sz. választókerületének 
Fideszes elnöke.

A rendszeres iskolai étkeztetéssel 
biztosított napi egy főtt ételt a nyári 
szünetben sok család sajnos nem tudja 
előteremteni, ezért a Kormány ebben 
az évben is jelentős keretet, mintegy 2,4 
milliárd forintot különített el erre a cél-
ra, melyből legalább 44 napon keresz-
tül, 1200 településen oldják meg a nyári 
gyermekétkeztetést. A pályázat kedvez-
ményezettjei azok a szociálisan rászo-
ruló gyermekek, akik gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek.

A választókerület települései kiemel-
kedő eredménnyel vettek részt a projektben - mondta el a 
képviselő -, hiszen 65.449 adag, kétfogásos meleg ebéd kiosztá-
sára nyílik lehetőség a településeken. A pályázatot komoly elő-
készítő munka előzte meg, mely során nem csak az igényeket 
kellett felmérni, de a főzést is meg kellett szervezni. Az ebédek 
elkészítésekor fő szempont volt, hogy egészséges és lehetőleg he-
lyi nyersanyagokból készült ételhez jussanak a gyerekek. A prog-
ramhoz a 2. sz. választókerület települései mintegy 53.601.560 
forint állami támogatást kaptak. 

A nyári gyermekétkeztetés mellett számos település tábo-
rok, napközbeni napközis ellátás szervezésével is segíti a rászo-
ruló családokat – zárta beszámolóját Dankó Béla.

Sajtóközlemény: Földtörvény
- A közelmúltban elfogadott földtörvénnyel óriási adósságot 

törlesztett a Kormány, melynek gyökerei egészen a rendszervál-
tásig nyúlnak vissza - kezdte sajtótájékoztatóját Dankó Béla or-
szággyűlési képviselő, a FIDESZ választókerületi elnöke.

A külföldiek, sőt a korábbi hazai nagybirtokosok további 
termőföldhöz jutását meggátoló törvény megszületését komoly 
munka, széleskörű egyeztetés előzte meg.

Az idő sürgetett, hiszen eredetileg már 2011-ben szabadon 
vásárolható lett volna bárki számára a magyar termőföld, ám a 
Kormánynak sikerül haladékot kérni az EU-tól. Ezen idő alatt 
kellett gondoskodnunk a termőföld védelméről, amelyet a Gyur-
csány-Bajnai kormány gyakorlatilag szabad prédaként hagyott a 
befektetési céllal vásárló külföldi és hazai spekulánsok előtt.

A mostani törvény egyértelműen a magyar gazdákat, közü-
lük is a családi gazdálkodókat helyezi előtérbe. Csökken a vá-
sárolható földterület maximális mérete, az adásvétel pedig csak 
a helyi gazdák jóváhagyásával, illetve egy erre hivatott állami 
szervezet szigorú ellenőrzése után jöhet létre.

- Ezek után cseppet sem meglepő a baloldal fájdalma az új 
földtörvény elfogadása kapcsán – jelentette ki Dankó Béla.

Az új szabályozás véget vet a szocialista agrárpolitika ha-
szonélvezőinek, a külföldi spekulánsok, a haza a nagybirtoko-
sok virágzásának. Ez a törvény lezár egy korszakot és egy újat 
indít, amely egyértelműen a magyar családok, a magyar gazdák 
kezébe adja a termőföldek megművelésének lehetőségét. Az új 
földtörvény ellenzői között ezért is nem gazdákat, hanem po-
litikusokat látunk. Ez a döntés nem csak ezen családok, de az 
egész magyar gazdaság szempontjából óriási lépés. Nem csupán 
a hagyományosan erős magyar mezőgazdaság további fejlesz-
téséről, hanem egyúttal a vidék, így a döntően agrárcentrikus 
Békés megye felemelkedéséről is szól.

Hírek innen-onnan és házunk tájáról
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Hatalmas, boldog magyar birodalom 
kormányrúdját vezette e szent kéz, mely- 

bámulatos éleslátással és bölcsességgel a faji összetartozás egységébe 
foglalta, az összetartás és történelmi hivatás nemzeti  öntudatára 
emelte és a krisztusi vallás tiszta erkölcseiben újjászülte a nomád, 
széthúzó, pusztulásnak indult magyarságot.

Az idegen eszmeáramlatok és téves irányzatok útvesztőjébe ke-
rült magyarság válságosan nehéz napjaiban – hitében és nemzeti ér-
zületében megújhodva – hódolatos tisztelettel és hűséges szeretettel 
köszönti legdrágább ereklyéjét: a Szent Jobbot, mely mint vezérkéz 
komoly, intő fi gyelmeztetéssel emeli tekintetünket Krisztus keresztje 
felé és némán is hangos tani tást ad a régi magyar hagyományok és 
ősi erények követésére.

Légy áldott drága Szent Jobb, irányt mutató csodás kalauzunk!
A Hármas-Körös magyar népe fordul Hozzád könyörgő hódo-

lattal Isten kiválasztott szentje: első apostoli Királyunk. Könnyelmű 
pazarlással eltékozoltuk drága örökségedet. Gyöngék és erőtlenek va-
gyunk visszaszerezni szétdarabolt országod értékes gyöngyeit. Imád-
ságos közbenjárásoddal engeszteld a bűneinkért haragvó Istent, hogy 
magunkra találva – az ő kegyelmével – visszatérjünk a krisztusi hit 
és erkölcs igaz mesgyéjére és a nemzeti feltámadás boldog ösvényére.

Vezess, irányíts és segíts minket, hogy a kereszténység isteni tana-
itól megtermékenyített magyar őserő ugarjában szárba szökkenjen 
és virágzásnak induljon a boldogabb második évezred gyönyörű re-
ménysége. Amen”

A beszéd után a magyar himnusz hangjai csendültek fel a nagy 
tömeg ajkán, miközben lassan kigördült állomásunkról a vonat.

Csekély idő: öt percig volt közöttünk a Szent Jobb. De ez is elég 
volt ahhoz, hogy a keresztény magyarság legnagyobb alakja, vezére, 
állami életének és jövőjének megteremtője – Szent István magához 
ölelje, megsimogassa, munkás, céltudatos életre, kitartásra serkent-
se nemzetének elárvult, késő utódait…

Szép volt, fenséges volt, feledhetetlen emléket hagyott az ün-
nepség. Adja Isten, hogy a jövő századok magyarjainak örökségül 
hagyhassuk a bennünket átitató szent érzést!”

Közreadta: Hegedűs Bence

Hagyományőrző kenyérsütés Hunyán

Július 11-én hagyományőrzés céljából kenyérsütés volt a Falu-
kemencében. 

A kenyérsütés bemutatását az Idősek Klubja tagjai, munkatársai 
vállalták. Előkerültek a padlásokról a hozzá való eszközök, a da-
gasztó teknő, a kosár, a még stafírungba kapott konyharuha, melyet 
a kosarakba tettek a kenyértészta alá. Összegyűjtötték a kenyérsü-
téssel kapcsolatos népdalokat is, amit gyönyörű hangon elénekel-
tek.

A kenyérsütést nagy érdeklődés kísérte. Jelen volt a falu apraja 
- nagyja. Megtisztelt jelenlétével bennünket Várfi  András, Gyoma-
endrőd város polgármestere és családja, valamint a Közös Hivatal 
jegyzője és aljegyzője.

Egyébként ebben a programban a Nemzeti Kulturális Intézet 
Békés Megyei Irodája felkérésére veszünk részt, akik szintén aktív 
segítőink voltak. 

Fekete Gabriella előadást tartott a kenyérsütés történetéről, 
amit még az idősek is nagy fi gyelemmel kísértek. A gyerekeknek 
pedig kézműves foglalkozás volt. Az egész napos program a fi nom-
ságok megkóstolásával zárult. Előkerült a zsír, a lekvár, a tejföl, amit 
a lángosra vagy a kenyérre kenve jó ízűen elfogyasztottak.

Jó lenne, ha tovább örökíthetnénk azt a sok tudást, tapasztala-
tot, értékeket a fi atalabb generációnak, amit az idősek képviselnek.

A hagyományőrzés folytatódik a Falumúzeumban, ahol a házi 
tarhonya készítését fogják bemutatni időseink.

Köszönet és tisztelet jár nekik érte.
Petényi Szilárdné

Mazsorettről

A Színfolt Mazsorett Együttes Margaréta csoportjának öt na-
pig tartott a nyári tábor, az intenzív felkészülés. Nagyon jó han-
gulatban folytak az edzések, a kicsik nagyon szorgalmasak, fogé-
konyak voltak. A novemberi szólóformációs versenyre reméljük, a 
legkisebbekből is sikerül egy - két mazsorett - táncost felkészíteni. 
Előtte azonban az augusztusi Európa-bajnokságra készül a cso-
port, valamint két táncos bekerült a Magyar Mazsorett Válogatott-
ba, akik az Európa-bajnokságon adják elő közös koreográfi ájukat, 
amelyet megelőz egy szegedi felkészítő hétvége.

A SZENT JOBB GYOMÁN
folytatás az 1. oldalról



Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felől!
Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-kő...
Isten áldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő!

Tímár Máté
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Bálint Sándorné Kató Klára
(1919-2013)

1919. március 2-án 
született a délvidéki 
Zomborban a gyomai 
Dr. Kató József író, köl-
tő, lapszerkesztő, és 
a Lengyelországból 
hozott feleség, Bryk 
Angela egyetlen gyer-
mekeként. Az édesapa 
Zomborban kapott ál-
lást, de a trianoni határ-
rendezés rövidre szabta 
az ott töltött időt. Mint 
többször emlegette a 
család: elvágytak Gyo-
máról, - de a sors sze-
le mindig visszahozta 
őket.

A tanítóképzőt a kis-
kunfélegyházi zárdában 
végezte, s ott ismer-
kedett meg Bálint Sán-
dorral, későbbi férjével. 

A félig erdélyi, félig Balaton-felvidéki tanító Fűzfőn kapott állást. 
Következett két lányuk születése, és néhány boldog év Balatonal-
mádiban, majd a háború elpusztította az idillt…

Többszöri katonai behívás, Don-kanyar, örömteli hazatérések, 

- de az 1945-ös februári véres budai harcok nem kegyelmeztek: 
örökre eltűnt a szeretett férj, édesapa. Mindig visszavárta a csa-
lád, de hiába. 

Gyoma a menedékhely: az öreg, de máig álló kis ház. A nagy-
mama és az édesanya segít a talpra állásban. Évekig nem kapott 
ugyan tanítónői állást, de állandó munkával: kötéssel, horgolás-
sal, korrepetálással fenntartja a családot.

Tanyai iskolákban töltött évek következnek: Keselyős, Ugar. 
Nehéz, de szép időszak volt! Élete végéig büszkén emlegette, 
hogy ügyes, talpraesett, becsületes emberek lettek a kis tanítvá-
nyokból, megállták helyüket az életben. Sokan szerették, talán 
csak a kor hatalmaskodói gáncsoskodtak olykor - nem sok siker-
rel.

A városba bekerülve is szeretettel okítgatta, nevelgette a ki-
csiket. Sokan emlegetik ma is, hogy ő tanította meg őket írni, 
olvasni. Nemigen mehetett úgy végig a gyomai utcákon, hogy 
meg ne állították volna: „Hogy tetszik lenni, Tanító néni? Meg 
tetszik ismerni?” Bolt, orvosi rendelő, gyógyszertár: mindenütt 
találkozott volt kisiskolásaival.

Sokat tudott Gyoma történetéről, régi életéről is. Ismerte a 
Kner családot, játszott, tanult a Kner gyerekekkel. Határ Győző 
írónak ő mutatta meg, hol állt a szülőháza. Gondozta, ápolta 
édesapja írói hagyatékát. Ha többet nem is, de elérte, hogy kis 
utcája visszakapja a régi nevét, és emléktáblával jelöljék meg a 
szülői házat.

Szerette, ismerte a kedves gyomai kis katolikus templomot. 
Több alkalommal ismertette történetét az érdeklődőknek, látoga-
tóknak. Az volt a kívánsága, hogy ott búcsúzzunk el Tőle.

Nyugdíjas éveiben vállalta a kántorságot. Szép énekhangja, 
zongoratudása lehetővé tette ezt. Büszkén emlegette, hogy di-
ákkorában Bartók és Kodály előtt énekelt szólót a félegyházi kó-
russal.

Sokat segítette gyermekeit, unokáit, örömmel várta déduno-
káit. Több kisebb betegség ellenére jó erőben, szellemi frisses-
ségben érte meg két hét híján a 94. évet. Mélyen vallásos, imád-
ságos asszony volt, rendszeresen szentségekhez járult. Az utóbbi 
időben a plébánosok rendszeresen látogatták, mint első-pénte-
kest, hogy az Oltáriszentséget magához vehesse.

Tartalmas, szép élete volt a nehéz 20. század ellenére!
Gyengülés, majd hirtelen fellépő tüdőgyulladás után Vesz-

prém megyében érte a halál, - de porai újra csak Gyomára érkez-
tek haza, végső pihenésre.

A Tanító néni most hazament. Haza, egy szép, boldog ország-
ba, - és hisszük, hogy ott találkozott a 68 éve nem látott férjével, 
szüleivel, rég elköltözött szeretteivel, - s most már ott fenn, az 
Isten boldog országában imádkozik családjáért, szeretteiért, egy-
kori kisdiákjaiért, a gyomaiakért, - míg majd egyszer mi is belép-
hetünk azon a kapun, újra láthatjuk őt, és újra megkérdezhetik 
Tőle: „Hogy tetszik lenni, Tanító néni? Meg tetszik ismerni?”

Klárika néni, kedves Tanító néni, nyugodjék békében!

Felső sor balról jobbra: 
Dávid Vilmos, Hernádi And-

rás, Szilágyi Sándor, Hajdú József, 
Szosznyák György, Tarkovich Károly, 
Gonda Lajos, Joó András, Szilágyi La-
jos, Márialaki Lajos, Nagy Károly, Ba-
logh Tamás, Máté József, Morócz József

Középső sor balról jobbra:
Putnoki Ilona, Schubkégek Erzsé-

bet, Cserven Mária, Pardi Éva, Imre 
Irén, Kovács Ella, Klárika néni, Pintér 
Eszter, Sóczó Ilona, Vámhídi Eszter, 
Szatmári Gabriella, Karbiner Ilona, 
Megyeri Erzsébet

Alsó sor balról jobbra
Szilágyi Erzsébet – óvodás, R. Nagy 

Ferenc, Szilasi Mária, K. Szabó Mária, 
É. Kiss Lajos, Vásári Éva, Csaba Erzsé-
bet, kis Papp Imre, nagy Papp Imre, 
Varga Zsiga és Judit óvodások (közre-
adta: Pintér Eszter)
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Új rovatunkban elsőként Dr. Já-
nosik Bertalant méltatjuk, akinek 
a neve szorosan összefügg Endrőd, 
majd Gyomaendrőd történetével, 
hisz idén töltötte be 80. életévét, s 
pár hónap híján 50 éve él a telepü-
lésen.

Élő lexikon. Egész életét a tu-
dás, tanulás, tanítás, gyógyítás, 
azaz mások, a betegek és a település 
szolgálata töltötte be. Ezek a gon-
dolatok járnak fejemben, mikor a 
megbeszélt időben, pontban három 
órakor csengetek házának kapuján.

Egy igazi úriember fogad, nyit 
nekem ajtót, s nem kevésbé úri a 
gesztus is, mikor megjegyzi: „A ki-
rályok erénye a pontosság.”

A doktor úrra viszont a nagyfokú szerénység a jellemző. Kel-
lemes órát töltöttem társaságában, mely alatt elindultunk Csanád-
Arad-Torontál Vármegyétől s megérkeztünk napjaink Gyomaend-
rődjére.

Battonya, Szeged, GyomaENDRÖD a három település mely 
meghatározó jelentőségű életében.

Fiatal korában, gimnáziumi évei alatt a „Bacilusvadászok” c. 
könyv igen nagy hatással volt rá. Felkeltette érdeklődését, mert 
komplex tudás kell a feladat megoldásához. Ez motiválta, így került 
a battonyai gimnáziumból a Szegedi Orvostudományi Egyetemre, 
ahol 1956-ban szigorlatozott. Mikrobiológiai Intézet, Szegedi Köz-
kórház 2. Sz. Fertőző Osztálya, ahonnan eltanácsolták a nemzetőr-
ségi tagsága miatt - az út kezdete.

Közben katona lett, majd az 1. Sz. Sebészeti Klinika Bakteri-
ológiai Laboratóriumában dolgozott. Végigjárta a Klinika összes 
osztályát, elvégezte az aneszteziológiai tanfolyamot, 1962-ben 
szakvizsgázott.

Ettől kezdve anaesth feladatokat látott el, sebészeti traumatoló-
giai, de főleg mellkas sebészeti műtéteknél.

Sebészeti ismereteit bővítette, s angol nyelvkészségét is fi nomí-
totta.

- Hogyan lett egy ilyen kezdeti karrier után ENDRŐD az újabb 
állomás? - kérdezem

Szegeden nem kapott lakást, keresztül húzták angliai szakmai 
útját, kapóra jött az endrődi körzeti orvosi pályázat, ami szolgálati 
lakás biztosításával járt.

Nem habozott, ide költözött, amit a mai napig nem bánt meg. 

„Otthonra leltem itt” - ahogy fogalmaz.

Felesége a gyomai gimnáziumban tanított, s itt született két 
gyermeke is, egy leány és egy fi ú.

Sorsa egy a magyar sorsok közül… miközben mindig csak gyó-
gyított. Így érte Gyoma és Endrőd egyesülése, majd a rendszervál-
tás is.

- „Az orvos a betegekért van...” - mondja. Ez volt a hitvallása. 

Szakmailag sikere volt, ez felülírt minden egyéb nehézséget. 
Szakmai elismerésként az „Egészségügy kiváló dolgozója” kitünte-
tést is megkapta nyugdíjba vonulásakor, 65 éves korában.

- „Mit jelentett a két község 
egyesülése, hogyan élte meg?” - tu-
dakolom.

Az Endrődi Sport, Egészség-
ügyi, Szociális Bizottság elnökeként 
megszavazta, mert helyesnek tar-
totta. „A jelenlegi Endrőd (város-
rész) fejlődött vele....” - vallja.

Képviselő, tanácstag, VB tag lett 
1989-ig. Majd „jöjjenek a fi atalok” 
címszóval visszavonult. Utolsó kép-
viselői ténykedésére a mai napig 
büszke.

Egyike volt azoknak, akik nem 
engedték az állami tartalékföldeket 
elkótyavetyélni a rendszerváltáskor.

Nyugdíjasként is tovább praktizált és állandóan tovább képezte 
magát.

Jutalma gyermekei s unokái, kiknek körében igazán boldog.
Szeret fényképezni, fi lmezni, barkácsolni és a természetjárás a 

megunhatatlan, örök szerelem. Ami talán nem is meglepő annál az 
embernél, aki mindig a természetet segítette gyógyító munkájával.

Bár ma már kevesebbet kirándul, hisz betegsége korlátokat 
szab...

- Mit kapott Endrődtől, Gyomaendrődtől?- kérdezem.

- „Otthont... ebben minden benne van...” – mondja, s tényleg.

Jánosik doktor úr közszeretetnek örvend - amit én is megta-
pasztalhattam az elmúlt hónapokban -, ez volt mindig a jutalom a 
munkájáért: az emberek szeretete és megbecsülése.

2012. október 23-án GYOMAENDRŐDÉRT Emlékplakettet 
vehetett át a településfejlesztésben végzett kiváló munkájáért, ki-
magasló társadalmi, közéleti tevékenységéért, melyhez ezúton is 
gratulálunk.

Dr. Varju László
….

Örömmel várjuk olvasóink javaslatát ki érdemelte ki városunk 
közmegbecsülését példamutató munkájával, kiről olvasnának itt szí-
vesen…

GYOMAENDRŐDI KRÓNIKA 
- Civil sarok - Dr. Jánosik Bertalan



VÁROSUNK 2013. augusztus6

AUGUSZTUSI MISEREND
Endrőd

Vasárnap és ünnepnap: 9 és 19 óra, 
Hétköznapokon, csütörtök kivételével: reggel fél 8-kor

Szent Gellért Iskola kápolnájában
legközelebb szeptemberben

Gyoma
Kedden és pénteken 18 órakor a templomban,

vasárnap és ünnepnap 11 óra

Hunya
Vasárnapokon: 10 órakor, 

hétköznapokon csütörtök kivételével 18 óra
Augusztus 20-án 10 óra

„Fölvétetett magas Mennyországba…”
Nagyboldogasszony ünnepére

Augusztus hó-
nap legszebb ünnepe 
a Boldogságos Szűz 
Mária mennybevé-
telének szép ünne-
pe - népies nevén 
Nagyboldogasszony. 
A nyugati (római és 
görög katolikus) és a 
keleti (ortodox, pra-
voszláv) keresztények 
egyaránt ezen a napon 
emlékeznek meg ar-
ról a szent hittitokról, 
hogy miután a Szent 
Szűz befejezte földi 
életét és jámborul, a 
szent apostoloktól kö-
rülvéve elszenderült 
az Úrban, teste, mely 
az Isten Fiának kilenc 
hónapig élő taberná-
kuluma, szentségháza 
volt, nem maradt az 
enyészet rabja, hanem 
a mindenható Isten 
testestől-lelkestől föl-

vette Őt a mennyei dicsőségbe. 
Kezdetektől így vallotta ezt a kereszténység, de dogmaként, 

hittitokként csak 1950 novemberében mondta ki Isten Szolgája 
XII. Pius pápa őszentsége: „A Boldogságos Szűz Mária testestől-
lelkestől fölvétetett a Mennybe.” Ünnepe augusztus 15-e, de már 
augusztus 14-én este megüljük az ünnep vigíliáját, előestéjét. A II. 
Vatikáni Zsinatig (1962-65) az ünnep előtti nap böjt volt a Kato-
likus Egyházban, - sőt a keleti ortodox keresztényeknél máig két 
hétig tartó böjt, „Nagyboldogasszony böjtje” előzi meg az ünnepet. 
Sok vidéken a katolikus keresztények is böjtölnek augusztus 14-én.

Mária mennybevételének történetét nem olvassuk az Evan-
géliumban, de az első századok keresztény írásai, így elsősorban 
Jeruzsálemi Szt. Jakabnál, Antiochiai Szt. Ignácnál és Areopagita 
Szent Dénesnél, akik az apostolok közvetlen tanítványai voltak, 
már olvasunk Szűz Mária életének végéről. Az apostolok veszik 
körül Szűz Mária halálos ágyát, és imádságuk közben száll el testé-
ből lelke Isteni Fia kezei közé. Az apostolok tisztességgel eltemetik 
Szűz Mária testét a Jozafát völgyében, de Tamás apostol nincs jelen 
Mária elszenderülésénél és temetésénél. Harmadik nap megérkez-
ve kéri a sír felnyitását, hogy utoljára láthassa a Szent Szűz arcát. 
Apostoltársai készséggel tesznek eleget kérésének, de a sziklasírban 
Szűz Mária holttestének helyén csak illatos virágokat találnak. Így 

értik meg, hogy az a test, amely magában 
hordozta a Megtestesült Igét, nem válhatott 
enyészetté, hanem az Isten testét és lelkét 
fölvette a Mennyei dicsőségbe.

Ezt ünnepelik meg a földkerekség ke-
resztényei augusztus 15-én, Nagyboldogasz-
szony ünnepén.

A szülőfalumban Pécskán van egy ősi 
szokás, amit a pécskaiak valószínűleg 1753-
as betelepülésükkor hoztak magukkal ősha-
zájukból, Heves és Nógrád megyékből. 

Augusztus 14-én délután a temető közepén levő kisebbik temp-
lomban elkészítik Szűz Mária sírját. Az oltár előtt egy díszes ra-
vatalt készítenek, rengeteg virággal díszítve. Ezen a ravatalon egy 
drága selymekkel bélelt hófehér koporsóban elhelyezik Szűz Mária 
halotti szobrát. Augusztus 14-én este aztán nagy tömeg zarándokol 
a temetőbe, és egész este énekelve, imádkozva virrasztanak Szűz 
Mária jelképes sírja mellett. Ez éjfélig tart. Éjfélkor a falu plébánosa 
szentmisét tart az összes elhunytért, majd a mise végén (ez éjjel 1 
óra körül van), gyertyás körmenet indul a temetőt körüljárva, a 
mennybevételi szép Mária-énekeket énekelve. Ezalatt a templom-
szolga kiveszi Mária halotti szobrát a sírból, és csak virágokat tesz a 
helyére. Ezt a virágokkal teli koporsót találja a körmenetről vissza-
térő hívősereg. Így elevenítik meg évről évre Szűz Mária mennybe-
vételének történetét, ünnepét. Másnap, augusztus 15-én pedig ter-
mészetesen vasárnapi miserendnek megfelelő szentmisék vannak.

A virágcsoda emlékére pedig sok helyen szokás a gyógyfű és 
virágszentelés. A hagyomány szerint hét vagy kilenc féle gyógynö-
vényből, virágból kötnek csokrot a hívek, ezt mindenki magával 
viszi augusztus 15-én a nagymisére, ahol a pap megszenteli ezeket 
a csokrokat, amit a hívek hazavisznek otthonukba, és a szentelt bú-
zához, úrnapi virághoz hasonlóan mint szentelményt, egész éven át 
megőrzik házaikban. Ezt a virágszentelést idén Gyomaendrőd ka-
tolikus templomaiban is elvégezzük Nagyboldogasszony ünnepén.

Ezek az ősi szép szokások is fi gyelmeztessenek legnagyobb 
Mária-ünnepünk méltó megünneplésére, és ami mindennél fon-
tosabb: Szűz Mária erényeit, az Istenre-fi gyelő imádságos lelküle-
tet, a szeretetet, az alázatot megtanulva tőle igyekezzünk Istennek 
tetsző életet élve méltókká válni arra, hogy földi életünk végeztével 
méltók lehessünk arra, hogy a mindenható Isten bennünket is ma-
gához emeljen a mennyei dicsőségbe! Amen.

Czank Gábor
plébános

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

Élet- képeink



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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Szent Mónika
 Augusztus 27.

*Tagaste, 332. +Ostia, 387.

Szent Mónika 
Szent Ágoston 
püspök édesany-
ja volt. Mónikát a 
még pogány Pat-
ríciushoz adták 
feleségül. Sokat 
fáradozott azon, 
hogy férjét meg-
nyerje Krisztus-
nak. 

Ezt nem sza-
vakkal, hanem 
tettekkel igyeke-
zett elérni. Férje 
hűtlenségeit és 
lélektelen düh-
kitöréseit hallga-
tag türelemmel 
viselte. A szere-
tetnek ez a nyel-
ve, amelyben a 
bölcsesség és a 

kereszt szeretete nyilvánul meg, végül meghódította 
a férfit. Patrícius élete vége felé katekumen (kereszt-
ségre felkészülő) lett és halálos ágyán megkeresztel-
kedett.

Özvegysége éveit Mónika a tevékeny szeretetnek 
szentelte. Erejét az oltárból merítette. Egyetlen napot 
sem mulasztott el szentmise nélkül, és esténként is a 
templomba sietett az imádság órájában.

Hitének rendíthetetlensége és szeretetének ereje 
mégis főleg Ágostonnal szemben mutatkozott meg, mi-
vel a legtöbb gondot és bánatot három gyermeke közül 
ő okozta neki.

Nem sokkal az után, hogy a világra hozta, kereszttel 
jelölte meg az újszülött homlokát és sót tett a szájába, 
ezzel a kor szokásainak megfelelően katekumennek te-
kintette fiát.

Azonban a nyugtalan és kereső Ágoston kora fiatal-
ságától kezdve téveszmék és erkölcsi eltévelyedés ál-
dozata lett. Ezzel nagyon sok gyötrődést okozott édes-
anyjának, aki szünet nélkül imádkozott érte.

Hosszú éveken át könnyek között könyörgött fiáért. 
Istenbe vetett bizalma sohasem ingott meg. Biztatást 
kapott egy püspöktől, aki azt mondta neki: „Lehetet-
len hogy ennyi könny gyermeke elvesszen!” Ágoston el-
hagyta édesanyját, mert Isten terveiben ez a fájdalom 
is fontos szerepet játszott. Mindabból azonban, amit 
átszenvedett, megtanulta, hogy Isten kezére bízza a 
gyermekét, s végül egészen odaajándékozza Istennek. 
Bizonyos idő elteltével Mónika mégis követte Ágostont, 
aki akkor már Milánóban élt, és Szent Ambrus prédi-
kációit hallgatta, amelyek nagy hatással voltak rá. 387-
ben Ágoston megkeresztelkedett. Az édesanya vágya 
végre teljesült. Halála előtt elmondhatta: „Tetézetten 

teljesítette kérésemet az Isten… Az Úr szolgájaképpen 
látlak már.”

Haza indulván, a tengerre szállás előtt Mónika meg-
betegedett; fia karjaiban halt meg 387-ben, Ostiában. 
Kívánsága szerint az ostiai Szent Aurea-templomba te-
mették el. Ereklyéit V. Márton pápa 1430-ban felemel-
tette, majd a római Szent Ágoston-templomban helyez-
ték el.

Szent Ágoston Egyházunk egyik legnagyobb szentje 
lett. Vallomások című művében tanúságot tesz édes-
anyja töretlen hitéről és szeretetéről. A következőkép-
pen ír: „Anyámnak köszönhetek mindent, ami vagyok. 
Ő kétszer szült engem, először erre a világra, másod-
szor Isten országára.” 

„... ruházata szerint asszony, a hitére nézve férfi volt; 
olyan biztonság volt benne, amilyet csak az öregség ad 
meg az embernek; olyan szeretete volt, amilyenre csak 
egy édesanya képes; s olyan jámborság élt a szívében, 
amit csak egy keresztény nő hordozhat a szívében” 

Az ágostonos remeték a 15. században május 5-én 
ünnepelték Ágoston megtérését, s az előző napot, 
május 4-ét választották arra, hogy megemlékezzenek 
Szent Mónikáról, kinek halála dátumát nem ismerjük. 
1550 körül a római naptárba is felvették az ünnepet. 
1969-ben Szent Ágoston ünnepnapja elé, augusztus 27-
re helyezték át. 

Szent Mónika élete példaképül szolgál minden ke-
resztény édesanya számára: „szüntelenül kell imádkoz-
ni, és nem szabad belefáradni.”

A mézeskalács készítést tanulják a Kaffk  a Gyermekotthon fi ataljai

Életre nevelés a Tájházban
Nevelőotthonos fi atalok Gyomaendrődön

Folytatódott az évtizedek óta elkezdődött feldolgozó munka a 
Tájházban. A hagyományoknak megfelelően a fővárosi TEGYESZ 
által szervezett táborban a Kaffk  a Gyermekotthon fi ataljai vettek 
részt. Támogatóink voltak a Nemzeti Alapítvány, a Barankovics 
Alapítvány és Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Köszönet 
támogatóinknak!

Árkus Péter nevelőtanár 
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A Magyar Országgyűlés június 29-ét, 
Szent Péter és Pál apostolok ünnepét, az ara-
tás hagyományos kezdési napját, az Üldözött 
Magyar Gazdák Emléknapjának nyilvánítot-
ta.

Ez alkalomra elkészült az endrődi üldö-
zött gazdák, azaz kulákok emlékműve is a 
Hősök terén.

Lapunk korábbi szerkesztője, az azóta saj-
nos elhunyt endrődi születésű, de Budapes-
ten élt Szabó Béla nagy erővel és lelkesedés-
sel szervezte az emlékműállítást. Korábban 
újságunkban is levéltári kutatások alapján 
cikksorozatot írt Ragyog, ragyogj csillagom! 
címmel.

Sajnos, halála nem tette lehetővé, hogy 
megérje ezt az ünnepet.

A szervező munkát Gyuricza Zoltán-
né Bartos Margit és Gellai László folytatták, 
melynek eredménye lett a június 30-án, vasár-
nap felavatott emlékmű.

Az ünnepség szentmisével kezdődött az 
endrődi templomban, Melyet Czank Gábor 
plébános úr celebrált, megemlékezve az üldö-
zöttekről.

Az ünnepség a Várfi  András polgármester 
megnyitójával kezdődött.

Az ünnepségen többek között részt vett 
Dr. Latorcai János, a Magyar Országgyűlés al-
elnöke és családja, Erdős Norbert Kormány-
megbízott, valamint városunk vezetői.

Közreműködött a Gyomaendrődi Zene-
barátok Kamarakórusa, Gecseiné Sárhegyi 
Nóra vezényletével. Tóth Ferenc elszavalta 
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról c. 
versét, melyet könnyezve hallgattak az embe-
rek.

Az emlékmű leleplezése után a Rákosi-
korszakban, 1948–1956 között meghurcolt 
endrődi gazdákra a Békés vármegyei Endrő-
dön 1935. december 2-án született dr. Turi-
Kovács Béla emlékezett.

(Az ő beszédének kivonatát a hir6.hu hír-
portálról vettük át)

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez a kicsiny, 
de nagyon meghitt tér mára az emlékhelyek so-
kaságát fogadta be. Nekünk, magyaroknak fáj-
dalmas, de sokszor dicsőséges időszakokat idéz 
fel. A mai napig hiányzott innen egy emlékmű, 
amely a szüleinkről, az őseinkről szól. Azokról, 
akiknek köszönhetjük, hogy itt vagyunk, akik 
itt, ezen a tájon hont és hazát alapítottak. Igen, 
azokról, akik a magyar föld megtartói voltak 
– a magyar gazdálkodókról, a magyar parasz-
tokról. Ne szégyelljük kimondani, így, ahogyan 
most mondtam: a magyar parasztokról. Büszke 
vagyok rájuk, azokhoz hasonlóan, akik régebbi 
időkre vezetik vissza a családfájukat. Emlékez-
zünk rájuk, barátaim! Az első világháborút, a 
trianoni országcsonkítást követően a kisgaz-
dapárt vezette paraszti társadalom képes volt 
olyan egyezséget kötni az uralkodó osztályo-
kat képviselő gróf Bethlen Istvánnal, amely 
tíz év alatt gazdasági csodát eredményezett. A 
második világháború utáni első nemzetgyűlé-
si képviselő-választásokon pedig nemcsak a 
kisgazdapárt nyert, hanem a magyar szövet-
ség. A kommunista Rákosi Mátyás 1948. au-
gusztus 20-i, Kecskeméten elhangzott hírhedt 
beszéde indította meg a kuláküldözést, amely 
voltaképpen az egész magántulajdonon gaz-
dálkodó parasztság felszámolására irányult. 
Eleinte 25 katasztrális hold, alig 14 hektár volt, 

majd 8 hold lett a kulákká, gazdagparaszttá 
való nyilvánítás alsó határa. Ezen a helyen 
nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy 
a magyar parlament június 21-én szavazta 
meg a magyar vidéknek, a magyar mezőgaz-
daságnak reformokat hozó földtörvényt. Nem 
hiszem, hogy hibátlan törvényt fogadtunk el, 
nem hiszem, hogy nem szorul még módosítá-
sokra, de kisgazdaként is azért szavaztam meg 
jó szívvel, mert védelmet ad a termőföldtulaj-
donnak a külföldi tőke részéről leselkedő hatal-
mas veszéllyel szemben. S nem lehet ma nem 
megemlékezni arról az emberről, a körünkben 
helyet foglaló Dr. Latorcai Jánosról (tizennégy 
éves koráig élt Endrődön – a szerző), az Or-
szággyűlés kereszténydemokrata alelnökéről, 
a földtörvénytervezet zárószavazásának leve-
zető elnökéről. Példamutatóan, a törvényesség 
keretei között vezette le az ülést az ilyen vagy 
olyan okok miatt obstrukciót elkövető ellenzéki 
országgyűlési képviselők akarata ellenére. Túl-
ságosan kevesen vagyunk ahhoz, drága baráta-
im, hogy egymás ellen vívjunk ádáz és öldöklő 
küzdelmeket. Akkor leszünk hűségesek az egy-
kori üldözött gazdákhoz, ha itt és most erősen 
megfogadjuk, hogy a magyar termőföldet közös 
erővel az utolsó leheletünkig megvédjük, és azt 
a saját kincsünknek tekintjük. Az Alaptörvény 
is kimondja, hogy a termőföld nemzeti kincs, 
a nemzet közös örökségét képezi, amelynek a 
védelme az állam és mindenki kötelessége.”

Az emlékművet Iványi László tb. kano-
nok, hunyai plébános (korábban endrődi plé-
bános) – akinek családja szintén kuláküldö-
zött volt, áldotta meg.

Az áldás szavai előtt ezeket mondotta:

Hálával gondolunk Endrőd régi lakosaira. 
Szüleinkre, nagyszüleinkre, családtagjainkra. 
Azokra, akik becsületes munkával dolgoztak, 
gazdálkodtak, mégis üldözést szenvedtek. Ki-
semmizték őket, mindenüktől megfosztották, 
földönfutókká tették őket, elüldözték őket. Csa-
ládjaikat is üldözték, büntették.

Előttük hajtunk fejet, és imádkozunk ér-
tük.

És az üldözőkért Jézus szavaival fohászko-
dunk: „Uram, bocsásd meg nekik, mert nem 
tudták, mit tettek.”

Az ünnepség végén koszorúzás követke-
zett, majd elhangzottak az üldözöttek nevei. 
Ezalatt egy-egy szál virágot tettek fi atalok az 
emléküknek adózva az emlékmű elé.

Tudomásunk szerint több mint 300 
endrődi üldözött családról van szó. A most 
közzétett névsor még nagyon hiányos. Kér-
jük, akinek hozzátartozója itt nem szerepel, 
de valóban üldözött volt, jelentse Gyuricza 
Zoltánné Bartos Margitnak (Gyomaendrőd, 
Lábas u. )

Kulákok névsora Gyomaendrődön

id. Ambrózi Mihály, Selyem u. 40. -  Csejt
Bácskai István, Csejt
Balogh György, Csejt
Balogh Péter, Csejt
Balogh Mihály, Fő u.
Bartos Máté, Lábas u. 3.
Buczkó Imre, Csejt

Bálint László, Petőfi  u. (ma Décsi u.)
Duda Lajos, Deák u. 9.
Fekécs Mátyás, Arany J. u. 
Fekécs Ignác, Király u.
Fekécs István, Ugar
Fekécs Albert Ugar
Fekécs Ambrus, Ugar
Fülöp Gergely, Sugár u.
Gellai László, Micsurin u. 41.
Giricz Antal, Zöldfa u.
Giricz Dániel, Csejt
Gyuricza Imre, Csejt
Gyuricza Mihály, Csejt
Gyuricza Vendel, Csejt
Gyuricza Elek szódás, Andrássy u.
Gyuricza Béla, II. ker. 515. Szarvasi u.
Gyuricza Antal, Selyem u.
Gombkötő Elek, Kossuth u. 10.
Gombkötő Bálint, Andrássy u.
Gombkötő Lajos, Apponyi u.
Hunya Béláné, Andrássy u.
Hanyecz Frigyes, Fő u.
Hanyecz Illés, Király u.
Hanyecz Jenő, Király u.
Hanyecz Libór, Sugár u.
Hanyecz Vince, Király u.
Hunya András, Selyem u.
Hunya Ede, Sugár u.
Hunya Imre, Lábas u. 4.
Hunya István, Temető u.
Hunya László, Temető u.
Hunya Máté, Temető u.
Hunya Mátyás, Temető u.
Hunya Vilmos, Andrássy u.
Hunya István, Lábas u. 8.
Hunya Szilveszter, Sugár u.
Habzda Bálint, Fő u. - Varjas
Julis Imre, Fő u. - Dózsa Tsz
Iványi István, Csejt
Kalmár Károly, Andrássy u.
Kalmár Imre, Stefánia u.
Kalmár Bálint, Király u.
Kalmár Vince, Fő u.
Kovács Béla, Vida u.
Kovács Illés, Temető u.
Kovács István, Lábas u. 2.
Kovács Libór, Vida u. 
Kovács Vince, Temető u.
Kovács Miklós, II. 563.
Kovács Péter, Sugár u.
Kovács Mátyás, Király u.
Kovács Frigyes, Király u.
Kovács Sándor, Arany J. u.
Kovács István, Fő u. - Lenin Tsz
Kovács Dániel, Erzsébet u. 2.
Kulik István, Baross u.
Kurilla Gellért, Csejt
Kurilla Miklós, Csejt
Latorcai-Lénárt János, Zöldfa u. 13.
Oszlács Pál, II. ker.
Pintér Vendel, Apponyi u.
Pintér Imre, Hunya
Pápai Géza, Fő u.
ö. Szabó Józsefné, Sugár u.
Szabó Mátyás, Selyem u.
Szabó Bálint, II. ker. 482.
Zs. Tímár György, Lábas u. 12.
Tímár Béla, Stefánia u.
Tímár Imre, Selyem u.
Tímár Lajos, II. ker. 472.
Tímár János, Selyem u.
D. Tímár József, Lábas u. 11.

Üldözött endrődi gazdák emlékművének megáldása

folytatás a 13. oldalon



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Kedves Olvasók!
A nyári szabadságolások mimatt a szoká-

sos Endrőd néprajza cikk nem érkezett meg. 
Ezért egy már régen közlésre váró írást köz-
lünk ezen a helyen.

Schiefner Ede szentbeszéde Dinya János 
újmiséjén, 1877. február 11-én I.

Menjetek az egész világra, tanitsatok min-
den népeket, tanitván őket megtartani mindazt, 
a miket mondottam nektek. Máté 28,20

Mielőtt isteni Megváltónk visszatért vol-
na mennyei Atyjához, megjelent még egyszer 
szerette tanítványainak s hozzájok intézett 
bucsúszavai ezek valának: <<Valamint engem 
küldött az Atya, ugy küldelek én is titeket; men-
jetek az egész világra, tanitsatok minden népe-
ket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és 
Szentléleknek nevében, tanitván őket megtartani 
mindazokat, a miket mondottam nektek, és ime 
én veletek vagyok a világ végezetéig.>> 1Urunk 
áldásos megbizását teljesiték az apostolok, 
teljesiték és teljesitik ezek utódai a püspökök és 
felszentelt papok. Tanitják a népeket, s a hivek 
lelki üdvére kiszolgáltatják a szentségeket. Mivel 
Te, oh Uram! pap vagy mindörökké a Melchizedek 
rendje szerint,2 a te papságod ki nem hal, hanem 
isteni rendeleted szerint megujúl az nemzedék-
ről nemzedékre! Gyarló embereket választál 
szolgáiddá; halandókat emeltél isteni hatalmad 
gyakorlóivá, a Szentlélek erősítő kegyelmével 
ruháztad fel őket, hogy nevedben hirdessék az 
embereknek az örök igazságot! Krisztus Jézus 
papsága hasonló az örökzöld fához mely, élet-
képességének bizonyitására az idők folytában új 
és új hajtásokat hoz létre. Ezt bizonyitja a jelen 
fényes ünnepély is, midőn e zöld fának egy új 
hajtása: t. Dinya János, ezen község polgári ál-
lású szülöttje, mint uj felszentelt pap megjelent 
köztetek, hogy első szt. miseáldozatját a Min-
denhatónak bemutassa és ezzel papi pályáját 
megkezdje. És a hivek oly nagy sokasága miért 
gyült össze ez örömteli ünnepélynél, melynek 
mását 77 év leforgása előtt látta e község? Mit 
akar jelenteni az oltár menyegzői ékessége? Nem 
az árnyékként elenyésző embert illetik ezek, ha-
nem Jézus Krisztus örökzöld papságát, mely a 
Szentlélek működése folytán átszállott ez uj fel-
szenteltre is.

De a mai öröm sem egészen tiszta, e közé 
is bevegyül az aggodalom! Miért? Mert a nagy 
méltóság mellett, mely az Ur kiválasztottjait 
ékiti, ott látom a tengernyi veszedelmet, melyen 
keresztülhatolnia kell; a magasztos kötelmeket, 
melyeket Isten dicsőségére és az emberiség üd-
vére teljesiteni hivatva van; látom kisértetni 
a nehéz felelősségtől, melynek folytán egykor 
számolnia kell  az örök Biró előtt, s magas állása 
mellett látják szemeim alól a széditő mélységet, 
melybe oly könnyen eshetik, hacsak egy kis lé-
pést tesz félre. De Isten egyházára is jelentőség-
teljes nap a mai. Az Ur minden uj választottjá-
ban kettős csillag támad, s hatásuk szerint vagy 
áldásos, vagy romboló reá nézve.

Ha hű marad magasztos hivatásához, ha kö-
telmeinek nagyszerüségét soha szem elől nem 
téveszti: akkor áldásos csillagként tűnik fel az 
egyház egén, mely világit és melegit, életet szül 
mindenfelé a merre jár; de ha magasztos hiva-
tásáról megfeledkezve félrelépked, az alatta tá-
tongó mélységbe zuhan: akkor romboló üstökös 
csillaga lesz az emberiségnek, mely pusztitva s 

 Máté 28,20  1
 Zsid 5,12  2

átkot hintve vonul keresztül az Ur szántóföldje 
felett. Feltámadása és üdvössége lesz önmagának 
és hivő népének, ha hű szolgája marad Istennek; 
romlása és ostora magának és a hivő népnek, ha 
kötelmei s hivatásához hűtelen lesz.

Ha már most, kedves fi am, a nagy méltóság 
mellett, melynek birtokosa lettél; ha a nagy kö-
telmek mellett, melyek rád várnak, szemed elé 
állitom az óriás veszedelmeket, miket e világban 
legyőznöd kell: akkor azon álláspontot mutatom 
ki, melyet mint kath. pap mai időben elfoglalnod 
kell, s evvel egyszersmind oly kérdést vetek fel 
megfejtésül, mely élted minden szakában irány-
tűd – a hivekre nézve pedig a legtanúlságosabb 
leend. Azon szavakkal intlek, melyeket szt. Pál 
szeretett tanitványához Timotheushoz intézett: 
<< Senkisem vesse meg ifj uságodat, hanem légy 
példája a hiveknek beszédben és társalkodásban, 
szeretetben, hitben és tisztaságban. Ne hanyagold 
el a kegyelmet, mely benned vagyon, mely neked 
adatott a püspök kezének feltevése által.>>3

S ezután megmutatandom:
A magadra vállalt papi méltóság és köteles-

ség nagyságát.
A veszedelmeket, melyek közt a világban 

rendithetetlenül megállnod, többet, legyőznöd 
kell.

Jézus nevében kezdem, ki legyen veled és 
kisérje lépteidet e zajos életen át.

Istennek kertjében van egy isteni kéz ültette 
szőllőtő, termékeny, s vesszőket hajt, melyek vi-
rágoznak és gyümölcsöznek. Ha itt-ott áldásos 
működés után egy-egy vessző elszárad, ott a tő 
bensejében működő erő uj hajtásokat hoz létre 
s ekként a szőllőtő folyvást virúl. Ezen szőllőtő 
magad vagy oh Jézus4 és tanitásod szerinti 
örökös papságod, melyet Te alapitottál. Ezen 
szőllőtő vesszei az apostolok és tanitványok, 
ezek utódai az egyház püspökei és a felszentelt 
papok, kiket idő folytában Te hivsz meg, hogy 
általok a Szentlélek ereje és munkálása folytán 
a papi méltóság és hatalom föntartassék. És mi-
csoda alapon nőtt fel ezen szőllőtő, mely Jézus 
Krisztus papsága? Gyökerének szálai mélyen 
feküsznek Istennek örök végzésében, mit a lát-
nok következő szavakban fejez ki: << Az Ur 
megesküdött és meg nem bánja, te örökké pap 
vagy Melchizedek rendje szerint!>>5 Ezen örökös 
főpap Jézus Krisztus.

De egy uj kérdés merűl fel: miért akart a 
Megváltó mint főpap a Melchizedek rendje sze-
rint, megjelenni e világon? Ha megfontoljátok a 
bűnnek nagyságát és annak következményeit az 
egész emberiségre, minek eltávolitására embe-
ri erő csekély volt: akkor könnyen felelhettek a 
feltett kérdésre. Halljuk csak szt. Pált: << Min-
den főpap - igy ir ő – emberek közűl választatik, 
az emberekért rendeltetik Isten előtti ügyeikben, 
hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a 
bűnökért, ki szánakodhassék a tudatlanokon és 
tévelygőkön, miután ő is körül van véve gyarló-
sággal és azért kell valamint a népért, úgy önma-
gáért is áldozni a bűnökért.>>6

A papnak tehát az apostol tanitásaként köte-
lessége a tudatlanokat tanitani, a tévelygőket jó 
útra terelni, az emberek bűneiért Istennek áldo-
zatot bemutatni, szóval: az embereket Istennel 
egyesiteni. Most már fel tudjuk fogni örökös fő-
papunk az Ur Jézus megbizását, mit e szavakban 
fejez ki: << A mint küldött engem az Atya, úgy én 
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is küldlek titeket.>>7

Miért küldötte tehát az Atya egyszülött fi át a 
világra? Elküldötte, hogy hirdesse a szegények-
nek az evangeliumot;8 hogy felkeresse a bűnösö-
ket, hogy végrehajtsa a keresztfán az áldozatot, 
és ez által minket az örök haláltól megmentsen 
és Istennel kiengeszteljen. A mit egykor Krisz-
tus Urunk az emberek váltságaért véghezvitt, 
azt akarja Ő továbbra is, hogy működése meg 
ne szakadjon, de folytattassék a világ végeig. << 
Menjetek az egész világra, tanitsatok minden né-
peket, bocsássátok meg nevemben bűneiket, mu-
tassátok be nevemben az uj szövetség áldozatát.9 
Bármit tegyetek és munkáltok: az én nevemben, 
az én megbizásomból teszitek.>>

A mai nap, édes fi am, egy pont életedben, 
melytől kiindulva megkezded az isteni műkö-
dést, melyre mint tanitó az isteni Mester által 
küldetve vagy. Az ártatlan gyermekek meg nem 
fertőztetett tiszta lelkébe kellend az isteni féle-
lem s szt. hitünket becsepegtetni, a serdülő s a 
hit-hidegségben dermedni kezdő ifj uságot val-
lásunk sz. melegével melengetni, a hivő és hi-
tetlen népnek hirdetni a megfeszitett Jézust. A 
mily szép és fönséges e hivatás, ép oly nehézség-
gel teljes, kivált napjainkban, midőn ezrenkint 
lépnek fel Krisztus és fölkentjei ellen és élet-ha-
lálharcot vivnak minden ellen, a mi keresztény. 
Siralmas nyomai e háborunak látszanak is; a jó 
erkölcsök meglazúltak, az erkölcstelenség óriás 
mérvben harapódzott el. S neked e harcban kell 
részt venned!

Harcolj is hűn és bátran, hirdesd az igét 
rendűletlenül az anyaszentegyház szellemében, 
maradj hű és engedelmes fi a mindig e jó anyá-
nak, mely emlőin táplált s most áldozári mél-
tóságra emelt. Mert jaj nekünk, ha bolygótüzzé 
válunk mi, kiket az Ur gyertyául rendelt, hogy 
világitsunk a népeknek.

De az örök főpap nem fejezé be működését 
az isteni igazságok hirdetésével, nem eléglé meg 
csupán, hogy az emberi elme borúját feloszlas-
sa, hanem eljött mint szerető pásztor, hogy az 
éltevedt juhokat felkeresse. Neki adta át az Atya 
az itéletet az emberek bűnei felett és általa lőn 
váltságunk és bűneink eltörlése. De amint őt 
küldte az Atya, azzal a hatalommal küldé apos-
tolait és ezek utódjait az anyaszentegyház pap-
jait, hatalommal megbocsátani a bűnöket, mely 
isteni megbizást és hatalmat e szavakkal adá át 
apostolainak: << Vegyétek a Szentlelket, a kiknek 
megbocsájtjátok bűneit, meg lesznek bocsátva, 
kiknek megtartjátok, meg lesznek tartva.>>10

A mai naptól fogva édes fi am te is fogod gya-
korolni e pásztori hatalmat, gyakorolni fogod a 
gyóntatószékben, hol pásztori tiszted parancsol-
ja felkeresni, a  mi Istenre nézve elveszett volt.

(folytatjuk)
Közreadta: Hegedűs Bence

A beszédet tartalmazó kiadvány címe: Szent 
beszéd melyet T. Dinya János nagyváradi l.sz. 
áldozár Endrődön 1877-dik év február hó 11-
én tartott első szent miséje alkalmával mondott 
Schiefner Ede prépost és endrődi lelkész, Buda-
pest, Franklin-társulat nyomdája, 1877.  Forrás: 
OSZK, Budapest Jelzet: Kny. C 4.743

 Ján. 20,22  7
 Luk. 4,19  8

 Máté 28,18  9
 Ján. 20,23  10



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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A ma is fennálló szép, sugártornyos 
református templomunk augusztus 8-án 
lesz 200 esztendős. Kétszáz évvel ennek 
előtte, 1813. augusztus 8-án „lépték át 
először a hívek templomunk küszöbét”.

Az építkezés hosszan elnyúlt, 1791-
ben kezdték a torony alapjait lerakni, 
1794-re elkészült, de magassága akkor 
még csak a mai sétáló szintjéig ért. Majd 
hosszú évek teltek el anyagbeszerzéssel 
és az építkezéssel, ahogy azt a gyüleke-
zet gazdasági helyzete engedélyezte. 

Legnagyobb sajnálatomra az egyház 
levéltárában nem találtam írásos visz-
szaemlékezést a felszentelési ünnepség 
lefolyásáról. Mindenesetre volt ilyen, 
mert néhány későbbi számadásból elő-
bukkan erre vonatkozó adat. A torony-
építés elkezdésének idején itteni lelkész 
volt Marjalaki Dániel, s őt követte a teljes 
templomépítést irányító lelkipásztor, Kol-
láth Mihály. A templomépítő gondnok pe-
dig Szántai Mihály volt.

A már említett számadásokból ilyen 
tételek mutatkoznak, mint; „a templom 
felszentelődési ünnepségére Jegyző Úr 
hozott puskaport Váradról…”, „színes 
selyem szalagokat, posztót vettem a to-
ronygombra…” Más helységekben leírt 
ünnepségek menetéből tudjuk, hogy a 
hívek a templomon kívül gyülekeztek 
az Egyház külső és belső elöljáróval. A 
külső elöljárók a Bíró, a törvénybíró, es-
küdtek s a jegyző, alkalmankint a helybéli 
földesúr. Belső elöljárók a lelkész, gond-
nok, egyházfi ak, presbiterek.

Ahogy húzták fel a feldíszített torony-
gombot, bizonyos távolságokon megáll-
tak, s olyankor köszöntőket mondtak a ki-
rályra, a helység földesurára, egyenként 
elöljáróikra, végül a falu apraja-nagyjára 
(közben - közben zsoltárokat énekeltek 
és lűttek). A gyomai református egyház 
– mint az egyházmegye több gyülekeze-
tében is – írásbelisége az 1810-es évek-
ben teljesedett ki, királyi rendeletre.

Gyomán az anyakönyveket 1741-től 
kezdték vezetni, a presbiteri gyűlések 
jegyzőkönyve pedig 1820-tól folyamatos.

Az 1937/38. évi felújításkor „1938. 
május 25-én, amikor a toronygombot 
levettük” értesülünk a presbiteri jegyző-
könyvből, abban két iratot találtunk. Az 
egyik irat, amelyet az 1848. április 16-i 
tűzvész után helyeztek el a gombban – 
sajnos védőburkolat nélkül – súlyos ká-
rosodást szenvedett. A második iratot a 
Garzó Gyula lelkipásztor által vezényelt 
1879. évi felújítás után helyeztek el. Az 
ebben talált adatok alapján egyházunk, 
templomunk történetét megírta Harsányi 
Pál esperes úr, (A Gyomai Református 
Egyház története, Mezőtúr, 1916.) ennek 

egy példánya is bekerült a toronygomb-
ba.

Az 1879. évi felújításkor a torony-
gombba elhelyezett egyháztörténet rövid 
változata a következő; „Az 1682. évben 
Gyoma község lakosai, kik akkor mind 
helvét hitvallásúak voltak, a törökök ál-
tal széjjelűzetvén, mint egyház is lenni 
megszüntek. Azonban 1717-ben a szét-
oszláskor és alatt érintetlenül maradt kő 
templomot újra birtokba vévén, községgé 
és így egyházzá is alakultak. E templom-
nak mikor és mily hitfelekezet által való 
építéséről semmi tudomás, annyi bizo-
nyos, hogy azt a csaknem folytonosan 
tartó háborúskodás miatt kijavítani nem 
merészelték, hanem helyébe 1718-ban 
nádból oszlopokra építettek…, 1735-ben 
építettek vályogból, 1760-ban fából, és 
1775-ben ismét vályogból. (Megjegyzé-
sek: helvét hitvallásúak – azaz Kálvin 
tanait követő reformátusok, a fennálló 
középkori eredetű templomot téglából, 
nagy valószínűséggel az Árpádok alatt 
építették római katolikus hívek és a falu 
kegyura a Bethlen nemzetség, ez állott 
fent 1718-ig).

Az elpusztult középkori templom he-
lyét teljes bizonyossággal nem tudjuk, 
de szinte biztos, hogy Gyomának temp-
lomai mind azon a helyen – a körül vol-
tak e szent-szakrális helyen, ahol a mai 
hatalmas és szép nagy templomunk áll. 
A régi kis „oratóriumocskák” (imahá-
zak) méreteit nem ismerjük, de kiindul-
va a közlemúlt Békés megyei középkori 
templomhely feltárások eredményeiből 
belméretre 5-6 méter széles, 8-10 méter 

hosszú kis templomocskára gondolha-
tunk. A jelenlegi, immár 200 esztendős 
templomunk méretei: 18 méter s 37 cm 
széles, és 40 méter 20 cm hosszú, a to-
rony csillaggal együtt 30 öl magas (kb. 57 
méter). 1879-ben a torony tűzőri sétáló-
val, őrhely szobával lett ellátva, s ezzel 
3 öllel megnövekedett a magassága (kb. 
5,5 méter). Így lett aztán „sugártorony”.

1914 után történtek: a világhábo-
rú súlyos próbára tette egyházunkat is. 
Katonának ment egyik lelkésze, a tan-
testület több tagja, számos férfi  egyház-
tagunk katonának ment s közel 500-an 
odavesztek a csatatereken. Az egyház 
elsőrendű feladata lett a hadiözvegyek 
s árvák, gyászoló szülők vigasztalása. 
Három haragunkat ágyúöntésre adtuk 
az államnak. Nagy összegben jegyzett 
hadikölcsönkötvényünk semmivé vált az 
összeomláskor.

De még elvitték puskagolyó öntés-
re az orgonánk sípjait is. A vörösök 
és oláhok 1919-ben többször belőtték 
templomunkat. Harsányi Pál lelkipásztor 
1922-ben új harangot öntetett, a hábo-
rús károkat kijavíttatta. 1922-1930-ig a 
Békés-Bánáti református egyházmegye 
központja lett Gyoma Harsányi Pál es-
peressé választása által. Lelkészeink 
Domby Béla, helyette jött Répás Pál, 
majd Harsányi Pál helyett Tiba András, 
az ő utóda lett Bay József, 1935 decem-
berétől. Az 50 esztendős központi fi úis-
kola renováltatott. Az endrődi és csejti 
fi ókegyházaink missziói segédlelkészt 
kaptak, e helyeken 600 református lélek 
találtatott. 

Az 1938. évi renoválás költségeit 
a gyülekezet ősgyűlése megszavazta, 
büszkén mondhatjuk, egyetlenegy egy-
háztagunk sem volt, aki nemmel szava-
zott volna. 1937-ben a külterületek gon-
dozására missziói segédlelkész állítatott 
be. Gyoma református népe nagyobb 
részben hitbuzgó, egyházszerető és min-
den jóért lelkesedni tudó tagokból áll, és 
mint ilyen, határozottan építő gyülekezet-
nek nevezhető.

1923-ban önálló vallásoktató lelkész 
állíttatott be Palotás László személyé-
ben, aki nagy buzgósággal és hozzáér-
téssel tölti be tisztét. A politikai község 
vezetői 1938-ban: Kovács Gábor községi 
főbíró, Dániel Emil főjegyző, Dr. Sorbán 
Jenő járási főszolgabíró. Az ágostai 
evangélikus egyház lelkésze: Feiler 
Ernő, Wagner Márton felügyelő, a római 
katolikus egyház lelkésze Csernay Géza 
plébános, Tápay Károly gondnok. Úgy 
községi, mint a felekezeti viszonylatban 
a községben béke van.

Cs. Szabó István

Emlékeztető sorok a 200 éves gyomai református templomról
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Szűkre szabott nyári pihe-
nő volt a Gyomaendrődi FC 
labdarúgói számára.

A június első hétvégéjén 
befejeződött 2012-13. évi 
Megyei I. osztályú labdarúgó 
bajnokságot követően egy 
hónap pihenőjük volt a játé-
kosoknak. A 2013-2014. évi 
bajnoki szezonra július 5-én 
kezdődött meg a felkészü-
lés. Az előző évi sikeres fi atal 
edzőpáros – Toldi Balázs és 
Farkasinszki László – egyéb 
irányú elfoglaltságaik miatt 
sajnos nem tudták vállalni 

a csapat további edzését. Munkájukkal a vezetés meg volt elé-
gedve, jó és sikeres tevékenységet végeztek a csapat élén. A ve-
zetés lázasan kereste a megoldást, hogy a lehető legjobb dön-
tést tudja meghozni. Több lehetséges megoldás közül végül az 
igen eredményes játékos múlttal rendelkező Árgyelán Jánosra 
esett a választás. Benne bízott meg a vezetőség, hogy a tapasz-
talatát átadva eredményes edzői tevékenységet tud végezni a 
gyomaendrődi labdarúgók élén.

A felkészülés július 5-én kezdődött egy bemutatkozó edzés-
sel. Ezt követően heti négy kemény edzést vezényelt az újdon-
sült edző, a hétvégék pedig edzőmérkőzésekkel zárultak. Ez a 
program folytatódik az augusztus 10-i bajnoki rajt kezdetéig. A 
felkészülés első hete után, a hétvégén megtartott első edzőmér-
kőzést a mezőberényi csapat ellen játszotta a hazai gárda, ahol 
vereséget szenvedett 5 : 3 arányban. A következő héten folyta-
tódott a kemény felkészülés. A hét végén az előző szezonban 
a Megyei I. osztályból éppen kiesett dévaványai csapat volt az 
ellenfél. Az első félidő könnyed játéka után a másodikban felpör-
gött a gyomaendrődi csapat, és megnyugtató játékkal, hátrány-
ból fordítani tudott, és végül 5 : 2 arányban nyert. A felkészülés 
harmadik hetében már a hét elején edzőmérkőzés szerepelt a 
programban. A Gyomaendrődön edzőtáborozó RAEC U-19 kor-
osztály volt az ellenfél. Magabiztos játékkal 4 : 1 arányban sike-
rült felülmúlni őket. Ezt követően a hét végén – július 26-27-28 – 
a romániai testvérváros meghívásának eleget téve, három napot 
töltött a csapat Nagyenyeden, ahol egy nemzetközi labdarúgó 
tornán vett részt, ezt is beillesztve a felkészülésbe. A következő 
hetekben hasonló ütemben folytatódik a felkészülés, mint eddig 
a bajnokság rajtjáig. 

A játékosállományban is jelentős mozgás volt a csapat háza 
táján a nyár folyamán. Két rutinos játékosunk – Karászi László és 
Kéri Roland – is abbahagyta az aktív játékot. Békésre igazolt Ollé 
Péter és Takács Máté. Külföldi munkavállalása miatt nem számít-
hatunk a következő idényben a fi atal Urbán Dánielre. Munkahe-
lyi és egyéb elfoglaltság miatt kiesik a játékosállományból Tímár 
Attila, Rácz Gergő és Csapó Zsolt.

Az érkezési oldalon még nem ennyire bő a létszám, jelenleg 
is több játékossal folyik a tárgyalás, hogy sikerüljön a hiányzókat 
pótolni. Várhatóan Gyomaendrődön folytatja pályafutását Erdősi 
Gyula, Mezőtúrról, valamint újrakezdte a labdarúgást Szabó Már-
kó és Raff ael Hendrik.

Fülöp Zoltán

Nyári pihenő és felkészülés a focistáknál 

Békés Megyei Roma Labdarúgó Torna
2013. július 6.
(Beszámoló)

Nagy készülődéssel vártuk az immáron második alkalommal 
megrendezésre kerülő Labdarúgó Tornát.  A futballmérkőzésen 
több Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Magyar Pünkösdi Egy-
ház Országos Cigány Missziója mutatta meg tehetségét. A jeles nap 
menete a következő volt:

- 8.30-tól Regisztráció a csapatok részére
- 9.00-kor Szécsi Zsolt Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke mint házigazda köszöntötte a megjelente-
ket, ezt követően Várfi  András Gyomaendrőd Polgármestere kö-
szöntötte a Város nevében a megyéből érkező játékosokat. 

Rejtő József, az MSZP II. körzet választó kerületi felelőse tol-
mácsolta Teleki László Országgyűlési képviselő jókívánságait és jó 
mérkőzést kívánt.

- 9.15 – kor Várfi  András Polgármester kezdőrúgásával elkez-
dődött a futballmérkőzés. A nyolc csapatból az első helyezést Do-
boz, másodikat Szarvas, míg a harmadik helyezést Békés csapata 
nyerte el. 

A futballmérkőzést követően Szécsi Zsolt mind a játékosokat, 
mind pedig a jelenlévőket meginvitálta egy fi nom babgulyásra. Az 
estebéd alatt Dósai Flórián szolgáltatta a zenét. A jó hangulat úgy 
felkorbácsolta a jelenlévőket, hogy volt, aki táncolt és énekelt. A 
nap folyamán mind a helyi lakosság, mind pedig a vidékről érkezett 
sokaság kérte Nemzetiségi Önkormányzatunkat, hogy a jövőben is 
rendezzük meg a Békés Megyei Roma Labdarúgó Tornát.

Végül megköszönjük Támogatóink segítségét.
Támogatóink: 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Roma Polgárjogi Szövetség
TÓTKAÉP Építőipari Kft .
Rejtő József MSZP
Mágus-Comp
Marton Ferenc 
És még sokan mások, akik munkájukkal hozzájárultak e kelle-

mes nap létrejöttéhez.
Farkas Sándorné
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Biczó Tamás rajza, 1956

Üldözött endrődi gazdák emlékművének megáldása 
(folytatás a 9. oldalról)

Tímár János, Hídfő u. 8.
Tímár Péter Pál, Fő u.
Tímár Károly, Selyem u. 43.
F.Tímár Gergely, Polányi u. 11.
Tímár Vincéné, Zöldfa u.
D.Tímár Lajos, Selyem u.
Uhrin György, Csejt
Uhrin Károly, Csejt
Uhrin Mátyás, Csejt
Uhrin Miklós Csejt
Uhrin Benjamin, Temető u.
Uhrin Gáspár, Temető u.
Dr.Uhrin Vendel, Stefánia u.
Uhrin Imréné, Fő u.
Ung Imre, Fő u. - Bölcsőde
Uhrin Károly, Polányi u.
Dr. Uhrin Nándor orvos, Hősök tere
Varjú Elek, Hídfő u. - Csejt
Varjú Ferenc, Hídfő u. - Csejt
Varjú Fülöp, Dombszög
Varjú Imre szódás, Apponyi u.
Varjú Miklós, Kossuth u. 15.
Varjú Miklós, Kossuth u. 21.
Varjú Vendel, Csejt
Varjú Vince, Kossuth u. 19.
Vaszkó Mihály, Selyem u.
Vaszkó Pál, Sugár u.

Varga Mátyás, II. ker. 516.
Venczák Ede, Selyem u.
Venczák János, Erzsébet u. 
Zay Mihály, Csejt
Ujházi Ernő, Kölcsey u. 3.
Ujházi Elemér
A névsort összeállította: Gyuricza Zoltánné

Az emlékmű felirata:

EMLÉKEZÜNK

AZ ÜLDÖZÖTT ENDRŐDI ÉS HUNYAI GAZDÁK LÉTSZÁMA 
MEGHALADTA A 300 FŐT.

1948 ÉS 1956 KÖZÖTT

KULÁKLISTÁRA KERÜLTEK, SOKAKAT BEBÖRTÖNÖZTEK, 
VAGYONUKAT ELKOBOZTÁK, MÓDSZERESEN KÍNOZTÁK, 

TÖNKRETETTÉK ŐKET. 
TÖBBEK HÁZÁT ELVETTÉK, MUNKÁT ITTHON NEM KAPTAK, 

IDEGENBEN MUNKÁSSZÁLLÁSRA KÉNYSZERÜLTEK. 

FÖLDÖNFUTÓK LETTEK!

CSALÁDTAGJAIKAT IS ELKÍSÉRTE A KÁDERLAP, 
ÉS HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS VOLT 

AZ OSZTÁLYRÉSZÜK, AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉN. 

A MÉG ÉLŐ ÁLDOZATOK ÉS A LESZÁRMAZOTTAIK MA IS 
ŐRZIK A TRAGÉDIA SZOMORÚ EMLÉKÉT. 

EMELTETTÉK AZ ENDRŐDI ÉS HUNYAI ELSZENVEDŐK, 
UTÓDAIK, VALAMINT AZ EGYÜTTÉRZŐK

2013. június 29. Péter-Pál napján 

Valaki azt mondta, az emlékművön lévő kalászok olyanok, mintha 
a jég elverte volna…

Igen, elgondolkodtam ezen. Ez a gazdák sorsa. Nagy ellenségük a 
jégverés, mely elpusztítja akár az egész évi termést is… és akkor hiába 
dolgoztak, fáradtak, a vetőmag ára is kidobott pénz. 

Az endrődi gazdák életében a legnagyobb „jégverés” a kuláküldö-
zés volt, hisz mindenük odaveszett.

Az emlékművön a két elvert kalász mellett ott egy harmadik is, 
mely a jégverés ellenére is büszkén magasba tartja a fejét.

A természeti csapás után is egy idő múlva újraéled a természet. Ma-
gyar Gazdák! Tartsátok büszkén magasra a fejeteket! Van újraéledés!

Iványi László 
Fotók: Soczó Géza 

(20. oldalon is)
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Lengyel, magyar - két jó barát…

Testvériskolánk meghívásának eleget téve négy gyönyörű napot 
töltöttünk Pilznoban és Szczawnicában sikeres angol nyelvvizsgát tett 
és eredményesen versenyző tanulóinkkal. A gyerekeket családok látták 
vendégül, akik így bepillantást nyertek a lengyel kultúrába és mindenna-
pokba. Kétnapos kirándulást tettünk a festői szépségű Szczawnica üdü-
lővárosába. Sífelvonóból Palenica sípályáját láthattuk, majd ezt követően 
a Dunajec folyó mentén egészen a szlovák határig sétáltunk. Két várba is 
ellátogattunk, melyből az egyiket gyönyörű hajóúton közelítettük meg. A 
kirándulás és a testvériskolai programunk célja ez alkalommal is megva-

lósult, a gyerekek idegen környezetben gyakorolhatták az angol nyelvet. 
A hagyományokhoz híven néhány hét múlva viszonozták a látogatást 

lengyel vendéglátóink. Július 1-jén végre elérkezett a várva várt nap és az 
esti órákban megéreztek lengyel vendégeink: 6 diák, 2 tanár és 1 busz-
sofőr kíséretében. Az első estét a Bowling étteremben töltöttük, ahol a 
közös vacsora elfogyasztása után a gyerekek bowlingoztak, csocsóztak, 
biliárdoztak, ami kiváló alkalom volt arra, hogy a gyerekek jobban megis-
merkedjenek, összekovácsolódjanak és az angol nyelvet használva nyelv-
tudásukat is fejlesszék.

A következő nap Európa legnagyobb fürdőkomplexumába, a haj-
dúszoboszlói Hungarospa strandjára látogattunk el, ami mindenki szá-
mára kitűnő programnak bizonyult a nyári melegben. Sokat fürödtünk, 
úsztunk, labdáztunk, de legnagyobb élményt mindenki számára a csúsz-
dapark jelentette, ahol 12 különböző csúszdát próbálhattunk ki. Volt itt 
négypályás versenycsúszda, kétféle kamikázé, óriás csavarcsúszda, ’fe-
kete lyuk’, ’őrült folyó’. A csúszdázás fáradalmait pedig a sodró folyóban 
tudtuk kipihenni. 

A harmadik napot Gyomaendrődön töltöttük. Délelőtt a város külte-
rületén lévő Telekparti szabadidőparkba mentünk, ahol izgalmas progra-
mok vártak ránk. Kipróbáltuk az íjászkodást, falmászást, lengőtekét, majd 
pingpongoztunk és röplabdáztunk is. Ebéd után körbevezettük vendége-
inket iskolánkban, majd a Tájházba látogattunk el. A helytörténeti kiállí-
tás megtekintése után megismerkedtünk a mézeskalács sütésének rejtel-
meivel. Az előre begyúrt tésztából egyedi fi gurákat formáztunk, melyek 
villámgyorsan kisültek a kemencében. Ezután a kötélverést próbáltuk ki, 

6. b-sek kenutúrája a Tiszán

Vízen járás Lengyelországban

lengyel, illetve magyar nemzeti színű köteleket készítettünk. A délután 
további részét a mindenki által kedvelt Liget fürdőben töltöttük.

Estére a magyar gyerekek szülei búcsúestet szerveztek, ahol sok fi -
nomsággal vártak minket. Sokat beszélgettünk és felelevenítettük az 
elmúlt napok eseményeit. Utolsó nap délelőtt a Kner nyomdába látogat-
tunk el, ahol megismertük a Kner nyomda és a Kner család történetét és 
kipróbáltuk a különböző nyomdaipari gépeket. A közös ebéd után hosz-
szan tartó búcsúzkodás következett, majd fájó szívvel intettünk búcsút 
lengyel vendégeinknek.

Tartalmasan és rendkívül eseménydúsan telt el ez a négy nap, renge-
teg új élménnyel gazdagodtunk, sok új barátság született és nem utolsó 
sorban nagyszerű lehetőség volt iskolánk tanulói számára, hogy fejlesz-
szék angol nyelvtudásukat, bizonyítsák talpraesettségüket, probléma-
megoldó képességüket. 

Résztvevők: Bognár Nóra, Csapó Elek, Derzsi-Kovács Szávitri Virág, 
Kulik Adrienn, Kurilla Zoltán, Székely Péter. Kísérőik: Szedlák Réka, Tóth 
Magdolna angol nyelvtanárok.

Színházlátogatás

Iskolánk többször szervezett már a Szolnoki Szigligeti Színházba lá-
togatást a gyerekek számára. Idén is igyekeztünk a színes repertoárból 
olyan műsort kiválasztani, ami felkeltheti a tanulók érdeklődését. A sok 
érdekes darab közül a Made in Hungaria című musicalra esett a választás, 
melyet Radó Denise rendezésében láthattak a gyerekek. 

Igazán jól szórakoztunk a humorban és látványban gazdag előadá-
son, amelynek a végén a színészek a színpadra invitálták a közönséget 
egy közös tánc erejéig. Reméljük, jövőre is lesz lehetőségünk ellátogatni 
a színházba.

Kirándulások

A vakáció előtti utolsó hetekben ta-
nulóink sokfelé kirándultak. A legkiseb-
bek a dévaványai túzok rezervátumban 
jártak, ahol megismerkedtek a környék 
állat- és növényvilágával. A második év-
folyam és az ötödikesek egy része Sze-
ged nevezetességeit, a Vadaspark lakóit 
látogatta meg. 

A legtöbben a poroszlói Tisza-tavi 
Ökocentrumba mentek el. A harmadik 
évfolyamosok és az ötödik bések 1-1 
napot töltöttek el a szépen kialakított 
bemutatóhelyen. A hatodik bé osztályo-
sok egy éjszakát töltöttek a sarudi kem-
pingben, voltak kalandparkban, kenuz-
tak a Tiszán, „vízenjárva” ismerkedtek a 
folyó élővilágával.

Két negyedikes osztályunk Ma-
kóra látogatott el. Megnézték a 
Hagymatikumot, erőnlétüket megmu-
tatva falra másztak, a múzeumban kézműves foglalkozáson vettek részt.

Több osztály a környéken tett kisebb-nagyobb kirándulást gyalog 
vagy kerékpárral, megismerve közben a Körös árterének növényvilágát. 
A negyedikesek a Bónum-zugban töltöttek el több napot, ahol éjszakai 
túrán is voltak.

Bármerre is jártak-keltek, a rózsahegyis diákok mindenhol jól érezték 
magukat.

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

Lengyel és magyar gyerekek iskolánk főbejáratánál

Poroszlón óriás teknőssel is 
találkoztak a gyerekek
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A bölcsek köve…
írta: Benke Mária

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény 
kolduló szerzetes, aki naphosszat elmélkedett, imádko-
zott, és abból élt, amit a jóravaló emberek alamizsnát 
adtak neki.

Nem volt semmije, mégis gazdagabb volt bárkinél… 
Ahol ráesteledett, ott álomra hajtotta a fejét, s ha 

megvirradt, „kakasszóra” továbbállt. Járta a világot, 
barangolt, tapasztalatokat gyűjtött, szemlélődött…

Nem vágyott vagyonra, házra, kincsekre, többre tar-
totta a belső értékeket, ezért sokat olvasott, gondolko-
dott, meditált az ÉLET értelmén…

Volt a birtokában egy kő, amit mindig magánál tar-
tott, ha leült elmélkedni, ezt a követ forgatta a kezé-
ben…

Elhíresztelték róla az emberek, hogy a bölcsek kövé-
nek a birtokosa ő, egyébként is igen különcnek tartot-
ták.

Egyszer egy kapzsi ember kifigyelte, amint estele-
dett. 

Egy barlangnál megágyazott magának friss széná-
ból, faágakból fabrikált ágyat, a forrás vizében meg-
tisztálkodott és aludni tért.

A kapzsi ember csak arra várt, hogy elaludjon, oda-
lopakodott – próbált nagyon csendben lopódzni – de 
mégis zajt csapott, gyorsan benyúlt a szundikáló szer-
zetes ruhájának zsebébe, és ellopta a „bölcsek kövét”, 
azt gondolta, hogy a kő birtokában teljesülni fog min-
den vágya...

Múltak az órák, feszengett, sehogy sem tudott nyu-
godni a gondolattól, hogy a szerzetes, vajon aludt-e 
amikor ő meglopta? Ha nem aludt, miért nem akadá-
lyozta meg a lopásban?

Már hajnalodott, de nem jött álom a szemére. Ta-
lán lelkiismeret-furdalása volt? Addig morfondírozott, 
amíg nem hagyta a gondolat nyugodni, és visszament 
a meglopott szerzeteshez, s megszólította: 

- Te tudtad, hogy elvettem a Te kincsedet, amit a 
bölcsek kövének hívnak az emberek? És ha igen, akkor 
miért nem akadályoztad meg?

A szerzetes szelíden így válaszolt: 
- Tudod, jóember, én a kő nélkül is gazdagnak mond-

hatom magam. 
- De hát miért? – kíváncsiskodott a tolvaj. - Hiszen 

nincs is semmid…
- Elmesélek neked egy történetet - mondta a szerze-

tes -, és belekezdett a meséjébe:
- Minden embernek a sors könyvében meg van írva 

a SZEMÉLYES TÖRTÉNETE, és az a feladata ezen a földön, 
hogy kövesse azt, és valósítsa meg az életben. Ha kö-
veti mindenki a szíve szavát, akkor végigéli a személyes 
történetét, és ebben útja során minden és mindenki a 
segítségére lesz.

A tapasztalatok bölccsé teszik az embert, így birto-

kába jut az életbölcses-
ségnek, a bölcsek köve 
csak egy jelkép, de iga-
zán bölcs itt legbelül le-
het az ember - és a mell-
kasára mutatott.

Majd a szerzetes ked-
vesen elbocsátotta Isten 
hírével a tolvajt, hogy 
gondolkodjon el azon, 
amit mondott neki…

- Lopni nagyon csú-
nya dolog, sőt bűn el-
venni a másik ember 
birtokában lévő holmit, 
bármi legyen is az. Jó, 
ha ezen is elgondol-
kodsz- mondta.

- Ha a belső hang-
ra figyelünk, és mindig 
becsületesen élünk, az 
élettapasztalat bölcs-
csé tesz, előbb-utóbb 
mindannyiunkat, s máris a bölcsek kövének birtokosai 
lehetünk…

Ember! Fontold meg, mit teszel!
Élj őszintén és becsületesen. 
Meglátod, milyen boldog és elégedett lehetsz te is… 

- mondta, majd elbocsátotta a tolvajt… 

A tolvaj nagyon sokat gondolkodott a hallottakon, 
és belátta, hogy a szerzetesnek igaza lehet, mert nem 
érezte jól magát attól, hogy elvette a másik ember tu-
lajdonát, ami neki kedves volt, hiszen nem is volt szük-
sége rá…

A felismeréstől jobban érezte magát, attól kezdve 
segített másokon, rádöbbent, mi az ő személyes fel-
adata az életben…

Hát ez történt a szerzetessel, a tolvajjal és a bölcsek 
kövével, kik olvassátok a mesémet, gondolkodjatok el 
rajta.

Mesét írni…
(A mesepályázat emlékére)

Mesét írni gyönyörűség,
elönt a gyermeki hűség…
Mesében minden lehetséges,
bárki lehet tehetséges!

A jó, a rossz, a csúf, a szép,
mind fontos személyiség.
Intrika, gond, izgalom,
a gonosznak nincs irgalom!

Mesélj sokszor, majd meglátod,
milyen sok lesz a barátod.
Örül neki felnőtt, gyerek,
jutalmadat így elnyered.

Vecsés, 2012. május 20.
írta: Benke Mária
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Hittanos-Karitász tábor Hunyán
Tizedik éve rendezzük meg a hittanos-karitász tábort az iskolai év 

befejezése után. Az idei június 1-től 6-ig tartott, reggel 8 órától délután 
4-ig sok programmal, hasznos foglalkozásokkal.

Az első nap templomlátogatással, rózsafüzér imával kezdődött, 
utána kézműveskedés, asztaliteniszezés, cso-cso, foci, kinek mihez 
volt kedve. Ebédet a helyi napközi konyhájáról hoztuk, naponta 40-45 
adagot. Délután a sportpályán íjászat, métázás és focizás volt.

Másnap kedden kirándulás az endrődi tájházba, ahol Dr. Szonda 
István tartott előadásokat, majd ellátogattunk a Szent Antal házhoz, 
ahol a szobor nem régen került vissza a ház homlokzatára. Később 
a temetőben emlékeztünk meg a hősök emlékművénél az elesett ka-
tonákról. Utána bográcsban paprikás krumpli főzése következett kol-
básszal és virslivel. Ezzel egy időben a kemencében kelt tészta sült, 
amit a tábor résztvevői jóízűen elfogyasztottak. Köszönet érte az otta-
ni segítőknek, akik lehetővé tették a főzést, sütést.

Szerdán a hunyai keresztek látogatása következett a program sze-
rint, amit kerékpártúrának is lehet nevezni, mivel igen messze vannak 
egymástól. Az első megálló a Tímár keresztnél volt, majd a G. Tímár 
kereszt. Itt a szabadban fogyasztották el a gyerekek az ebédet, ami él-
mény és pihenő is volt egyben a kerékpározás alatt. Ez után követke-
zett a Pogány iskola keresztje, majd végül a Pintér kereszttel fejeződött 
be a túra. 

Csütörtökön Gyulára indultak a gyerekek, az utat autóbusszal tet-
tük meg. Megnéztünk két templomot, majd a Szűz Mária Kegy- és 
Emléktárgyak Gyűjteménye és a Boldog Apor Vilmos- emlékszoba 
kiállításai következtek. Ebédre pizza lett rendelve, melyet mindenki 
szívesen fogadott. Ebéd után a városi kisvasúttal megnéztük Gyula 
nevezetességeit. 

Pénteken a Kapunyitogató bábjáték és a Körös Néptánc rendez-
vény keretében szórakoztak a gyerekek. Ebéd után egy bűvész mulat-
tatta a gyerekeket, majd egész délután lovas kocsizás volt, amit szinte 
minden résztvevő igénybe vett. Jól szórakoztak a gyerekek az egész 
tábor alatt, és az idő is kedvező volt. Köszönjük a segítséget segítőink-
nek, a karitász tagjainak, tanároknak, hitoktatónknak, a Püspöki Hi-
vatalnak, Petényiné Anikó polgármester asszonynak és mindenkinek, 
akik anyagilag és munkájukkal támogatták a tábor megszervezését.

Hanyecz Vencelné

HungaRió 2013.
„Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet” vö 

Mt.28,19
Július 24 és 28 között - a Rio de Janeiróban tartott Katolikus 

Ifj úsági Világtalálkozóval egy időben - került megrendezésre a 
HungaRió Katolikus Ifj úsági Találkozó Pécsett. A találkozó lehe-
tőséget teremtett arra, hogy azok a magyar fi atalok is megtapasz-
talják a világtalálkozó hangulatát, akiknek a nagy távolság okozta 
anyagi nehézségek miatt nem volt erre lehetősége. A Rióban lévő 
15 fős magyar csapattal interneten tartottuk a kapcsolatot, a főbb 
eseményeket kivetítőkön keresztül néztük, lélekben egyesülve a 
2-3 millió fi atallal.

Az összes magyar egyházmegyéből - határon innen és túl - 
mintegy 1800 fi atal vett részt a találkozón. A Szeged-Csanádi 
Egyházmegyéből két busznyi fi atal kelt útra, sőt még egy gyalo-
gos zarándokcsoport is indult.

Udvardy György pécsi püspök, a találkozó házigazdája a meg-
nyitón azt kérte tőlünk, hogy mindig lelkes mosoly legyen az ar-
cunkon, amely örömet és reményt sugároz.

A hét folyamán színes programokat szerveztek nekünk. Dél-
előttönként katekézist tartottak a jelen lévő püspök atyák, melye-
ket aztán csoportos műhelyekben beszéltünk meg. Ezt követően 
szentmisén vettünk részt. Mindezek olyan lelki táplálékot nyúj-
tottak, amelyek egy egész életre szólnak.

Délutánonként fakultatív programok vártak bennünket. A 
sportcsarnokban a Ladik Keresztény Könnyűzenei Fesztivál, a 
székesegyház lábánál felállított sátrakban pedig különböző egy-
házi szervezetek, szerzetesrendek, lelkiségi mozgalmak mutat-
koztak be. Ezeken kívül még a helyi múzeumok ingyenes belépést 
biztosítottak nekünk.

Igyekeztünk a pécsieket is bevonni a közös ünneplésbe. A 
Dóm téren esténként koncertek voltak, szabadtéri szentségimá-
dások. Péntek este ifj úsági passiót tartottunk a városközpontban, 
szombaton pedig a riói találkozó hivatalos táncát, a fl ashmobot 
adtuk elő, vasárnap pedig karneváli felvonulással vonultunk át 
a városon, a kinti találkozón jelenlévő nemzetiségek zászlait és 
szenteket, boldogokat ábrázoló zászlókat lengetve.

A rendezvény vasárnap este 18 órakor ünnepi szentmisével 
zárult, melyet Erdő Péter bíboros mutatott be Alberto Bottari de 
Castello apostoli nunciussal, a jelenlévő püspökökkel és papokkal 
közösen. A nuncius tolmácsolta Ferenc pápa üzenetét: 

„Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet. Jézus e 
szavait ma a fi atalokhoz intézi. Szép élmény volt a világtalálkozón 
való részvétel, az, hogy a négy égtájról érkezett fi atalok közösen 
élték meg a hitet. Ám most neked menned kell, hogy ezt az él-
ményt közöld másokkal is. Jézus arra hív, hogy légy tanítványa 
ebben a küldetésben.”

Hegedűs Bence és Ungvölgyi Péter
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Rónay György (1913-1978):
Szerápion legendák II.
S mit hallgassunk, ha nincs?

– A tenger mindenütt van 
és mindig van, Szerápion. Ahol te vagy, ott van a tenger. 
Két tenger közt egy hullámsáv, félig még fodrozó, félig merev már, 
ez vagy, Szerápion. Ezek vagyunk: két tenger közt az Átmenet 
hullámai, elporladók s mindig megújulók; 
a mindig éppen elmúló, a mindig éppen változó 
öröklét: ez vagyunk. Magunkkal visszük tengerünket. 
Hajtottad már kagylóra füledet? Rózsaszín kőfodrai közt 
hallottad már a tengert? Hallottad már a kagylóban a csöndet? 
Ahol a csönd van, ott a tenger. Ahol a csönd van, ott a zúgás. 
Hallottad már a rózsában a nyílás 
titkos hullámverését, a mély morajt, amint a szirmok 
szétválnak? Hallottad a Nyílás mérhetetlen 
messziről érkező néma hullámverését? 
Ahol a rózsa, ott a tenger. Ahol a Nyílás, ott a tenger. 
S a fordított nyílás, a Hervadás: 
az is a Tenger. 
Bennünk él és benne élünk. 
Meríts egy hullámot az árból: kagylóvá kristályosul tenyeredben. 
Egy pillanatnyi tenger, rózsaszín kőfodraival, 
a zsongó Hallgatás, a végtelenség néma ajka, 
mielőtt visszaolvad elemébe. 
Ez vagyunk. 
Hallgassuk a tengert, Szerápion.

S az emberek? „A mások: a pokol”?

– Nem. A mások, Szerápion, 
az Irgalom. S ha azt hinnéd, elméjében fogyatkozó 
aggastyánként beszélek, mint ki néz, de mit se lát már, 
mert hályogos szemét, utolsó angyalként, az emlék 
emléke is elhagyta már – nem, nem vagyok még 
gyermekké bárgyult vén, ki rángó nyelvvel nyöszörög, 
s nem tudja mit motyog. 
A mások, ismétlem, nem a Pokol. A mások 
az Irgalom. Nem mintha nem tudnám a Butaság 
s a Hatalom gaztetteit. Nézz végig testemen: bőröm bokától 
homlokig csupa sebhely. Mégsincs bennem harag már, 
csak irgalom. 
Pedig láttam röhögve gyilkolót, 
gyermekbordákon táncolót, anyákat tiprót, koponyákat szürcsölőt, 
szúrtak hátamba kést, tolvaj szentek türelmet prédikáltak, 
láttam kiűzetést, prófétát mohó disznóhabzsolással 
zabálni a pusztába kergetettek 
alig hűlt ételét, s még mennyi mindent! 
Hát nem mint élelmes írástudók, kik széljárás szerint fogják a tollat: 
úgy szólhatok, mint aki tanú s áldozat volt egyszemélyben. 
Nekem hihetsz, Szerápion: mégsem a mások a Pokol. 
Épp eléggé megjártam poklukat, hát mondhatom: 
a Pokol nem a mások, ha bennünk nincs pokol. 
Ha nincs 
mit égessen, fegyvertelen a láng. Mit lehet attól 
elvenni, aki mindent odaad? Mitől lehet 
megfosztani a semmiért sem törtetőt, a semmihez sem 
ragaszkodót? 
Egy Angyal mindig készen áll, hogy 
érted jöjjön, ha szólítod. Ezért 
nincs is pokol, Szerápion, ha magadban kioltod. 
A másokét is. Tehetetlenek. 
Jegyezd meg: bármely pillanatban 
kézen foghat – már kézen is fogott 
a Szabadság, és kivezet, Szerápion.

Hová?

– Hová? Igen, hová, Szerápion? 
A kérdéshez. Minden kérdés az indulás, 
és minden indulásban ott lappang a Cél. De ehhez 
indulni kell. Kilépni. Mintha egy 
(bármilyen nagy) körbe lennél bezárva, 
s kilépsz a körből. Túllépsz a körön, 
amerre a Sugár mutat. Minden sugár 
túlmutat a körön, mely bármilyen nagy, 
magába tér vissza, míg a sugár, 
túllépve a körön, valahová a körön túlra tart. 
A Végtelenbe? Vagy egy körön kívüli 
központba? 
Néztél már gyerek szemébe, 
mikor ő maga elnéz, messzire, 
játékán túlra? Semmiségbe? Végtelenbe? Láttad 
szeme tükrében saját arcodat? 
Egy szem, maga a tisztaság, s ártatlan íriszén 
egy másik szem, tétován és mohón, 
mint késhegy, cél nélkül rezegve még – 
potenciális gyilkosok vagyunk 
mindannyian, Szerápion. De nem mindenki öl. 
Dobd el képletes késedet. Ne ölj. 
Lépj ki a körből. 
Indulj el, keress 
egy gyermeket, és kérd meg, hogy szemébe 
nézhess, sokáig, addig, míg a késhegy 
el nem tűnik, s eggyé nem lesz a két szem, 
hogy megláthasd a Tengert. Csak a gyermek 
járhat a tengeren: könnyű és tiszta, mint a hullám, 
vagy mint a Szél. 
Elindul, soha nem 
kérdi: hová? – csak túllép a körön, 
s biztos benne, hogy nem hiába. Megpihen, 
és megy tovább, mert biztos benne: túl a tengeren 
másik tengert talál. A tengerek, Szerápion, 
változnak halmazállapot szerint, de lényegük, 
a hullám, mozgón, mozdulatlanul, mindig a körön túlra csap. 
Aki látta a tengert, aki kortyolt tengervizet 
rózsák szirmai közt vagy gyermekek szeméből, 
s érzett bőrén szelet, rugalmas tenger-horzsolásút, 
nem vágyik vissza a körön belülre. 
Meguntam a piacokat, Szerápion. A kikiáltók 
ágálását a napi árfolyamról, 
s az ájtatos tülekvők együgyűen 
átlátszó tőrvetéseit. Hiszen tudod, 
mint bukdácsolnak más ellen vetett 
hurkaikban, vagy a hálókban rángatóznak, 
miket azért feszítenek, hogy más belé akadjon. 
Meguntam az agórákat. Ítélet 
nélkül. Csak mert meghallottam a Tengert. 
Ítélet nélkül. És nem érdekel 
ítéletük. Már csak a Tenger. 
Látod ott a madarat? A fél eget átszelte már, 
mióta itt vagyunk, neszét se hallani, 
csak száll, hasítja egyenletes szárnycsapással 
a maga tengerét, mindig tovább. Hová? 
Míg nyarába nem ér. 
Indulhatunk, Szerápion.

S a halhatatlanság?

– Akik az alvilágban, 
holtuk túlélve bár, létlen árnyékélettel vándorolnak, 
előbb-utóbb, ötven, száz, kétszáz után 
mind kijutnak a fényre. 
Csakhogy akkor 
már mit sem ér nekik, Szerápion.

Két férfi lépkedett a sivatagban. Előttük végtelen homok, mögöttük 
végtelen víz. Mögöttük a tenger hullámai, előttük a homok hullámai. S 
fölöttük egy Madár. 

Fölülről minden hullám mozdulatlan. De annak, aki száll, minden 
hullám mozog. A világ egy-egy hullám-szárnycsapás, amellyel túlgördül 
magán. 

Ha mozdulatlan, akkor is. Ha sivatagban, akkor is. A két kő, amin 
ültek, rég eltűnt már. Elnyelte a víz vagy a homok árja. 

Mentek a homok tengerén, a némaságban hallgatták a tengert. 
A tenger lassú szárnycsapásait, ahogy biztos Nyarába hömpölyög. 
S mielőtt eltűnt volna, távol, a kéken ködlő messzeségben, a két alak 

eggyé mosódott.
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Augusztus
Sült spenót

Bő fél kiló spenótot megtisztítunk, megmosunk, és margarinon üvegesre pi-
rítjuk, kevés vízzel félkészre pároljuk. Kikent tűzálló tálba tesszük a spenótot, 
lefedjük ementáli sajtszeletekkel, és sütőben pirosra sütjük. Bundás kenyérrel 
tálaljuk.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

 - Tornádó elektromos kerékpárok,
 - gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 

 - csövek, szerelvények.
 - hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, 
 - háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika,
 - szegek, csavarok, zárak, lakatok,
 - fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
 - Júliustól kedvező áron  ZÁRTSZELVÉNYEK, 

TÉRHÁLÓK, ESŐCSATORNÁK is kaphatók!

GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hitellehetőség! Minden kerékpárhoz értékes ajándékot adunk!

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

Munkáink garanciálisak, 
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető 
legjobb minőség elérése a legmegfi zethetőbb áron!

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

PROFILJAINK:

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

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

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

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

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

Igény szerint házhoz is megyek! Hétvégeken is!

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

Telefon: 06/70/312-5037

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

ÖZV. BUKVA SÁNDORNÉ VINCZE 
ERZSÉBET volt endrődi, később gyomai 
lakos, június 27-én közel a 99. születésnap-
jához elhunyt. Gyászolja: a családja

HUNYA IMRE volt hunyai lakos, aki 
Dunakeszin élt, 76 éves korában az örök 
hazába költözött.

Gyászolják felesége, gyermekei, unokái 
és a rokonság. Temetése július 22-én Du-
nakeszin volt.

ÖZV. JÁNOSIK ELEKNÉ KURILLA 
ILONA, aki Endrődön élt, júl. 8-án 85 éve-
sen elhunyt. Gyászolja: leánya és családja, 
és a rokonok

ÖZV. JAMBRIK BÉLÁNÉ PAPP ER-
ZSÉBET, aki Gyomán élt, július 24-én 86 
éves korában elhunyt. Gyászolja: családja

ÖZV. TÍMÁR GYULÁNÉ KISZELY 
KATALIN, aki Endrődön élt hosszú be-
tegség után július 29-én 89 évesen elhunyt. 
Gyászolja: családja

TÍMÁR LAJOS, aki Endrődön élt, júni-
us 27-én életének 83. évében elhunyt. Gyá-
szolja: családja

†

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek;
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csendesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.“

(Juhász Gyula)

Az endrődi katolikus temetők takarí-
tását, karbantartását támogathatják 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 és a hunyai templomban, 
a katolikus szertartás szerint eltemetett 
halottakról 40 évre visszamenőleg, név 
szerint megemlékezünk halálozási évfor-
dulójuk napján.

Szép és üdvös lenne, ha a gyászoló 
család, egy éven belül havonta, egy éven 
túl évente szentmisét ajánlana fel elhunyt 
szeretteikért.

Fényképalbum
Az Aranyvonat: a Szent Jobbot 1938. országjáró kör-

útján szállító vonat. - A püspöki kar 1937. III. 17-én közös 
pásztorlevelében hozta nyilvánosságra szándékát, hogy a 
Szent Jobbot körülhordozza Magyarországon Szent István 
király halálának 9. centenáriuma alkalmából. A Szent Ist-
ván-év ünnepi eseménysorozatába illeszkedtek az Arany-
vonat tömegeket megmozgató útjai. - Az Aranyvonat egy 
vontató mozdonyból és 5 pullmankocsiból állt. Két 4 ton-
nás termes kocsi fogta közre az ereklyét szállító, bizánci stí-
lusban díszített aranykocsit, amelyet a MÁV egy 4 tengelyű 
szalonkocsijából alakítottak ki Urbányi Vilmos és Márton 
Lajos tervei szerint. A kocsi (arany, ezüst, bíbor és zöld szí-
nű) külső oldalait függőlegesen futó ornamensek tagolták 
mezőkre; ezeket a magyar szentek - István, Gellért, Imre, 
Gizella, Margit, Mór, László, Erzsébet - egészalakos ké-
pei díszítették. A kocsi tetején 4 imádkozó angyal között 
a Szent Korona nagyított mását helyezték el, amelyet este 

kivilágítottak. A kocsi belső tere 3 részre tagolódott, a szolgálaton kívüli koronaőrök tar-
tózkodási helyéül szolgáló 2 kisebb terem fogta közre az ún. dísztermet. Ennek közepén egy 
rezgéscsillapító-rugós állványon nyugodott az ereklyetartó. Az emelvényt címeres brokát 
terítővel takarták le; a díszterem oldalfalait és padlóját vörös bársony, mennyezetét fehér 

selyem borította. Az ereklyét refl ektorok világították meg. 
A díszterem eltolható oldalfalakkal készült (szabad nyílás-
mérete: 1790 x 3300 mm), lezárására aranyozott keretekbe 
foglalt 3 részes üveg tolóajtó szolgált. A mozdony elején 
bronz babérkoszorú és olajág volt, amelyet este kivilágítot-
tak, s esetenként Szt. István képével és nemzeti zászlókkal 
is kiegészítették. - Az Aranyvonatot minden útjára elkí-
sérte Mészáros János budapesti érseki helytartó, a Szent 
Jobb őre, 4 irgalmasrendi szerzetes, akik a körmenetekben 
az ereklyét vitték, és a koronaőrség 16 tagja, Pajtás Ernő 
őrnagy, ill. Máriássy László ezredes vezetésével. Mások 
csak egy-egy útra csatlakoztak a kísérethez; így egyházi 
méltóságok (pl. a 4. úton Angelo Rotta apostoli nuncius, 
az utolsón Serédi Jusztinián hercegprímás), valamint az 
Actio Catholica és a katolikus sajtó vezetői. Alkalman-
ként ünnepélyesen búcsúztatták és fogadták budapesti 
főpályaudvarokon az Aranyvonatot. Útvonala mentén 
a vasúti őrházakat és állomásokat földíszítették, a falvak 
népe templomi zászlók alatt, körmenetben vonult ki az 
állomásokra. A vármegyék határán küldöttség várta az 
Aranyvonatot, amely a városokban néhány órát, a közbül-
ső állomásokon pár percet tartózkodott. Az 1938. V. 31-X. 
2. közötti időben - a nyári mezőgazdasági munkák miatti 
szünetet kivéve - minden héten 1-3 napos utakon járta az 
országot.
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Kedves vásárlóim!
Augusztusi ajánlataim:

• szivattyúk, öntözőcsövek, csatlakozók, szórófejek
• permetezők, vegyszerek, műtrágyák
• virágföldek, virágcserepek, virágtápok
• fóliák, műanyaghálók, műa. zsákok, p.p. zsákok
• fűnyírók, fűnyírókések, damilok, kerekek
• barkácsgépek, szegek, csavarok, kéziszerszámok
• festékek, lakkok, csemperagasztók, 

glettanyagok
• festőhengerek, ecsetek, kőművesszerszámok
• munkavédelmi bakancsok, védőkesztyűk, 

munkaruhák
• izzók, elemek, vezetékek, dugvillák, 

kapcsolók
• berner-titán siliconok, purhabok, 

tömítőragasztók
• szúnyoghálók, szúnyogriasztók, légyirtók
• bográcsok, bográcsállványok,faszén
• alu-létrák, talicskák, betonkeverők, szer-

számnyelek
• állateledelek, nyakörvek, pórázok
• szőnyegek 2x3m, és futószőnyegek, konyhai 

felszerelések
Várom vásárlóimat! - FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Egész évben várjuk ked-
ves vendégeinket klima  zált, 
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk bará  , üzle  , 
családi rendezvények lebo-
nyolítását klima  zált é  er-
münkben 70 főig.

Az é  erem nyitva 
11-21 óráig.

Bará  , családi üzle   ren-
dezvény lebonyolítását vállal-
juk a teljesen klima  zált Híd-
fő é  eremben 160 főig.

FÉSZEK
Panzió és Étterem

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 6.
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240

E-mail: feszekpanzio@mail.globonet.hu 
www.feszekpanzio.hu

Üldözött endrődi gazdák emlékművének megáldása 

fotók: Soczó Géza


