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A tartalomból: A Magyar Kultúra Napjára

Endrődiek Baráti Köre felhívása - 2. oldal

IN MEMORIAM:  Farkas Imre - 4. oldal 

Önkormányzati hírek - 3. oldal

KIT - Körzeti Ifj úsági Találkozó 
- 7. oldal

Óév búcsúztató és faludisznóvágás Hunyán
 - 20. oldal

Kölcsey Ferenc (1790-1838) 
1.

Kölcsey, félszemmel látóbb voltál e hazában,
mint sok kétszemü, ki vak vala látni jövőnk;
láttad a tiszta jövőt, Vak Bottyán büszke utóda;
mert nem félszívvel óvtad az árva hazát.

2.

A himnusz születése napjára

S ím, a siket csöndben kiszakadt egy néma kiáltás
  gályarabok s kurucok por-hamu torkaiból:
Isten! védd, óvd, áldd, megbűnhődé hisz e nép már
  a múltat s a jövőt – S egy haza zúgta vele;
a kifakadt szókból így lőn a nemzet imája:
  melleverő bánat s tisztító, tiszta remény.

3. 
Ugyanerről a Millecentenárium évében

Balsors verte hazánk Vízöntő zord hidegében,
    húnyó gyertyavilág fagylila fényköreiben
indult élni e vers, ahogyan kékült ajkú csecsemő sír
    árvult zsellérház fogvacogó hidegén

A magyar kultúra napját 1989 óta ünne-
peljük meg január 22-én, annak emlékére, 
hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le 
Csekén a Himnusz kéziratát.

Újságunk ezzel a Szilágyi Ferenc-verssel 
emlékezik meg a Magyar Kultúra napjáról. 
Ugyanakkor tisztelettel adózunk Szilágyi 
Ferenc professzornak, költőnek, városunk 
szülöttének, aki 2010. február 17-én ment 
el tőlünk. Elmentél, hazaértél. Nem fele-
dünk, örökké élsz.

apja-se bús sorsban; légy, áldott Isten, az atyja, 
    hisz múltját bánja, szánja, vezekli e nép
és a jövőjét is. - S Kiskőrös éjibe felsírt 
    egy Gyermek, s az anya a Cseke mécstüziről
gyújtá gyertyáját, s lángjárul Arany foga lángot, 
     S tőlük Ady s Bartók – így csudakórusa lett: 
himnusza a népnek az a pár sor, végakarat, szent
      zsoltár: „Áldd meg, s nyújtsd új ezer évre korát!”
S hars lángkórusként zeng már, s mint hajdan a sorsvert
      nép lángoszlopa, úgy őrzi, vezérli a szét-
omló kéve gyanánt züllő hont, kishitü népet. -
     Áldd meg, szánd meg, Urunk, s vígabb időkre vezesd!

Vízkereszt és Háromkirályjárás - 10. oldal
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20 éves a Cukorbetegek Klubja

December 1-jén ünnepelte a Cukorbetegek Gyomaendrődi 
Klubja alapításának 20. évfordulóját. A rendezvényen emlék-
lappal, virággal köszöntötték az alapító tagokat. Az eseményt 
jelenlétével megtisztelte Várfi  András polgármester, Dr. Torma 
Éva városi főorvos és Dr. Gyimesi András diabetológus főor-
vos. 

A köszöntők után sok értékes információt adó előadást hall-
hattak, láthattak Dr. Gyimesi Andrástól, aki a békéscsabai Réthy 
Pál Kórház főorvosa. A klub 20 éves tevékenységét fényképek 
segítségével elevenítették fel, megemlékezve a régi tagokról is.

 Ebéd után kötetlen beszélgetés, tombolázás tette emlékeze-
tessé a napot. A klub célja továbbra is az, amit 20 éve fogalmaz-
tak meg: Minél többet megtudni erről az immár népbetegségről, 
segíteni egymásnak tapasztalataink alapján. A klub nyitott, bár-
kit szívesen látnak.

Gellainé Tuboly Zsuzsanna a kezdetekről mesélt

Kedves Endrődi Barátok!

Az Endrődiek Baráti Köre 2013. március 2-án (Szomba-
ton) 10-17 óra között tartja meg, szokásos budapesti összejö-
vetelét, éves közgyűlését. Szeretettel várjuk tagjainkat, de rajtuk 
kívül más és újabb érdeklődőket is, akik számára Endrőd neve 
kedvesen cseng.

A korábban kipróbált helyen szervezzük a találkozót. Címe:
1054 Budapest, V. Alkotmány u. 9-11. 
„Alma Mater” étterem (Parlamenttel szemben, bejárat: Sze-

mere utcai oldalon)

Központi fekvése lévén megközelítése igen kedvező. Szom-
baton ingyen parkolási lehetőség közvetlenül a vendéglő mel-
lett.

Vonattal érkezők, Keletitől: 2-es Metró-Kossuth tér; 78-as 
Trolibusz-Szemere u.; Nyugatitól-sétálva. Valamint 2-es villa-
mos, 15-ös busz, stb.

Előrendelés módján háromféle menüből lehet választani, 
2300 Ft-os áron:

A. Marhapörkölt tarhonyával, savanyúság díszítéssel + 
somlói galuska

B. Sokmagos csirkemell vegyes körettel, savanyúság dí-
szítéssel + somlói galuska

C. Rántott sajt körettel + somlói galuska

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

Elérhetőségeink:
Endrődön: 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

Budapest, 2013. január 25. 
Baráti üdvözlettel: EBK vezetősége

Elhunyt Jáki Sándor Teodóz 

Január 8-án Pannonhal-
mán elhunyt Jáki Sándor 
Teodóz bencés szerzetes, a 
győri Czuczor Gergely Bencés 
Gimnázium tanára, karveze-
tője, a győri bencés templom 
karnagya.

Január 12-én, Pannonhal-
mán, a Boldogasszony-kápol-
na kriptájában helyezték örök 
nyugalomra.

Jáki Teodóz 1929. május 12-én született Győrött. A novici-
átust 1944. december 14-én kezdte meg. 1950. május 14-én tett 
ünnepélyes fogadalmat, majd 1952. június 27-én pappá szentel-
ték.

A rendi létszámkorlátozás miatt 1952-54 kántor Mezőtúron, 
1954-56 kántor Sopronban, 1956-59 kántor és diákotthoni pre-
fektus Győrött, 1959-60 kántor Sopronban. 1958-ban Győrött ze-
neiskolai zongora- és szolfézstanári, majd 1961-ben a Budapesti 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán középiskolai ének-zeneta-
nári és karvezető diplomát szerzett. 1961-2007 a Czuczor Gergely 
Bencés Gimnázium énektanára, karvezetője, valamint a győri 
Bencés Templom karnagya. 1967-1991 a Budapesti Nyári Kán-
torképző tanfolyam tanára is. 1968-1991 a Győri Hittudományi 
Főiskolán a Musica Sacra és a beszédtechnika tanára, 1969-1991 
a győri székesegyházi Palestrina Kórusát, majd a győri bencés 
templom kamarakórusát vezette. 

Munkássága a magyar és az egyházi kultúra terén felmér-
hetetlen: hosszú évekig foglalkozott a magyar egyházi népénekek 
gyűjtésével. Néprajzos munkája során az életében jelentős szere-
pet játszó Moldva és szűkebb hazája Győr-Moson-Sopron megye 
mellett bejárta a Székelyföldet és az al-dunai székelyek falvait is a 
Délvidéken. Elkötelezett munkájáért számos kitüntetésben része-
sült. Életműve elismeréseként 2012-ben a Fraknói Vilmos-díjat 
kapott.

A házi berkenye a 2013-as év fája

A házi berkenyét választotta az év fafajának az Országos 
Erdészeti Egyesület. Az idén 18. alkalommal megtartott vok-
soláson győztes növénynek a termése mellett esztétikai értéke, 
narancssárgás-pirosas őszi lombja sem elhanyagolható.

A középhegységek melegebb, déli oldalain és a régi gyümöl-
csösök, szőlők területén általában szálanként előforduló fafaj 
szeptemberben érő termését évezredek óta fogyasztja az ember. 
Felhasználása Európa több részén is reneszánszát éli, nálunk 
leginkább a terméséből főzhető pálinka ismert. 

A házi berkenyét már az 1055-ben kelt tihanyi alapítólevél 
is említi. A későbbi századok okleveleiben szintén rendszeresen 
feltűnik a fafaj, mint a magyar vidék egykor meghatározó, em-
lítésre méltó eleme. A faj egyedei igen magas, 4-500 éves kort 
is megélhetnek. Természetes viszonyok között a középhegységi 
cseres-tölgyesek és mészkedvelő, melegkedvelő tölgyesek fafaja, 
lassan növő fa, amely zárt erdőben akár a 25-30 méteres magas-
ságot is elérheti. 

A házi berkenye hazai viszonyok között húszéves kora kö-
rül hozza első terméseit. Erre utal Gárdonyi Géza Isten rabjai c. 
regényében: „ne ültess berkenyét, mert úgysem éred meg a ter-
mését”. A fafaj mindezek ellenére elterjedt a Kárpát-medencé-
ben, jellemzően azokon a vidékeken, amelyek szőlő és mandula 
termesztésére is alkalmasak.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)

Hírek innen-onnan és házunk tájáról
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hogy miről döntött a Képviselő-testület januárban
A napirendi pontok elfogadása után a polgármester röviden be-

számolt arról a jeles eseményről, miszerint Navracsis Tibor minisz-
terelnök helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter január 
4-én városunkban járt a járási hivatal átadásán. 

Ezután mutatkozott be a Képviselő-testületnek Andó Ágnes, 
a gyomaendrődi hivatal vezetője. Beszédében hangsúlyozta, hogy 
számára is igen fontos a jó együttműködés, melynek ékes bizonyí-
téka Várfi  Andrással folytatott konstruktív megbeszélés. A polgár-
mester kérte a hivatal vezetőjét többek között arra is, hogy a házas-
ságkötések helyszíne igény esetén lehessen továbbra is a járásnak 
átadott épület. Ennek lehetőségét nem zárta ki Andó Ágnes Hiva-
talvezető Asszony, viszont szerinte a részletek további egyeztetésre 
szorulnak.

A januári testületi ülésen mutatkozott be Pap Tibor református 
lelkész, aki a gyomai református templomban teljesít szolgálatot. 

Átadásra került a Város Kultúrájáért kitüntetés, melyet 2013-
ban dr. Szonda István kapott. 

A Képviselő-testület elfogadta a lejárt határidejű határozatokról 
szóló tájékoztatót, majd kezdetét vette a 16 napirendi pontból álló 
előterjesztés megvitatása.

A Képviselő-testület Szervei és Működési Szabályairól 
szóló rendelet felülvizsgálata
A Képviselő-testület december 20-án elfogadta azt a megálla-

podást, amelyben Csárdaszállás Községi Önkormányzat, Hunya 
Község Önkormányzata valamint Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzata 2013. január 1. napjával létrehozza a Gyomaendrődi Kö-
zös Önkormányzati Hivatalt. Székhelyéül Gyomaendrőd Selyem út 
124. számú ingatlan lett megjelölve. Az önkormányzatok megálla-
podtak abban is, hogy állandó kirendeltséget, illetve informatikai 
hálózat útján biztosítják az ügyfélszolgálati tevékenység ellátását. A 
közös hivatalt közös jegyző vezeti. 

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8 órától 16 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8 órától 16 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8 órától 12 óráig

A Képviselő-testület a döntési javaslattal egyetértett és elfogadta 
az Sz. M. Sz. felülvizsgálatát.

A Városi Egészségügyi Intézmény fenntartói jogának 
megtartása-járóbeteg szakellátás 
2013. április 30. utáni ellátása

2013. május 1. napjától a járóbeteg-szakellátásról az állam gon-
doskodik, de a települési önkormányzatok dönthetnek úgy, hogy 
május 1. után is ellátják a járóbeteg-szakfeladatot. Amennyiben az 
önkormányzat nem kíván élni ezzel a jogával, úgy a feladat ellátásá-
hoz tartozó vagyon is átkerül az állam tulajdonába. 

A fenntartói jog megtartása több előnnyel is jár, mivel így vál-
tozatlan szervezeti formában, helyben tovább folytatható a betegek 
ellátása és a jó műszaki állapotban lévő vagyon is a városé marad. A 
Képviselő-testület egyetértett a döntési javaslattal és elfogadta azt.

Tájékoztató három szakrendelés vonatkozásában 
a fekvőbeteg-ellátás területi változásával kapcsolatban

2012 júniusában a Képviselő-testület megbízta a polgármestert, 
hogy éljen az Ötv. által biztosított felterjesztési jogával a fekvőbeteg 
szakellátás 3 szakrendelése tekintetében. A módosítási kérelmet a 
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve felé kellett benyújtani, hogy a 3 szakrendelés (csecsemő-és 
gyermek fül-orr-gégészet, urológia, kardiológia) szakmában az ak-
tív fekvőbeteg ellátás tekintetében a Pándy Kálmán Kórház ellátási 
területébe helyezze át azokat Orosházáról. A tájékoztatót a Képvi-
selő-testület elfogadta.

A 660/2012.(XII.12) Gye. Kt. határozat 
végrehajtására jelentés

December 12-én a Képviselő-testület rendelkezett az oktatási 
vagyon működtetéséről. A nemzeti köznevelésről szóló tv. szerint a 
3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gon-
doskodik (a szakképző iskola kivételével) az illetékességi területén 
álló köznevelési intézmény feladataink ellátásáról. A működtetési 
kötelezettség alóli mentességet gazdasági helyzetre való tekintettel 
lehetett kérni. Adatszolgáltatásunk alapján ennek megadását nem 
tartotta indokoltnak a döntéshozó, ezért 151.248.000 Ft összegű 
hozzájárulást kért a feladat átvállalásáért, melyet városunk költség-
vetése nem kívánt biztosítani. 

Ebből kifolyólag a képviselő-testület a 661/2012.(XII. 12.) ha-
tározatával a működtetést átruházta a Zöldpark Nonprofi t Kft -re. 
Törvényi elvárás viszont, hogy a működtető az ingatlant rendelte-
tésének megfelelően, köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi, 
és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, melyre a 2013. évi 
költségvetésben várhatóan 120.000.000 Ft körüli összeget szeretne 
fordítani.

Ezzel egyidőben került átszervezésre az iskolák tálalókonyhái-
nak üzemeltetése, amelyet a Városi Gondozási Központ lát el a jö-
vőben.

A beszámolót a Képviselő-testület nem fogadta el.

Közterületi elnevezések felülvizsgálata

A Magyar Országgyűlés 2011. évi törvényének hatályba lépése 
értelmében a közterület és közintézmény nem viselheti olyan sze-
mély nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 
olyan kifejezést, szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi 
politikai rendszerre közvetlenül utalhat. Annak érdekében, hogy a 
törvény végrehajtása miatt a névváltoztatás ne érintse hátrányosan 
a polgárokat, díjmentességet írtak elő az okmányok módosítására. 

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyen-
lőségi Bizottság javasolta, hogy vonjanak be szakértőket, illetve a 
törvény azt is kimondja, hogy ha az eljárás során kétség merül fel 
a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e az előzőekben le-
írtaknak, akkor be kell szerezni a Magyar Tudományos Akadémia 
állásfoglalását. Az érintett utcák lakóival a területi képviselők veszik 
fel a kapcsolatot, illetve az új utcanév megválasztásában is ki fogják 
kérni véleményüket.

Az orvosi ügyelet a 2012. évben végzett tevékenységéről 
szóló beszámoló

Az orvosi ügyelet működtetésére 2007. év december hó 20-án a 
SANI-MED TRANS Kft .-vel kötött szerződést Gyomaendrőd város 
és Hunya Község Önkormányzata. A szerződés értelmében a Szol-
gáltató köteles beszámolót készíteni a szolgáltatás teljesítéséről az 
adott év december 31. napjáig.

Dr. Piriczky Béla, a Kft . ügyvezetője megküldte beszámolóját 
2013. január 4-én, melyből megtudhattuk, hogy az ügyelet munká-
jával kapcsolatban nem érkezett észrevétel. A beszámoló szerint az 
ügyeletet biztosító kollégák sürgősségi ellátásban jártas, mentőszol-
gálati gyakorlattal rendelkező kórházi orvosok, illetve más térség-
ben dolgozó háziorvosok. A műszerezettség is megfelel a hatályos 
előírásoknak, melynek karbantartása biztosított. Az üzemeltető 
szerint a gyógyszerellátás is folyamatos, és szélesebb palettát fed le, 
mint a minimum feltételeknek megfelelő előírás. A 2012-es évben 
2902 beteget regisztráltak, ebből 1099 esetben lakáson történt az 
ellátás. Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bi-
zottság néhány kérdésben kért kiegészítést a Kft . vezetőjétől, melyet 
E-mailben juttatott el a válaszadásra kötelezettnek (receptírás körül 
kialakult helyzet, ügyeletet ellátó orvosok neve, végzettsége, orvos-
beteg konzultáció lehetséges formái).

A Képviselő-testület januári ülésén részt vett a Kft . működtető-
je, és megválaszolta a felé intézett kérdéseket. 

A beszámoló ebben a formában elfogadásra került. 

Lehóczkiné Timár Irén
képviselő



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

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

Tímár Máté
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Farkas Imre

volt hunyai tsz elnök
(1936 - 2008)

1936. július 1-jén szü-
letett Endrőd-Kondoros-
tanyán, Farkas Gergely és 
Varjú Etelka földműves szü-
lők gyermekeként. 

Ő volt a család második 
gyermeke. Nővére 1930-
ban született. 

Általános iskoláit Hu-
nyán végezte, amit 1950-ben fejezett be. Utána édesapjának 
segített a gazdaságban, majd a nehéz évek következtében, 
édesapja mondta neki, hogy „fiam, tanulj tovább, mert itthon 
már nincs jövőd”. 

Ezután beiratkozott a békési Mezőgazdasági Szakiskolába, 
amit jó eredménnyel elvégzett. 

Utána az örménykúti Állami Gazdaság Rózsási kerületében 
dolgozott, mint gyakornok.1957-ben bevonult kétéves kato-
nai szolgálatra. Leszerelése után a hunyai Új Élet Termelőszö-
vetkezetben helyezkedett el mint üzemegység-vezető. Köz-
ben Orosházán beiratkozott a Mezőgazdasági Technikumba, 
ahol technikusi oklevelet szerzett. A tsz-ek összevonása után 
a Hunyadi Tsz-ben dolgozott agronómusként. Munkáját nagy 
odafigyeléssel végezte, jó szakember volt.

1961-ben házasságot kötött Hornok Gizellával. Három 
gyermekük született, Andrea, Imre, Rita. Gyermekeit nagy 
szeretetben, becsületre és tiszteletre nevelte. A gyerekek is 
nagyon tisztelték édesapjukat.

Hosszú évekig a hunyai Hunyadi Termelőszövetkezetet ve-
zette, munkatársaival is jó viszonyban volt. Munkájáért több-
ször is magas kitüntetést kapott, elismerték tudását. Több fia-
tal szakember dolgozott a keze alatt, akiket hasznos gyakorlati 
tanácsokkal segített haladni, választott pályájukon.

Sokat tett Hunya község fejlesztéséért, közéleti ember 
volt. Több cikluson keresztül a Községi Tanács VB. tagja is volt. 
Javaslataival, elképzeléseivel segítette a falu életét. Munkája 
mellett beiratkozott a mosonmagyaróvári Agrártudományi 
Egyetemre, amit sikeresen elvégzett.

Nagyon szeretett vadászni, tagja volt a gyomaendrődi Va-
dásztársaságnak. Jó barátságban volt vadásztársaival, alig vár-
ta a napot, amikor együtt vadászhattak. Megyei küldöttnek 

is megválasztották, ő képviselte a gyomai vadásztársaságot a 
megyei fórumokon.

Három gyermekétől négy unokával ajándékozta meg a 
jó Isten, Dóra, Réka, Dávid, Zsolt, akikre nagyon büszke volt. 
A jól tanuló, okos szorgalmas gyerekek nagyon szerették a 
papát, mert rá mindenben számíthattak. Nagyon jó férj,apa, 
nagyapa volt.

Nyugdíjas éveit is munkával töltötte, főleg az állattartás és 
a földművelés állt közel hozzá.

2006-ban feleségével Kiszomborra költöztek, hogy a leg-
fiatalabb gyermekük, Rita közelében legyenek. A legkisebb 
unoka, Zsoltika ekkor még csak hároméves volt. Nagy segít-
ség ilyenkor a nagyszülők közelsége. Elhagyták szülőfalujukat, 
ahol az életük nagy részét töltötték. Ekkor még nem tudták, 
hogy a sors mit tartogat számukra. 

Sajnos egy csúnya betegség kettétörte számításukat, 14 
hónap elteltével 2008. február 25-én Imre meghalt. Katolikus 
szertartás szerint hamvait a kiszombori temetőben helyezték 
örök nyugalomra. 47 évet élt feleségével boldog házasságban.

Egy perc volt, elszállt életed, 
itthagytál minket , akik szerettek Téged.
Szeretted családod, mindenkit tiszteltél,
akkor voltál boldog, ha örömet szereztél.
Meghalt egy lélek, aki élni vágyott,
egy áldott kéz, mely dolgozni szeretett.
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet
a jó Isten őrködjön pihenésed felett.
Hogy ki volt Ő, most tudom igazán,
mikor már nincs, pedig, hogy akarnám.
Sírjánál gyakran megállok árván,
Fejet hajtva, s ilyenkor rá gondolván.
Elnézem ott a rideg követ,
Melyek mögött ott van a szeretet.

Sok szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, halálának 
5. évfordulóján: Szerető felesége és családja
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A Tisza Kálmán 
Közoktatási 

Intézmény hírei
Gyomaendrődi Oktatási Egység

„Éljetek boldogul!” 

SZALAGAVATÓ A GYOMAENDRŐDI TISZÁBAN

Megtelt vendégekkel Gyomaendrődön 2013. január 25-én a 
városi Varga Lajos Sportcsarnok. A Tisza Kálmán Közoktatási In-
tézmény helyi iskolájának Szalagavatóján a több mint 460 diák 
közül 64 szakképzős és 34 érettségiző végzős tanuló tiszteletére 
rendeztünk ünnepséget.

Az eredetileg Valétálásnak nevezett eseményt – melynek a 
címben idézett jókívánság a jelentése - először az 1830-as évek-
ben Selmecbányán rendezték meg.

Mi is az azóta már hagyománnyá vált szokások szerint kö-
szöntöttük tanulóinkat. A szülők, a diákok és a pedagógusok 
áldozatos munkája eredményeként az alkalomhoz méltó, emlé-
kezetes esttel leptük meg a megjelenteket.

A műsor narrátoraként Bukovszky Péter 10.P osztályos ta-
nulónk köszöntötte az ünnepelteket és a résztvevőket. A meg-
hívott vendégek között foglalt helyet Kissné dr. Balogh Ibolya, 
a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény vezetője, 

Davidovics László szakmai intézményegység-vezető helyettes, 
továbbá több oktatási és szakmai partnerünk képviselői.

A város részéről Várfi  András polgármester úr tolmácsolta 
Erdős Norbert kormánymegbízott országgyűlési képviselő jókí-
vánságait, méltatta tanulóink eddig elért eredményeit, egyben 
további képzési lehetőségekre és azok szükségességére hívta fel 
a fi atalok fi gyelmét.

A szalagtűzés felemelő pillanatait Hornok Tamásné tanárnő 
12.P; Pintérné Tímár Éva tanárnő 12.R; Kalmárné Tallár Mária ta-
nárnő 2/10.P, 2/12.P; Tölcsér Zoltán tanár úr 2/12.R; valamint Só-
lyom Zsuzsa tanárnő 3/11.Pe, 3/13.P osztálya élhette át.

A végzősök nevében a 12.P osztályos Szerető Szabina emlé-
kezett az elmúlt évek eseményeire, mondott köszönetet alsóbb 
éves társaiknak, szüleiknek, tanáraiknak.

A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett csoport Hunya Jolán ta-
nárnő vezetésével hangulatos műsorösszeállítással lepte meg 
a csarnok közönségét és az ünnepelteket. Az igazán látványos 
bemutató után Pápai Szabina 2/12.R osztályos tanulónk adta elő 
Illés Eszter: Szalagavatóra című versét, majd a Városi Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény fuvolásai következtek Halász Valé-
ria vezetésével.

Mindezek után érkezett el az est fénypontja: végzős tanuló-
ink Pelle András betanításában eltáncolták az évfolyamkeringőt. 
Gyönyörű, emlékezetes látvány volt, egyben megható, mikor a 
fi atalok, szüleiket, tanáraikat felkérték táncolni, bevonva őket az 
ünneplésbe, ezzel is megköszönve eddigi áldozatos munkájukat.

Az eredeti szalagavatói hagyományokat követve ezután osz-
tályonként báloztak tovább diákjaink, mi pedig szintén csak az 
eredeti latin szalagavatói kívánságot ismételhetjük meg: Valete, 
azaz: „Éljetek boldogul!”

Írta: Vargáné Varczába Éva
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FEBRUÁRI MISEREND
Endrőd

Vasárnap és ünnepnap: 9 és 17 óra, 
hétköznapokon csütörtök kivételével: reggel fél 8-kor

Keresztút nagyböjtben: péntek 17, vasárnap 16.30

Szent Gellért Iskola kápolnájában
február 9-én és 23-án szombaton 16 órakor

Gyoma
Kedden és pénteken 16 órakor a plébánia fűtött nagytermében, 

vasárnap és ünnepnap 11 óra
Nagyböjt péntekjein keresztút: 15.30

Hunya
hétköznapokon (csütörtök kivételével) és szombaton: 17 óra 

vasárnap és ünnepnap10 óra
A szombat esti mise vasárnapi előesti mise

Nagyböjt péntekjein fél 5-kor keresztút

Február 12-vel, népi nevén Hús-
hagyó Keddel véget ér a farsang, és 
Hamvazószerdán, február 13-án meg-
kezdődik a negyven napos nagyböjt, a 
bűnbánat ideje, mellyel a kereszténység 
legnagyobb ünnepére, Krisztus feltáma-
dására készülünk.

A mai emberek jó része nem tud mit 
kezdeni a böjt, böjtölés tényével, más 
része elavult, megszüntetett régi szokás-
nak tudja, - ezért most, amikor e szent 
időt kezdjük Egyházunkban, szükséges 
néhány szót beszélnünk róla.

A nagyböjt a II. Vatikáni Zsinat 
előtt (1965 előtt) teljes böjtöt jelentett: 
hamvazószerdától Húsvétig húseledelt, 
illetve semmi zsírosat nem fogyasztot-
tak. Régi öregjeink húshagyó kedden 
délután hamuval, homokkal kisikálták 
az edényeket, nehogy véletlenül is egy 
csöppnyi zsír maradjon rajtuk. A gazda-
gabb családoknak voltak „böjti edénye-
ik”, melyekkel csak böjtidőben, olajjal, 
húsmentes ételeket készítettek. (Mold-
vai csángó magyarjaink mindezt máig 
így gyakorolják!)

A II. Vatikáni Zsinat után az Egyház 
enyhített a böjti fegyelmen, amely ma 
így alakul: 14-től 60 éves korig kötele-
ző a böjti fegyelmet megtartani a megkeresztelt katolikus keresz-
ténynek. Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjti nap: teljes 
hústilalom mellett csak háromszori étkezés engedélyezett, egyszeri 
jóllakással. A nagyböjt többi péntekjén hústilalom van. Sokak ösz-
szeráncolják homlokukat a böjti fegyelem templomi kihirdetése-
kor, - túl keménynek, vagy túlzónak tartják. Ha azonban Egyhá-
zunk gyermekei közé számítjuk magunkat, akkor el kell fogadnunk 
azt, amit az Anyaszentegyház második parancsolatba foglal: „A 
pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!” 
Tehát aki megszegi a böjti fegyelmet, áthágja az egyház parancsát, 
tehát bűnt követ el. Lehet ezt latolgatni, - de ha a régi, 1965 előtti 
böjti fegyelmet nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy nagyban lazult ez 
a parancsolat, - megtartása igazán csak a jó elhatározás dolga.

Mindezek fényében feltehetjük a kérdést: mégis, mi szükség 
van a böjtre? Többféle választ kaphatunk a kérdésre. Mondhatjuk 
azt is, hogy Jézus nemcsak a lelkünkre, hanem a testi épségünkre, 
egészségünkre is odafi gyel. Ma sok szakember javasolja a télvégi, 
tavaszi salaktalanító, zsírtalanító kúrát, amellyel a téli egyoldalú 
táplálkozástól ellanyhult, „tavaszi fáradtságot” szenvedő szerveze-
tünket próbálhatjuk fölrázni. Éppen ezért, új jelenség, hogy hívők 

és nem-hívők egyaránt vállalják a „régi” 
böjtöt, azaz a negyven napos teljes hús 
és zsírmentességet. Így is tekinthetjük a 
böjtöt.

De természetesen a böjt lelki olda-
la az, amit nekünk, keresztényeknek 
tekintenünk kell. A böjt mindig áldo-
zatot, lemondást jelen. Áldozatot, amit 
Istenért vállalok. Lemondást, amit azért 
gyakorlok, hogy megmutassam Isten-
nek: nemcsak kérni tudok tőle, hanem 
időnként én is nyújtok valamit. Éppen 
ezért a böjtnek igazi lemondásnak kell 
lennie. Egy vegetáriánus vagy húsun-
dorban szenvedő ember olyasmivel böj-
töljön, ami számára kedves, hisz neki 
a hústilalom nyilván nem probléma. 
Böjtölhetünk édességről, dohányzásról, 
kávézásról, káros szenvedélyeinkről való 
lemondással, önmegtartóztatással. Te-
hát a böjt nem csupán hústilalmat jelent, 
hanem valami olyasmiről való lemon-
dást, ami kedves, vagy mihez szinte már 
bűnös módon ragaszkodom.

Ugyanakkor a böjt a bűnbánat ideje 
is. Ezért kéri az Egyház, hogy a nagyböjt 
során a hangos mulatságokon, megké-
sett farsangi bálokon keresztény ember 
ne vegyen részt. Illetlen dolog azokon a 

napokon mulatozni, amikor az Egyház Jézus Krisztus értünk vál-
lalt kínszenvedéséről emlékezik meg.

A nagyböjt egyik legfontosabb része a húsvétra való szentgyó-
násunk elvégzése, mint a bűnbánat legtökéletesebb, Jézustól elren-
delt szentségi formája. Igyekezzünk a böjt során a szentgyónást 
elvégezni, különösen, ha már 
évek, évtizedek kimaradtak gyó-
nás nélkül. 

Mindezek fényében bűnbá-
nó, imádságos lelkülettel kezdjük 
meg az idei nagyböjtöt. Imádsá-
gaink, böjti önmegtagadásunk 
szolgáljon lelkünk megújulására 
és arra, hogy ez a negyven nap 
méltó módon készítsen föl ben-
nünket a Húsvét szép ünnepére!

Czank Gábor
plébános

Nagyböjti gondolatok 

FEBRUÁRI ÜNNEPEK
  2. szombat:  Gyertyaszentelő Boldogasszony
  3. vasárnap:  Évközi 4. vasárnap
  5. kedd:  Szent Ágota szűz, vértanú
  6. szerda:  Miki Szent Pál és társai japán vértanúk
  8. péntek:  Emiliáni Szent Jeromos
10. vasárnap:  Évközi 5. vasárnap
11. hétfő:  A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária
13. szerda:  Hamvazószerda
14. csütörtök:  Szent Cirill és Metód Európa társvédőszentjei
17. vasárnap:  Nagyböjt 1. vasárnapja
22. péntek:  Szent Péter apostol székfoglalása
24. vasárnap:  Nagyböjt 2. vasárnapja
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

Háromkirályjárás Hunyán és Gyomaendrődön

„Köszönjük, hogy minket ide bebocsájtottatok,
A három királyoknak ti szállást is adtatok,
Az égi áldás szálljon tireátok,
Dicsértessék Jézus, vígan maradjatok!”

Január 6-án Hunyára indult kis csapatunk, hogy a Szentmise zárá-
saként előadjuk „Háromkirályjárásunkat”. Hogy mi is ez a népszokás? 
A bibliai háromkirályokat megszemélyesítő alakoskodók köszöntő fel-
vonulása, dramatikus játéka. Mi a Vaszkó Irénke néni által gyűjtött és 
lejegyzett „Háromkirályjárást” mutattuk be több helyen is. 

Hunya után meglátogattuk a Rózsakert Idősek Otthonának lakóit, 
majd a Református Szeretetotthonba mentünk, végül a gyomai Őszi 
Napsugár Idősek Otthonában adtuk elő játékunkat. Mindenhol nagy 
szeretettel és kedvesen fogadtak bennünket.

Január 12-én az endrődi Népházban Katolikus Ifj úsági Találkozón 
vettünk részt, melynek zárásaként szintén „bemutatkoztunk”, délután 
pedig a város lakói előtt léptünk fel.

Köszönjük a felkészítést Géza bácsinak és Katinka néninek!
Nagyon jól éreztük magunkat, jövőre folytatjuk.

Zsilinszky Erika és Farkas Anita
5. osztályos tanulók

KIT – Körzeti Ifj úsági Találkozó

Idén Gyomaendrődön rendezték meg az első Körzeti Ifj úsá-
gi Találkozót. A Népházban több mint negyvenen gyűltünk ösz-
sze - diákok, hitoktatók - Mezőberényből, Hunyáról, Mezőtúrról és 
Gyomaendrődről. A nap mottója Ki a király? volt. A programok a 
Háromkirályjáráshoz is kapcsolódtak. Tíz órakor vidám, mozgásos 
játékokkal kezdtünk, azután csoportokban beszélgettünk a kirá-
lyokról. Közben vallási totót és feladatokat töltöttünk ki, melyekkel 
új ismereteket szerezhettünk. Utána a Tájház jóvoltából fi nom mé-
zeskalácsokat díszítettünk, melyeket meg is ehettünk. Délben gu-
lyáslevest ettünk. Ebéd után a helyiek előadták a Háromkirályjárást. 
Végül Czank Gábor plébános úr Vízkereszt alkalmából megszentelte 
a házat. 

Mindenki nagyon jól érezte magát, és reméljük a nyári találko-
zón még többen leszünk.

Hajdu Tímea, Molnár Mónika, Szalai Tímea 
8. osztályos tanulók

Szép Magyar Beszéd Verseny

Idén - hagyományteremtő módon - mi is megrendeztük a Kazin-
czy „Szép Magyar Beszéd Verseny” iskolai fordulóját. Tizenhat gyer-
mek készült fel a nemes versengésre. 

Eredmények:
5-6. évfolyamon: I. helyezett és továbbjutó: Bene Boglárka 6. 

osztályos tanuló lett.
                                  II. Nótári Mihály 6. o.
                                  III. Neibort Tibor 6. o.

7-8. évfolyamon: I. hely és továbbjutók: 
                                              Dajkó Adrienn Lívia és Izsó Réka 8. o.
                                II. hely: Kővári Lili 8. o.
                                III. hely: Tímár Lilla 8. o.

Az ökumenikus hét és házszentelés iskolánkban

Iskolánkban, ebben az évben ökumenikus hetet tartottunk. Ez 
azért fontos, mert evangélikus, katolikus és református tanulók is 
járnak az intézménybe. Az egyik nap reggelén a református Tiszte-
letes úr felolvasott egy igeszakaszt. Az énekkar is közreműködött a 
rövidke istentisztelethez. Plébános úr is részt vállalt az ökumenikus 
héten; az egységre hívta fel a fi gyelmet – mottója: az egy akol, egy 
pásztor evangéliumi példázat volt. 

Január 14-ének délelőttjén Lukács László igazgató és Czank Gá-
bor atya végigjárták a termeket. Gábor atya megszentelte termeket, 
igazgató úr pedig felírta az ajtófélfára az új évszámot. Ezzel is jelez-
zük, hogy Jézust szeretnénk követni, iskolánk is az Ő oltalma alatt áll.

Bene Boglárka 6. o.

Események a közeljövőben

2013. március 14.  Iskolakóstolgató
2013. március 18-19. Nyílt napok
2013. március 20. Tájékoztató értekezlet a leendő első 
 osztályosok szülei részére.
Bemutatkoznak az elsős tanító nénik: 
Fekécs Edit, Szmoláné Kiszely Olga



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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CORTONAI SZENT MARGIT
Február 22.

*Laviano,1247. †Cortona, 1297. február 22.

Margit 1247-ben 
született Lavianoban. 
Jámbor anyja belé-
plántálta az imádság 
iránti nagy szeretetet, 
de amikor hétéves lett, 
ez a fejlődés hirtelen 
megtört. Édesanyja 
meghalt, s két év múl-
va apja elvett egy má-
sik nőt, aki azonban 
nem lett a gyermek 
második anyja. Ahogy 
fejlődött Margit, egyre 
jobban kibontakozott 
a szépsége, de annál 
nagyobbakká váltak 
a feszültségei; a biz-

tonság, az elismerés és a szeretet utáni éhsége nem csilla-
podott. Megnyílt hát annak a szeretetnek, amelyet más he-
lyen talált: tizenhét évesen elhagyta a szülői házat, és egy 
montepulcianói nemes kedvese lett. A szegény parasztlány 
drága ruhákba öltözött, haját aranyláncokkal díszítette, lo-
von vagy díszhintón járt. Látványosan büszkélkedett kedvese 
gazdagságával.

A pompázatos feltűnősködés mellett azonban megmutat-
kozott már valami más is, amit lelkivezetője feljegyzéseiből 
ismerünk. ,,Emlékezz vissza - mondta neki később Krisztus -, 
hogy én magam is a tanítód és vezetőd voltam, s valódi rész-
vétet csepegtettem beléd a szegények és szomorkodók iránt, 
amikor még a világ tetszését kerested, s a sötétség, vétek és 
bűn életét élted.” 

Kilenc év telt el. A fiatal lányból érett nő lett, amikor, 
1273-ban megtörtént a fordulat. Az év kezdetén a férfi egy 
reggel elhagyta a házat, csupán a kutyája kísérte. Két nap 
múlva a kutya ura nélkül jött vissza. Nyugtalan vonításával 
Margitot Petrignano erdőségébe vezette, ahol rátalált kedve-
se szúrásokkal átvert holttestére. Hogy mi játszódott le eb-
ben a pillanatban Margitban, arról nem szól a krónika, de 
csakhamar megmutatkozott, hogy nemcsak egy világ dőlt ösz-
sze számára, de új életre is felszabadult.

Vissza akart térni apjához. Gyászöltözetben, a bánattól 
megtörve kopogtatott a szülői ház ajtaján, mostohaanyja ha-
tására azonban apja ajtót mutatott neki és gyermekének.

Életének ebben a kritikus pillanatában meghallotta Krisz-
tus hangját. Egy volt a célja: a vezeklés. Az utat Szent Fe-
renc fiai mutatták meg neki. Kimerülten ért a cellei ferences 
kolostor kapujához és vezeklőruhát kért. A bánat nem pusz-
tította el arca szépségét. Jóságosan, de mégis elutasítóan 
válaszolt neki a kolostor gvárdiánja:,,Lányom, nagyon fiatal 
és túl szép vagy.” Giunta Bevegnati testvér azonban jámbor 
asszonyok közbenjárására és provinciálisa parancsára átvet-
te Margit lelki vezetését. Nem bízott túlságosan a huszonhat 
éves nő állhatatosságában. Attól tartott, hogy szépsége ismét 
a régi útra viszi, ha beleun a vezeklésbe. Margitnak évekig 
kellett várakoznia, míg 1276-ban felvehette a vezeklőruhát, a 
ferences harmadrend öltözetét. 

Szépsége sodorta a bűnös élet útjára, szépsége lett annak 
akadálya, hogy a vágyott vezeklőruhát hordhassa. De most 
szeretni tudók könyörtelen következetességével kezdte el 
Margit a szépsége elleni harcot: lenyírta a haját, az arcát ko-
rommal kente be, lomposan öltözött, böjtölt, piszkos munká-
kat végzett a betegek és öregek szolgálatában. Odavetette a 
testének: ,,Legyőztél, de most én győzlek le.”Szépsége azon-
ban ellenállt minden támadásnak. Késsel akarta hát az ar-

cát elcsúfítani. Giunta testvérnek egész tekintélyét be kellett 
vetnie, hogy megakadályozza ebben a tettében.

Egy napon Margit arra kérte Krisztust, hogy nevezze a 
leányának. Félelmetes komolysággal jutott el hozzá az Úr 
hangja: ,,Most még nem nevezlek a lányomnak, mert a bűn 
leánya vagy.” Isten rányitotta a szemét életének hibáira és 
bűneire. Megérintette az isteni tisztaság kérlelhetetlen fény-
sugara. Margit magába fogadta ezt a fényt, hogy azután majd 
a bűnbánat szentségében megnyíljon Isten kegyelme szá-
mára. Amikor a következő reggel a szentáldozáshoz járult, 
meghallotta Krisztus hangját: ,,Leányom.” Ennek a szónak 
a boldogságától áthatva újból és újból ezt rebegte: ,,A leánya 
vagyok. Ő mondta. Ó, Istenem végtelen édessége! Ó, régen 
vágyott szó, amelyért olyan állhatatosan könyörögtem! Az a 
szó, amelynek édessége felülmúl minden édességet! Az öröm 
óceánja! Leányom! Az én Istenem mondta! Leányom! Jézus 
nevez így engem!” 

Az öröm óceánja! Milyen volt ez az óceán Margit életé-
ben? Margit átélte és látta a bűn rettenetességét. Számára 
csak akkor lehet valódi az öröm, ha Krisztussal, szerelmé-
vel együtt hordozza a bűnteher keresztjét. Ez a kereszt nem 
valami romantikus, hanem nagyon is könyörtelen valóság 
az életében. Hallotta Krisztus hangját: ,,Szeretnél becézett 
gyermekem lenni, ám a keserűség gyermeke leszel.” Margit 
örömét a szenvedés és a keserűség sem tudta eloltani, mert 
a kegyelem növekedésével növekedett ereje is a kereszt szá-
mára.

Könyörtelenül vívta a teste, bűnének eszköze elleni har-
cát. A 13. század emberei másként viszonyultak az önként 
vállalt kereszthez, mint mi. Csakhamar meglátták Margit-
ban a szentet. Ijesztő felismerés volt ez Margit számára! Úgy 
érezte, ha így félreismerték, akkor ki kell kiabálnia a bűneit. 
Az éjszaka csendjében kiáltozásával felverte az alvókat, és 
megvallotta nekik ifjúsága bűneit, de éppen az ellenkezőjét 
érte el vele. Elrejtőzött hát egy félreeső cella magányossá-
gában, elrejtette a könnyeit, hogy senki se láthassa többé 
fájdalmát. Ez azonban nem felelt meg Krisztus akaratának. 
,,Egykor könnyeiddel nyilvánítottad ki a fájdalmat, amelyet 
az én szenvedésem láttán éreztél. Most hallgatásra késztet 
a fecsegéstől való aggódás, az a félelem, hogy azt gondolják: 
hiú dicsőséget keresel. Kelj fel és sírj a lábamnál! Fájdalma-
dat ne tartsd vissza, ne is rejtsd el!” 

Kilenc évig élt Margit a bűnben. Ez az idő mély nyomokat 
hagyott a lelkében, s újból és újból fájdalmasan figyelt fel rá-
juk. Valóban megbocsátotta-e Isten a bűneit? Nem csinált-e 
mindent rosszul? Ekkor érte el a sátán kísértése: ,,Tudd 
meg: Isten sohasem bocsátja meg a bűneidet, hiába kéred 
szüntelenül, mert önsanyargatásoddal a halálra adtad maga-
dat.” Hallotta azonban Margit Krisztus szavát is: ,,Leányom.” 
Tapasztalta szeretetének vigasztalásait. De a sátán kísértő 
hangja gúnyos nevetéssel vetette ellene: ,,Nem Krisztus, nem 
is valami angyal nyújtotta neked azt a vigasztalást, amelyet 
Krisztusnak tulajdonítasz, hanem én voltam az.”

Lelki fejlődésének egy nyugodt szakaszában bizonyára 
könnyen lepergett volna Margitról az ilyen szó. Most úgy tűnt 
neki, mintha minden összeesküdött volna ellene. Rágalma-
kat szórtak rá, a lelkivezetője bizalmatlan lett vele szemben, 
majd hét évre Sziénába helyezték át. Krisztus elfordult tőle? 
Sötétségében mégis eljutott hozzá a szava: ,,Veled leszek, és 
mégsem leszek veled. A kegyelmembe öltöztetlek, de úgy 
véled: kivetkőztél belőle, mert bár teljesen nálad maradok, 
nem leszel képes felismerni engem.” Mire képes az ilyen szó, 
ha áthatolhatatlan sötétség burkolja be az embert: ,,Talán el-
fordul tőlem? Talán bűneim nagysága ragadta el mellőlem 
végül is?” 

Margit életének utolsó évei rejtve maradnak számunkra.
Cortonában halt meg 1297. február 22-én, ötvenéves korá-

ban. XIII. Benedek 1728 pünkösdjén felvette a szentek sorá-
ba. (Szentek élete I-II.)
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Fejezetek a régmúlt időkből II.

Regölés Hunyán, 2012. december 31.

Fotók: Soczó Géza

Endrőd 6. lelőhely, Kápolna-halom

A XIX. századi feljegyzésekben is szereplő halmot 1976-ban 
kezdték elhordani, ezért annak tetején Jankovich Dénes szondázó 
ásatást végzett. A feltárás eredményeként egy félköríves szentélyzá-
ródású, egyhajós, döngölt agyag alapozású templom maradványai 
kerültek elő. Az épület hossza kb. 11,5 m, szélessége 6,4 m, alapfalai-
nak szélessége pedig 1 méter körüli volt (lásd a rajzot). Falai téglából 
épülhettek. A templom melletti, egyrétegű temetőből 1976-ban 10, 
1985-ben 82, 1987-ben pedig 63 sírt tudtak kibontani. A sírmellék-
letek között néhány S végű haj karika, egy XII. századi érem és gyön-
gyök voltak. A templom omladékából is csak Árpád-kori leletek ke-
rültek elő, mutatva azt, hogy a XI. századi templom és falu még a XIII. 

század folyamán elpusztulhatott. A település nevét nem ismerjük. 

Szatmári Imre: Békés megye középkori templomai 
(Békéscsaba, 2005, 111. old.)

Gyoma 

1332: Gama, 1338: Gyuma, 1393: Gyoma, 1412,1444: Gyoma, 
1473: Gyomya, 1479: Gywoma, 1552, 1634, 1639, 1685.

1332-ben Pál nevű papja 5 garast adott pápai tized fejében. 
1412-ben Mindenszentek tiszteletére szentelt templomát említet-
ték. 1552-ben papja 3 forintot fi zetett. 1634-ben Diószegi András, 
1639-ben Herczegszőlősi Dániel, 1685-ben pedig Solymosi Boldizsár 
volt itt pap. 1719-ben és még 1733 táján is romos volt a templom.

Az új református templom 1775-ben épült, a ma is állót pedig 
1807-ben emelték. Az utóbbi építési szerződésének egyik pontja 
kikötötte, hogy az akkor még álló templomnak az összes építőanya-
gát is felhasználják.

 
Nem tudhatjuk azonban, hogy az 1805-ben kö-

tött szerződés idején a középkori templom létezett-e, vagy azt már 
az 1775. évi építkezések idején eltüntették. 

Gyoma 245. lelőhely, Nyilas-dűlő 

A terepjáráson felfedezett Árpád-kori falu templomának helye 
egy tanya alatt lehet. A tanya környékén lapos téglák és embercson-
tok szoktak előkerülni. A települést még a XIII. században elhagyhat-
ták. Nevét nem lehetett azonosítani.

Szatmári Imre: Békés megye középkori templomai 
(Békéscsaba, 2005, 119. old.)



Endrőd néprajza
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Vízkereszt és Háromkirályjárás

Tisztelt Olvasó!

Az újesztendőt a tájházunkban köszöntöttük, a téli ün-
nepkör népszokásainak felelevenítésével. A visszatérő mo-
tívumok megerősítik ezeknek a népi dramatikus szokások-
nak a mai ember számára is aktuális mondandóját. 

Az idén a nagy érdeklődés miatt az ünnepséget az End-
rődi Népház nagytermében tartottuk. Az ünnepi eseményt 
megnyitó előadást Dr. Bartha Elek tanszékvezető egyetemi 
tanár tartotta. Bevezetőjében a vízszentelés történeti előz-
ményeiről, a házszentelés szokásáról és a háromkirályjárás 
dramatikus népszokás eredetéről szólt. A karácsonyi han-
gulat megidézésében segített Pepelán Ferenc kántor, aki 
közös éneklésre invitálta a nézőközönséget. A karácsonyi 
énekek után Dr. Dénes Zoltán kanonok, egyetemi tanár a 
betlehemezés középkori hagyományairól szólt rövid beszé-
dében. 

A színpadon hamarosan megjelentek a betlehemezők, 
akik Vésztőről a Kis Bálint Református Iskolából érkeze-
tek. Előadásukban a szalontai betlehemest láthattuk. A 
háromkirályjárók csoportja kért hamarosan bebocsátást a 
terembe. A hunyai és gyomaendrődi gyermekekből álló cso-
portot Sóczó Géza hitoktató vezette. Hamarosan felcsen-
dültek a jól ismert endrődi háromkirályjárás dallamai. A né-
zők soraiban ülő idős endrődi emberek bekapcsolódtak az 
énekekbe, melyek gyermekkorukat idézték fel.. 

A vízkereszt jellegzetes egyházi szokása a házszente-
lés. Vízkereszt napjától a pap, a kántor és a harangozó fel-
keresi a családokat és megszenteli a családi hajlékokat. Az 
ünnepségünk zárásaként Dénes Zoltán atya megszentelte 
a Népház épületét, és áldást osztott a megjelent több mint 
száz érdeklődőnek. A hagyományainkhoz hűen az ünnep-
ség végén az Endrődi Tájház kemencéjében sült endrődi 
kelt kiflivel kedveskedtünk vendégeinknek. 

Az alábbiakban az endrődi háromkirályjárás szövegéből 
közlünk egy részletet:

„Angyalok énekelve bejönnek: A szent királyok, három 
mágusok, Úrkrisztus. Midőn szemlélték ekképp köszönték 
a Jézust.

Heródes: Én vagyok Heródes király, aki keményen fel-
fegyverkezve keresem Isten fiát, hogy megöljem őt. De nem 
találtam meg. Napkeletről bölcsek jönnek, akik kisdedet ke-
resnek, ha megtalálják, tudtomra adják, és én megölöm őt.

Gáspár: Én vagyok Gáspár király, keresem a kisdedet, 
ki megjövendöltetett, ha megtaláljuk, királyunknak valljuk. 
Gyere bé, Menyhárt!

Menyhárt: Napkeletről jöttünk, csillag a mi vezérünk, 
mely felvezet a mennybe. Gyere bé, Boldizsár!

Boldizsár: Jöttem, siettem Szerecsen híres országából. 
Eljöttem, hogy megtaláljam az új királyt és imádjam őt. 

A három király egyszerre mondja: Gáspár, Menyhárt, 
Boldizsár mind a három szent király. 

Angyalok éneklik: Örömet mondok néktek, ne féljetek, 
mert ma született a ti üdvösségtek. Menjetek el hát gyorsan 
a városba, ott találjátok Jézust a jászolba.

Három királyok új csillagot látnak az ő szivökben imígy 
gondolkodnak:

Gáspár: Ez bizonyára új királynak jele, kit a próféták rég 
megjövendöltek.

Menyhárt: Hogy születése az új Messiásnak, egy új csil-

lagot támaszt a világnak.
Boldizsár: Menjünk keresni, és ha megtaláljuk, ajándé-

kunkkal királyunknak valljuk.
Angyalok: Hogy Heródestől észre nem vehetvén, Bet-

lehem felé útjaikat vették. Midőn mindnyájan Betlehembe 
jutnak, Jézus előtt a földre leborulnak.

Menyhárt: Gáspár Jézusnak adja szép aranyát, mellyel 
jelenti égi királyságát.

Boldizsár: Menyhárt a tömjént Jézusának viszen, király-
ságáról bizonyságot tészen.

Gáspár: Boldizsár mirhát nyújt szerelmesének, ezzel is-
meri őtet Istenségnek…”

Adatközlők: Dobos Tímár Mátyás (született: 1873), 
Liziczai Bálint (született:1890) és Vaszkó András (szüle-
tett:1879)

Gyűjtötte: Vaszkó Irén

Háromkirályjárás

Betlehemes



Gyoma néprajza
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„EGEI-dűlő, Dózsa tsz. 4/123 sz. 
lelőhely a határ DK-i szélén, az Egei 
halomtól keletre, egy DK-ÉNY-i irányú 
érmeder É-i partján van 200 méter 
hosszan. Különösen a partvonulat ke-
leti végében keltakori, szita-kor, kora-
szarmata-kori leletek jelentkeztek, ez 
utóbbiból gazda típus választékkal.

TARI-tanya, 4/124. sz. lelőhely a 
gyomai határ DK-i részén, a Csárda-
szállás-Mezőberénybe vivő út É-i ré-
szén az előbbi lelőhelyen leírt érmeder 
D-i partján van a lelőhely; jól kiemelke-
dő magas háton 250-300 méter hosz-
szon őskori, kelta-kori, szarmata-kori 
és Árpád-kor cserepeket „gyűjtöttünk”.

PEREI-halom, 4/125. sz. lelőhely 
- a határ DK-i – a 123. és a 124 sz. 
lelőhelyeknél leírt érmeder É-i partján 
- Csárdaszállás felé eső részen kb. 
500 méter hosszon húzódik. A hátas 
résznek DK-i harmadában egy dűlőút-
tal átvágott halom van, azaz „kurgán”, 
kb. 25-50 m átmérőjű és kb. 1,5 mé-
ter magas. Ennek környékén bronz-
kori cseréptöredékeket gyűjtöttünk. A 
halomtól délre a meder alján előkerült 
egy idoltöredék (egyfajta korabeli is-
tenszobor) neolitikus korból való ülő 
szobor vagy alacsony „lócán” ülő em-
ber alakú edény része, comb és térd. 
Késő szarmatakori cserepek, gepida-
kori töredékek, néhány késő avar-kori 
cseréptöredék kerültek begyűjtésre.

EGEI halom dűlő, Régi gát – 4/129. 
sz. lelőhely – A határ DK-i részén-szé-
lén, egy ÉK-DNY-i irányú érmeder É-i 
partján van a lelőhely. A lelőhely ÉNY-i 
szélén, a kiemelkedés legmagasabb 
pontján állott hajdan Kocsis Gábor 
tanyája. E tanya udvarán, a ház és a 
gát közötti területen 1925-ben agyag-
gödör ásás közben sírokat találtak. Az 
egyik sírban egyélű vaskard volt, s egy 
négycsűcsű bögre, a leleteket megmu-
tatták Krecsmatik Endre polgári iskolai 
tanár úrnak, aki azokat honfoglalás 
korinak határozta meg. Jelen álláspon-
tunk szerint inkább kora-avarkori teme-
tő részletére gondolhatunk. Sajnos a 
leletek elkallódtak. 1974-ben ugyanott 
gyűjtöttünk alföldi vonaldíszes kultúrá-
ba tartozó cserepeket, középső-bronz-
kori, vaskori, szarmatakori cserepeket.

EILER téglagyár 4/133. sz. lelő-
hely – a gyomai határ egyik leggazda-
gabb, hanem a leggazdagabb lelőhe-
lye, ahol a téglagyártáshoz kitermelt 
agyag-gödrökkel egy őskortól kora 
– s későavarkori időkig rengeteg le-

letanyag (település, temetkezés) el-
pusztult. Ez a pusztulás és leletanyag 
„széthordás” a 20. sz. végéig tartott. Az 
1900-as évek elején még Oláh Lajos, 
majd később Eiler András tulajdonába 
került téglagyár területe és környé-
ke igen sokszor szerepel a régészeti 
szakirodalomban s a múzeumok leltár-
könyveiben.

Annál sajnálatosabb, hogy 1974-ig 
egyetlen szakszerű, hiteles régésze-
ti feltárás itt nem történt, s az innen 
származó leletanyag teljes egészében 
szórványlelet, mindenféle hiteles meg-
fi gyelés nélkül. Ez a terület a községtől 
D-re az Ugari-tanyák nevű határrész-
dűlő É-i peremén egy széles-lapos 
hátságon húzódik. D felé fokozatosan 
magasodik. Ez a hátas-rész egészen 
Endrőd határáig húzódik. Ezen a tégla-
gyári agyagkitermelés által elpusztított 
területen volt egy CSAPÓ-halom nevű 
kurgán is. Erről már a 117. sz. lelőhely-
nél írtunk. Kovalovszki Júlia régész je-
lentésében arról írt, hogy rézkori táro-
lóedényeket találtak, de ezeknek mára 
nyoma sincs. 1953-ban jelentette Bár-
dos Géza gyomai tanár, hogy van nála 
egy bronzkori füles bögre innen. Mint 
elmondta, itt dolgozó emberek ren-
geteg cserepet, edényt, gyöngyöket, 
egyebeket kapálnak fel, s ezeket szét-
szórják, játszanak velük. ZALOTAY 
Elemér régész e bejelentés alapján 
kiszállt ide, de csak a pusztulást álla-
píthatta meg. Feltárt viszont egy É-D-i 
tájolású sírt. A csontváz rendkívül kor-
hadt rossz állapotú volt. Ez egy szar-
mata-kori temetkezés volt, mellékletei; 
csonkakúp formájú tál, egy ló alakú 
bronzfi bula (ruhakapocs), két kovakő, s 
üvegpaszta gyöngyök. Zalotay szerint 
még 20-25 e korabeli sír már elpusztult 
a bányászás folytán. A sír kora Kr. u. 
IV-V. század. Ezenkívül számos tele-
pülésre utaló szarmata kori objektumot 
is „feltárt”, de ennek nincs leírása.

1956-ban Kovalovszki Júlia régész 
e helyről származó leleteket talált a 
gyomai 2. sz. általános iskola illegális 
gyűjteményében. Ezek közül Palov Jó-
zsef jónéhány szkíta és szarmata-kori 
leletet átszállított a szarvasi Tessedik 
Múzeumba (annak akkor ő mb. igaz-
gatója). 1905-ben a „Szeghalomvidéki 
Hírlap” arról is adott hírt, hogy a lelőhe-
lyünkről egy kelta lovas sír került elő, 
környékről pedig urnasírokat találtak 
(tehát hamvasztásos temetkezést).

Bóna István régész e leletet egy V. 
századi gepida lova sírnak határozta 
meg. Mellékletei egy 68 cm hosszú 
vaskard, 4 cm széles kétélű, fa tokban. 

Egy 13 cm ívelthátú, 1-5 cm széles 
vaskés, 26 cm hosszú kardkötő lánc, 
a rajta lévő kapocs bronzból, egy 16 
cm hosszú vaslándzsa és egy kőgolyó. 
1935-ben Papp Zsigmond gazdálkodó 
szobrász K. Kiss István napszámos ál-
tal talált leleteket küldött be a Nemzeti 
Múzeumba innen. Egy babos bronz-
karperec, egy üreges bronz rovátkolt 
bronzkarperec, szögletes bronz huzal-
karperec, egy bronzfi bula, egy fi nom 
bronzlánc, lapos bronzgyűrű, két lapos 
bronzkarika. Mindez egy méter mély-
ségből, egy csontváz mellől került ki. 
Palov József innen még 1957-ben egy 
nagykiterjedésű, szétdúlt szarmata te-
metőből (tehát nagy sírszámú temető-
ből) számos sírmellékletet szállított be 
a szarvasi múzeumba.

1973 közepén Maráz Borbála bé-
késcsabai múzeum régésze már csak 
a teljes időrendi, több évezredre kiter-
jedő korszakokba tartozó leletpusz-
tulást tudta jelentésében rögzíteni. 
Minden tönkrement, elveszett, ami az 
agyagbányászás útjába került. Sajnos, 
a téglagyári s helyi vezetés nem vet-
te fi gyelembe, hogy agyag az Alföldön 
mindenütt van, de régészeti lelet s ilyen 
gazdag lelőhely, nem mindenütt van., 
illetve csak meghatározott helyen van.

Közreadja: Cs. Szabó István

Régészeti lelőhelyek Gyoma nagyközség területén V.

Állva halnak meg a fák…
(írta: Benke Mária)

Állva halnak meg a fák.
Később, fűrészek darabolják.
Pedig Ők adják a tiszta levegőt,
Nekünk, Embereknek az erőt.
Szomorúan mégis azt látom
hogyan hal meg az én FA-BARÁTOM…
Kivágják, mert korhadt, veszélyes,
az időjárás viharos, szeszélyes…
Nem ültetnek másikat helyette,
pedig az utánpótlás nagyon kellene.
Gyermekeimnek, unokáimnak ki ad
friss levegőt, oxigént, vigaszt?

Vecsés, 2010. július 6.
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A Gyomaendrődi Futball Club 
labdarúgói 2013. január 15-én meg-
kezdték a felkészülést a március 2-án 
kezdődő 2012-2013-as évad tavaszi 
szezonjára. 

A keret tagjai Zsíros György edző 
irányításával láttak munkához. Heti 
három alkalommal tartanak edzése-
ket, valamint februártól már edző-
mérkőzések is színesítik, teszik válto-
zatosabbá a programot. Az edzések 
tervezetei - az első hét ráhangoló 
majd három hét kemény alapozó 
és az utolsó két hét a formába hozó 

edzések lesznek a március 2-i bajnoki rajt kezdetéig.  

A tervezett edzőmérkőzések időpontjai:

2013. február 3. 11.00 Mezőtúr - Gyomaendrődi FC
2013. február 6. 17.00 Törökszentmiklós - Gyoma-

endrődi FC 
2013. február 9. 11.00  Füzesgyarmat - Gyomaend-

rődi FC (műfű)
2013. február 16. 10.00  Gyomaendrődi FC - Mezőtúr 

- Nagyenyed  
2013. február 23. 10.30  Gyomaendrődi FC - Török-

szentmiklós
2013. február 27.   Gyomaendrődi FC – Mező-

túr
Az esetleges téli kedvezőtlen időjárás módosíthatja az idő-

pontokat.

A labdarúgó csapat elé kitűzött cél a bajnoki szezon végé-
re az első tíz helyezett közé kerülés, ezáltal a Megyei I. osztályú 
tagság biztos megőrzése. A támadósor javulását várjuk a tavaszi 
szezonban, szeretnénk 1-2 új játékost is ide igazolni, valamint 
nagy hangsúlyt kell fektetnünk a védekezésünk stabilabbá téte-
lére. Mivel a csapat az őszi eredménye alapján a 13. helyezett a 
tabellán, nehéz tavasz elé néz, hiszen egy csapat sem szeretne 
kiesni, így valószínű mindenki kettőzött erővel küzd a bennma-
radásért. Számunkra is ez a cél, a játékosok ezt tudják és remé-
nyeink szerint mindent meg is tesznek e cél elérése érdekében. 
A TAO-s pályázat révén sikerült stabilizálni a klub működését, az 
anyagi helyzeten azonban még így is van mit javítani. Célunk 
megvalósítása érdekében tervezzük a csapat megerősítését egy-
két hiányposzton, főleg a támadósorba kívánunk igazolni játé-
kost, ha lehetőségünk nyílik rá. 

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

Ez év február 8-9-10-ére meghívást kapott U-19 utánpótlás 
csapatunk a lengyelországi Pilzno testvérvárostól egy teremlab-
darúgó-tornán való részvételre. Ezt a meghívást elfogadva csa-
patunk részt vesz a teremtornán.

Ebben az évben tovább ápoljuk a testvérvárosi kapcsolatot 
Nagyenyed labdarúgó egyesületével is, ismét vendégül látjuk 
Őket február 15-16-17-én. Ezen a hét végén hármas labdarúgó 
tornát rendezünk, Nagyenyed, Mezőtúr, Gyomaendrőd labdarú-
gó csapatai között.

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

Fülöp Zoltán

Megkezdődött az alapozás a labdarúgóknál

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. (2012-es lista)

Ha valahol változás történt 
volna, kérjük, értesítsék a Szer-
kesztőséget!

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. 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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2013. február-márciusi programok - Gyomaendrődön és környékén

február 2-3. szombat 
vasárnap

Nemzeti Fiatal Állat 
Kiállítás
(Galambkiállítás)

Varga Lajos Sportcsarnok 
(Gyomaendrőd Szabadság tér 1)

Kopcsek László 
Tel.: 06-30/953-1355

február 12. kedd Agrárkamara választás Katona József Művelődési 
Központ (Gyomaendrőd, Kossuth 
utca 9)

Magyar Agrárkamara

február 18. hétfő Véradás Endrődi Népház
(5502 Gyomaendrőd Blaha Lujza 
u. 18.)

Magyar Vöröskereszt

március 15. péntek Nemzeti ünnep – városi 
ünnepség

Gyomaendrőd Szabadság tér Dr. Szonda István; 
Tel.: +06-20/238-00-46
Katona J. Műv.Közp.
06-66/283-524

A programokban esetegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Szerkesztőség

A csoda…
(írta: Benke Mária)

Figyeld, hallgasd a szíved, hogy dobog.
Ez egy csodálatosan nagy dolog.
Csoda, hogy árnyékod fut Veled,
s látod a folyó tükrében az eget…

Ne várj az Életben nagy csodát!
Hidd, mik történnek Veled, azok csodák.
Minden nap új csoda vár Rád,
lásd, halld meg mindig a csodát hát!

Ősszel a fák lombja új színeket ölt,
boros-gazda a pincében óbort tölt.
Kortyold e nedűt, érezd zamatát,
a csodás bor ízét, színét, illatát.

Élvezd az Életet, mely maga a csoda!
Óz birodalmába jutsz el oda,
hol mesebeli minden és csodás
 a szíved dobbanása, mesebeli varázs! 

Vecsés, 2012. október 11.

Hozzon a mai nap belső békét a számodra. Bízz az Isten-
ben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Ne 
felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek. 
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a 
szeretetet, amely megadatott számodra. Légy elégedett abban 
a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat 
teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a 
szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké!

Avilai Szent Teréz imája
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Orbán bácsival. Hogy ki volt ez az öreg Orbán bácsi? Jómódú paraszt-
ember, az egyik fi a törvénybíró, s ő maga mégis hét vármegye leghír-
hedtebb vadorzója. A csendőrök, az összes uradalmi vadőrök fi gyelték, 
de az évek hosszú során soha nem sikerült rajtacsípni vadorzáson. A 
faluban azt tartották felőle, hogy az ördögökkel cimborál. Tekintélyes 
családja féltette az öreget, hogy egyszer bajba keveredik vadászszenve-
délye miatt s szégyent hoz mindnyájukra.

De ő már nagyobb testű vadra pazarolta a magavagdalta 
ólomserétet. Az öreg pernahajder a Wenckheim grófék őzeire pályázott, 
az apróvadat, a nyulat hurokkal fogta, sajnálta rá a serétet. 

(…)
Az egyik vasárnap szentmise után söröztek a szárazkóró kántortaní-

tó, meg az öreg Orbán, a hírhedt Raubschütz. Később megtudtam, hogy 
ekkor hívta fel rám a fi gyelmét a tanító úr. Azt mondta sörözés közben:

- Idehallgasson, öreg. Van nekem egy hajtóm, ez a Rózsahegyi faty-
tyú, ilyet öregapám még nőtlen korában se’ látott, pedig az mán nagyon 
régen vót! Fektibe meglát mindent, olyan a szeme, akár a sasnak, vagy 
az éjjeli bagolynak!...

Elég volt ennyi, hogy az öreg Orbán felfi gyeljen rám. Azelőtt is is-
mert, de rám se hederített. Most, hogy ezt hallotta rólam, egész más-
képp nézett. Szörnyű nagy tekintélyem lett az öreg vadorzó előtt.

Az egyik este átszól a kerítésen:
- Kálmánka, gyere csak velem. Tudok az erdő alatt két vadgalamb-

fészket. Ha elgyüssz velem, oszt megbecsülöd magad, hazahozhatod a 
fi ókákat...

Tudta, hogy nagy madarász vagyok, értett a nyelvemen. Persze, 
hogy szíves örömest mentem vele. 

Máig sem tudom megérteni, hogy az öreg Orbán miért lett hozzám 
mindjárt bizalmas, s hogyan történhetett az, hogy menten beleavatott 
szenvedélyének féltveőrzött titkaiba.

Az öreg jól ismerte a nyúljárásokat, este, holdvilágnál leraktuk a 
hurkokat, hajnal felé, az őzbaklesről visszajövet pedig megnéztük, hogy 
mi az eredmény. Mindig volt hurokra akadt nyúl jócskán, csakhogy őt - 
mint mondtam - nem nagyon izgatta az apróvad.

Hű szövetségese, bűntársa lettem az öreg Orbánnak, akivel estétől 
hajnalig egy kis tisztásról lestük a Wenckheim grófék erdejéből kime-
részkedő őzeket. Puskáját mindig kint tartotta valamelyik szénakazal-
ban, ha elfogják, hát ne találjanak nála semmi bűnjelet. Kitűnő puskás 
volt. Soha nem láttam hibázni! De sok őzet ellőtt a Wenckheim grófék 
erdejéből, az uraság nagy bosszúságára!

Később azután az öreget is utolérte a legtöbb vadorzó sorsa: egy er-
dész, aki már régen fente rá a fogát, halálosan megsebesítette. Szeren-
csére én akkor nem voltam vele. Csak később, hallomásból értesültem 
a részletekről. 

(...)
Családjával együtt én, a fi atal gyerek is ott álltam a halottas ágya 

mellett. Én, a hű szö-
vetséges, a bűntárs...

Utolsó szavai hoz-
zám szóltak. Elbúcsú-
zott tőlem, megsimo-
gatta kócos fejem és 
elhaló szavakkal szólt 
feleségének:

- Örzse... a puská-
mat adjátok oda Kál-
mánkának ...

Így testálta rám a 
puskáját az öreg Or-
bán.

Ezzel az egycsö-
vű, elöltöltős, kapszlis 
puskával kezdődött a 
vadászkarrierem ...

Rózsahegyi Kálmán

Rózsahegyi Kálmán: Zörög a haraszt…
Vidám vadásztörténetek

A húszas-harmincas években a vidéki színész életéhez hozzátartozott 
a vadászat. A vendéglátók keresték a színészek társaságát, mert színes 
egyéniségükkel, ízes történeteikkel jól szórakoztatták a vadásztársaságot. 
A művészek is szerettek vadászni, bár a kellékpuskához szokott emberek 
nem sok kárt tettek a vadállományban, sokkal inkább a vadászatot köve-
tő lakomát szerették. Rózsahegyi Kálmán viszont azon színművészek közé 
tartozott, akik nagyon jól bántak a puskával. A szülőfalujában, Endrődön 
sajátította el a vadászmesterséget: először a tanító úr vitte hajtani, majd 
egy orvvadász fogadta társául.

Részletek a könyvből:

Elmondhatom ma-
gamról, hogy a vadász-
mesterséget is egészen 
alulról kezdtem, mint a 
színészetet, amivel a ke-
nyerem keresem.

Hatéves koromban 
már gyerekszerepeket 
játszottam egy faluzó ván-
dortársulatnál. Leveleslá-
dámban, amelyben éle-
tem emlékeit őrzöm, ma 
is tartogatok egy elsárgult 
békéscsabai színlapot, 
amelyen úgy szerepelek, 
mint Rózsahegyi Kálmán-
ka, zárójelben hatéves ... 
Később színlaposztó, kel-
lékes, lámpapucoló let-
tem.

Szóval: a vadászmes-
terséget is alulról kezd-
tem, amennyiben először 

hajtógyerek voltam. 
Abban a kis alföldi faluban, ahol nevelkedtem, volt egy ádámcsut-

kás kántortanítóm, száraz ember volt, mint a tavalyi kóró, aki a jóltanuló 
gyerekeket iskola után kirendelte, hogy nyulat, meg foglyot hajtsanak. 
Ennek a kis társaságnak én voltam a vezére, nem mint a legjobb tanuló, 
hanem inkább, mint a legjobb hajtó. Különös megtiszteltetés, kegy volt 
a részéről, ha magával vitt, hogy hajtsunk neki.

Szenvedélyes vadászember volt az én kántortanítóm, bizony gyak-
ran előfordult, hogy nemcsak a tanóra után, hanem az óra közepén is 
hazaküldte a gyerekeket, hogy vadászni menjünk. Amikor az iskola ab-
lakain beszűrődött a langyos, őszi napsugár s a házakon túl édes, bá-
gyadt mosollyal integetett az ezerszínű őszi táj, meg éppen a köszvény 
sem bántotta, hirtelen felállt az asztal mellől s hangjában valami benső, 
rejtett izgalommal, odaszólt a nebulókhoz:

- Mára elég volt a tudomány buta fejeteknek. Menjetek szépen haza, 
ti meg itt öten, a „kiválasztottak”, gyüttök velem vadászni...

Ilyenkor én már szaladtam is a puskájáért, ami ott lógott a konyhá-
ban. Aztán jókedvűen füttyentett a kutyájának - olyan össze-vissza ke-
veréke volt az agárnak, vizslának, meg a kuvasznak -, s már indultunk is 
ki a határba...

Szeretett, mert olyan szemem volt, mint a hiúznak, még a szakállas 
tarlóban fekvő nyulat is megláttam.

Kántor uramat odahívtam, ő pedig sebes ültiben lepuff antotta a 
tapsifülest. Honoráriumom az ügyeskedésért meg a hajtásért egy ke-
mény barack volt a fejem búbjára. 

(…)
Később, amikor serdültebb fi úcska lettem, szövetkeztem az öreg Rózsahegyi Kálmán Sós Mihály vadőrrel

Kálmán bácsi vadászni indul



VÁROSUNK2013. február 15

Óriás Tóbiás és a Holt-Körös…
(írta: Benke Mária)

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy jámbor 
szörny, hogy honnan került az endrődi ligetbe’ azt nem 
tudom. Történt egyszer, hogy Tóbiás lassan bandukolt, 
mikor azt érezte, hogy nagyon megszomjazott, így hát 
átvágott a ligeten, s leballagott a Holt-Körös partjára, 
hogy igyon egyet…

A holtág vize igen sekély volt, régóta nem esett már 
eső, és szomorúan szemlélte az ő kis szomjazóit, akik na-
ponta többször is meglátogatták, hogy igyanak a friss 
vízből. A cinege, a rigó, a búbos banka jóízűen kortyol-
gatták a vizet, de nagy döngő léptekre riadtak, majd 
felrebbentek egy fára…

Kíváncsian figyelték, mi lehet az, majd meglátták, 
hogy Óriás Tóbiás közeledik. 

Halkan csiviteltek, azt gondolván, hogy meg ne za-
varják, mert olyan „böhöm” nagy volt, hogy féltek tőle.

Tóbiás egy nagyon jámbor szörny volt, de a megjele-
nése riasztotta az állatokat, méretei miatt soha nem ta-
lált barátokra, bánatában folyton folyvást csak evett…

Anyukája az ártérben – ahol lakott - mindig próbálta 
féken tartani az étvágyát, de hiába… Amint a Körös 
holt ágához ért hatalmas levegőt vett és felszippantot-
ta az összes vizet, majd nehézkesen eldöcögött az ár-
nyas ligetbe és egy fa tövében ledőlt, s elaludt…

A Holt-Körös szomorúan sóhajtozott, a madárkák ta-
nácstalanul vigasztalták, hogy majd csak megered az 
eső és akkor megint lesz a medrében víz, de erre a tűző 
napon nem nagyon volt kilátás. 

A rigó csicseregve szemlélte a fatövében horkoló 
Óriás Tóbiást, az ég felé nézett, majd belevakult a nagy 
fénybe’, amint a nap hétágra sütött. 

- Itt nem lesz eső egyhamar – gondolta. 
- Mit lehetne tenni? – tanakodtak tanácstalanul a 

madarak…
A kiszáradt meder szívszorító szomorúságában csak 

sóhajtozott. 
Így üres mederrel víz nélkül már nincs rá szükség – 

gondolta.
Hosszasan aludt Tóbiás, de mikor felébredt nagyon 

rosszul érezte magát, alig bírt lábra állni, nyomta a ren-
geteg víz a pocakját, így hát visszaballagott a partra, s 
a nádasban egy nagy ásítással az összes vizet visszaad-
ta a Körös medernek…

Nyújtózkodott egyet és azt mondta:
- Már megint mohó voltam, csak az anyukám meg 

ne tudja.
- Bizony, bizony! – csivitelték a kis madárkák – szé-

gyen, hogy az összes vizünket felszippantottad.

Tóbiás csak állt fülig pirulva és azon gondolkodott, 
amit a mamája szokott neki mondani:

- A mohóság bűn, ha valaki nem éhes, vagy nem 
szomjas akkor ne egyen-igyon, vagy csak annyit, ami 
éppen oltja az éhségét, vagy a szomjúságát…

- Bezzeg Ő, mindig túlzásba esik, mert nagyon szeret 
falni is, inni is… - gondolta - bocsánatot kér a madarak-
tól.

- Ne haragudjatok rám – mondta – soha többé nem 
teszek ilyet.

- Jól van! – megbocsátunk – csiripelték a madarak, a 
holtág is nagyobb hullámokat vert, mutatva, hogy újra 
vidám és már Ő sem haragszik Óriás Tóbiásra.

Ekkor Tóbiás a nagy Hármas Körös ártere felé vette 
sietősen az útját, mielőbb haza akart érni a mamájá-
hoz. 

Otthon elmesélte, mi történt vele, de a mamája 
mégis megdicsérte, hogy rájött magától is, mi a he-
lyes…

Azóta jó kis zápor esett, a Holt-Körös medre megtelt 
vízzel, még halacskák is úszkálnak benne, jól érzi magát 
nagyon, s azok is, akik inni járnak hozzá, vagy csak sé-
tálnak a partján, gyönyörködve a hullámaiban…

Ezentúl Tóbiás elkerülte a környéket is annyira szé-
gyellte magát.

A hazám szeretete…
(Írta: Benke Mária)

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

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

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

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

Ha majd eljön a végső idő,
 lelkem visszaveszi a Teremtő.
Hazám földjében nyugszom,
örök álmomat itt alszom…
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Kazinczy Szépkiejtési Verseny

Szép Magyar Beszéd Verseny 

A Kazinczy Szépkiejtési Verseny iskolai fordulóját 2013. ja-
nuár 14-én rendezte meg a Humán Munkaközösség. Az 5-6. 
osztályosok közül a legszebben és legjobban olvasók a kö-
vetkező tanulók: első helyezett: Weigert Csenge 6. a, máso-
dik h.: Szmolnik Alexa: 6. a, harmadik h. : Kósa Fruzsina: 5. b.
A 7-8. osztályosok közül: első lett: Czikkely Hanga 8. b második he-
lyezett: Deli Csenge 8. b, míg Uhrin Barbara 8. a harmadik helyezett.
Felkészítő tanárok: Hunya Jolán és Forgácsné Gyetvai Krisztina.

Beharangozó hírek, februári előzetes

Bálint – Valentin Napi Kavalkád színes eseményén maskarába 
öltözve vonul fel a Kis Bálint Általános Iskola minden diákja. Idő-
pont: február 14-én 8 óra 30 perc. Majd az osztályok zenés, tán-
cos, humoros bemutatkozása következik meglepetés feladatokkal, 
rendhagyó órákkal, kiszebáb égetéssel tarkítva. A kedves szülőket 
és minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Február 1-jén Vidor délutánra hívja a Diákönkormányzat a ki-

Minden szó teremtés.
Minden szóban a teremtő csend és a teremtett szó eggyé válik.
Minden szóban a teremtő és a teremtett eggyé válik.
Minden szóban a teljesség van jelen.

Lehet szólni.

I. fejezet

MATUTINUM 
(latinul hajnal, a szerzetesek hajnali imaórája, 
amely a vigíliából alakult ki)

Léthajnal.

A létígéret.
A nincs mélyén a van lehetősége rejtezik.
A semmi a létezés lehetőségét hordja méhében.
A lehet.
A még nincs.
A fénnyel várandós éj.
A pirkadat előtti sötétség.
A szólásra nyitott ajkak.
A felhúzott íj.
A feszülő izmok.

A lehetőség halála a megvalósulás. 
A létezés lehetőségének halála az odaadottság. A létezés 
 első pillanata. 
Az egy kezdete a kétség.
Az egy kétségbeesése a létezés kezdete.

A kétségbeesés az egy odaadottsága. Általa lesz első.
A kétségbeesés kettős szülő: az elsőt és a másodikat hozza 
 a világra.
A kétség ad létet az egynek – azáltal, hogy első lett.
A kétség ad létet a másodiknak.: az egy megszűnt 
 – maradéktalanul
Odaadta magát – így lett második.

A második nélkül nincs első.

Az első – odaadottsága révén az, aki.
Az első – maga az odaadottság.

A második az első odaadottsága.
A második – maga az odaadottság.

A kétség az egy lényegének, a létezés teljességének – 
Az egységnek szent lehetősége.
Kétség nélkül nincs egység.
A kétség az egység ígérete.
A kétség az egység hajnala.

Az egység az egy lényege.

A kétség az egy határtalan létmerészsége: odaadja magát, 
 és nem tőle 
függ a lét beteljesedése.
Megtette a teljesség lépését, amit az egy az egységért tehet.
Az egység a kétségbeesés szülöttének, a másodiknak 
 a kétségbeesést 
felszámoló, az egy odaadottságának teljességmértéke szerinti 
viszont-odaadottságában születik.
Az egység - az első és második kölcsönös odaadottsága.
Az egység közösség.
Az egység nem az első.
Az egység nem a második.
Az egység - a harmadik.

Az egység a beteljesedés.

Az egység maga az odaadottság.

Már jelen van a lét hajnalán az egy kétségszülő 
 odaadottságában,
jelenvaló a másodikban, a kétség szülte odaadottságban, 
 hogy annak 
viszont- odaadottsága révén létesüljön.

A létezés egység a háromságban.

folytatás a 17. oldalról

sebb – és nagyobb diákokat egyaránt a Hősök úti épületbe.
Az Iciri-piciri Mese – és Vers illusztrációs verseny megrende-

zésére február 26-án kerül sor.
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A szív érintése
(Jelenlét-sorok Biegelbauer Pál soraihoz)

Fehérség mindenütt. A pilisi erdők fáin, bokrain, kanyargós 
útjain hótakaró. Barna törzsek barázdáiba tapadt foltok, lehajló el-
nehezülés az ágakon. Koronák között a kimetszett ég szabálytalan 
formái. Áttetsző kékség az áradó napsütésben. Mozdulatlanságból 
emelkedő és mozdulatlanságba hulló szárnycsapás. Fénynyaláb-
zuhanás. Érintetlenségbe érkező alig-érintés. Hó. Fa. Fény. Madár. 
Táj. Csend. A szív érintése. 

„Nem szólni akarok hozzád, hanem érinteni akarlak.” Mint a 
napsugár, a szél, a fa árnya, a patakvíz cseppje, az ibolya kékje, a hó 
kristálya. Érinteni tekintettel, ahogy kézfogással, öleléssel is. Jelen-
léttel, a jelenlétemmel.

Hó. Fa. Fény. Madár. Táj. Csend. Szavak „… és az érintéshez 
nincs más eszközöm, csak a szó.” Itt és Most csak a szavak.

Szavak, melyekkel körülírható a világ, látható valóságunk. Sza-
vak, melyek felidéznek, rámutatnak. Szavak, melyek mást jelent-
hetnek neked és mást nekem. Szavak, melyek korlátozottságukban 
is végtelen lehetőséget adnak. Út lehet hozzád, hozzám. 

„A szó, amely túl van a tér és idő határán, és a csendből forrá-
sozik.” Ez a csendből eredő szó érintheti meg csak a szívet, emelhet 
Hozzá… juthat el valójában hozzád.

„Hó” - töröm meg a csendet, s ezzel a hómező időtlenségét, tel-
jességét. „Hó”- mondom ki újra a szót, s fi gyelem, miként emelke-
dik ki a végtelen fehérségből, mint távolodik karcsú fák, szétterülő 
bokrok között. Az erdő mély csendjéből, letakartságából előbukka-
nó szóval élesen válik külön: hópehely és hótakaró, rész és egész, 
idő és időtlen, változó és változatlan, szó és csend.

Az eldugott kis kápolna félhomályában csend van. Hosszú, ka-
nyargós, hócsendes út vezet odáig. Térdre ereszkedő emberek, ösz-
szekulcsolt kezek, lehajtott fejek. Külső és belső csend. Ebbe a mély, 
kitágult pillanatba érkeznek az ünnepi szavak… „Kezdetben volt az 
Ige/ És az Ige Istennél volt,/ És Isten volt az Ige” (Jn 1,1)

Az Ige (Logosz, Szó), amely megszületett a lét hajnalán Isten 
„odaadottsága, áradása, Szeretete” által. 

Isten a Szeretet, s az Ő Szeretetéből született a Világ.  A Szeretet 
természete a folyamatos áradás. Valamennyi létező e Szeretetben, 
Szeretetből lett. Az ember is, aki megkapta annak a lehetőségét, 
hogy felismerje az Ő arcát a másik emberben. Azt az istenarcot, 

amely benne is rejtezik, mely minden ember sajátja. Felfedezze, 
hogy Isten, a másik ember és önmaga arca egy és ugyanaz. „Ha 
szeretek, egységben élek.” Ennek az egységnek a tudatában élni min-
dennapjainkat ajándék. Ajándék és felelősség.  Különbözőségeink 
elhomályosulnak. Megsejtjük, hogy a létezés több fi zikai valósá-
gunknál. Nézésünk látássá válik, amikor a horizontról felemeljük 
tekintetünket. Az Élet, életünk magasságot és mélységet, valódi ér-
telmet kap, hiszen szeretünk. Itt és most, a jelenben. Jelenünkben.

„Ha szeretek, azaz úgy döntök, hogy szeretek, ezzel túlléptem azt 
a valóságban nem létező, és csak a kétségbeesettség káprázatában va-
lóságosnak tűnő falat, amely elkülönít, és megtapasztalom a létezés 
egységét. Ez az ex-tasis (=kilépés). A szeretet extázisa. Önfeledtség. 
Akkor találok önmagamra, ha megfeledkezem önmagamról.”

Csend. Hó. Fa. Fény. Madár. Táj. Belefeledkezem. Ebben az ön-
feledt egységben minden vagyok. Isten szeretete, mely most csend, 
hó, fa, fény, madár, táj formájában nyilvánul meg. 

Vadnyom. Hó-érintés. Harkály. Hang-érintés. Fába vájt Mária-
szobor. Szív-érintés. A hegy oldalában álló behavazott Pieta. Szere-
tet-érintés. 

Lehanyatló Krisztus-kéz alatt imádság. A szív felemelkedik. A 
kápolnában zsolozsma szól. Zsoltárok, szentírási olvasmányok, kö-
nyörgések. Isten dicsérete, az Élet dicsérete. A szentmise keretein 
túl, a nap nyolc imaórájában. Szolgálat. 

Biegelbauer Pál rendhagyó breviáriuma, zsolozsmás könyve en-
nek a szolgálatnak kivételes megnyilvánulása. Érintés. A szív érin-
tése.

„Ez a könyv nem ígér semmit. Talán csendet, és az önmagunkra 
ébredés gyönyörűségét. Szavai – szívem dobbanásai. Üzenete – a sza-
vak közti csend.”

Polányi Éva
A SZÍV ÉRINTÉSE
        (- részlet -)

LOGOSZ
(szó, értelem, gondolat,
a filozófiában elvont világtörvény)

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, 
és Isten volt az Ige”(Jn 1,1)

Nem lehet szólni.

Minden szó a teljességet töri darabokra.
Csak a csend igaz.

A csend a teljesség.
A csend az időtlenség.
A csend a változatlanság.

Minden szó az időtlen teljességcsendből
időt teremtő szárnyalással kél és ereszkedik vissza.
A lét hullámverésének kiszakadt, elkülönült cseppjeként felragyogtatja 
a tengert és visszahull.
Minden szó a teljesség gondolatszülte tükrének egy-egy
cserépdarabkája.
Minden szó az elveszett teljesség feletti fájdalom jajkiáltása.

Minden szó hamis,
mert az egészet részbesűrítetté, 
az időtlent időbeágyazottá,
a változatlant változás-látszatúvá varázsolja.

Minden szó igaz,
mert benne a változatlan, időtlen teljesség
az időben, a részben és a változóban nyilatkozik meg.

Minden szó a csend szava.
Minden szó a csend törődése,
Minden szó a csend odaadottsága. folytatás a 13. oldalon
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Február
Tepertőkrém

20 dkg tepertőt egy fej vöröshagymával és 5 dkg füstölt szalonnával húsdarálón 
ledarálunk. Pirospaprikával, sóval, borssal, mustárral, citromlével ízlés szerint 
ízesítjük. Jól lehűtve tálaljuk például friss pirítóshoz.

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!

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

aki szeretné az állami támogatást igénybe venni, regisztáljon a 
www.tudasodajovod.hu honlapon, tájékoztatásért hívja a 20/22-970-22.

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

GELLAI GERGELYNÉ GUBUZNAI 
ESZTER, aki Hunyán élt, hosszú, nehéz be-
tegség után január 20-án, 77 éves korában 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolja: 
családja és a rokonság

ÖZV. JUHÁSZ MÁTÉNÉ VÉHA 
MARGIT, budapesti, korábban 
gyomaendrődi lakos, aki 2012. december 
29-én 93 éves korában örök hazába költö-
zött. Gyászolja: szerető családja

†

Békesség haló poraikon, 
fogadja be őket az Úr 
az Ő országába. 
Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük!

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

(Juhász Gyula)

Az endrődi katolikus temetők takarí-
tását, karbantartását támogathatjuk ado-
mányok felajánlásával:

Készpénzbefi zetés az endrődi plébáni-
án hivatali időben (munkanapokon 8-12), 
vagy az Endrődi Szent Imre Egyházközsé-
gért Közhasznú Alapítvány számlájára be-
fi zetéssel vagy átutalással. Számlaszámunk: 
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Ta-
karékszövetkezet.

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

Az endrődi templomban, a katolikus 
szertartás szerint eltemetett halottakról 40 
évre visszamenőleg, név szerint megemléke-
zünk 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

Endrődi Mária lányok 1956-ban
Szakálosné  Uhrin Éva, Fülöp Máténé Papp Gizella, 
Iványi Zoltánné Gyuricza Irma és Bótos Vilmosné 
Papp Magdolna

Hunyai elsőáldozók 1968-ban. 
Középen Lengyel László plébános 

Ballagás hunyai Pogány Iskola, 1967
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Kedves vásárlóim!
Tavaszi ajánlataim:

• Megérkeztek a tavaszi vetőmagok, bio 
burgonyák

• Zöldségfélék, virágmagok, virághagymák
• Kardvirágok, begóniák, dáliák, rózsatövek
• Tavaszi lemosóvegyszerek: Agrol, Vegesol, 

RS, stb.
• Rovarölők, gombaölők, virágtápok
• Műtrágyák, virágföldek, fűmagok
• Műanyag virágcserepek, virágládák, kaspók
• Fóliák, műanyaghálók, zsákok, kötözőspárgák
• Permetezők, fűnyírók, kéziszerszámok
• Barkácsgépek, szegek, csavarok, 

reisercsavarok
• Festékek, hígítók, festőszerszámok
• Berner- és Tytán termékek, púrhabok, silicon 

tömítések, stb.
• Munkavédelmi bakancsok, védőkesztyűk, 

esőruhák
• Izzók, elemek, elektromos kapcsolók, 

dugvillák, vezetékek, stb.
• Kandallók, szeneskannák, kályhacsövek
• Szőnyegek, 2x3m futószőnyegek

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

Óév búcsúztató és faludisznóvágás Hunyán

Fotók: Soczó Géza


