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Kedves Olvasók! A nyári szabadságo-
lások miatt az augusztusi szám előrelát-
hatólag némi késéssel jelenik meg. Szíves 
megértésüket köszönjük.

Végre megérhettük azt, hogy egy széles 
néprétegre, a sok-sok ezer becsületes em-
berre és családtagjaikra hivatalosan is emlé-
kezhetünk, fejet hajthatunk. 

Nem csak akkoriban volt szörnyű átélni, 
ma is fáj csupán emlékezni a kegyetlensé-
gekre. Sokat szenvedtünk, nélkülöztünk. 
Nem sorolom az üldözések minden formá-
ját, nagyon hosszú lenne a sor. Csak röviden: 
értelmetlen adóztatás, verés, börtön, rabtá-
bori munka, földelvétel, tanyák lebontása 
(a benne lévő érték közpréda), sokak házel-
vétele, üzletből, patikából, stb. kitessékelés, 
eszközök, bútorok árverezése (adótartozás 
címén), gátolva a megélhetés lehetősége és 
a továbbtanulás, stb., stb. 

Keresve a megélhetést – idős szülőket 
és nagyszülőket itt hagyva – sokan eltávoz-
tak, vagyis elüldözték őket. Erős akarattal s 
élni akarással, tanulással hasznos tagjai let-
tek tönkretett országunknak. Sokan meg-
becsült értelmiségiekké váltak. Hírneves 
emberek, sőt tudósok lettek a „kulákcseme-
ték”. Akik szakmát szereztek, azok is magas 
szinten végezték becsületes munkájukat. 

„Akartak” felemelkedni és minél jobb életet 
teremteni családtagjaiknak. Senki sem vált 
nincstelen munkakerülővé és csavargóvá. 
Nagy kár, hogy nem településünk fejleszté-
sében tevékenykedtek.

Hogyan is lett valaki „kulák”? Régi elő-
deinknek nem ajándékoztak földet, tanyát, 
házat, malmot, üzletet és egyéb ingatlant. 
Rátermettséggel, tudással, tapasztalattal, 
erős ambícióval dolgoztak a családfő irá-
nyításával a népes családtagok. Sok jószá-
got neveltek, és gyarapították birtokaikat, 
hogy majd ki-ki önállóan dolgozhasson, ha 
felnőtté válik és családot alapít. Igyekezett 
a családfő minél jobb életet teremteni gyer-
mekeinek: paraszt a föld által, az iparos na-
gyobb bolttal, az értelmiségi pedig sokrétű 
tudással. Idővel a birtok, bolt bővült, de a 
gyermekek száma mindjobban csökkent az 
egyre kevesebb szüléssel. Szükségessé vált 
külső segítés: részmunka, cselédség, inas, 
segéd, stb. Keresztény szellemiséggel és 
magatartással azonban a tulajdonos (nagy 
többséggel) megbecsülte őket. Kivétel az 
élet minden területén előfordul. 

Pólya Tibor (1886-1937) Pihenő aratók
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GYOMAENDRŐDI SZENT FLÓRIÁN ALAPÍTVÁNY

Az 1996-évi CXXVI. Törvény 6.§ (3) bekezdés rendelkezésé-
nek megfelelően ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot és értesíti 
Támogatóit, hogy a 2011-ben felajánlott SZJA 1%-aiból az adó-
hatóság 31 054 Ft összeget utalt át. Ezt az összeget az alapítvány 
a helyi Tűzvédelmi feladatok megvalósítását biztosító szervezeti 
és technikai feltételei javításának elősegítésére használjuk fel.

Köszönjük a támogatást és kérjük, hogy a jövőben is támo-
gassák alapítványunkat adójuk 1%-ával.

Gyomaendrőd 2013-05-26.
Dinya László

Az alapítvány képviselője

 GYOMAENDRŐDÖN, Tamási Áron 13 sz. alatti ház el-
adó. Érdeklődni: 06 30-705-1257 számon lehet.

Meghívó!

Gyomaendrőd Város Roma Nem-
zetiségi Önkormányzata sok szeretettel 

meghívja Önt és kedves családját, a 
Békés Megyei Roma Labdarugó 

Tornára!

2013. július 6-án

Labdarúgó Torna kezdete: 
8.30-tól -9ó-ig: Regisztráció
9 órától: Köszöntők
9.15-től: Mérkőzés
Helyszín: Gyomaendrődi Népliget (Endrődi rész)
Rendezvény Fővédnöke: Teleki László 
 Országgyűlési képviselő (volt romaügyi államtitkár)
Védnöke: Várfi  András Gyomaendrőd város polgármestere

Gyomaendrőd Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Június 21-én jövő október közepéig 
lezárják a vasúti átjárót

2013. június 21-én 14:00 órától előreláthatólag jövő év októ-
ber közepéig a 46-os számú főúton, Gyomaendrőd belterületén 
található vasúti átjáró, a 46-os sz. főút 44+986 kmsz. átépítése, 
azaz az aluljáró építése miatt lezárásra kerül. A napokban na-
gyon felgyorsult elkerülő út építése a műszaki megoldásokkal 
egy zsúfolt nagyvárosi közlkedési csomópontjává változtatta a 
Penny Market és az OMV kút környezetét. Ezzel a forgalomelte-
reléssel megkezdődik a több évtizede várt vasúti aluljáró építése, 
amely elkészültét követően mobilisabbá és a belterületi közúti 
közlekedésben még élhetőbbé teszi városunkat. Köszönjük a vá-
roslakók megértését és türelmét az építkezés idejére.

 Gyomaendrődi tűzoltók is segítkeztek a dunai árvíznél

A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati 
Tűzoltóságról 5 fő tűzoltó (Omiliák Csaba parancsnok, Gyuric-
za Lajos, Lénárt László, Brezovai Tamás, Szőke József) is elment, 
hogy segítséget nyújtsanak az árvízi védekezésben.

Istennek hála és köszönet a páratlan összefogásnak, túl va-
gyunk az árvízveszélyen, és nagyobb baj nem történt.

Köszönet mindazoknak, akik Hazánkat megvédték.

Összetartozás Napja

Június 2-án az elmúlt évek hagyományainak megfelelően 
a református templomban tartott istentisztelettel majd ezt 
követően az országzászló megkoszorúzásával emlékeztek meg 
az Összetartozás Napjáról.

A hittanoktatás európai körképe

Mivel Spanyolországban is hevesen ellenzi a baloldal az új 
oktatási törvényt, amely ismét a tanterv részévé teszi a hittant, a 
spanyol konzervatív ABC körképet készített az európai hittan-
oktatásról, de az Egyesült Államok tengerentúli iskoláiról sem 
feledkezett meg.

Az európai államok többségében létezik a hittan mint tan-
tárgy, ezért könnyebb felsorolni, hogy mely uniós tagállamok-
ban nincs iskolai hitoktatás: a Cseh Köztársaságban és Bulgári-
ában, valamint Franciaországban, ahol tavaly már bevezetésre 
készen állt a „vallásos tényeket” vizsgáló és kötelező tantárgy a 
közoktatásban, de az új szocialista államfő, François Hollande 
első dolga volt beiktatása után, hogy hatályon kívül helyezze az 
előd, Nicolas Sarkozy ezzel kapcsolatos pozitív döntését.

A rend kedvéért érdemes áttekinteni, hogy hol kötelező a 
hittan és erkölcs oktatása Ausztriában, Máltán, Cipruson, Dá-
niában, Svájcban, Svédországban, Norvégiában, Írországban és 
Romániában.

Választható a hittan hazánkban, Lengyelországban, Andor-
rában, Horvátországban, Szlovákiában, Hollandiában, Lettor-
szágban, Litvániában, Ukrajnában és Luxemburgban. Német-
országban és Belgiumban is választható tárgy a hittan, amely 
tartománytól függően beleszámít az átlagba. Portugáliában 
(EMRC) és Olaszországban is választható a tantárgy, de nem 
számít bele a tanulmányi átlagba az utóbbi országban a heti egy 
óra, a középiskolás diákok pedig ha nem akarják ezt tanulni, vá-
laszthatnak az iskolák által felkínált képzések közül.

Nagy-Britanniában négy éves kortól 18 éves korig kötele-
ző a vallásoktatás nevű tárgy, de az elmúlt évek megszorításai 
miatt Michael Gove oktatási miniszter rendelkezéseivel kivette 
azon tantárgyak közül, amelyekből érettségizni lehet. Az emiatt 
aggódó parlamenti képviselők szerint ezért csökkent a tantárgy 
jelentősége, és az általános iskolákban ma már kisegítő, tehát ké-
pesítés nélküli a tanárok egynegyede.

A spanyol állami távoktatási egyetemen (UNED) összeha-
sonlító oktatást tanító José Luis García Garrido elmondta, hogy 
Európa határain kívül Kínában be van tiltva a hittan, de Japán-
ban, amely szerinte a világ legkevésbé vallásos nemzete, most 
szinte rögeszmésen foglalkozik az erkölcstannal.

Az ABC New York-i tudósítója, María Pitacoste pedig arra 
emlékeztetett, hogy az Egyesült Államokban az alkotmány első 
módosítása kifejezetten tiltja, hogy bármely vallás vagy felekezet 
hátrányt szenvedjen vagy előnyt élvezzen a többivel szemben. 
Tehát egyik közintézmény sem kap állami, szövetségi vagy helyi 
támogatást vallásos tárgyú oktatáshoz, viszont kizárólag tárgyi-
lagos vagy semleges szempontú nevelésben részesíthetnék tanít-
ványaikat.

ST/Magyar Kurír

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

A Képviselő-testület soron következő ülését, 2013. június 27-én. 
14 órára hívta össze a Polgármester.

A hivatal új épülete előtt szokatlan látvány fogadta a megérkező 
képviselőket. Valóságos tömeg gyűlt össze szimpátiatüntetésre, il-
letve arra várva, hogy beülhessenek a nagyterembe és végighallgas-
sák a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola intézményve-
zetői állásra beérkezett pályázatok véleményezését. 

Az előterjesztés szerint ez a napirendi pont a zárt ülés anyagát 
képezte, de a nagy érdeklődésre tekintettel képviselői javaslatra 
előbbre lett hozva annak tárgyalása, mivel Farkas Zoltánné pályá-
zó hozzájárult a nyilvánossághoz, illetve Szabadka Mariann jelezte, 
nem kíván részt venni az ülésen. 

A szavazás eredménye: A Képviselő-testület Farkas Zoltánné 
kinevezését támogatta 9-3 arányban, illetve javasolni fogja a dön-
téshozó felé, (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyoma-
endrődi Tankerülete) hogy az igazgató asszonyt újabb öt évre bízza 
meg a feladattal.

2013. június 27-iki soron következő ülés tartalmából:

Az általános iskolák napközis szolgáltatásainak megszervezése 

A napközis foglalkozások iránti igények felmérését követően az 
a döntés született a nyári napközi keretein belül, hogy 2013. július 
1. és július 26. között, hétköznapokon 7,30-tól 16,30-ig biztosítva 
lesz az arra igényt tartó családok gyermekeinek a felügyelete. A 
napközi bázisa a Katona József Művelődési Központ, de a progra-
mok függvényében további helyszínek is szerepet játszanak:

- Városi Könyvtár
- Liget Fürdő
- Sportcsarnok
- Sportpálya
- Képtár
A szülőknek a napi háromszori étkezés díját kell előzetesen 

megfi zetni a Térségi Gondozási Központ konyhájának pénztáránál. 
1-4 osztályos tanulók esetében 368 Ft/nap/fő, míg az 5-8 osztályos 
gyermeknek 419 Ft/nap/fő.

A gyermekek felügyeletét két, a közfoglalkoztatásban részt vevő 
személy fogja ellátni. Ehhez a feladathoz ugyan nem szükséges pe-
dagógiai végzettség, a kiválasztás fő szempontja mégis a neveléssel 
kapcsolatos munkatapasztalat megléte volt.

Óvodák nyári nyitva tartása

A közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyá-
ri nyitva tartása illetve szüneteltetése az alábbiak szerint alakul a 
2012/2013-as tanévben:

Óvoda Nyitva tartás szünetel Helyettesítő óvoda
Vásártéri 
Szivárvány óvoda

Július 29 - aug. 23-ig Az óvoda nyitva 
tartása részleges, 
ezen idő alatt igény 
szerint felügyeletet 
biztosítanak az 
intézményen belül

Selyem úti 
Gyermekliget 
Óvoda

Augusztus 1-től 17-ig Az óvoda nyitva 
tartása részleges, 
ezen idő alatt is tudja 
fogadni azon szülők 
gyermekeit, akik nem 
tudják megoldani a 
felügyeletet

Selyem úti 
Gyermekliget 
Óvoda

Július 22-től aug. 20-ig Az óvoda nyitva 
tartása részleges, 
ezen idő alatt is tudja 
fogadni azon szülők 
gyermekét, akik nem 
tudják megoldani a 
felügyeletet

Polyákhalmi úti 
Tulipános óvoda

Július 15-től aug. 23-ig Selyem úti – 
Gyermekliget Óvoda

Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, 
rendőrségi beszámoló

Paraizs Tamás r. alezredes őrsparancsnok úr elkészítette beszá-
molóját a 2012. évről, melyből megismerhettük a rendőrkapitány-
ság elmúlt időszakban végzett munkáját, személyi, tárgyi feltételeit. 

A hivatásos állomány 2012. évi létszáma 21 fő volt. A beszámoló 
szerint a létszám tekintetében pozitív változás tapasztalható, mivel 
az elmúlt év során a bűnügyi csoport 85%-os feltöltöttséggel, a köz-
rendvédelmi csoport, pedig 84%-on működött. 

Bizakodásra adhat okot az is, hogy jelenleg több gyomaendrődi 
fi atal is folytat rendőr szakközépiskolában tanulmányokat, akik a 
későbbiek során a meglévő állomány létszámát növelhetik.

A technikai feltételek szintén javultak, így a gépjárműpark is, 
hiszen alapvetően korszerű és a feladat teljesítéséhez elegendő szá-
mú gépkocsival rendelkeznek.

Megnyugtató, hogy városunkban a regisztrált bűncselekmények 
számának átlaga nem mutat jelentős eltérést az elmúlt öt év során. 
A bűncselekmények számát alapvetően a vagyon elleni bűnesetek 
alakították, amely az ismertté vált összes bűncselekmény 60%-át 
tették ki.

A betöréses lopások mellett jelentős szerepe van a kerékpár, a 
színesfém, és állat lopásoknak.

A közlekedési bűncselekmények számában változás nem tör-
tént, illetve a város közbiztonsági helyzete nem tér el lényegesen az 
elmúlt évektől.

PRÍMA-PROTETIKA Kft . kérelme

A Kft . írásban megkereste a Városi Egészségügyi Intézményt 
ingyenes, nem fi nanszírozott ortopédiai szakrendelés indításával 
kapcsolatban.

A meghatározott időpontban megtartandó rendelések egyik 
alapfeltétele a szolgáltatás lebonyolítására alkalmas helyiség bizto-
sítása. A Városi Egészségügyi Intézmény véleménye szerint a Gyo-
maendrőd, Fő út 3. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő, - rende-
lésen kívüli időben - lehetne a helyszín az ortopédiai szakrendelés 
megtartására.

A Képviselő-testület elfogadta az előterjesztést.

A Békés Megyei Kormányhivatal kérelme 

A Békés Megyei Kormányhivatal a Gyomaendrődi Járási Hiva-
talnak helyet adó Szabadság tér 1. szám alatti épület külső hom-
lokzatának felújítását végzi. A tervezett felújítási munkák magukba 
foglalják a vakolat és bádogozás javítását, valamint a homlokzat 
felületének festését. A Kormányhivatal tájékoztatása szerint a mun-
kálatok elvégzése bruttó 4.585.430 Ft-ba fog kerülni, melynek teljes 
költségét felvállalták. 

Időközben tájékoztatták Önkormányzatunkat, hogy az eredeti-
leg tervezett felújítási költséghez képest többletráfordítások jelent-
keztek, melyhez 4 millió Ft összegben városunk is járuljon hozzá. 

A többletköltség oka, a homlokzat balesetveszélyessége, illetve 
a díszterem az átköltözés után alkalmatlanná vált az esküvők, ren-
dezvények megtartására. 

A Képviselő-testület hosszas vita után úgy döntött, hogy nem 
támogatja a Kormányhivatal kérését.

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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Giricz Vendelné Hornok Irma

(1930-2013)

2013. május 6-án 
az endrődi templom-
ban búcsúztunk el a 
város és az egyház-
község kedves tag-
jától, Giricz Vendelné 
Irmuskától. Szemé-
lyében mindannyian 
egy szeretetreméltó 
asszonyt, egyház-
községünk egy hit-
buzgó személyt, csa-
ládja pedig egy igazi 
jó hitvest és szerető 
családanyát veszített 
el…

Nővérünk 1930. 
június 6-án született Endrődön, kétgyermekes család-
ban. Iskoláit Endrődön, majd a Kalocsai Miasszonyunk 
Iskolanővéreknél végezte. A szerzetesrendek feloszlatá-
sa után Szarvason folytatta tanulmányait, itt is diplomá-
zott. Tanítónőként végig Endrődön működött: Varjason, 
Nagylaposon, Csejten, Öregszőlőben és bent, Endrődön. 

1955. augusztus 14-én kötött házasságot Giricz Ven-
dellel, akivel 57 esztendőt éltek boldog házasságban. 
Házasságukból három gyermek született, Irma, Klára és 
Anikó - majd érkezett sorra a nyolc unoka és a négy déd-
unoka.

Az 1990-es évek elején Békéscsabán elvégezte a hit-
oktatóképzőt, hisz lehetővé vált az iskolai hitoktatás, de 
hitoktatókban nagy hiány volt. Így nagy segítségére lehe-
tett Iványi László kanonok úrnak a hitoktatásban.

Irmuska igazi hitves, igazi édesanya, igazi nagymama 
volt. Hobbiból kézimunkázott, de az igazi hobbija a Csa-
lád volt, - így, nagybetűvel. Élete értelme a család volt, a 
gyermekei, unokái, dédunokái.

Mélyen vallásos, templomba járó asszony volt mindvé-
gig. Buzgó hitét, melyet a szülői házból magával hozott, 
s melyet a kalocsai zárdaiskolában továbbfejlesztett, egy 
életen át értékes kincsként megőrizte, akkor is, amikor ezt 

sokan nem merték fölvállalni.
S aztán jött a kérlelhetetlen betegség, amiről nem be-

szélt: nem akart sem megijeszteni, sem terhelni vele sen-
kit. Részt vett a Virágvasárnap előtti böjti lelkigyakorlaton, 
meggyónt, megáldozott, fölvette a betegek szentségét. 
Aztán még nagycsütörtökön eljött a templomba - utoljá-
ra…

Nagyhétfőn rosszabbul lett, és elkezdődött az életének 
utolsó szakasza, amely 2013. április 13-án fejeződött be. 
82 évet élt.

Gyászmiséjén Dániel könyvéből ezt a szakaszt olvas-
tam: „Az utolsó napon az Istent ismerők ragyogni fog-
nak, mint a fénylő égbolt. S akik igazságra tanítottak 
sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, minként a csil-
lagok.”

Nővérünk nemcsak ismerte az Istent, hanem egész éle-
tét az Isten törvényeihez szabta. És az igazságot, a becsü-
letet, az emberséget kis tanítványai lelkébe ültette bent 
Endrődön, de ott, kint, a tanyasi iskolákban is. És mi, akik 
hiszünk a Szentírás szavának, tudjuk, hogy róla is szól Dá-
niel próféta jövendölése: Isten országában tündökölni fog 
örökkön-örökké, miként a csillagok.

Egy nagyszerű családanyát és egy buzgó keresztényt 
veszítettünk el. De tudjuk, hogy lesz viszontlátás az Isten 
országában.

Irmuska, - a viszontlátásra!
Czank Gábor

plébános

Tanítónknak 

Mi már tőled sokat kaptunk, 
de tőlünk te keveset, 
az arcodból, a hangodból 
sugárzik a szeretet. 

Fogadd tőlünk ezt a csokrot, 
mit kötött a szeretet, 
hála-hála mindig hála 
jó tanítónk teneked. 

Jankovich Ferenc
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Pozitív emberi tulajdonsága a magyar embernek a munka szeretete, 
ismereteinek bővítése, előbbre jutása. A törekvés. Igen, a vagyonszer-
zéssel jobb életmód teremthető meg. 

A kommunizmus nem szerette a „burzsujokat”, legkegyetlenebb 
módon üldözte őket. Bűn volt a gyarapodás? Micsoda politikai élet-
szemlélet! Mindenkinek módjában állt az előbbre jutás, ha szeretett és 
akart dolgozni, tanulni. A tudás hatalom – régi mondás. Tény, hogy azo-
kat lehetett (félre)vezetni és rossz irányba befolyásolni, akik minél keve-
sebb tudással, szakmai ismerettel, intelligenciával rendelkeztek. Így volt 
a múltban és így van ma is. 

Az igazi becsületes, dolgozni szerető keresztény magyar ember min-
dig törekedett az élre jutni és gyarapodó ismeretekkel, szorgalommal 
nagyobb szelet kenyeret tett az asztalra, s hasznos tagja lett társadal-
munknak is. Erre bizony a jövőben is nagy szükség lesz. Mondhatnánk, 
az ateista szintén lehet becsületes, jó dolgozó. Ez igaz. A különbség 
„csupán” annyi, hogy az igazi jó keresztény ember akkor sem lop, csal, 
ha azt senki sem látja. A jövőben is csak általuk jutunk előbbre, ha nem 
gátolják őket munkájukban, hanem hagyják érvényesülni, nemcsak ön-
maguk, egész nemzetünk javára.

Tisztelet az üldözötteknek, a még élő és eltávozott tagjainak. Adja 
Isten, hogy utódaikból se haljon ki a sokat tenni akaró vágy, a szebb és 
jobb élet reményében.

Hanyecz Margit

Augusztustól új rovattal jelentkezünk. Sokak kérésére ismét 
szeretnénk bemutatni a város kiemelkedő, megbecsült polgárai, ci-
vil szervezetei tevékenységét hónapról hónapra. Azon mindennapi 
embereket, civil szervezeteket, - tehát nem politikusokat - akik a 
hétköznapokon sokat tesznek mindennapjaink szebbé, jobbá té-
teléért, életminőségünk javításáért, akik nélkül a város léte nem 
ugyanaz lenne.

Gyomaendrődön mintegy száz egyesület, alapítvány, kulturális, 
sport stb. szervezet működik. Véleményünk szerint a bennük dol-
gozó polgárok, emberek sikeres tevékenysége, összefogása a város 
megújulásának elengedhetetlen feltétele. Követendő példa.

A rovatot dr. Varju László vezeti, aki a tragikusan elhunyt Szabó 
Béla helyett, többéves amerikai tartózkodást, munkavégzést köve-
tően csatlakozott szerkesztőbizottságunkhoz, az Endrődiek Baráti 
Köre képviseletében, s akit alábbiakban mutatunk be olvasóinknak 
pár sorban.

dr. Varju László

Nemzetközi gazdasági szakértő, szakközgazdász, doktor 
universitas cím tulajdonosa.

Tanulmányait Magyarországon és az USA-ban folytatta. An-
gol, német nyelvismerettel rendelkezik. A Malév volt kereskedelmi 
igazgatóhelyettese és amerikai regionális igazgatója Chicagoban. 
Ezt követően a Century-Centech Holding amerikai cég gazdasági 
igazgatója volt.

Magyarország chicagói tiszteletbeli konzulátusának tanácsadó-
ja, a Chicagói Magyar Kultúrtanács választott elnöke volt magyar-
országi visszaköltözéséig.

Jelenleg is az Amerikai Magyar Koalíció – amerikai magyar 
szervezet igazgatótanácsának tagja, a Chicagói Magyar Klub pénz-
ügyi igazgatója.

Az elmúlt tizenöt évben számos magyar ügy aktív résztvevője 
volt. Segítette a magyar amerikai kapcsolatok fejlesztését, Magyar-
ország image építését, a kulturális együttműködést, ország promó-
ciót.

A jelenlegi kormány felkérte a Magyar Diaszpóra Tanács tagjá-
nak, ahol az észak-amerikai régiót – USA - képviseli két éve. 

Új munkatársunk a Szent Imre Alapítvány februári rendezvényén 
a szervezők asztalánál a Tóth-Fekécs családdal

GYOMAENDRŐDI KRÓNIKA 
- Civil sarok -

AZ ÜLDÖZÖTT MAGYAR GAZDÁK EMLÉKÉRE
(folytatás a címoldalról)

Családi nap Hunyán
Június 8-án ismét megrendezték a hunyai Családi napot. A rendezvény 

során minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő programot. 
Nagy szerencsénkre az esős időszak után végre verőfényes napsütés ra-
gyogta be be kis falunkat.

A sportpálya a gyermekeké és a fi ataloké volt: egész nap ingyenes já-
tékok várták őket, mint például ugráló vár, trambulin, jetsky, mászó ház, 
stb. A délelőtt folyamán ugyanitt még lehetőség volt kézműves foglalko-
zásokon, családi vetélkedőn és mézeskalács díszítésen is részt venni. Ezek 
mellett a hunyai íjászok jóvoltából íjászkodni is lehetett.

9 órakor kezdődött a futballmérkőzés, amelyen négy csapat vett részt: 
két gyomaendrődi, egy kondorosi, és természetesen a házigazda hunyai 
csapat. A nagy küzdelem végeredményeként a bajnok a kondorosi csapat 
lett, így a tavaly elnyert vándorkupát ismét egy évig magukénak tudhatják.

Délben következett az ebéd a Művelődési Ház udvarán, amihez persze 
nem hiányozhatott a hagyományos magyar nóta sem. Az idelátogatókat 
a szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat ingyenes babgulyással vendégelte 
meg, igazi lakoma volt. Aki még esetleg másra is éhes volt, az a kondorosi 
Napsugár Étterem birka- ill. marhapörköltjét is megkóstolhatta.

A délutáni program motoros felvonulással kezdődött meg. Több mint 
60 motoros járta körbe a falut, így jelezve, hogy nagy nap résztvevői lehet-
tünk. Ezt követte a megnyitó, amely során Petényi Szilárdné üdvözölte a 
megjelenteket. Új momentum, hogy mostantól fogva a falu legidősebb és 
legfi atalabb lakóját is külön köszöntik, így a 95 éves Uhrin Lajos bácsi és a 
pár hónapos Parrag Ágota vehette át az ajándékokat.

A hagyományokhoz híven ismét kiosztották a „Hunya Községért” ki-
tüntető címet, amit idén a helyi Nyugdíjasklub vehetett át. Azt a hagyo-
mányőrző és értékteremtő munkát díjazták ezzel a kitüntetéssel, amellyel 
hozzájárulnak falunk kulturális életéhez, valamint az országos nyugdíjas 
találkozókon Hunya község hírnevét is öregbítik. A kitüntetés átvétele után 
meg is mutatták, hogy az bizony jó kézbe került. Az Apáca show című ze-
nés, énekes előadásuk - amely az országos megmérettetésen ezüst díjat ért 
el – rendkívül nagy tetszést aratott a nézők körében.

Ezt követően több zenés, énekes, mulatós előadó került a színpadra, 
úgy, mint Hévízi Mariann, a Borvirág együttes, a Hídvégi Band és a Csong-
rádi fúvós zenekar. Természetesen a humor is helyet kapott, Maksa Zoltán 
humorista egy órán át szórakoztatta a közönséget.

A nap fénypontja Bunyós Pityu mulatós műsora volt, amit már az ud-
varban kellett tartani a nagy érdeklődés miatt.

A levezetést a Reláció zenekar nosztalgia rock slágerei, majd Puj Feri 
mulatós zenéi biztosították.

Ezzel véget is ért a program. Akik jelen voltak, mind jó élményekkel 
térhettek haza.

Köszönet illeti polgármester asszonyt és a képviselőtestületet, akik 
megrendezték számunkra a Családi napot. Külön köszönet az anyagi tá-
mogatóknak, és azoknak, akik a szervezés, lebonyolítás során közremű-
ködtek, segítséget nyújtottak.

Hegedűs Bence
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JÚLIUSI MISEREND
Endrőd

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

a plébános szabadsága alatt hétköznapokon (július 8-13, és 
július 15-20) nincs szentmise

Szent Gellért Iskola kápolnájában
legközelebb szeptemberben

Gyoma
Kedden és pénteken 18 órakor a templomban,

vasárnap és ünnepnap 11 óra

Hunya
Plébános szabadsága alatt: vasárnap: délután 16 órakor 
Szerdán, szombaton este 6-kor rózsafüzér, elsőpénteken 

igeliturgia áldoztatással

Július hónap ünnepei

JÚLIUSI ÜNNEPEK
  2. kedd:  Sarlós Boldogasszony
  3. szerda:  Szent Tamás apostol
  4. csütörtök:  Portugáliai Szent Erzsébet
  5. péntek:  Zaccaria Szent Antal áldozópap
  6. szombat:  Goretti Szent Mária szűz és vértanú
  7. vasárnap:  Évközi 14. vasárnap
  9. kedd:  Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap vértanú
11. csütörtök:  Szent Benedek apát, Európoa fővédőszentje
13. szombat:  Szent Henrik
14. vasárnap:  Évközi 15. vasárnap
15. hétfő:  Szent Bonaventura püspök és egyháztanító
16. kedd:  Kármel-hegyi Boldogasszony
17. szerda:  Szent Zoerárd-András és Benedek remeték
18. csütörtök:  Szent Hedvig királynő
20. szombat:  Szent Apollinaris püspök és vértanú
21. vasárnap:  Évközi 16. vasárnap
22. hétfő:  Szent Mária Magdolna
23. kedd:  Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje
24. szerda:  Árpád-házi Szent Kinga szűz és szerzetesnő
25. csütörtök:  Szent Jakab apostol
26. péntek:  Szent Joakim és Szent Anna, Szűz Mária szülei
27. szombat:  Szent Charbel Makhlouf áldozópap
28. vasárnap:  Évközi 17. vasárnap
29. hétfő:  Szent Márta
30. kedd:  Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök
31. szerda:  Loyolai Szent Ignác áldozópap

Július hava az év legforróbb hónapja. Sokan ezt a hónapot vá-
lasztják a nyári szabadság, nyaralás idejéül. Jól is van ez így, hisz az 
Úr maga is megpihent a teremtés nagy műve után, - nekünk sem 
árt néha kipihenni az egész évi munkát. S akik nem is utaznak el 
nyaralni, azok is fi gyeljenek oda, hogy a forró napokon legalább a 
„tisztaszoba” hűvösében pihenjenek egy-egy keveset.

Egyet azonban nem feledhetünk: a lelki életben nincs szabad-
ság. A nyaralás, vakáció idején sem feledkezhetünk az imáról, a 
templomba járásról, az Istenről!

Ha júliusban ránézünk a kalendáriumra, három szép ünnepet 
is láthatunk:

Július 2. Sarlós Boldogasszony ünnepe. 
Az angyali üdvözlet után Mária útra kel, hogy áldott állapotban 

levő rokonát, Erzsébetet meglátogassa és a szülés idejéig segítsé-
gére lehessen. Nem véletlenül van a naptárban ez a kedves ünnep. 
Mire is tanít? Odafi gyelni másokra. Mária mondhatta volna: „Ó, 
hát most már én is gyermeket várok… Nem várhatja tőlem senki, 
hogy egy hosszú fáradságos utat megtegyek a júliusi forróságban, 
és aztán még ki is szolgáljak valakit hónapokig…” Nem, Mária nem 
gondolkodott ilyen földies módon. Tudta, hogy Ezsébet idős már, 
áldott állapota is előrehaladottabb, - tehát neki segítenie kell… 
Ez az a kicsiszolódott szociális érzék, ami belőlünk már hiányzik. 
Gyermekkoromban sokszor tartózkodtam édesapám szüleinél. A 
közelben lakott egy idős, fájós lábú néni, aki a családjától nem, 
vagy alig kapott segítséget. Akkoriban nálunk még nem volt ve-
zetékes víz, a templom előtti vaskútról, vizes kantában hordtuk az 
ivóvizet. Amikor vízért küldtek, sokszor adott nagyanyám még egy 
kantát: „Eriggy, oszt vigyé’ Kata nénédnek is ëgy kanta vizet, mer’ 
neki nincs aki vigyën…” Akkor még fi gyeltek egymásra az emberek. 
Ezt kellene nekünk is visszanyerni: tudni meglátni a rászoruló, ná-
lunk is elesettebb embert, és segíteni is rajta. Az idős rokonát segítő 
Sarlós Boldogasszony, Szűz Mária erre tanít.

Július 16. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe. 
Ezen a napon sokan zarándokolnak a környékbeli hívek közül 

a kunszentmártoni Kármelbe, teljes búcsút nyerni és szeretteikért 
imádkozni. Lassan ezer esztendeje kapta Stock Szent Simon egy 
látomásban szűz Máriáról a skapulárét, azt a páros zsinóron füg-
gő két barna posztódarabot, melyet megáldva bármely keresztény 
ember viselhet. Mária ezt az ígéretet fűzte a skapuláré viseléséhez: 
„Aki a skapulárét viseli, és mindennap elimádkozik 3 üdvözlégyet 

és 3 dicsőséget, a halálát követő első szomba-
ton szabadul a tisztítótűzből!” Ezt a látomást 
a Vatikán kivizsgálta, és „Bulla Sabbathina” 
néven jóváhagyta, sőt pápák egész sora bú-
csúkkal megerősítette. (II. János Pál is viselte 
a skapulárét, - ez volt rajta akkor is, amikor 
1981. május 13-án Ali Agca rálőtt a Szt. Péter 
téren.) 

Akár viseljük Szűz Mária szent vállruhá-
ját, a skapulárét, akár nem, ez az ünnep mindenképp arra fi gyel-
meztet, hogy lelkünk túlvilági sorsáról időben gondoskodjunk. 

Nem elég csak a halálos ágyon kapkodni az Isten után! Hány 
magányos vagy idős(ebb) ember ráérne nem csak vasárnap, hanem 
hétköznap is eljárni a szentmisékre, vecsernyékre. Otthon eszi meg 
az unalom, egyik brazil sorozatot a másik után nézi, -de a temp-
lomba semmi pénzért el nem jönne, hónapokon, éveken keresz-
tül... És itt nem a magatehetetlen, beteg emberekre gondolok. Pedig 
a vallásos istenes élet biztosítja be számunkra az örök élet boldog-
ságát. És a Kármelhegyi Szent Szűz ünnepén keresztül az Isten erre 
akarja felhívni a fi gyelmünket: Addig munkálkodj a lelked örök 
üdvösségén, amíg nem késő!

Végül július egy kedves ünnepet tartogat még számunkra: Jé-
zus nagyszülei, Szent Anna és Joákim ünnepe, július 26-án. Ők a 
nagyszülők védőszentjei. Ezen a napon különös szeretettel gondol-
junk a nagyszüleinkre, akár köztünk vannak még, akár már fönt, az 
Isten Országában. Ők adtak életet a szüleinknek, sokszor ők vittek 
el először a templomba, ők tanítottak meg az ősökről ránk maradt 
imádságokra, énekekre, dalokra, nótákra.  Sokszor imádkoztak ér-
tünk, - és az esztendőnek ez a napja, Szt. Anna ünnepe, jó alkalom, 
hogy íly módon viszonozzuk szeretetüket és imádságos gondos-
kodásukat, hogy az Úr Jézus nagyszüleinek ünnepén imádkozunk 
értük. Július 26-án, pénteken este 7 órakor ünnepi szentmisét vég-
zünk az endrődi templomban. Igyekezzünk minél többen eljutni 
erre. Kérjük Szent Anna és Joákim közbenjáró imádságát kedves 
Nagyszüleinkért!

Szeretett Testvéreim, a nyaralás, a pihenés hava is tartogat szá-
munkra kedves ünnepeket, megszívlelendő üzenettel. Ne feledkez-
zünk el róluk, és a nyaralás, a relaxáció idején is tartsuk szem előtt 
az Istent, hogy kedve teljék bennünk!

Czank Gábor
plébános
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
Hulladékgyűjtés

Minden évben megrendezzük a hulladékgyűjtést iskolánkban. Most 
is nagy izgalommal vártunk, mert a tét nem más, mint egy budapesti 
kirándulás a Csodák Palotájába, valamint az iskola diákjai számára egy 
csocsóasztal.

A hulladékgyűjtés ragyogó napsütéssel kezdődött. Minden tanuló 
lelkesen gyűjtötte a papírt, egyesek kerékpárral, kiskocsival, sőt voltak, 
akik autóval, kisteherautóval. Vasat is lehetett gyűjteni, ezt egyenesen a 
méhtelepre vitték. 

Nagy izgalommal vártuk az eredményhirdetést, amit végül a mi osz-
tályunk, az 5. nyert meg. Második helyezett lett a 4. osztály, harmadik 
pedig a 6. osztály lett.

Nagyon örülünk neki, már várjuk a kirándulást!

Gubucz Szilvia 5. osztály

Kirándulás a Nimród lovas tanyán

2013. június 7-én az osztállyal elmentünk a Nimród lovas tanyára. 
Reggel 8 órakor indultunk el. Hamarosan megérkeztünk, és rögtön rá-
vetettük magunkat a játékokra. A lovak közelében is sokat időztünk. 
Nemsokára befogták a pónikat a kocsi elé, ennek segítségével néztünk 
kicsit körbe a környéken. A két kis pónit Szépségnek és Szellőnek hív-
ták, és nagyon aranyosak voltak. Mire mindenki visszatért, felnyergelték 
Rominát, a gyönyörű kancát. Szinte mindenki lovagolt rajta. Lovaglás 
után még játszottunk kicsit az előkészített játékokkal. Három órakor in-
dultunk haza.

Az egész nap csodálatos volt. Reméljük, sok ilyen élményünk lesz 
még.

Bene Boglárka 6. o. tanuló

Ballagás 2013.

„Most megmarad a hit, remény, szeretet. Ez a három, de köztük a legna-
gyobb, a szeretet. Törekedjetek a szeretetre!” 1 Kor 13. 13

2013. június 15-én ismét útra kelt egy osztálynyi diák iskolánkból. 
Elballagtak nyolcadikosaink. Megható ünnepségünkön Czank Gábor 
atya idézte fel a hittanórák hangulatát, az együtt töltött időt, majd Várfi  
András polgármester úr mondott néhány útravaló gondolatot. A hete-
dikesek búcsúja után valamennyien, azaz mind a tizenhatan színpadra 
álltak a ballagók, és szép pillanatokat szereztek megjelent hozzátarto-
zóiknak, tanáraiknak, diáktársaiknak. A nyolcadikosok nevében Dajkó 
Lívia köszönt el, majd a Búcsúdal következett. A Szent Gellért-érmeket, 
okleveleket Lukács László igazgató úr adta át az arra érdemes diákok-
nak. A többéves énekkari tevékenység, versenyeken, rendezvényeken 
való részvétel, aktív közösségi munka, templomi szolgálat, tanulmányi 
munka alapján Dajkó Lívia, Hajdu Tímea, Izsó Réka, Kővári Lili, Tímár Lil-
la, Wolf Péter érmet, míg Molnár Mónika, Kis Miklós, Pápai Kitti, Szalai 
Tímea, Oláh Evelin, Tímár Ábel oklevelet kapott. 

A ragyogó napsütésben hamar magasba lendültek a kék léggöm-
bök, melyek az elválást jelképezték, egy új életszakasz kezdetét. 

Reméljük, valamennyien megállják helyüket a választott középisko-
lákban, és a jövőben vissza- visszalátogatnak régi iskolájukba is.

Egyházaskozáron jártunk

Május végén a jó idő beköszöntével kétnapos osztálykirándulá-
son jártunk Tolna megyében. A Szuppi Ifj úsági Szálló, Erdei Iskola és 
Lovasudvar, a Hegyhát erdőkkel-mezőkkel körülvett, dimbes-dombos 
vidéke nyújtott számunkra felejthetetlen élményt. Programjaink közt 
szerepelt Bikalon a Reneszánsz élménybirtok megtekintése, ahol egy 
lovagi tornát is nyomon követhettünk. Az utat lovas kocsival tettük meg 
a gyermekek legnagyobb örömére. Estefelé betekinthettünk a batikolás 
rejtelmeibe. Eközben már Hajni és Nándi, a két házigazda hozzálátott a 
vacsora elkészítéséhez, ami kemencében sült lángos és pizza volt. Az 
ínycsiklandó illatok hamar a megterített asztalhoz csalogattak bennün-
ket. Másnap reggel a bőséges reggeli után Bazsi ló hátán sajátítottuk 
el a lovaglás alapismereteit. Ebéd előtt még honismereti foglalkozáson 
is részt vettünk, ahol a honfoglalás és a török kor közti időszakról, csa-
tákról hallottunk, információkat, érdekességeket. Mini jurtát építettünk 
terepasztalon mely az eredetinek kicsinyített mása, gőzölt fából és ne-
mezborítással. Különböző fegyvereket, kardokat, szablyát, fokost, kür-
töt foghattunk a kezünkben.

A második részben kétfelé oszlott a csapat. Az egyik fele íjászkodott, 
célba lőtt gyerek íjjal. A másik fele fakardozott, és egy kis gyakorlás után 
csatáztunk.

Pénteken este élményekkel gazdagon tértünk haza.

3. osztály

Könyvtárban voltunk

A tanév utolsó hetében az első és negyedik osztállyal könyvtárláto-
gatáson voltunk a Határ Győző Városi Könyvtárban. Gyermekeink be-
iratkoztak és könyveket kölcsönöztek. Köszönjük a lehetőséget, remél-
jük tanulóink lelkes látogatói lesznek városunk könyvtárának!

Mészárosné Kiss Katalin
Molnárné Majoros Katalin



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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GUALBERT SZENT JÁNOS rendalapító
Július 12.

*Firenze, 1000 körül. +Passignano, 1073. július 12.

Giovanni Gualberto 
995/1000 körül született Fi-
renzében a Visdomini család 
sarjaként. Mint katona talál-
kozott egy rokonának gyilko-
sával, aki letérdelt előtte az 
úton, és karjaival kereszt je-
lét formálva kegyelmet kért 
tőle. Bár Jánosnak nevelte-
tése és kora szokása szerint 
meg kellett volna ölnie, ro-
konságán pedig bosszút kel-
lett volna állnia, nem vette 
el a gyilkos életét. Amikor 
röviddel ezután belépett egy 
templomba, hogy imádkoz-
zék, az oltárkereszt Krisztu-
sa meghajtotta a fejét annak 
jeléül, hogy az Úr elismerte 
irgalmas gesztusát. János 
erre elhatározta, hogy életét 
teljesen a Megfeszített szol-

gálatának szenteli. Ezt követően a firenzei San Miniato 
bencés apátságban fogadalmat tett. 

Amikor néhány évvel később meghalt az apát, utódja 
pedig megvásárolta hivatalát Firenze érsekétől, Jánosnak 
lelkiismereti nehézséget okozott, hogy simóniás apátnak 
kell engedelmeskednie. Egy Teuzo nevű firenzei remete 
azt tanácsolta neki, hagyja el a kolostort. Ekkor János az 
Arezzo melletti Camaldoliba ment, hogy csatlakozzék a 
remetéknek ahhoz a kis közösségéhez, amelyet Szent 
Romuáld nem sokkal azelőtt alapított.

Itt a Szentlélektől azt a különleges megbízatást kap-
ta, hogy alakítsa ki saját közösségét. Vallombrosába in-
dult hát, ahol Romuáld néhány évvel azelőtt remeteséget 
alapított a Szent Hilárius kolostor apátnőjének, Ittának 
a földjén. Két remetét talált még ott, majd hamarosan új 
tanítványok csatlakoztak hozzá. Camaldoli mintára szer-
vezte meg a közösséget, amelynek a priorja lett. A szerze-
tesek száma egyre gyarapodott, János egészsége viszont 
romlott, ezért mint priort tehermentesítették mindenna-
pos adminisztrációs kötelezettségei súlyától.

1038 körül a közösség azt a földet, amelyen élt, 
ajándékba kapta Itta apátnőtől; Jánost szabályszerűen 
Vallombrosa apátjává választották.

A közösség Szent Benedek regulája, valamint a kiegé-
szítő szabályzatok szerint élt, amelyeket János állított 
össze a regula szellemében. Az élet Vallombrosában na-
gyon szigorú volt: a kórustestvérek szigorú klauzúrában 
éltek és nem kevésbé szigorúak voltak a táplálkozásra, 
ruházatra, fegyelemre, hallgatásra vonatkozó utasítások. 

Amikor a vallombrosai közösség szentségének híre 
ment, megkérték Jánost, hogy reformáljon meg egyes 
meglévő kolostorokat, és alapítson újakat, így példá-
ul Moschetát, Passignanót és a Firenze melletti Szent 
Salviust. E házak ugyanolyan regula szerint éltek, mint 
az anyaház, apátjaik pedig a vallombrosai apát alá vol-
tak rendelve, aki ilyképpen a vallombrosai rend általános 
apátja lett. János elrendelte a szürke habitus viselését, 
hogy Vallombrosa szerzeteseit már a ruházatukról meg 
lehessen különböztetni a fekete bencésektől és a fehér 

kamalduliaktól.
János különös felelősséget érzett a szegények és bete-

gek iránt. Számukra menedékházakat csatoltak minden 
vallombrosai kolostorhoz, János pedig felszólította a neki 
alárendelt apátokat, hogy senki se engedje el üres kézzel 
Krisztus szegényét; „inkább Istenbe vessék bizalmukat, 
mint a tele magtárba”. Az ő idejében nagyon szegény volt 
a rend, és a testvéreknek gyakran nem volt elég élelmük; 
János alkalomadtán még a kolostor felszerelését is elad-
ta, hogy a szegényeket táplálhassa.

János minden erejével támogatta a reformapátságot 
abban a törekvésében, hogy emelje a papság erkölcseit. A 
világi papokat is arra ösztönözte, hogy közösségben élje-
nek, és így könnyebben megvalósíthassák a cölibátust. Fő 
törekvése mégis a simónia elleni harcra irányult. Mivel 
a San Miniátót egy simóniás apát kinevezése elleni tilta-
kozásul hagyta el, nem meglepő, hogy ő lett az ellenál-
lás magva Petrus Mezzabarbával szemben, aki II. Sándor 
pápától (1061-1073) megvásárolta a firenzei püspökséget. 
A püspök felbőszült a vallombrosaiak részéről őt ért bí-
rálat miatt, és megparancsolta embereinek, hogy a Szent 
Salvius kolostort égessék fel, hogy ezzel a szerzeteseket 
elhallgattassa. Ez a gaztett azonban csak még inkább fo-
kozta az ellenállást, úgyhogy végül háromezer firenzei a 
városi tanács vezetésével felszólította a vallombrosaiakat, 
hogy a püspök elleni vádjukat vessék alá tűzpróbának. A 
rend egy szerzetese sikerrel kiállta ezt az ítéletet, ekkor 
a pápához küldték, aki azután Petrus Mezzabarbát elmoz-
dította a hivatalából.

Ez a küzdelem egész Itáliában megalapozta Jánosnak 
azt a hírét, hogy ő az egyházreform előharcosa. Élete vége 
felé pedig a milánóiak arra kérték, hogy küldjön papokat 
az egyházmegyéjükbe, mert nem akarták a szentségeket 
elfogadni olyan papoktól, akiket simóniás püspök szen-
telt fel. János teljesítette kérésüket, és néhány novíciusát 
Todi püspöke pappá szentelte, hogy kiszolgáltathassák a 
szentségeket. János, mielőtt szerzetes lett, nem tanult 
sem írni, sem olvasni, hosszú betegségei alatt azonban 
közössége tagjaival felolvastatta magának az egyházatyák 
írásait, és így mély lelki tudásra tett szert. Halálos ágyán 
a testvérek oktatást kértek tőle a szeretetről. Ez a homí-
liája fennmaradt.

1073. július 12-én halt meg a passignanói San Michele 
Archangelo kolostorban. III. Celesztin pápa 1193-ban 
avatta szentté.

A hold fénye…
(írta: Benke Mária)

Sötét csend borul a tájra,
szétterül az est ruhája.
A teli holdon ringatózik
a csillagfényű est homálya.
A fákon árnyak suhannak
a kertben mindent betakarnak.
Altatót dúdol az esti szél
régmúlt szép időkről mesél…
Álom ül a szempillámon
álmodni, aludni vágyom.
ágyamra dőlök, mint
égi párnán a csillagok,
álmomban kicsit meghalok…

Vecsés, 2013. május 31.
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Ragyogó sikerek rajzpályázatokon

A tehetséges gyermekek felismerését és gondozását kiemelt fel-
adatunknak tartjuk, ezért is igyekszünk minél több rajzpályázaton részt 
venni. Szeptembertől júniusig folyamatosan alkottak a gyerekek, szá-
mos témában, változatos technikákkal és sok sikerélménnyel. Büszkén 
mondhatjuk el, hogy országos, megyei, körzeti és helyi versenyeken is 
lehetett hallani óvodásaink nevét a díjazottak között.

Az idei tanév eredményei a következők:

SZALÓKI LOLITA – Maci csoport  
- megyei I. helyezett - Alföldvíz: Életet adó vizeink
- járási I. helyezett – Internetvers fesztivál: Weöres Sándor vers-

illusztráció
- városi I. helyezett - Kis Bálint Ált. Isk.: „Iciri-piciri” meseilluszt-

ráció
CSIKÓS ÁDÁM – Süni csoport

- országos III. helyezett - Fair Play: Kedvenc játékom
- megyei  III. helyezett és körzeti I. helyezett: Közlekedésbizton-

ság gyermekszemmel
- járási kiemelt dicsérő oklevél – Internetvers fesztivál: Weöres 

Sándor versillusztráció
KAKATI TAMÁS – Süni csoport

- országos II. helyezett- Generali Biztosító: Egészséges életmód
- megyei V. helyezett – Közlekedésbiztonság gyermekszemmel
- járási kiemelt dicsérő oklevél – Internetvers fesztivál: Weöres 

Sándor versillusztráció
- városi különdíj- Kis Bálint Ált. Isk: Iciri-piciri meseillusztráció

ALMÁSI KRISZTIÁN – Breki csoport
- körzeti különdíj – Közlekedésbiztonság gyermekszemmel

SALY TAMÁS – Maci csoport
- megyei különdíj- Közlekedésbiztonság gyermekszemmel

KAKATI LILI – Maci csoport
- járási V. helyezett – Internetvers fesztivál: Weöres Sándor vers-

illusztráció
MEDVE DORKA – Breki csoport

- megyei kiállítás díjazottja – Közlekedésbiztonság gyermek-
szemmel

- járási IV. helyezett – Internetvers fesztivál: Weöres Sándor 
versillusztráció

BEINSCHRÓTH ENIKŐ – Breki csoport 
- járási kiemelt dicsérő oklevél – Internetvers fesztivál- Weöres 

Sándor versillusztráció
- TÍMÁR FANNI – Breki csoport

megyei kiállítás díjazottja – Közlekedésbiztonság gyermek-
szemmel

GUBUCZ PANNA – Süni csoport 
-  járási kiemelt dicsérő oklevél – Internetvers fesztivál- Weöres 

Sándor versillusztráció
- megyei kiállítás díjazottja – Közlekedésbiztonság gyermek-

szemmel
RAFAEL VIRÁG – Süni csoport 

- megyei kiállítás díjazottja – Közlekedésbiztonság gyermek-
szemmel

Az Iciri-piciri Mesemondó verseny eredményei:
- CSÁNYI BOGLÁRKA – Breki csoport I. helyezett
- MEDVE DORKA – Breki csoport I. helyezett
- MOLNÁR NÓRA – BREKI csoport III. helyezett 

„Zöldovis” hírek

A nevelési év folyamán mindig igyekeztünk gyermekeink fi gyelmét 
a környezet felé irányítani. Növény- és állatfajok tisztelete, megbecsülé-
se; a szülőföld, a lakóhely az ehhez kapcsolódó személyek megismeré-
se, szeretete vezet el a környezettel való pozitív viszony kialakításához. 
Feladatunk: érzelmi nyitás a környezet felé, fák, növények védelme, 
ápolása, faültetés, állatvédelem, a hulladék helyes kezelése, egészséges 
táplálkozás, energiatakarékosság. Mindezek tudatosítása, saját lakóhe-
lyünkön való alkalmazása a célunk.

Óvodánkban a műanyag, papír és kupakok szelektív gyűjtéséhez 
megteremtettük a feltételeket. A szerves hulladékot komposztálóba 
raktuk. Ősszel segítkeztünk a lombhulladék takarításában. Kertünk 
gesztenyefáinak termését egy gyógynövényfeldolgozó cégnek továb-
bítottuk. Ismerkedtünk az év madarával, az év fájával és vadvirágával. 
Folyamatosan nyomon követtük hagyományokat, jeles napokat. Télen 
nagy fi gyelmet fordítottunk madaraink gondozására, etetésére. Számos 
madáretetőt és madáritatót helyeztünk el. A Víz világnapján (márc. 22.) 
városunk vizeiről szereztünk közvetlen tapasztalatokat. A Föld napján 
pedig udvarunk kiskertjeit és balkonjait ültettük be virágpalántákkal, 
növényekkel. Aktívan részt vettünk a városi szemétgyűjtésben. Május 
végén pedig a szülők segítségével csatlakoztunk a Kis Bálint Általános 
Iskola által szervezett papírgyűjtéshez. Terveink között szerepel, hogy 
szeptemberben újra hulladékgyűjtést tartunk, ezért kérjük a kedves 
Szülőket, ismerősöket, hogy ne dobják ki az otthoni újságpapírt, mű-
anyag palackot és kupakot.

Gyermeknapon

Május végén nagyszabású Gyermeknapot rendezetünk a Kistérségi 
Óvoda valamennyi gyermekének, s vendégül láttuk a hunyai óvodáso-
kat is. A délelőtt első felében mozgásos-ügyességi akadálypályák, vi-
dám feladatok, játékok és fi nomságokkal megterített asztalok várták a 
csemetéket. Ezután aktív részesei lehettünk a híres Kolompos együttes 
zenés műsorának. Az ovi udvarán hamarosan felpörögtek az új kismo-
torok és játék fűnyírók, amelyeket e szép nap alkalmából vettek birto-
kukba a gyerekek. Délután mindenki lufi val és labdával a kezében, vi-
dáman indult haza.  Szeretnénk megköszönni Dr. Csoma Antal Gáborné 
Ágika óvó néninek gyermeknapi ajándékait.

A Tropicariumban

A Budapesti Tropicarium Óceanáriumba tett kirándulásunk feled-
hetetlen emlékként él bennünk, ahová 2013. május 17-én utaztunk el 
a középső- és nagycsoportos kis Százszorszépekkel. Megcsodálhattunk 
egzotikus madarakat, selyemmajmokat, aligátort, sarkantyús teknősö-
ket és a világ minden tengerét képviselő színpompás halak ezreit.

Ebben a pár órában azonosultunk a természettel, élőlényekkel, 
amellyel erősíteni szeretnénk a gyermekek környezetbarát, növény-és 
állatvédő értékrendszerének kialakulását.

Köszönjük szépen a Százszorszép Óvodában járó gyermekek szü-
leinek egész éves aktív segítségét, támogatását. Kívánunk mindenki-
nek pihenésben és élményekben gazdag, szép nyarat!

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Százszorszép Óvodájának Nevelőtestülete

A Százszorszép Óvoda év végi eseményei



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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A védőszent újra a házon
A Szent Antal ház történetéről és viszontagságos sor-

sáról a korábbi számban írtunk. A védőszent 2013. június 
13-án 17 órakor ünnepi keretek között újra felkerült a ház 
oromzatára. Már 16 órától gyülekeztek a ház sorsáért aggó-
dók és mondták el többen közülük, hogy nagy megnyugvás 
számukra a szobor visszakerülése a fülkébe. Az ünnepség 
kezdetére csaknem félszáz ember érkezett. Várfi András 
polgármester köszöntötte a megjelenteket és elmondta, 
hogy a ház számára nemcsak egy történelmi emlék, hanem 
Kiszely Mártonhoz az adományozóhoz családi kötődése is 
van. Szonda István felidézte a ház történetét és felhívta a 
figyelmet Szent Antal tiszteletére, mely a huszonegyedik 
században különösen fontos szerepet tölthet be. Kiszely 
Márton áldozatkészsége mindannyiunknak példája lehet. Az 
elesettekről való gondoskodás, a szegények segítése és az 
embertársainkra való figyelés nélkül csak önző, egoistaként 
élhetjük életünket. Páduai Szent Antal üzenete a mai em-
bertelen világunkban még fontosabbá válik. 

Czank Gábor plébános megszentelte a felújított szobrot, 
mely felhelyeződött a fülkébe. Az ünnepségen részt vett Ivá-

nyi László tb. kanonok, hunyai plébános is. 
Bízunk abban, hogy a Szent Antal ház sor-
sa jobbra fordul. Sikerül megoldani a köz-
tulajdonba kerülést és akkor elkezdődhet a 
felújítás is. Többen kérdezték, hogy mi lesz 
a ház sorsa, milyen funkciót tölt majd be. 
Terveink szerint, ha sikerül megmenteni a 
pusztulástól a házat, akkor visszaépítjük 
a szobába eredetileg is lévő kemencét és 
folytatva az ősök hagyományát ünnepek-
kor kenyeret és kalácsot sütnénk a telepü-
lés rászoruló családjainak. De nemcsak a 
kenyeret adnánk a szegényeknek, hanem 
tudást is szeretnénk mellé adni. A sütő-
házban ingyenes kelt tészta készítő tanfolyamokat lehetne 
tartani, ahol egy mai fiatal édesanya elsajátíthatja a kemen-
cében készülő ételek és elsősorban a kelt tészták készíté-
sét. A tészta készítésen túl Szent Antalról, az endrődi kultu-
száról kiállítást rendeznénk majd be a másik helyiségben. 
A Szent Antal sütőháza mint kulturális emlék a zarándok 
turizmusnak egyik bázispontja lehet. A zarándok turizmus 
hazánkban egyre jobban éledő forma, amely városunkban 
is programokat nyújthat a zarándokoknak. Annyi értékes 
keresztény emléke van Gyomaendrődnek, amely segítheti 
a zarándokok városunkba érkezését. Nem beszélve arról, 
hogy már második éve városunkból indul a Szent László za-
rándoklat. 

A Szent Antal sütőház mellett folytatnunk kell a megkez-
dett feltáró és megmentő munkálatokat is. A kondorosi út 
mellett lévő egykori kálvária köveit ki kell ásni és biztos hely-
re szállítani, a Gyomavégi temetőben kiásott Fájdalmas Má-
ria szorbot restaurálva méltó helyen fel kell állítani. Ezekhez 
a munkákhoz szívesen fogadjuk a segítséget, akár fizikai, 
akár más formában. Hiszen csak összefogva tudjuk meg-
őrizni utódainknak őseink örökségét.

Dr. Szonda István, Pepelán Ferenc és Czank Gábor plébános Az ünnepségen részt vevők
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„4/265. sz. lelőhely EGEI HALOM, 
Víztorony (G. Nagy tanya volt). A határ 
délkeleti részén a békéscsabai ország-
út északkeleti oldalán, a Dózsa mgtsz. 
területén, majorjában van a lelőhely. 
Itt egy félkör alakú partos rész kíséri a 
Hármas-Körözs széles árterét. A ma-
jorba vezető úttól nyugatra víztorony 
alapozása közben 1976-ban 80 cm 
mélyen női csontvázat találtak. A csont-
vázat szétdobálták, így sem a korát – 
mellékletek nélkül – sem a sír tájolását 
nem tudjuk megállapítani. Az építkezés 
környékén szórványosan szarmata-ko-
ri töredékeket találtunk. 1974-ben már 
ugyanezen a területen Maráz Borbála 
régész késő bronzkori, kelta és szar-
mata-kori cserepeket, átégett és hamus 
foltokat fi gyelt meg.

4/266. sz. lelőhely EGEI HALOM 
Dózsa mgtsz. majorja. Vízvezeték ásá-
sa közben a kidobált földben néhány 
edénytöredéket találtunk, melyek kel-
ta koriak. Maráz Borbála 1974-ben az 
Egei halomtól északra 200 méterre a 
bikaistálló alapozó árkában sok őskori 
(neolit-, réz-, bronzkori) edénytöredé-
ket, állatcsontokat, átégett paticsdara-
bokat, hamufoltokat, hamurétegeket, 
kelta és szarmatakori cserepeket gyűj-
tött és fi gyelt meg.

4/272. sz. lelőhely ZSELLÉRFÖL-
DEK – Mezőgazdasági repülőtér. A 
határ keleti részén a körösladányi or-
szágút északi oldalán 1978-ban a gyo-
mai mezőgazdasági repülőtér építése 
közben csontvázas sírokra találtak. 
Goldmann György régész békéscsabai 
múzeumból azokat feltárta. Sajnos erről 
feljegyzést az adattárban nem találtunk. 
A felszínen szarmata-kori cserepeket 
találtunk.

4/274. sz. lelőhely ZSÓFIA major. A 
lelőhelyről 1864-ben egy XIV. századi 
kardgombot szolgáltattak be a Nemze-
ti Múzeumba. E kisebb kiemelkedésen 
terepbejárásunkon megfi gyelést nem 
tudunk tenni, mivel a hajdani Purgly 
kastély és a major épületek lebontásra 
kerültek s a felszínt ennek maradéka 
borította.

4/276. sz. lelőhely. TORZSÁS zug 
(1822. évi térképen még Tengeris zug, 
mert akkoriban itt termeltek először 
tengerit, még kerti növényként, e terü-
let kertnek lett kiosztva a kevés földdel 
rendelkező jobbágyoknak.) A községtől 
keletre a Hármas-Körözs egyik „lemet-
szett” holtága veszi körbe a területet. 
Az átvágás 34. sz. átvágás és innen 

kerültek leletek a Nemzeti Múzeumba. 
Sajnos ezeket a tárgyakat nem találtuk 
meg, s így az 1875-ben felvett jegyző-
könyv alapján ismertetjük (megjegyzés: 
1958-ban; „elvesztek” bejegyzés van 
a leltárkönyvben). Őskori agancskala-
pács, késő bronzkori bronz lándzsa-
csúcs, bronz lemezdudorok, bronzfi bu-
lák, vascsengettyű, kagylóékszerek és 
bronzfi bulák, gyöngyök, bronzkarikák, 
áttört bronz díszlap, díszpánt, bronz-
tükör, bronzcsat, karperecek, ezüst 
övpántok, övcsatok, láncocskák, ezek 
nagy valószínűséggel szarmata te-
mető sírmellékleteinek látszanak. Egy 
avar kori csont henger, talán tűtartó, 
és egy csont lapocska. Talán szarmata 
kori ezüst övpánt és gyöngyök, kagyló-
gyöngyök. Esetleg avar koriak; bronz 
szíjvégek, csatok, bronz hengerke. Ön-
tött bronzérem. Bronzlemezből kivágott 
lemezkék, talán avar kori övveretek 
bronzszegecskékkel. Átfúrt ólomkoron-
gok, bronzcsengettyű, szíjvégek, öv-
boglárok, bronzfüggő, övcsat, csiholó 
kovadarabja, bronz fülecske, mindezek 
szarmata és/vagy avar koriak. Csont-
fésű, vaskard pengéje, vaslándzsa, 
vaskés, kengyel zabla, nyílhegyek, 
vaspánt, egyrészük gepida, nagyobb 
részük avar kori. Több tucat vaskés, 
vaskard, vaspánt, vaskard fatokban, 
széles pengéjű, ezek leginkább avar 
kori sírmellékletek. Aztán Árpád-ko-
ri ék alakú, tokos „földmívelő eszköz”, 
vaskés, vaskapa, vas sarló, ekevasalás 
töredékek (íme, ékes bizonyítéka, hogy 
magyar honfoglaló eleink nem valami-
féle barbár-nomád rablóhorda vala, ha-
nem földmíveléssel /is/ foglalkoztak a X. 
században).

4/300. sz. lelőhely A KÖZÉPKORI 
GYOMA. A középkori Gyoma falu a mai 
település központjában a holt Hármas-
Körözs (ma falualji holtág) bal partján 
elterülő magasabb platón terült el. Nagy 
valószínűséggel középpontja a mai re-
formátus templom környékére esett. A 
terület teljesen beépített, s így terepbe-
járásra alkalmatlan.” Cs. Szabó István 
az 1980-as évek elején a Szabadság 
tér ref. templom északi oldalán a Körös 
Hotel előtt, a tornaterem-sportcsarnok 
földmunkái, alapozása alkalmával in-
nen őskori és Árpád-kori cserepeket 
gyűjtött, középkori cserepek inkább a 
városháza udvaráról és a Körös Hotel 
elől kerültek ki. Egy 1816. évi (Munká-
csy Múzeum Békéscsaba adattárában) 
térképen még jól látszik az a vízfolyás, 
mely a templom és ref. iskola között folyt 
bele a Körözsbe az akkori községháza 
előtt, híd is volt rajta. Ez a vízfolyás a 

mai városháza- téglahíd között sza-
kadt a Körözsbe. ennek neve akkoriban 
Danca árka volt, s ez lehetett a közép-
kori oklevelekben emlegetett Sárosér.”

Gyoma neve puszta személynévből 
keletkezett, de jelentése nem tisztázott 
(Cs. Szabó: Baskíriában van Gyoma 
folyó és Gyoma városkánál szakad be 
a Bjelaja folyóba, számos oklevélben 
előfordul a XI-XII. században mint sze-
mélynév, a Szinyei-Merse nemzetség 
őse Gyoma). Az erdélyi fejedelem őse-
inek az iktári Bethleneknek ősi bortoka 
Gyoma, és egy őstől származó Neczpáli 
nemzetséggel osztozkodva kerültek el 
Gyomáról Zsigmond király által harci 
érdemeikért kapott Arad- Temes- és Za-
ránd megyei birtokaikra. Mindenszentek 
tiszteletére emelt temploma Gyomának 
valahol a mai református templom vagy 
a városháza helyén állhatott. Erről és 
az idén kétszáz esztendős református 
templomunkról bővebben következő 
írásomban számolok be érdeklődő ol-
vasóinknak. Aki bővebben érdeklődik 
községünk gazdag régészeti lelőhe-
lyei iránt, azoknak továbbra is ajánlom: 
„Magyarország régészeti topográfi ája 8. 
Szarvasi járás IV/2. (Akadémiai Kiadó 
Budapest, 1989. Gyoma 186-281. old.)

Cs. Szabó István

Régészeti lelőhelyek Gyoma nagyközség területén X.

A víz az Úr!
(írta: Benke Mária)

Napok óta esik, elpusztít mindent,
házat, vetést, s valamennyi kincset.
Emberek ezrei éjt nappallá téve,
mentik a menthetőt, mindent félre téve…

Jön az árvíz, s elmossa az utat,
Embertársaink nem használhatják a kutat.
Szennyezett az is, kétségbe esnek,
a sok esőzésnek Ők áldozatul estek…

Emberségből példát most mutatnak,
együtt mentik javaikat, összefognak!
Otthonaikat féltő „kis-emberek”
fájdalmas látni, nincs hová menjenek…

Kétségbe esve kémlelik az eget,
szomorúan látják a sötét felleget.
Megint esőt hoz, mondják keseregve,
imádkoznak az Istenhez esedezve…

Szűnik tán’ a vihar, s az esőzés,
békésebb időt jósol az előrejelzés.
A teremtő az esdő imát meghallgatta,
a verőfényt, napsütést csakis Ő adhatja…

Vecsés, 2010. június 3.
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Június első hétvégéjén befejeződött 
a 2012-13. évi Megyei I. osztályú labdarú-
gó-bajnokság. 

Az őszi szezon nagyon jól indult, a 
közepéig jöttek az eredmények, úgy tűnt 
jól összeállt a csapat. A második részben 
azonban megtorpant a gárda és hét for-
dulóban mindössze egy pontot sikerült 
begyűjteni. Ezzel a hullámzó teljesítmény-
nyel a tabella alsó harmadában végzett a 
csapat. 

A téli felkészülés felemásra sikerült, az 
edzéseket még meg lehetett tartani, de 
több edzőmérkőzés is elmaradt a kedve-

zőtlen időjárás miatt. 
A tavaszi szezon egészen kaotikussá vált a márciusi közepén kez-

dődött és három hétig tartó rendkívüli időjárás miatt. Ez alatt a három 
hét alatt nem lehetett mérkőzést játszani a pályák használhatatlansága 
miatt. Mindezt még tetőzte, hogy az edzőnk a sikertelen tavaszi rajtot 
követően felállt a felnőtt csapat kispadjáról. Az edzőt a Toldi Balázs, 
Farkasinszki László kettőssel sikerült pótolni, akik már vezették a csa-
patot hasonlóan nehéz helyzetben, igen jól. A sok elmaradt mérkőzést 
a későbbiekben szerdai napokon kellett bepótolni, mert a bajnokság 
végét nem lehetett módosítani. A szerda – szombat ritmus a munka-
végzések mellett igen fárasztóvá vált, mindez sajnos az eredményessé-
gen is meglátszott. Nagyon hullámzó teljesítményt nyújtott a csapat, 
sokszor még egy mérkőzésen belül is. Voltak igazán jó eredmények, de 
bizony nem egy mérkőzés felejthetőre sikeredett. A bajnokság egészére 
a nagyon sok kihagyott helyzet volt talán a leginkább jellemző. Pozití-
vumként lehet értékelni, hogy a hullámzó teljesítmény ellenére sikerült 
megtartani a Megyei I. osztályú tagságot, ami minimális célul volt kitűz-
ve a csapat számára. A két fi atal edző sajnos elfoglaltságára hivatkozva 
nem vállalta tovább a csapat vezetését, így az új szezonra a vezetőség-
nek új edző után kell nézni. Köszönet Toldi Balázsnak, és Farkasinszki 
Lászlónak, hogy vállalták a nem mindennapi feladatot, és becsületesen 
helytálltak. Jelenleg is folynak a tárgyalások a csapat edzőjét illetően. 

A 2013-14. évi bajnokság augusztus 10-én kezdődik, ennek megfe-
lelően július elején meg kell kezdeni a felkészülést a bajnokságra.

A csapatok szezon végi helyezései:

Felnőtt csapat:
3. Gyomaendrődi FC  30 mérk.  9 győz.  5 dönt.  16 ver. 36-59  32 pont

U-19 csapat:
6. Gyomaendrődi FC 30 mérk. 11 győz. 10 dönt.  9 ver. 45-43  43 pont

U-16 csapat:
11. Gyomaendrődi FC 22 mérk. 6 győz. 0 dönt.  16 ver.  31-62 18 pont

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei:     

2013. 06. 01.  Gyomaendrődi FC – OH. Rákóczi Vasas SE     0 : 2
                          G.: --
                          Ifi .:   4 : 1    G.: Dávid I.(2), Oláh R., Burai T.      
A bajnokság utolsó fordulója már mindkét csapat számára tét nél-

küli volt, de a hazaiaknak egy győzelem szép búcsú lehetett volna a 
közönségtől. Ennek megfelelően kezdték is a mérkőzést, helyzeteket 
alakítottak ki, de mint több mérkőzésen is ebben a bajnokságban saj-
nos azok sorra ki is maradtak. Kiegyenlített, gól nélküli játékot hozott 
az első félidő. A második félidőt a vendégek kezdték jobban, öt percen 
belül megszerezték a vezetést is. Ezt követően kitámadott a hazai csa-
pat, megpróbált egyenlíteni, de a helyzetei ismét kimaradtak. A félidő 
közepe kissé „paprikássá” sikerült, a végeredmény kettős kiállítás lett. Az 
utolsó öt perc ismét eseménydússá vált, meg nem adott hazai gól, szó-
váltás a játékvezetővel, aminek eredménye ismét hazai kiállítás, majd 
vendég gól zárta a mérkőzés végét. Kiegyenlített mérkőzésen a jobb 
helyzetkihasználásának köszönhetően a vendégek elvitték a mérkőzés 
mindhárom pontját.

Fülöp Zoltán

Véget ért a labdarúgó-bajnokság 

Menyasszony búcsúztató

Mielőtt itthagynánk ezt a tisztes házat
Illő Isten s ember előtt elbúcsúzni híven
Kedves menyasszonyunk is szólna,
de nem tud látom bús ajkáról.
Ezért hát elmondom én helyette
a mondókát, amit ő gondol.

Kedves édesapám, a szót hozzád fordítom.
Búcsúzó beszédem zokogva indítom.
Légy szerető apám; bár nem élek veled.
Áldja meg az Isten minden lépésedet.

Kedves édesanyám, tehozzád beszélek.
Szívemben igen nagy fájdalmat érzek.
Neked köszönhetem, hogy élek e földön,
Az Isten megáldjon örökkön-örökkön.

Kedves testvérek, rokonok, barátok,
Tőletek is sok szeretettel elválok.
Kísérjetek az Isten házába,
Kérjetek rám áldást életem napjára. „Vivá!”

Leves köszöntő

Íme itt is vagyok már az első adaggal
Gőzölgő tyúkleves van ebben a tálkában
Nosza muzsikusok, hadd szóljon a himnusz,
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Sült hús köszöntő

Behoztam a kakast egész tarajával,
Hogy ne kapargáljon a szomszéd tyúkjával.
Finomra van sütve ezen pecsenye,
A szorgos szakácsok dicséretére.

Birkapörkölt köszöntő

Büszke volt a kos, de megadta magát,
Amikor meglátta a szakács bárdját.
Szép apróra vágva idehoztam néktek,
Széles jó étvággyal belőle egyetek.

Bor köszöntő

Mikor Noé apánk Isten parancsára,
Vízözön elől futott a bárkába.
Minden állatból vitt egyet-egyet,
De legbölcsebben azt tette,
Hogy ezt a nemes vesszőt ki nem felejtette.

Torta köszöntő

Tiszta fehér lisztből készült e sütemény,
Cukorral vegyítve nem is olyan kemény.
Kívül-belül mázzal van bekenve,
Jó étvággyal egyetek belőle.

Újasszony köszöntő

Kedves menyasszonyunk letette fátylát,
Felvette helyette asszonyi ruháját.
Derék új emberünk csak erre várt,
Hogy megforgathassa asszonyát.

Most pedig arra kérek mindenkit,
Táncoljon vele egy kurtát.
Csak arra vigyázzon, le ne tapossa
az új asszony cipője orrát.

Papp László (Hunya) elmondása szerint lejegyezve

Lakodalmas vőfély köszöntők
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Biczó Tamás rajza, 1956

 Tisztelt Kanonok Úr!

Nagy örömmel olvastam „A Jóisten látta” című emlékkötetet, mely 
Tímár Máté költő, író születésének 90. évfordulójára jelent meg. Tímár 
Máté szeghalmi öregdiákot az 1980-as évek elejétől ismerhettem meg 
személyesen. Úgy emlékszem Rá, mint egy zárkózott, szűkszavú, mindig 
elmélkedő emberre, akitől halála után Budapesten, a Szent Gellért-temp-
lomban vettem végső búcsút a szeghalmi Öregdiákok Baráti Körének ne-
vében.

Az igazi Tímár Mátét valójában az Emlékkötetből ismerhettem meg, 
aki ténylegesen igaz ember volt.

Levelemben ezúton szeretném megköszönni az Emlékkötet szer-
kesztőjének, Dr. Szonda Istvánnak a lelkiismeretes munkáját, aki olyan 
szakszerűen állította össze a könyv szerkezetét, tartalmi mondanivalóját, 
hogy az az olvasót olyannyira magával ragadja, hogy le nem tudja tenni 
azt, amíg végig el nem olvasta.

A könyv olvasása során – többek között – mély együttérzéssel töltött 
el a néhai szeghalmi öregdiák, Tímár Máté érzése és értékítélete, mely őt 
egykori iskolájához, a Péter András Gimnáziumhoz fűzte.

Ismételten lapozgattam az Emlékkötetet, és támadt egy gondolatom, 
melyet szeretnék Önnel megosztani. A könyv 20. oldalán lévő fénykép 
(6. ábra) egykorú színhelye, jelenleg nagyjaink: Móricz Zsigmond, Szabó 
Pál emléktábláinak helyszínévé vált. E helyen, én személy szerint szíve-
sen látnám Alma Materünk egykori öregdiákjának, Tímár Máté költő, 
írónak az emléktábláját is, aki egykor ennek az iskolának a falai között 
tanult.

Ugyancsak olvastam a Gyomaendrőd városának társadalmi, kultu-
rális, hagyományőrző folyóiratát. 

E folyóiratból értesültem arról a sajnálatos hírről, hogy a múlt évben 
Sztanyik B. László, a szeghalmi Öregdiák Baráti Körének nagy tisztelet-
ben álló öregdiákja eltávozott közülünk. Nyugodjon békében!

Utoljára, de nem utolsó sorban a Főszerkesztő úrnak gratulálni sze-
retnék a színvonalas, sokoldalú, sok-sok információt, programot nyújtó 
városi folyóirathoz, mely e nehéz gazdasági, társadalmi, természeti csa-
pásokkal teli helyzetben mindenképpen hitet, reményt, szeretetet és fel-
üdülést, kikapcsolódást nyújt az olvasónak.

Budapest, 2013. június 15.
Tisztelettel:

Borbola Györgyné
Pedagógusnapi köszöntő 

Június első hétvégéje 1951 
óta ünnep: pedagógusnap. Nem 
valami fontos, kitüntetett, han-
gos ünnep. Nem is kell, hogy 
az legyen. Csak egy lehetőség, 
hogy a gyermek és a szülei 
megköszönjék az óvónéninek, 
tanárainak, hogy sokat dolgoz-
nak értük. 

Régebben a pedagógusnap 
mögött komolyabb állami ün-
nepek is voltak. Manapság ezen 
a napon kis műsorral köszöntik 

a gyerekek, a diákok oktatóikat, nevelőiket. 
Mindenkinek eszébe jut ilyenkor az óvoda, az iskola, a bal-

lagás, a diploma. A lecke és dolgozatírás, a dicséret és a feddés. 

A pedagógusi munkát a csendes esőhöz lehet hasonlítani. A 
csendes esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a földben megbújó 
magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később ezért 
aztán - akár szárazság idején is - képesek termőre fordulni. 

A Földön minden ember sokat köszönhet a pedagógusainak. 
Akinek szerencséje van, az élete, tanulmányai során legalább 
egyszer találkozik egy olyan pedagógussal, aki valamit meg-
mozdít benne, aki olyat mutat tettével, cselekedetével, tudásával, 
hogy az akár a diák egész életét meghatározza.

 54 év várakozás

Az 56-os forradalom a Keresztény Magyarországért harcolt és egy 
hét alatt meg is nyerte, mert az egész ország népe azt akarta.

A katonaság, rendőrség, mind a forradalom mellé állt, csak az ÁVH 
maradt a kommunista kormány mellett, amit a forradalmi erők egy hét 
alatt felmorzsoltak.

Kádárnak az oroszokat kellett segítségül hívni. A harcokban sok 
fi atal meghalt (a pesti srácok), életüket áldozták a Keresztény Magyar-
országért. Az idegen túlerő leverte az 56-os keresztény, magyar forra-
dalmat, merthogy nyugatról semmi segítséget nem kaptunk.

1956 után kegyetlen terror következett.
Sokakat kivégeztek, bebörtönöztek, internáló táborokba menesz-

tették a forradalmistákat. Több, mint negyedmillió pedig, hogy életét 
mentse, menekült nyugatra.

De a Keresztény Magyarország tüzét nem lehetett kioltani. A szikra 
ott izzott bent.

Hiába jöttek a tankok és utánuk a bankok, a szikrát többé kioltani 
nem lehetett. Igaz, hogy 54 évet kellett várni, míg megérjen a robba-
násra, de megjött a kétharmados Keresztény Magyarország 2010-ben, 
a Fidesz és a Kereszténydemokrata Kormány győzelmével.

Örülök neki, hogy megélhettem, igaz, hogy a 90. évemet taposom, 
de nem állhatunk meg a győzelemnél, a harcot tovább kell folytatnunk, 
mert most olvastam az emigráns újságban, a Nemzetőrben, hogy a Ró-
mai Pápának is azért kellett lemondani, mert Brüsszelből megtámad-
ták. Hát nekünk, magyaroknak ezt a Brüsszelt is fel kell szabadítani, 
hogy Európa visszataláljon az ősi, keresztény gyökereihez.

Tehát új harcra fel, keresztény magyarok!
Karczin Ferenc

Olvasóink írják...
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Dupla siker a Mesélj Európa döntőjében

Május 27-én került megrendezésre a Mesélj Európa angol nyelvi vetél-
kedő március óta tartó versenysorozatának döntője Kecskeméten, a Kato-
na József Könyvtárban. A döntő eredménye minden várakozást felülmúlt, 
mindkét csapatunk első helyen végzett a rangos mezőnyben. Jutalmuk 
egy-egy értékes Európáról szól könyv, toll, pendrive, Európai Uniós kár-
tyajáték és sok más angol kiadvány, na és persze a versenyzés élménye a 
békéscsabai elődöntőben, majd a döntőben.

Hatodikos csapatunk utolsóként lépett színpadra. Ismét nagy hatást 
gyakoroltak a zsűrire, akik nagy elvárással tekintették meg az osztrák nép-
mesét. Értékelésükben kiemelték a kiváló csapatmunkát, a kreatív ötlete-
ket, a játék örömét, a remek színváltásokat, és nem utolsó sorban a szép 
angol kiejtést. 

Nyolcadikosainkban nagy volt a bizonyítási vágy, hiszen utoljára ve-
hettek részt ezen a versenyen. Bognár Nóra és Kulik Adrienn már negyedik 
éve erősítette a csapatot, ehhez külön gratulálunk nekik. A produkció re-
mekül sikerült. A dán sporttörténelem legfontosabb eseményének feldol-
gozása új színt vitt az előadások sorába. Ismét a kreativitás, az összhang, az 
újszerűség és az angol nyelv magas szintű használata fogta meg a neves 
zsűri tagjait. 

Végül úgy döntöttek, hogy mindkét csapatunk első helyezést érdemel.
A hatodikos csapat tagjai: Dudics György, Orbán Renáta, Paróczai Ger-

gő, Vaszkó Ágnes, Wéber Dorina. 
A nyolcadikos csapat tagjai: Bognár Nóra, Derzsi-Kovács Szávitri Virág, 

Kurilla Zoltán, Kulik Adrienn, Székely Péter.
Gratulálunk a győzteseknek!

Kellemes délutánok

Diákjaink sikeresen szerepeltek a Kis Bálint Általános Iskola szervezé-
sében ,,Körösök mentén” címmel meghirdetett tanulmányi versenyen. Az 
iskolák korcsoportonként négyfős csapatokat állítottak ki, melyek a hely-
színen vegyes csapatokká alakultak. 

Érdekes és egyben játékos feladatokon keresztül a tanulók felfedez-
hették a Körös - Maros Nemzeti Park értékeit. Megtapasztalták a közös, 

A szövegelők örültek az ajándékkönyveknek

Búcsúznak a ballagók

együttes munka örömét és hasznosságát. Az eredményhirdetés mindenki 
számára örömmel zárult, hiszen a szervezők itt is, akárcsak a verseny egé-
szén, törekedtek a sportszerűségre és a játékosságra.

Iskolánk tanulói ebben az évben is nagy szorgalommal vettek részt 
a Határ Győző Városi Könyvtár által kiírt több fordulós „Szövegelő” verse-
nyen. A levelezős fordulókban legjobban teljesítő gyerekeket meghívták 
a könyvtárba egy nagyon jó hangulatú, együttműködést, közös gondolko-
dást igénylő versenyre.

A 2-3. osztályosok vegyes csapatokban feladatlapot oldottak meg. A 
nagyobbak feladataik megoldása után mesék dramatizálásával szórakoz-
tatták a kisebbeket. A jutalmul kapott könyveknek nagyon örültek a gye-
rekek.

Ballagás

Színes lufi kat röptettek az ég felé búcsúzó nyolcadikosaink, jelezve, 
hogy ők is szárnyra kelnek. Farkas Zoltánné igazgatónő kedves szavakkal 
búcsúzott el a 67 végzős diáktól és a legeredményesebbeket oklevéllel, 
könyvvel jutalmazta. Kiemelte kiváló sportolóinkat: Dudás Rékát, Nagy 
Csillát, Papp Károlyt és Nagy Sándort. Az idén Gergely diák-díjat kaptak: 
Kurilla Zoltán, Derzsi-Kovács Szávitri Virág, Kulik Adrienn, Bognár Nóra és 
Csapó Elek. A végzősök nagyon szép műsorral búcsúztak el az iskolától. 

A szülői munkaközösség tagjainak virággal köszönte meg munkájukat 
az intézmény vezetője. 

Tanévzáró 

Farkas Zoltánné igazgató kö-
szöntője után Rácz Józsefné gyer-
mekfelügyelőnek köszönte meg 
több évtizedes munkáját nyugdí-
jazása alkalmából.

Fekécs László tankerületi igaz-
gató Pedagógus Szolgálati Emlék-
érmet adott át Lehóczkiné Tímár 
Irén és Nótári Józsefné nyugdíjba 
vonuló pedagógusoknak. Irénke 
a városi pedagógusnapi ünnep-
ségen Gyomaendrőd Város Neve-
lésügyéért kitüntető oklevél elis-
merésben részesült. Gratulálunk 
és köszönjük lelkiismeretes mun-
kájukat.

 Gyomaendrőd város jó tanu-
lója, jó sportolója kitüntető címet 
Soczó Rebeka és Vaszkó Ágnes 
kapta Várfi  András polgármester-
től.

52 kitűnő diák a tankerület 
igazgatójától vette át jutalmát, és 
sokan kaptak oklevelet tanulmá-
nyi eredményükért, szorgalmukért, példamutató magatartásukért és kö-
zösségi munkájukért. 

A nagylaposi Birka Csárda által meghirdetett rajzpályázat nyertesei 
Hartman Dóra és Gyuricza Zsófi a lettek. Jutalmuk egy-egy családi vacsora. 

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

Nyolcadikosaink is elsők lettek az angol nyelvi versenyen

Lehóczkiné Tímár Irén Pedagógus 
Szolgálati emlékérmet kapott
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Benke Mária:
Tavasszal a kertben… 

- a változás -

Kellemes, langyos szél fújdogált, nagyanyó kiment 
a kertbe gyönyörködni a reggelben. Csend, béke, jó 
levegő volt, egy-egy kakas kukorékolt csak. Nézeget-
te a csodálatos rügyfakadást, a tavaszi virágok színes 
kavalkádját. 

Egy rigó szorgalmasan gyűjtögette a fészekrakáshoz 
szükséges apró ágakat, őszről maradt avardarabo-
kat… Lábujjhegyen óvatosan bement az unokája szo-
bájába, ahol a kislány még mélyen aludt. Csodálattal 
nézte egy ideig, majd kiosont, becsukta az ajtót és a 
reggeli teafőzéséhez készülődött, mikor valaki átölelte 
a derekát.

- Nagyi, nagyi – mondta álmosan – én kakaót kérek.
- Jól van csillagom – azonnal készítem, gyorsan bújj 

vissza az ágyba, a tavaszi reggelek még picit hűvösek…
A gyermeket nézte, ahogy az álommanó épp csak 

elhagyta, és kis borzos haján, rózsaszín arcocskáját 
még ott volt az éjszakai alvás nyoma.

- Milyen gyönyörű – gondolta, és egy szempillantás 
alatt felnőtt lesz…

- Hiába, a változás megállíthatatlan – mondta csak 
úgy maga elé halkan.

Nem rég még Ő is szép fiatal volt, most meg már 
nagymama, hogy múlik az idő? – elszalad velünk az 
élet - elmélkedett -, minden megváltozik. De jó is len-
ne konzerválnunk azt, ami jó, mint mikor nyáron a gyü-
mölcsöt leszedjük, és befőttnek eltesszük az üvegekbe, 
akkor megmarad olyannak, amilyen, nem változik… 
gondolkodott el rajta.

- Mennyi butaság jár a fejemben – mondta – meg-
rázta a fejét és elkészítette a pici lánynak a kakaót, egy 
finom pirított zsemlével, mert azt szerette, ágyba vitte 
neki a reggelit, mert kényeztetni akarta.

- Köszi, Mamácskám, te vagy a legjobb nagymama 
– mondta hízelegve a kislány, és egy puszit nyomott a 
mamája arcára. Mama persze elolvadt az örömtől. 

- Mesélj nekem valamit! – kérlelte.
- Mit meséljek?
- Valami igaz történetet, azt úgy imádom.
- No, jó – mondta a mama – képzeld el Marcsikám, 

ma reggel elgondolkodtam a változáson, az évszakok 
az időjárás és az élet mindenféle változásán. Például 
azon, hogy Te nem rég születtél, mintha tegnap lett 
volna, és már óvodás vagy, sőt jövőre már iskolába 
mész… mennyi változás, hogy rohan az idő. Majd hirte-
len elhallgatott.

- Mondj valamit a változásról – kérlelte Marcsi.
- Gondold csak el, hogy nemrég még havat taka-

rítottunk, nevetgélve hógolyóztunk, most meg rügyez-
nek a fák, nyílnak a kis tavaszi virágok, a rigók fészket 
raknak, hogy az új jövevényeknek legyen hol megszü-
letniük. Ez mind a változást bizonyítja. Ma reggel is meg-
figyeltem egy rigót, hogy milyen szorgalmasan hordta 
a fészeképítő anyagot egy fára, mikor kész lesz, a párja 
tojásokat rak és ül a fészkén, majd kikelnek a picik, ete-
tik őket, gondoskodnak róluk, azután ha elég erősek, 
kirepülnek és megtanítják mindenre, ahogy téged is ta-
nít anya és apa.

- Meg te! – válaszolta a kislány.
- Igen, meg én is, amire csak tudlak, megtanítalak, 

aztán a nagy változás közben felnőtt nagylány leszek, 
Te is családot alapítasz és neked is lesznek gyermeke-
id…

- Nagyi! – azok is a te 
unokáid lesznek?

- Nem, nem, azok 
már a dédunokáim lesz-
nek – mondta nevetve a 
mama.

- Nagyikám! – mesélj 
még a rigókról.

- Mit meséljek?
- Mindent, amit tudsz 

róluk, kéééérlek!
- Jól van. Tudom, 

hogy egy rigópár több-
ször is költ kisrigókat 
egy évben, hogy a rigó 
mama 5-6 tojást is tojik, 
és többnyire kikölti. Azt 
is tudom, hogy rövid idő 
alatt megy ez a folya-
mat végbe. A fészek-
készítés után pár napra 
megtojja a tojásokat, 
kb. két hétig ül rajtuk, és 
kikölti. Azután 10-15 na-
pig a rigószülők hordják 
a pici csemetéiknek az 
élelmet, s mikor elérke-
zettnek látják az időt, elkezdik csirregve hívogatni őket, 
majd megtanítják repülni és önálló élelemszerzésre.

- Juj, de érdekes ez a változás Mami, majd én is meg-
tanulok önállóan bevásárolni és főzni is magamnak?

- Bizony kicsikém, úgy lesz… - válaszolta szeretettel a 
mama.

- Most mi van a rigókkal? – kérdezte hirtelen Marcsi.
- Egyik másik ül a fészkén, a harmadik pedig még 

csak most rak fészket…
- Hamar felkelek és nézzük meg, jó? – kérlelte a kis-

lány.
- Rendben, menjünk…
Marcsi megmosakodott, felöltözött és futva ment 

a virágos kertben, kiskezével megsimogatta a virágok 
szirmait.

A mama csalogatta, hogy csendben, óvatosan kö-
zelítsék meg a kerítésnél lévő bokrokat, mert ott már 
kikeltek a rigó fiókák, és ha szerencséjük lesz, meg is 
nézhetik őket. Mikor odaértek épp a rigópapa érkezett, 
leszállt a bokron lévő fészek szélére, sok kis éhes csőr 
tátogott, ő próbálta igazságosan adagolni, amit hozott 
nekik, majd huss, megint elrepült, és nemsokára ismét 
hozta a következő adag finom falatokat. A rigópalán-
ták folyamatosan ettek, csipogtak. Mama felemelte a 
kis unokáját, hogy beláthasson a fészekbe… 

Néhány nap elteltével egyik reggel a kislány kérte, 
hogy menjenek és köszöntsék a rigócsaládot… Elindul-
tak a kert végébe a bokorhoz, és csak az üres fészket 
találták. A kicsi Marcsi elsírta magát.

- Mamikám! – Hol vannak?
- Kirepültek! – volt a válasz.
- De hát el sem köszöntek – hüppögött a kislány…
- Ne szomorkodj, ez az élet rendje, a változás – 

mondta elgondolkodva a mama, - látod erről beszél-
tem neked, minden és mindenki állandóan változik…

- Mami – válaszolt komoly képpel, dacosan a kislány 
– én nem szeretem a változást, én nem akarom. - Dob-
bantott a lábával. 

- Azt akarom, hogy minden maradjon olyan, ami-
lyen most… Érted mami?

- Értem kicsim, de azt nem lehet. Nem lehet megállí-
tani az időt. Képzeld, ha lehetne, akkor te mindig ilyen 
kicsi lány maradnál…

- Nem baj, akkor sem akarom a változást – mondta 
a gyermek ellentmondást nem tűrő hangon, szája le-
görbült, majdnem elsírta magát...

Mamája vigasztalta, magyarázta neki az élet nagy 
kérdéseit, ölbe vette, dédelgette, majd ringatására 
Marika csendben álomba merült…
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Sokszínűek vagyunk

Az idei Kis Bálint Napok mottója: Ünnepeljük együtt a sokszínűsé-
get! És valóban változatos, érdekes, derűs programok vártak diákokra, ta-
nárokra, szülőkre egyaránt a Kis Bálint Általános Iskolában.

2013. június 10-én a meghívott előadók rendhagyó órájával kezdő-
dött a programsorozat, amelynek témája rendkívül széles skálájú volt - 
irodalom, történelem, színészet, környezetkultúra, egészségtan, vitakul-
túra, zene közül választhattak a tanulók. Az előadások után következett a 
Kis Bálint emlékünnepség, az irodalmi színpad és az énekkar tagjai az 
iskola névadójának tiszteletére lírai műsorral készült. Ágostonné Farkas 
Mária igazgatónő beszédében hangsúlyozta a tanár – diák kapcsolat har-
monikusságát, folyamatosságát. A Hősök úton lévő kopjafánál helyezték 
el a diákok az emlékezés koszorúit. Kiderült az is, ki lett az idei Kis Bá-
lint-díjas felnőtt és diák kategóriában. F Nagy Lajosné iskolatitkár és 
Deli Csenge 8. b osztályos tanuló kapta a névadóról elnevezett díjat. 
A Diákönkormányzat nevében Kónya Márta tanárnő és Kereki Irén taní-
tónő további díjakat adott át. Az év pedagógusa - díjat Hunya Jolán 
tanárnő vehette át. Az év diákja: Czikkely Hanga lett, az év szülője pe-
dig: Szabóné Farkas Beáta. Legjobb közösség – díjjal jutalmazták: a 4. 
b osztályt. Kiosztásra kerültek a Darvas Tibor Mese – és rajzillusztrációs 
versenyzők, valamint a Berenak Ottónéról elnevezett Szépíró versenyzők 
jutalma is. Az idei tanévtől egy új díjjal gazdagodott a Kis Bálint Általá-
nos Iskola tanulóifj úsága: minden évben az a sportoló kaphatja meg a 
Halász István – díjat, aki méltó rá! Halász István – díjat kapott: Tímár 
Dóra 8. b osztályos tanuló, a Kajak Sportban nyújtott kiváló teljesítmé-
nyéért. A sok szép értékes díj után baráti beszélgetésre és állófogadásra a 
Gyomaendrődi Járási Hivatalban került sor. Délután a következő szabad-
idős foglalkozások közül választhattak a gyerekek: íjászat, kenuzás, lovas 
kocsikázás, aszfaltrajzverseny, táncház, kézműves foglalkozás. A második 
nap Gyomaendrőd utcáin, terein a Kis Bálint- próba zajlott, az osztályok 
vetélkedtek egymással, majd a Diákközgyűlésre került sor Kónya Márta 
tanárnő irányításával. A délután hagyományosan a népszerű Családi nap 
jegyében telt. Sportvetélkedő, Meg a sztár gála, sok játék, zsákbamacska 
és fi nom ételek, italok tarkították a színes programot. A gyerekek kérésére 
Majka és Curtis koncertjével zárult a vidám este.

Köszönetünket fejezzük ki az alábbi támogatóknak:

Kis Bálint Általános Iskola tanárai, dolgozói
A Szülői Munkaközösség
Kis Bálint Általános Iskola „Gyermekekért Alapítványa”
Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatal
Gyomaendrőd Járási Hivatal
Körösmenti Íjfeszítő Egylet
Köröskajak Egyesület
GYÜSZTE
Aranysólyom Dobkör
Pájer Pékség
Németh Kft.
Gyomapress Kft.
 Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Körösmenti Táncegyüttes
Mokaszin Kft.
Hajdú Zoltánné egyéni vállalkozó
Papp László

Kis Bálint-próbán az alsósok

7. c. a Kis Bálint próbán

Meg a sztár gála

Sikerek a matematika versenyen 

A Kis Bálint Általános Iskola tanulói egész tanévben részt vettek 
a békéscsabai Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Körösök Vidé-
ke Egyesület által meghirdetett levelezős matematika versenyen.
A legjobb eredményt elért tanulókat egy közös megmérettetésre 
hívták, ahol iskolánk diákjai a következő, kitűnő eredményeket érték 

el: Bödör Balázs a hetedikesek, Varjú Dániel pedig ha-
todikosok mezőnyében végzett a megyei első helyen.
Felkészítő nevelők: Palicskáné Szegedi Katalin és Fekécs 
Éva.
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Rónay György (1913-1978):
Szerápion legendák I.

Két férfi lépkedett a tengeren. Az egyik 
lassan, biztosan; mellette – fél lépéssel elma-
radva, és mintha nem bíznék magában, kap-
kodóbban, néha bokáig lemerülve, el-elfúló 
lélegzettel – a másik (vagy a mása). 

Mögöttük végtelen víz, előttük végtelen 
homok. 

Talpuk alá a föveny úgy simult akár a víz, 
puhán és selymesen. 

Két kő volt ott – csak két kő, semmi más – mélyen beásva a ho-
mokba; kerek, tömzsi kövek, amikhez hajók kötelét hurkolták valaha, 
mikor még hajók jártak erre. 

Leültek a kövekre; előttük végtelen víz, mögöttük végtelen ho-
mok, mindkettő enyhén fodrozódva, éppen csak annyi különbséggel, 
hogy a tenger mozgékonyan, a homok mereven. 

Ültek és hallgattak. Nézték a tengert. 
Aztán – órák vagy napok múlva, mindegy – aki a társa volt (vagy 

mása volt) annak, ki elsőül lépett a partra, kezét egy kissé megemelte, 
olyképp, mint aki tétován nemlétező madár után mutat a messzeség-
be. 

Ki elsőül lépett a partra, lehunyta a szemét, mintha látná a ma-
darat. 

– Szólhatsz, Szerápion.

Mit ér, hogy itt vagyunk, ha nem tudjuk, hogy hol vagyunk?

– Annyit, hogy végül mégis itt vagyunk. 
A célnál? Nem tudom. A cél, Szerápion, 
sokszor maga az út, de csak ha nem 
céltalan; s minden célból, ha valóban 
cél volt, mindig új út vezet tovább. 
Úton vagyunk. Azt hiszem, épp elég,
ha ennyit tudsz. A többi csak lidérc 
és délibáb, Szerápion.

Megállás soha nincs?

– Megállás? Nem tudom, mit értesz 
megálláson, Szerápion. Aki úton van, áll. Csak az áll igazán, 
aki úton van. Aki egyszer eltökélte, 
hogy útnak indul, attól fogva áll. Magában, mélyre gyökerezve, 
s minden lépéssel még mélyebbre. Úgy halad, hogy 
haladtában, valahol, mozdulatlan. Hogy nőttön nő valami titkos 
központ felé, míg lép, előre mindig, 
a titkos Cél felé. S a kettő 
végül, valahol összeér. Saját magába ér, 
ha célhoz ér, Szerápion. 
S amíg 
ülünk s nézzük a tengert, a mozgót és a mozdulatlant 
(bár a mozgó is mozdulatlan, s a mozdulatlan is mozog) – 
amíg ülünk, mondom, egyben megyünk is, ha a csöndet 
halljuk, s látni tudunk, ott, ahol semmi sincs 
mások szerint, világokat, Szerápion. Mit tudhatod, a szem, 

mely mint a szobroké, üresen néz a végtelenbe, 
kőmereven és mozdulatlanul (úgyhogy hiába löksz felé 
öklöt, követ vagy bármi mást, hogy megvakítsd vagy 
reflexeit próbáld: pillája meg se rezzen) – mit tudod, 
mit lát a szobrok élő kőszeme, s egyáltalán hová 
tekint: a távolba, vagy befelé? Halad, 
és figyeli a belső lépteket. 
Mindig a belső lépteket 
figyeld, míg álltodban haladsz, s haladva állsz, Szerápion.

Magányosan?

– Talán. Ha úgy tetszik, magányosan. De mielőtt 
felelnél, tudnod kell, mi a magány, Szerápion. 
Nézheted börtönnek, s rácsain nem fog semmi ráspoly, 
s nézheted úgy, hogy végtelen szabadság. 
Nézheted sivatagnak, amelyben körbejársz a szomjan pusztulásig, 
s erdőnek, melyben egyetlen zöld tengerré simítja 
a sok külön lombot a szél. S ha akarod, Szerápion, 
veheted Szélnek is, mely egy tengerré simítja a sok 
külön lombot, vagy fölkavarja tengerét 
s tombolva zúg, nem tudhatod, a lombot tépi, vagy 
saját magát, míg végül el nem ül s egy mozdulatlan 
levélen el nem szunnyad, oly lágy álommal mint a csecsemők. 
Ez az álom, ez volna a magány? Vagy az a sokszögű Szem, 
mely a levél alól, egy zöld testből figyel, oly áthatóan, 
hogy merevvé igéz; ha megmoccansz, hártyás pillája rácsukódik, 
és mire durva kézzel érte nyúlsz, már csak egy surranás 
emléke rezdül az iménti Figyelem 
helyén, vagy az se tán? 
Sosem voltam magányos. 
Magányom tele volt Szemekkel, tele volt surranásra kész 
Figyelemmel, olyan magány volt mint a lomboké, 
s benne madár is énekelt, mozdulatlan csőrrel a titkos 
belső hallásnak néma dalokat. Sosem voltam magányos. 
Vagy beszéljünk, Szerápion, a Szélről? Mi sodor magvakat 
sziklára, s borzol évek múlva friss füvet vagy 
gyöngéd virágbibét a sziklán? 
Mi hajt felhőt, s a szikkadt föld esőben ázik, 
s mi hozza vissza a Napot, szárítja föl a lucskot, bontogatja 
a rügyeket, s viszi egyik hegyről a másikra a szirmok 
múlékony mámorát, mikor kinyílnak? 
De láttál már szelet, Szerápion? Fogtad már kézbe, mint 
napos csibét, hunyásztattad már szarvánál csavarva, 
mint őrjöngő bikát? A Szél, Szerápion, 
az, ami van, de nincs; a mindenütt jelen levő, sehol 
sem látható – mert a tajtékzó víz, a jajgató 
lomb, ódon házak kéményében huhogó 
Iszonyat puszta jel, de nem a Szél, Szerápion, a titkos 
Nemlétező, Megfoghatatlan. 
Szerettem a szelet, Szerápion. Szerettem a Magányt. 
Hallod a habmorajt a mélyben, a kettős tenger mozdulatlan 
tükre alatt? Mindig magányban éltem, 
és soha nem voltam magányos. Valami világszél 
fújt mindig a tenger alatt. Aki a tengeralji 
világszél énekére hallgat, sosem lehet magányos. 
Nem ismertem a keserű magányt, a fortyogó 
levekben forgatót, a szakálltépő, káromló magányt. 
Nem ismertem? Kilábaltam belőle, 
leszárítottam lábamról sarát, levertem sarkamról porát. 
Szabad voltam. Ablakom mindig nyitva volt a Szélnek. 
Ma már azt is tudom, hogy bármi volt és bárhogy is volt, 
s akármit vettek el, minden hiánnyal 
én lettem gazdagabb. Ma már azt is tudom, hogy 
boldog voltam. Boldog vagyok. 
Elég. 
Hallgassuk a tengert, Szerápion.          (folytatás a következő számban)
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Július
Tökkrém főzelék

Egy közepes tököt megtisztítunk, csíkokra vágjuk és kevés sós vízben megpá-
roljuk. Hagymát pirítunk olajon, majd lisztet adva hozzá gyenge rántást készí-
tünk. Tehetünk bele pirospaprikát is. Hozzáadjuk a villával összetört tököt, kapor-
ral ízesítjük, tejföllel gazdagítjuk, esetleg citromlével savanyítjuk. Tükörtojással 
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, fa-

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

Hitellehetőség! Minden kerékpárhoz 
értékes ajándékot adunk!

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

Munkáink garanciálisak, 
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető 
legjobb minőség elérése a legmegfi zethetőbb áron!

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

PROFILJAINK:

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

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

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

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

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

Igény szerint házhoz is megyek! Hétvégeken is!

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

Telefon: 06/70/312-5037

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

FARKAS MÁTYÁSNÉ RÁCZ MAG-
DOLNA, aki Hunyán lakott, 82 éves ko-
rában, április 30-án visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Gyászolja családja (előző 
számunkban tévesen jelent meg)

 HARMATI ELEK hunyai lakos, május 
27-én, 96 éves korában visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Gyászolja családja

HORNOK ZOLTÁN hunyai lakos, 62 
évesen június 3-án az Égi Hazába költözött. 
Gyászolja családja

SZILÁGYI ANDRÁSNÉ HEGEDŰS 
MARGIT hunyai lakos, 76 évesen rövid, 
súlyos betegség után Isten országába köl-
tözött. Gyászolja: férje, fi ai, menyei, unokái 
és a család

†

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 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
A múlt hónapban, június 13-án az elveszett, de megkerült 

Szent Antal szobrot ünnepélyesen visszahelyeztük a Szent 
Antal ház homlokzatára.

Visszalapoztunk a digitális fényképalbumban, 2001. júni-
us 13-ig:

Szent Antal szobor ünnepélyes felhelyezése a Szent 
Antal ház homlokzatára 2001-ben

Erről az eseményről közlünk néhány képet - hisz ez már 
történelem.

Jobb oldali kép: Hegedűs Imre, Knapcsek Bálint valamint 
Knapcsek Bálintné Szosznyák Etelka
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Kedves vásárlóim!
Júliusi 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

Családi nap Hunyán

fotók: Soczó Géza


