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hogy testvéred minden magyar, 
bárhol is éljen.”

(Wass Albert)

Juhász Gyula: Trianon 
Nem kell beszélni róla sohasem, 
De mindig, mindig gondoljunk reá. 
Mert nem lehet feledni, nem, soha, 
Amíg magyar lesz és emlékezet, 
Jog és igazság, becsület, remény, 
Hogy volt nekünk egy országunk e földön, 
Melyet magyar erő szerzett vitézül, 
S magyar szív és ész tartott meg bizony. 
Egy ezer évnek vére, könnye és 
Verejtékes munkája adta meg 
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz. 

És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony, 
Hol királyokat koronáztak egykor, 
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel, 
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország! 
És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja 
Európának, a Kárpátok éke, 
És mienk volt a legszebb kék szalag, 
Az Adriának gyöngyös pártadísze! 
És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol 
Ferenczy festett, mestereknek álma 
Napfényes műveken föltündökölt, 
S egész világra árasztott derűt. 
És nem lehet feledni, nem soha, 
Hogy Váradon egy Ady énekelt, 
És holnapot hirdettek magyarok. 
És nem lehet feledni, nem, soha 
A bölcsőket és sírokat nekünk, 
Magyar bölcsőket, magyar sírokat, 

Dicsőség és gyász örök fészkeit. 
Mert ki feledné, hogy Verecke útján 
Jött e hazába a honfoglaló nép, 
És ki feledné, hogy erdélyi síkon 
Tűnt a dicsőség nem múló egébe 
Az ifj ú és szabad Petőfi  Sándor! 
Ő egymaga a diadalmas élet, 
Út és igazság csillaga nekünk, 
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban, 
Balsorsban és kétségben, ó, magyar, 
A pokol kapuin is győzni fogsz, 
S a földön föltalálod már a mennyet! 
S tudnád feledni a szelíd Szalontát, 
Hol Arany Jánost ringatá a dajka? 
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, 
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső, 
Bírnád feledni Kassa szent halottját? 
S lehet feledni az aradi őskert 
Tizenhárom magasztos álmodóját, 
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra? 

Trianon gyászos napján, magyarok, 
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, 
Rossz csillagok alatt virrasztva járók, 
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan 
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött 
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek 
Némán, csupán a szív veréseivel 
S a jövendő hitével egy nagy esküt, 
Mely az örök életre kötelez, 
A munkát és a küzdést hirdeti, 
És elvisz a boldog föltámadásra. 

Nem kell beszélni róla sohasem? 
De mindig, mindig gondoljunk reá!

1920. június 4. trianoni gyásznap - június 4. Nemzeti Összetartozás napja

„Percre se feledd,
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Meghívó
az 

Üldözött Gazdák emlékművének avatására

2013. június 30-án 9 órára

Szeretettel várjuk a meghurcolt családok leszármazottait, az 
együttérzőket és minden kedves érdeklődőt a Hősök terén 
elhelyezett emlékmű avatására.

Program: 

9.00. Szentmise az áldozatokért az endrődi Szent Imre 
templomban. A misét celebrálja Czank Gábor plébános

10.00. Az emlékmű avatásának ünnepsége:
Köszöntőt mond Várfi  András polgármester. 
A meghurcolt gazdák nevében emlékezik Dr. Turi-Kovács Béla 
országgyűlési képviselő. 
Az emlékművet felszenteli Iványi László tb. kanonok, hunyai 
plébános. 
Az ünnepségen közreműködik a Gyomaendrődi Zenebarátok 
Kamarakórusa. 

Az emlékmű a hozzátartozók és az együttérzők adományából 
valósult meg. 

Tisztelettel: Civil Szervező Csoport

Információ: Gyuricza Zoltánné Bartos Margit 
Telefon: 06-66-285-946

Az MKPK közleménye a 2011. évi népszámlálás végleges 
adatairól tartott sajtótájékoztató kapcsán

A 2011. évi népszámlálás végleges adatairól a mai napon tartott 
sajtótájékoztatót a Központi Statisztikai Hivatal, amelynek kapcsán 
az MKPK Titkársága közleményt adott ki.

A 2011. évi népszámlálás végleges adatairól a mai napon tar-
tott sajtótájékoztatót a Központi Statisztikai Hivatal. A vallási ho-
vatartozásra vonatkozó kérdésre adott válaszok alapján a magukat 
a Katolikus Egyházhoz tartozónak vallók száma csökkent. Ezzel 
párhuzamosan igen nagy mértékben nőtt azok száma, akik erre 
a kérdésre nem válaszoltak. Amint azt már a népszámláláskor is 
szóvá tettük, erre a kérdésre a számítógépes rendszer napokig egy-
szerűen nem fogadta el a választ, ha valaki „katolikus”-nak vallotta 
magát, és ebben az értelemben tájékoztatták a számlálóbiztosokat 
is. Ugyanakkor a kérdésfelvetés is eltért a korábbi népszámlálásoké-
tól, így az eredmények nem alkalmasak az összevetésre. Mindezek 
alapján a nyilvánosságra hozott adatokat a vallási hovatartozásra 
vonatkozóan nem tudjuk mérvadónak tekinteni.

Budapest, 2013. március 28.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága

Üldözött gazdák emlékműve

 Az üldözött endrődi és hunyai gazdáknak emlékművet állítunk.

Előző lapszámunkban részletesen írtunk már erről. Tájékoztat-
juk olvasóinkat, hogy az emlékmű készül.

Kulák-lista nem áll rendelkezésre a levéltárakban, és több fon-
tos okmány sem található. Eddig 150 nevet sikerült felkutatni, de 
sokkal többen voltak, közölni nem lehet, kérjük a jelentkezésüket, 
főleg, akik elkerültek Endrődről. A sok szenvedés ellenére mégis 
emberek maradtak, és talpon maradtak. A szenvedő ősök nevét az 
emlékmű avatásakor felolvassuk. 

Az időszakról könyvet szeretnénk írni egy későbbi időpontban, 
ehhez is kellenek a segítségek.

Az emlékmű avatása, mint ismeretes, folyó év június 30 án, 
vasárnap lesz. Meghívót a későbbi időpontban közöljük.

Anyagi hozzájárulást kérjük, az Endrőd és Vidéke Takarék-
szövetkezet 53200015-15289630 sz. (Gellai László) számlára, a 
kulák emlékmű céljára befi zetni. Átutalásnál a befi zető nevét is 
kérjük beírni. 

Kapcsolattartó: Gyuricza Zoltánné, 5502 Gyomaendrőd, Lá-
bas u. 3. Tel.: 66/285-946

Gyomaendrőd, 2013. április 23.
Sorstársi üdvözlettel: Civil Szervező Csoport

Gyuriczáné  Bartos Margit

Élelmiszerosztás!

A Roma Polgárjogi Szövetség 2013. május 22. és 23-án élelmiszer 
csomagot osztott 50 gyomaendrődi és 10 békési család számára. A cso-
magoknak minden család nagyon örült, mivel elég nehéz a megélheté-
sük. A csomagok osztását a Magyar Élelmiszer Bank támogatta.

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

A Képviselő-testület több alkalommal is ülésezett ebben a hó-
napban. A rendkívüli testületi ülések időpontja: május 7., valamint 
május 10. napjai voltak. Megtárgyalásra kerültek azon napirendi 
pontok, amelyekről döntést kellett hozni a május 30-ra összehívott, 
soron következő testületi ülés előtt.

Kner Imre Gimnázium átadása a 
Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásába
Városunk Önkormányzata 296/2012 (V.16) Gye. kt. döntés ér-

telmében rendelkezett a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium egyházi fenntartásba történő átadásának előkészítéséről. 
Akkor az idő rövidsége miatt csak a támogató nyilatkozat beszerzé-
sére volt lehetőség. A Szeged-Csanádi Egyházmegye képviseletében 
eljáró dr. Kiss-Rigó László püspök úr azonban több alaklommal is 
jelezte átvételi szándékát, de érdemi tárgyalások nem történhettek. 

Időközben, (törvényi változás következtében) a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ vette át a fenntartói jogokat, de a működ-
tetés továbbra is az önkormányzat Képviselő-testületének feladata 
maradt, így az átszervezés előtt azok kötelesek egyeztetni egymással.

Az átszervezés azzal magyarázható, hogy a gimnáziumba jelent-
kező diákok száma folyamatosan csökkent, így az intézmény léte 
került veszélybe. A kialakult folyamat magasabb fi nanszírozással és 
fenntartó váltással várhatóan megállítható. 

A Képviselő-testület a döntési javaslatnak megfelelően szavazta 
meg az előterjesztést.

A május 30-ra összehívott testületi ülés 13 órakor vette kezdetét, 
mivel az Intézményi Társulás Képviselő-testületeinek hét napirendi 
pontban kellett döntést hoznia. 

Megvitatásra került többek közt, a Rózsahegyi Kálmán Kistér-
ségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ, a 
Térségi Humánsegítő Szolgálat és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, 
Hunya Kistérségi Óvoda 2012. évi zárszámadása. Ismertetésre 
kerültek az összefoglaló jelentések is a 2012. évi belső ellenőrzé-
sekről, valamint döntés született a Térségi Humánsegítő Szolgálat 
kérelméről pályázat benyújtással kapcsolatban. A pályázati kiírás 
a roma emberek képzését, foglalkoztatását célozza meg a szociális és 
gyermekjóléti ellátórendszerben.

Elfogadásra került a Kistérségi Óvoda nyári nyitva tartása

Telephelyek Nyári nyitva tartás szüneteltetése
Székhely:
Százszorszép Óvoda
Kossuth út 7

Július 29 - augusztus 25

Margaréta Óvoda
Jókai út 4

Július1 - július 28

Csemetekert óvoda
Blaha út 8

Július 1 - július 28

Napsugár óvoda
Szabadság út 6

Június 3 - augusztus 25

Napraforgó Óvoda
Csárdaszállás Kossuth út 23

Június 14 - augusztus 25

A 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Dr. Frankó Károly a 2. sz. körzet háziorvosa április 24-én arról 

tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy háziorvosi tevékenységét 
2013. július 31. napjával befejezi. A Képviselő-testület határozatban 
kívánta rögzíteni, hogy 2013. augusztus 1-től a működtetést a Vá-
rosi Egészségügyi Intézmény vegye át. A működtetéssel kapcsolatos 
eljárásrendet jogszabályok szabályozzák, így a Városi Egészségügyi 
Intézmény erre fi gyelemmel fog erről gondoskodni. 

Jelen esetben a 2. sz. háziorvosi körzet az átadástól, 2013. augusz-
tus 1. napjától számított hat hónapon túl, 2014. 03. 1. napjától szá-
mítva válik tartósan betöltetlen körzetté. 

A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette, és megbízta 
Dr. Torma Éva Intézményvezetőt a feladat ellátásával.

Városi Egészségügyi Intézmény 2013. nyári egységes 
szabadságolásának engedélyezése

Dr. Torma Éva az intézmény főorvosa egységesen: 2013. július 
22-től 2013. augusztus 2-ig (10 munkanap) tervezi a nyári szabadság 
kiadását. Az első rendelési nap: 2013. augusztus 5. A korábbi évek-
nek megfelelően, a helyettesítést a Szarvasi Szakorvosi Kft . vállalta, 
illetve a területileg illetékes kórház a sürgős eseteket látja el. 

A Képviselő-testület az előterjesztést a döntési javaslatnak meg-
felelően fogadta el.

Ridegvárosi autóbusz közlekedés beindítása
Lehóczkiné Timár Irén és Márjalaki József képviselők írásos ké-

relmet nyújtottak be a Ridegváros autóbusz-közlekedés újraindítá-
sával kapcsolatban. Az indítvány két járat bevezetését kérte a tele-
pülésrészen élő idős emberek mobilitásának elősegítése érdekében. 
A Mobilbusz Kft . álláspontja alapján, a napi két járat (7:00, 14:40) 
munkanapokon történő üzemeltetésének költsége havi bruttó 60.000 
Ft. 2013. januárjában ugyan próbajárat indítása már megtörtént, de 
a csekély érdeklődés miatt véglegesítésre azok nem kerültek. Sajnála-
tos azonban, hogy a lakosok nagy része úgy nyilatkozott, hogy nem 
voltak kellően tájékoztatva a járat beindításáról, illetve a január ele-
jén több napig munka és tanítási szünet volt.

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2013. szeptember 1. 
napjától támogatja a buszközlekedés beindítását.

Úszásoktatás támogatása 2013. évben 
A Képviselő-testület döntése értelmében, 2013. évben is fürdő-

szolgáltatást kíván megvásárolni az alábbi intézményeknek, egyesü-
leteknek:

 - Gyomaendrőd-Csárdaszállás –Hunya Kistérségi óvoda
 - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában mű-

ködő oktatási intézmények
 - a közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák
 - a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
 - Békés Megye Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény helyi egy-

ségébe járó tanulók
 - Körös Kajak Sport Egyesület úszásedzésben részesülő tagjai
 - iskolai oktatáson kívüli úszóedzésen részt vevő gyermekek és 

kísérőinek belépőjegye
2013. január 1. napjától december 31. napjáig felhasználható tá-

mogatás összege:12.700.000 Ft.
Az előterjesztés a döntési javaslatnak megfelelően került elfoga-

dásra.

Ingatlanértékesítések
Városunk Képviselő-testülete döntött a funkciók nélkül álló in-

gatlanok hasznosításáról is. A törzsvagyonba tartozó alábbi ingatla-
nok lettek átminősítve forgalomképes üzleti vagyonná:

Sorsz. Cím Becsült érték/Ft
1. Gyomaendrőd Kossuth Lajos 

út 50
14.600.000

2. Gyomaendrőd Jókai út 6 Bérbeadásra kijelölt 
ingatlan

3. Gyomaendrőd Fő út 81 2016. december 4-ig 
nem értékesíthető

4. Gyomaendrőd Mirhóháti út 
11

27.000.000

5. Gyomaendrőd Damjanich J. 
út 1-2

4.550.000

6. Gyomaendrőd Fő út 85 9.021.000
7. Gyomaendrőd Sallai út 2 Bérbeadásra kijelölt 

ingatlan

A nyílt árverés várható időpontja:2013. június 21-én de 10 óra
Helye: Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Selyem út 

124 

2500 m2 alatti termőföldek értékesítése 
Városunk Képviselő-testülete határozott a tulajdonában lévő ter-

mőföldek értékesítéséről. 
Az árverés időpontja:2013. június 14. 10 óra
Helye: Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Selyem út 

124
A feltételekről érdeklődni lehet: Csényi István hivatali alkalma-

zottnál
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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Jeles emberek Endrődön: 

A KOVÁCS FIVÉREK: Dániel, István, Péter

Kovács Dániel
Dédapám. Magas szálfaegyenes, hófehér hajú és nagyba-

juszú ember volt. Hosszúszárú pipáját mindég szorongatta. Jó 
gazdálkodó volt és szorgalmas, eredményes. Tettei átgondol-
tak és modernek voltak. Ő alapította az Endrődi Részvénytár-
saságot. Az Apponyi és Kossuth utca sarkán volt a hatalmas 
üzlethelyiség. Más megyéből is idejöttek a vásárlók, mert itt 
a gombtól és ruhaszöveten át a cukorkáig, a konyhafelszere-
léstől és az építőanyagon keresztül a tüzelőig minden meg-
található volt, haza szállítással. Nagyon nagy telek is tartozott 
az épülethez, meg egy kisebb ház is, ahol János bácsi lakott 
népes családjával. Ő a szekéren kocsis volt, a fekete hintón 
libériás fogatos, és ha kellett éjjeliőr is, egy személyben. Lá-
nyai, mikor felcseperedtek, a Kovács családokhoz vagy az RT. 
tagjainak családjaihoz álltak dolgozni, fizetést kaptak és férj-
hezmenetelükig megtanulták a háztartás okos vezetését.

Az államosítás után ez a család is elvesztette jövedelmét, 
ahogy a Kovács család két vezető férfi tagja, valamint az üz-
letvitel dolgozói is. Az új vezetőség felélte az üzlet áruit, majd 
az épületet irodaként hasznosították. Felszólították a Kovács 
családot, hogy az Erzsébet utca elején lévő házukból költözze-
nek ki pár nap alatt. Amikor a 90 éves öreget a szekérre rak-
ták, azt kérdezte: miért kell nekem elhagyni azt a házat, ahol 
a 11 gyermekem megszületett? Azért édesapánk, hangzott 
a válasz, mert a „Demokratikus Vadász Társaság” kiigényelte. 
Rokon fogadta be őket, ahol meghúzhatták magukat. Az öreg, 
akit a gyermekei annyira tiszteltek, hogy még az én Nagyma-
mám is kezet csókolt neki minden látogatásakor, soha többet 
nem szólalt meg és ágyban fekvő betegként élt még 1-2 évet. 
Tisztelet és hála menyének, Julis Böske néninek, aki szeretettel 
ápolta és mindennap hófehér ingbe öltöztette apósát.

Családos, felnőtt gyermekei is elvesztették minden va-
gyonukat. Jövedelem nélkül maradtak. A koporsóra nem volt 
pénzük.

fia Ifj. Kovács Dániel 
A fia, az RT. volt igazgatója az én Nagymamám speizának 

deszkáiból saját kezűleg eszkábált az Apjának koporsót. Mun-
kát nem kapott, a puszta éhhalál elől a Dunántúlra ment dol-
gozni, hogy a „káderjelentés” ne érje utol, és hétvégeken 
vonatozott haza a feleségéhez, aki beteges volt. Sok ember 
kényszerült abban az időben messzi tájakra menni a szerény 
megélhetésért. „Ingázóknak” hívták őket.

lánya Kovács Eszter – Hunya Andrásné (Selyem u) 
Szintén jövedelem nélkül maradt. Földet, tanyát elvették 

– az épületet az anyaga miatt le is bontották és valahol fel-
használták. Férjével a kiskertben termelt élelemből próbáltak 
megélni 70 évesen. Földönfutók lettünk – így mondták. Négy 
gyermekük sem tudott segíteni, föld és tanya vagy ház tulaj-
donuk miatt hasonló sorsra jutottak. Én a pesti unoka, a kezdő 
fizetésemből küldtem postán a pénzt havonta, hogy ne kap-
csolják ki a villanyt.

Az értékes bútorokat is elárverezték, mert nem tudták fi-
zetni a „Terv kölcsönt”. Ezt Nagyanyám írta alá sírva a tanács-
házán, ahol Nagyapám már 3 napja raboskodott a pincében – 
sokadmagával. Mikor hazamentem látogatóba, a sarokba tett 
szalmazsákon aludtam.

A Kovács család Erzsébet utcai házát sok év múlva visz-
szaadták, mert törvénytelen volt az elvétele, de a gazdasági 
udvar és épülete nélkül, mert azt időközben a Fő utcai Dózsa 
tsz-hez csatolták (Julis ház).

De hol van most a tsz? De hol vannak most a tsz-ek? In-
gyen kapták a legszebb Fő utcai házakat, a földeket, a gyü-
mölcsösöket, a tanyákat, a jószágokat, a gazdasági felszerelé-
seket. Hová lett a „vagyon”, ami a régi dolgos gazdáknál csak 
gyarapodott?

Felélték, eladták, zsebre vágták. A mai családok el sem hi-
szik, hogy ez megtörténhetett. Pedig ezek tények – ez maga a 
történelem. Jó, ha tanulnak belőle.

Kovács István
Nagyon okos embernek tartották. Négy éven át haláláig 

volt Endrőd bírója. Ő volt, aki a Körösben talált etruszk sisakot 
megvette a halászoktól és a Szarvasi Múzeumnak ajándékoz-
ta, hogy megmentse az utókornak. Élete teljében vitte el a 
szívroham. Portréja megtekinthető a gyomai képtárban, mely 
a család adománya.

Özvegye Soczó Mónika az államosításkor földjét, tanyáját, 
állatait az egész gazdaságot elvesztette. De meg a szép Fő ut-
cai házából is menesztették, mert a Lenin tsz tulajdona lett. Pár 
nap alatt kellett kipakolnia. Ősz hajú, sovány, gyermektelen 
idős asszony volt. Egy fiatal távolabbi rokonnő, K. I. befogadta 
a Király utcai házába és eltartotta, gondozta az idős asszonyt 
haláláig. Az eltartó – Isten éltesse még sokáig! – még most is 
él egy gyomai idősek otthonában.

Dr. Kovács Péter
Szálfa egyenes, magas terme-

tű ember, még megyén túl is híres 
orvos volt. Hintón, szekéren jöt-
tek érte éjjel-nappal. Fáradhatatlan 
volt, segített még idős korában is. 
Abban az időben sok kisgyermeket 
elvitt a félelmetes torokgyík. Akit 
ő megműtött akár a tanyán, vagy 
a falui lakásban, az megmaradt. 
Gyomai házában meglátogattuk 
Nagymamámmal. Egyetlen unokája 
– akit én is ismertem – korai halála 
nagyon megrendítette egészségét.

Hosszabb cikk életéről is mun-
kásságáról már megjelent régebben 

ebben az újságban.

Kalmár Bálintné Julis Veronika 
Nagymamám keresztanyja volt. A Király utcában élt fér-

jével egy szép nagy házban. Jómódú gazdák voltak, de nem 
született gyermekük. Annyira megszerették a házi szolgálatra 
tartott „kiscselédet”, hogy végrendeletileg minden vagyonu-
kat a leányra hagyták. Volt a házuk, földjük, tanyájuk, ezekből 
szépen megéltek. A férj korán meghalt, nem érte meg, hogy 
a gazdaságot elvették és nincstelenek lettek. Majd hivatalos 
levélben felszólították őket, hogy hagyják el a házat, mert azt 
az új orvosnak adták. A nagyon idős asszony már a halálát 
kívánta, mert jövedelem nélkül, most már fedél, hajlék nél-
kül hogyan éljen? Szerencsére az áldott emlékű jó orvos, Dr. 
Kolbusz, mikor megismerte a történetet, felajánlotta, hogy az 
udvaron lévő „sütőben” ellakhatnak. A „kiscseléd”, akiből már 
felnőtt nő lett az idők folyamán, a tsz-be járt dolgozni, há-
zakhoz takarítani, minden kerti munkát is elvállalt, hogy meg-
élhessenek. Eltartotta és ápolta az idős asszonyt, akitől már 
semmi örökséget nem remélhetett. Szeretettel és nagy-nagy 
tisztelettel gondolok rá akár él még vagy meghalt. A neve: 
BÁLINT ILONA.

Sarkadiné Selem Orsolya
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Három nap, amely megrengette 
Gyomaendrődöt....

írhatnám, azonban ez nem fejezné ki pontosan a május 10-12 kö-
zötti endrődi baráti találkozó alatti érzéseimet.

Jó volt újra itthon lenni. Ha május, akkor Rózsahegyi napok, s en-
nek kapcsán endrődi baráti találkozó az Endrődiek Baráti Köre Egye-
sület és a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola közös szervezésében 
immár 17 éve. Idén nagylaposi helyszínnel is bővült a rendezvény-
sorozat, köszönet a nagylaposi, varjasi, csejti öregdiákokból alakult 
Nagylaposi Emlékhely Szervező Bizottságnak, fejet hajtva Marci bácsi, 
Márton Gábor emlékének.

E hétvégére szokás szerint sokan, mintegy százan, hazalátogat-
tak a szívükben endrődiek (az Endrődről elszármazottak kifejezés 
olyan rideg), de máshol élő honfi társaink is, s mint mindig, Rózsa-
hegyi Marika is, Kálmán bácsi unokája. Természetesen megmozdult 
GyomaENDRŐD is, szép számban vettek részt az előkészületekben s 
a rendezvényeken a helybéliek, élükön Várfi  András polgármester 
úrral, Csorba Csaba jegyzővel. 

Ez az ünnepségsorozat hagyományosan a jövőről szól, mindenek-
előtt az ifj úságról.

Az endrődi ifj úság idén is megmutatta oroszlánkörmeit.  Sok te-
hetséggel talákozhattunk, messze kiemelkedő nagy tehetség Botos 
Pongrác 7-es tanuló, melyet Timár Imre a Baráti Kör elnöke, sakk-
szaktekintély is érzékelhetett, hisz Pongrác bírta legtovább ellene a 
küzdelmet a sakkjátszmában, a rendhagyó iskolai órán.

Giricz László mérnök, Dr. Gyuricza Csaba egyetemi docens, dé-
kán és Nagy Gy. Eszter grafológus, irásszakértőnek, a Baráti Kör tagja-
inak is köszönet a sikeres rendhagyó órákért, közreműködésért.

A Rózsahegyi napok iskolai eseményeiről külön cikkben tudósit az 
iskola, így erre részletesen nem térek ki, de mindenképp ki kell emelni 
Farkas Zoltánné, a Rózsahegyi iskola igazgatója s a tanári kar lelkes 
és áldozatos munkáját, mellyel a rendezvényeket szervezték. Jó ke-
zekben van GyomaENDRŐD ifj úsága. 

Ha már jövő... Péntek délután a jövőt idézte a Határ Győző Városi 
Könyvtár bemutatkozása is új helyén, az új Városháza épületében, s 
maga a Városháza új épülete is, mellyel sokan első alkalommal ismer-
kedhettek a jelenlevő, mintegy kétszáz vendég közül. Pihentetőül a 
könyvtár szervezésében láthattuk, hallhattuk Mészáros Mihály szín-
művész zenés, humoros irodalmi műsorát, mely többször kapott vas-
tapsot.

Hogy a könyvtárösszevonás helyes volt-e, azt a jövő fogja eldön-
teni, mindenesetre Dinyáné Bánfi  Ibolya könyvtárvezető lelkesedé-
se, tenniakarása Vaszkó Irénke nénire emlékeztetett s ez igen pozitív 
számomra. Ő ugye egy sikeres Tájházat alapozott meg diákjaival, me-
lyért örökké hálás lehet a majdani utókor, s mi is. Én mondjuk hiányol-
tam a Timár Máté alkönyvtár megjelenítését, de örültem Bella Rózsa 
munkáinak az egyik könyvtárszoba falán.

Május 11-én, szombaton szép napra ébredtünk, még a ter-
mészet is Marci bácsit ünnepelte. Igen, különleges nap volt, hisz 
GyomaENDRŐD lakossága, a volt diákok, kollégák Márton Gábor tér 
ünnepélyes avatásával kívánt emlékezni mindenki Marci bácsijára - s 
talán egy kicsit az endrődi pedagógusok hősiességére is.

Reggel szentmise volt a Szent Imre Templomban Marci bácsi tisz-
teletére és a pedagógusokért. Felejthetetlen volt az a hangulat, ahogy 
gyülekeztünk a templomkertben, régi diákok, pedagógusok, ismerő-
sök. Újraéledt egy pillanatra a gyermekkor is talán.

A szentmisét Czank Gábor atya, a Szent Imre Katolikus Egyház-
község plébánosa és Iványi László tiszteletbeli kanonok, a hunyai 
Szent László Egyházközség plébánosa celebrálta.

Nem sokkal dél előtt, az ünnepség helyszínén, a nagylaposi iskola 
egykori épülete melletti téren, Gellai József tanító, egykori nagylaposi 
diák, az Endrődiek Baráti Köre, és az e célra alakult Nagylaposi Em-
lékhely Szervező Bizottság nevében köszöntötte a jelenlevőket. Ott 
volt szinte mindenki. A cikkben már korábban említett közszereplők, 
önkormányzati képviselők, pedagógusok, egyházfi ak, volt diákok és 

vendégek mellett a Márton család, és tiszteletét tette Andó Ágnes a 
gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője is.

A meghitt hangulatú ünnepi műsor keretében Farkas Zoltánné, 
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatója mondott ünnepi 
beszédet. Márton Gáborné, Jolika néni levelét lánya, Márton Erika 
Katalin olvasta fel.

Ezután a volt nagylaposi diákok, kollegák nevében Borosné 
Gellai Katalin és Czibulka György pedagógusok emlékeztek, Vasz-
kó Ágnes, Botos Pongrác rózsahegyis diákok pedig Márton Gábor 
verseiből adtak elő, majd Iványi lászló tiszteletbeli kanonok meg-
szentelte a névadó emléktáblát, s a vendégek elhelyezték a megem-
lékezés virágait. Ezt követően a Birkacsárda (köszönet a szíveslátásért 
Takács Bálintnak és feleségének Csákvári Katónak) „összes termei-
ben” emlékeztünk Marci bácsira, s hisszük, Ő is velünk anekdotázott, 
miközben mosolyogva nézett bennünket a bárányfelhők mögül.

Nagyon találó volt Gellai Jóska bevezető gondolata, idézem:

„Aki a tanyákon tanított, az a szó legszorosabb értelmében, népta-
nító volt. Tanította a gyermekeket, foglakozott a felnőttekkel. Ott volt 
velük a bajban, részt vett az örömeikben. Intézte az ügyeiket, mutatta 
az utat – „lámpás” volt.

Szülőhelyünknek is voltak ilyen emlékezetes lámpásai, akiknek a 
hatása – akár tudunk róla, akár nem – máig bennünk él. Ilyen volt Már-
ton Gábor is, mindnyájunk Marci bácsija, kedves tanítóm és kollégám, 
akinek az emlékére ma teret nevezünk el itt, Nagylaposon.”

Ezzel valójában vége is lehetne a beszámolónak, hisz ezeket a 
gondolatokat nem lehet űberelni, pedig az ünnepélyes szombat esti 
záró vacsora a Dombszögön (Hídfő étterem) minden igényt kielégí-
tett. Köszönet a minőségért Poharalecz Lászlónak és csapatának, az 
ünnepi hangulatért pedig az iskola dolgozóinak és a két iskolafenn-
tartó szervezet képviseletében pohárköszöntőt mondó Várfi  András 
polgármesternek és Fülöp Istvánnénak.

A vasárnapi programon egy más típusú élményben volt részünk, 
s az ipari parkban tett látogatáson úgy érezhettük, szintén a jövőbe 
utaztunk.

A LourdesHoney mézüzem Bajzák Antal ügyvezető irányításá-
val és a Skylotech Hornok Béla és Vodova János ügyvezetésével 21. 
századi modern technikát képvisel.

Mindkét helyen lenyűgöző volt a tisztaság, a szervezettség és a 
világszínvonalú gyártási folyamat, technológia.

Elkelne még néhány ilyen üzem a településnek.

A program végén a vasárnapi könnyű ebéd után mindenki meg-
elégedéssel, azzal a gondolattal indulhatott utnak:

Jövőre Veled, Ugyanitt!

A fenti irást szeretettel ajánlom Fülöp Imréné Katókának, s mind-
azoknak, akik nélkül ez a rendezvénysorozat nem jöhetett volna létre. 

Dr. Varju László
Lásd még: fotók 20. oldal

E n d r ő d i  B a r á t i  T a l á l k o z ó
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JÚNIUSI MISEREND
Endrőd

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

Szent Gellért Iskola kápolnájában
legközelebb szeptemberben

Gyoma
Kedden és pénteken 18 órakor a templomban,

vasárnap és ünnepnap 11 óra
Búcsú: június 15-én, szombat 10 óra - főpap: Kövesdi Zsolt 

kunszentmároni plébános 

Hunya
hétköznapokon (csütörtök kivételével) és szombaton: 18 óra 

vasárnap és ünnepnap 10 óra
Búcsú: június 29-én, szombat 10 óra

Ünnepeink

JÚNIUSI ÜNNEPEK
  1. szombat:  Szent Jusztinusz vértanú
  2. vasárnap:  Úrnapja
  3. hétfő:  Lwanga Szent KÁroly és társai vértanúk
  5. szerda:  Szent Bonifác püspök, vértanú
  6. csütörtök:  Szent Norbert püspök
  7. péntek:  Jézus Szentséges Szíve
  8. szombat:  A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen Szíve
  9. vasárnap:  Évközi 10. vasárnap
11. kedd:  Szent Barnabás apostol
13. csütörtök:  Páduai Szent Antal áldozópap, egyháztanító
15. szombat:  Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő
16. vasárnap:  Évközi 11. vasárnap
19. szerda:  Szent Romuald apát
21. péntek:  Gonzága Szent Alajos szerzetes
22. szombat:  Nolai Szt. Paulinusz püspök, Morus Szent Tamás
23. vasárnap:  Évközi 12. vasárnap
24. hétfő:  Keresztelő Szent János születése
26. szerda:  Alexandriai Szent Cirill püspök, egyháztanító
27. csütörtök:  Szent László király
28. péntek:  Szent Iréneusz püspök, vértanú
29. szombat:  Szent Péter és Pál apostolok
30. vasárnap:  Évközi 13. vasárnap

Az ünnepek nem csupán arra szolgálnak, 
hogy egy-egy hittitokról, egyházi esemény-
ről megemlékezzünk, és hogy az Isten iránti 
szeretetünket és ragaszkodásunkat azzal is 
megmutassuk, hogy keresztényekhez illő mó-
don megüljük azokat, hanem másrészt azt a 
célt is szolgálják, hogy a szürke hétköznapok 
forgatagából időnkét kiemeljenek bennünket, 
ünneplő ruhát öltve, a templom tömjén és vi-
rágillatú légkörébe, miliőjébe áthelyezkedve 
az Isten mellett önmagunkra és egymásra is 
irányítsa fi gyelmünket. A Húsvét szent ünne-
pét követő időszakban pedig jó néhány ilyen 
ünnep található, melyeket a közelmúltban, 
vagy az elkövetkezendőkben ülünk meg. 

Mennybemenetel (Áldozócsütörtök) 
Ezen az ünnepen megemlékezik egyházunk a 
feltámadás utáni negyvenedik napról, amikor 
Jézus befejezve földi tartózkodását, elbúcsú-
zik apostolaitól, és visszatér a menyei dicső-
ségbe.

Fontos ünnep: egyrészt a Menny felé 
fordítja fi gyelmünket. Azt akarja a szívünk-
be vésni, hogy nekünk, keresztényeknek 
mindenkor úgy kell élni, viselkedni, beszél-
ni, hogy sosem tévesztjük szem elől a vég-
ső célt, a lélek üdvösségét. Ugyanakkor az 
apostoloknak adott missziós küldetés hoz-
zánk is szól: nekünk is hittérítőivé kell vál-
nunk a mennybemenő Krisztusnak. Ott kell 
misszionálnunk, ahol élünk: a családban, a 
munkahelyen, iskolában, utcában, lakótömb-
ben. „Úgy fényeskedjék a ti világosságtok az 
emberek előtt, hogy látván jócselekedeteite-
ket, dicsőítsék mennyei Atyátokat!”

Pünkösd. A Szentlélek Isten eljövetelé-
nek ünnepe és az Anyaszentegyház szüle-
tésnapja. A mennybemenetel utáni tizedik 
napon nagy szélvihar közepette a Szentlélek 
tüzes lángnyelvek alakjában leszáll a félénk, 
aggódó apostolokra, s ez tüzeslelkű, bátor 
hitszónokokká, Krisztusért meghalni is kész 
misszionáriusokká teszi őket. S mivel ezután 
kezdik el a világ minden táján Krisztus evan-
géliumának hirdetését, ezért mint Egyházunk 
születésnapját is üljük. Személyes pünkös-

dünkre, bérmálásunkra emlékeztet bennün-
ket minden évben a Szentlélek Isten ünnepe. 
Ekkor kaptuk meg az Ő hét ajándékát, ame-
lyek: Bölcsesség, Értelem, Jótanács, Tudo-
mány, Lelki erősség, Jámborság, Istenfélelem. 
Kérjük gyakran a Szentlelket: újítsa, frissítse 
fel bennünk e hét lelki ajándékot, hogy az Ő 
vezetése alatt, a szentírásbeli Máriához, Lázár 
nővéréhez hasonlóan mi is mindig a „jobbik 
részt” tudjuk választani, - azt az utat, ami az 
élő Istenkapcsolaton, imádságon, a szentsé-
geken, a jócselekedeteken keresztül az örök 
üdvösségre vezet.

Elsőáldozás. Május 12-én öt gyermek 
vehette magához először Jézus testét az ol-
táriszentségben. Az egyik legszebb napja a 
keresztény ember életének. Találkozás Jézus-
sal… Mekkora az öröm az emmauszi tanít-
ványokban, amikor felfedezik útitársukban a 
Feltámadottat. Mekkora örömmel karolja át 
Mária Magdolna Krisztus lábát, amikor föl-
ismeri, hogy nem a kertész, hanem Krisztus 
áll előtte. Mekkora az öröm Péterben, amikor 
látja a feltámadt Jézust a Genezáreti tó partján 
ülni: nem tudja kivárni, amíg bárkájuk kiköt, 
hanem ruhástul ugrik a tó vizébe és úszik, 
hogy minél előbb Krisztussal lehessen!  Ilyen 
öröm nekünk, katolikus keresztényeknek, 
amikor a szentáldozásban mi is találkozha-
tunk Jézussal. Ezért különös öröm nekünk a 
gyermekek e szép ünnepe. 

Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Kü-
lönösen szép, kedves ünnepünk. Az Oltári-
szentséget díszes tartóban, virágszirommal 
teleszórt úton ünnepi körmenetben kivisszük 
a templom falain kívülre, hogy megmutassuk 
a világnak Egyházunk legnagyobb kincsét, a 
Szentségben jelenlevő Krisztust. Fontos, hogy 
a körmeneteken imádkozva, énekelve, hit-
valló módon vegyünk részt, ne beszélgetve, 
nevetgélve. Az ilyen hívő nem hogy hitvalló 
lenne, hanem a tiszteletlenség bűnét követi el 
a szentségi Jézus iránt.

Ez a szép ünnep az Oltáriszentség felé 
irányítja a fi gyelmünket. Arra, hogy mekko-
ra ajándékot ad nekünk Krisztus, amikor az 

utolsó vacsorán nekünk 
adja megát a kenyérben 
és borban. Arra, hogy 
mekkora kegyelem, 
ha tiszta lélekkel ma-
gamhoz vehetem Őt 
a szentostyában. De 
Aquinoi Szt. Tamás 
szekvenciájában ko-
molyan fi gyelmeztet is: 
„Veszi jó és veszi vétkes, ám gyümölcse vajmi 
kétes: élet vagy elkárhozás…” Ezek az ősi so-
rok komolyan fi gyelmeztetnek: csak tiszta 
lélekkel, szentgyónásban megtisztulva járul-
hatok szentáldozáshoz. Téves az elgondolás, 
hogy a húsvéti gyónás elegendő ahhoz, hogy 
aztán egész évben áldozhassak! Rendszeres 
áldozónak rendszeresen kell gyónnia. (Erre 
szolgál pl. az elsőpéntek!) Csak végighallga-
tott szentmisében lehet áldozni! Ha elkésem 
a szentmiséről, abban a misében már nem 
áldozhatok. Odafi gyelek a szentáldozáskor: 
összeszedetten, fi gyelmesen, imádkozva ve-
gyem magamhoz az Oltáriszentséget, hiszen 
maga Jézus tér hozzám abban a pillanatban, 
hogy megerősítőm, útitársam legyen.

Kézbeáldozók fi gyeljenek, hogy az Oltá-
riszentség morzsái nehogy a földre hulljanak: 
a legkisebb, liszt-szemnyi morzsában is jelen 
van Krisztus! Ezért sokkal üdvösebb a nyelvre 
való áldozás, - nem áll fenn veszélye a szent-
ostya tiszteletlen kezelésének, földre ejtésé-
nek, stb. Csak tiszta kézbe áldozzunk! Ezekre 
mind komolyan oda kell fi gyelni!

Kedves Testvérek! Ezek a szép ünnepek, 
mint látjuk, mind tanítanak bennünket, hogy 
mind tökéletesebben gyakoroljuk hitünket, 
mind elmélyültebben ismerjük meg a minket 
üdvözíteni akaró Krisztust.

Isten adja mindnyájunknak, hogy meg-
értve ünnepeink üzenetét, megragadva az 
eszközöket, melyeket felénk nyújtanak, igye-
kezzünk a megígért Örök Boldogság felé!

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

 MEGÉRKEZTEK!

Lukács Bence má-
jus 11-én örvendeztet-
te meg szüleit: Lukács 
László igazgató urat és 
Lukácsné Tyahur Ágnes 
iskolatitkárt, valamint 
a családtagokat és az 
iskolát világra jövete-
lével.

Szabó Noel (alsó 
kép) május 8-án érke-
zett, édesanyja Szabó 
Anikó pedagógus, a 
családtagok és iskola-
közösségünk örömére.

Isten adjon bősé-
ges áldást az újszülöt-
tekre és szüleikre!

Pingpongozni jó

Ebben az évben már több pinpongversenyen vettünk részt, mi 
szentgellértesek. Tettük ezt azért is, mert a tanulók nagy része - kicsik és 
nagyok - nagyon szeretik ezt a sportot. Iskolánkban a két pingpongasz-
tal folyamatosan „dolgozik”, használatban van szünetekben és délután, 
a szakkörön.

2013 áprilisában és májusában két verseny is volt a városban. Az 
első a Sajt- és Túró Fesztiválhoz kapcsolódó rendezvény, melyre sokan 
jelentkeztek. Iskolánkból is éremmel, oklevéllel tértek haza, vagy csak a 
tapasztalat és a játék örömével. A másik találkozóra még többen jöttek 
el, színvonalas meccseket játszottak. A nagy sikerre való tekintettel be-
jelentették a szervezők, hogy a jövőben havonta szeretnének szervezni 
versenyeket, és szeretettel látnak mindenkit, aki a sport iránt érdeklődik.

Wolf Péter és Timár Ádám 8. osztályos tanulók

Városi asztalitenisz-verseny

2. osztályos korcsoportban:
I. helyezett Kis Otília 2. osztály
III. helyezett Csasztek Tamás 2. osztály

„Az Óperenciás-tengeren is túl- a képzelet földjén…”

2013.05.17-én mesemondó és meseillusztráló versenyen vettünk 
részt Sarkadon az alsó tagozatosokkal. Gyermekeinknek egy szabadon 
választott és egy kötelező mesét kellett elmondaniuk, a meseillusztrá-
lásnál pedig egy a helyszínen hallott meséhez kellett illusztrációt készí-
teni. Izgatottan vártuk az eredményhirdetést, míg a zsűri tanácskozott 
Hevesi Imre vezetésével a ZűrZavar zenekar szórakoztatott bennünket.
Tanulóink: Czibulka Imola 3. o., Bán Kitti Alexandra 3. o., Vári Zsófi a 
1. o., Tóth Patrícia 1. o., Kiszely Borbála 1. o., Tóth Adrienn 1. o. ered-
ményesen szerepeltek a megmérettetésen. 

Czibulka Imola 3. o. mesemondásban 3. helyezést ért el.

Szabóné Vaszkó Éva
Mészárosné Kiss Katalin

Moziban voltunk

Minden tanévben, így az ideiben is többször volt lehetőségünk arra, 
hogy moziba mehessünk. 

Május 9-én Az öt legenda c. fi lmet nézhettük meg városunk mozi-
jában. Én már alsós koromban is mindig izgalommal vártam ezeket az 
alkalmakat, mer számomra különösen nagy élmény. Teljesen más a han-
gulata, mint a DVD-n vagy számítógépen megnézni egy fi lmet. Ahogy 
mi gyerekek nevezzük, „Mozis Rózsika néni” nagyon aranyos és lelkes, 
mindig eltalálja az ízlésünket a fi lmválasztásnál. Még  nem fordult elő, 
hogy csalódottan jöttünk volna haza. A magam és diáktársaim nevében 
is mondhatom, hogy most is nagyon jól szórakoztunk. Köszönjük a szer-
vezést Katinka néninek, reméljük a jövő tanévben is lesz lehetőségünk 
erre az élvezetes és szórakoztató időtöltésre.

Zsilinszky Erika 5. osztályos tanuló

Tanár-diák focimeccs

2013. május 22-én, szerdán iskolánk tornatermében sor került a ta-
nár-diák focimeccsre. Délután kettő órakor kezdődött el, majd a két csa-
pat kétszer 10 percben játszott egymás ellen, így a meccs fél háromkor 
lezárult.

A tanárok (és néhány diák) (Irimiás Róbert, Szűcs Ferenc, Lukács 
László igazgató úr, Hornok Roland, Pintér Ottó) 3:1-re verték a diákokat 
(Wolf Péter, Suha Martin, Hegedűs László, Rostás Krisztofer, Földi Imre 
és Zanyik Árpád).

Minden gólt heves visongás kísért, a nézők mind izgatottan nézték 
a megmérkőzést. A végén mindenki kifáradtan távozott. A visszavágást 
gyermeknapra tervezzük, reméljük, akkor már mi nyerünk!

Wolf Péter, Szalai Tímea, Simon Fatime, Dajkó A. Lívia
Anyák napja 

2013.

Idén is megható ünnepségen köszöntöttük az édesanyákat, nagy-
mamákat. Az összes szentgellértes diák aprósággal, ajándékkal lepte 
meg szeretteit. Czank Gábor katolikus atya és Papp Tibor református lel-
kész úr együtt emlékezett meg a család összetartó erejéről, az anyákról 
szentmise keretei között, az ökumené szellemében. Versek, énekszám 
tette még meghittebbé, kedvesebbé az együttlétet a feldíszített torna-
teremben, illetve néhány osztály tantermében.

Helyesírási versenyen

Két nyolcadikos gyermek, Izsó Réka és Kővári Lili jutott tovább a 
Simonyi helyesírási verseny megyei fordulójába. Iskolánkban először 
rendeztünk meg, illetve neveztünk a Kárpát-medencei versenybe. Di-
ákjaink szép teljesítménnyel hetedik és kilencedik helyezettek lettek. 
Gratulálunk!
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PRÁGAI SZENT ÁGNES
Ünnepe: június 8.

* Prága, 1205. + Prága, 1282. március 2. 

Ágnes Prágában született 1205-
ben. Apja I. Ottokár cseh király, 
anyja Konstancia, III. Béla kirá-
lyunk leánya volt.

A kor szokásának megfelelően 
apja már fiatalon eljegyezte a gyer-
meket a sziléziai herceg, Henrik 
egyik fiával. Ágnes így elkerülhe-
tett a prágai udvarból és jöven-
dő férje édesanyjának, a későbbi 
Szent Hedvignek gondjaira bízták, 
aki a trebnitzi cisztercita nővérek 
kolostorában helyezte el őt. Ez a 
kolostor volt Hedvig legkedvesebb 
alapítása, s az a három év, amit 
Ágnes ezeknél a magasan művelt 
nővéreknél töltött, döntő hatással 
volt egész életére. Amikor Ágnes 
jegyese egy vadászaton szerencsét-
lenül járt, a kislányt hazavitték 
Prágába, és egy időre a premontrei 
nővérekre bízták Doksonyban.

Édesapja ezután II. Frigyes csá-
szárral jegyezte el, amit apja halála 

után Ágnes pápai engedéllyel felbontott, mert elhatározta, 
hogy Krisztusnak szenteli magát és szerzetesnő lesz. Elha-
tározásában nem kis szerepe lehetett a trebnitzi kolostorban 
szerzett tapasztalatainak, és unokahúga, Árpád-házi Szent 
Erzsébet akkor már messzi földön ismert életpéldájának.

1234-ben belépett a Klarisszák prágai kolostorába. Assisi 
Szent Klárával igen jó barátságban volt, levelet is váltottak 
egymással. Ágnes buzgólkodása folytán templom és kórház 
is épült, ahol főleg pestises betegekkel és árvagyerekekkel 
foglalkoztak. Az egykori nyomornegyedből karitatív köz-
pont lett. Ágnes kolostora olyan vonzerőt jelentett, hogy II. 
Ottokár legidősebb leánya, valamint a legelőkelőbb nemesi 
családokból 12 leány kérte a fölvételét. Hamarosan újabb és 
újabb kolostorokat tudtak alapítani. Ezekben a kolostorok-
ban úgy tartották a szegénységet, mint az Assisi melletti San 
Damianóban Szent Klára körül. A nővérek, akik gyermekko-
rukat többnyire fényűzésben és bőségben töltötték, új életet 
kezdtek: kemény vezeklésben és a legteljesebb szegénység-
ben táplálták, ápolták és gondozták a szegényeket, Krisztus 
legdrágább testvéreit. Ágnes kolostorai egészen 1782-ig, II. 
József szerzetesrend feloszlató rendeletéig megmaradtak. 
Ágnes templomokat építtetett Assisi Szent Ferenc, Mária 
Magdolna és Szent Borbála tiszteletére.

Hetvenhét éves korában, 1282. március 2-án halt meg 
Prágában. Sírját 1930-ban tárták fel a régi Jakab-templom-
ban. II. János Pál pápa avatta szentté 1989. november 12-én. 

(Szentek élete)

Második alkalommal indultunk Gyomaendrődről Nagyvárad-
ra, hogy gyalog zarándokolva hirdessük Szent László eszméjét és 
példáját. A zarándokcsoport négy nap alatt jutott el Nagyváradra, 
hogy részt vegyen a Varadinum ünnepségen, az ünnepi szentmisén 
és körmeneten.

Április 25-én reggel, az endrődi Szent Imre templomba háti-
zsákokkal, vándorbottal érkeztünk. A misére igyekvők érdeklődés-
sel nézték a bakancsos társaságot. Áldásvétel után a hívők kicsiny 
csoportja, Czank Gábor plébános vezetésével kísértek egy darabig 
bennünket. Megható pillanatok voltak. A hídnál búcsúzkodtunk. El-
énekeltük a Boldogasszony anyánkat és a magyar himnuszt. Útnak 
indultunk a gáton Körösladány irányába. 

Kellemes tavaszi idő volt. Az induló csapat tagjai voltak: Várfi  
András polgármester, Várfi  Péter, Kovács László Erik, Polányi Éva, 
Szonda István, Krizsán András. 

Az első kilométerek gyorsan elfogytak, pihenőnk a gyomai híd-
nál volt. A hídig Pepelán Ferenc elkísért bennünket. 

A gyomai hídon léptük át a Hármas-Köröst és fordultunk rá a 
csaknem harminc kilométer hosszú szakaszra. Társaságunk beszél-
getve haladt az egyre csendesedő, a város zajától távolodó földúton. 
A levegő tiszta és erős volt, szinte harapni lehetett a Kőrös felől ér-
kező páradús légáramlatokba.  Lassan kezdtünk elcsendesedni, hall-
gattuk a belső hangokat, imádkoztunk. Belső nyugalom áradt ki-
csiny társaságunkból. Nem siettünk, mindenki a maga tempójában 
haladt. Ha valaki eltávolodott a többiek bevárták. 

Egyre melegebb lett, a gondolatok kavarogtak bennünk, az ott-
honról magunkkal hozott gondokat hátizsákunk legaljára tömköd-
tük. Legalább erre a néhány napra felejtsük el őket! 

A Sirató-zugba értünk pihenőnk következő állomására. Dél volt, 
a nap erősen sütött, egy kicsit elnyújtóztunk az árnyékban. Folyattuk 
utunkat, a Kettős-Körös összefolyása következett, a gát teteje feltár-
csázva, mintha apró, éles köveken jártunk volna. Megpillantottuk 
a Körösladányi templom tornyát, még tíz kilométer volt hátra. Az 
ártéren még kint volt a víz, a kubikgödrök apró tavakká váltak, a táj, 
ha csak néhány hétre is, de visszaállt eredeti állapotába. Időnként 
őzbakok futottak át előttünk és egy-egy megrémült vadnyúl ugrott 

fel a magas fűből. 
Este öt órára érkeztünk meg Körösladányba. Lengyel Antal 

ladányi plébános úr és Hüse József atya nagy szeretettel fogadtak 
bennünket. Dénes Zoltán kanonok úr itt csatlakozott hozzánk, és 
vezetette csoportunkat a templomba hálaadásra. Majd a plébánián 
pihentük ki a nap fáradalmait. Tóni atya meleg vacsorával fogadott 
minket. 

Másnap, szentmise után indultunk útnak. Zarándokcsapatunk-
hoz Dr. Bartha Elek egyetemi tanár és Dr. Dénes Zoltán atya csatla-
kozott. A Sebes-Körös gátján haladtunk Újiráz felé. A töltés tetejét itt 
is felvágták, így minden lépésnél, mintha sündisznókra tettük volna 
talpunkat. A táj továbbra is gyönyörű volt, a Körös itt már jóval kes-
kenyebb, de ártere szélesen terül el, itt-ott galériaerdők tarkítják a 
vizes legelő képét. Első hosszabb megállónk a szeghalmi hídnál volt, 
a Vidra Csárda mellett. Hátizsákjainkból elővettük elemózsiánkat, 
majd a száraz ebéd után folytattuk utunkat. Erre a napra is jutott 
harminc kilométer. 

A harmadik nap tele volt meglepetésekkel. Komádiban regge-
liztünk és Magyarhomoród, Körösszakál, Körösszegapáti érintésével 
megérkeztünk a zöld határhoz, a Körösszegi várhoz. Román és a ma-
gyar határőrök üdvözöltek bennünket, majd gyors útlevél ellenőrzés 
után a vár tövében pihenőt tartottunk. A tizenhat főre felszaporo-
dott zarándokcsapatot harangzúgással várták a köröstarjáni hívek. 
Hálaadás a templomban, majd szeretetvendégség a plébánián. Esté-
re értünk be Nagyváradra a székesegyházba. Az éjszakát az idén is a 
kanonoksoron, Rómer Flóris egykori rezidenciáján töltöttük. 

Vasárnap 11 órakor kezdődött a szentmise a Szent László szé-
kesegyházban. Felejthetetlen órák voltak, több mint kétezer ember 
imádkozott egyszerre a magyarság megmaradásáért. A szentmise 
után, körmenettel zárult a Szent László ünnepség. 

Innen már autóval érkeztünk haza, de nem otthonunkba siet-
tünk, hanem az endrődi templomba, a szentmisére. A plébános úr 
és a hívek harangzúgással fogadtak bennünket. A búcsúskeresztet és 
a zászlókat elhelyeztük a templomban és a búcsú áldását elhoztuk 
minden jó szándékú gyomaendrődi embernek.

Dr. Szonda István

Szent László zarándoklat 2013
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Egyházközségi vacsora Hunyán
Május 11-én este a hunyai egyházközség nagy sikerű egyházközségi 

vacsorát rendezett a Művelődési Otthonban. 
Mi hívta életre ezt a rendezvényt? Hunya község, illetve a hunyai 

emberek életében az egyház mindig is meghatározó szerepet töltött be, 
számtalan lelki és anyagi jótéteménnyel segítette az itt élőket. Egykor a 
politikai község lakosai mind az egyházközség gyermekei voltak. Azóta 
jöttek ideológiák és divatok, de a hunyaiak nagy része még ma is valami-
lyen szinten gyakorolja hitét. Feladatunk, hogy ennek az élő közösségnek 

a tagjai között erősítsük az összetartozást, az esetleges kívülállókat pedig 
bevonjuk közös életünkbe. Így hát a válasz egyszerű: célunk a közösség-
építés volt.

Az előkészületek már a vacsora előtt egy hónappal megkezdődtek, és 
lázasan folytak egészen annak kezdetéig az egyházközségi képviselőtes-
tület és lelkes segítők részvételével. 11-én délután már minden készen állt, 
rotyogott is szépen a háromüstnyi birkapörkölt Pintér László főszakács és 
a jelenlévő férfi ak szakértelmének köszönhetően.

A program este 7 órakor kezdődött. Az eseményt megtisztelte jelenlé-
tével Dankó Béla országgyűlési képviselőnk, Petényi Szilárdné polgármes-
ter asszonyunk, Czank Gábor gyomaendrődi plébános, Kiss Miklós szegedi 
diakónus, és nem utolsó sorban Iványi László plébánosunk és a kedves 
helyi és vidéki résztvevők.

A megjelenteket először jómagam, majd országgyűlési képviselőnk és 
plébánosunk köszöntötte kedves szavakkal. Ezt követően a helyi Nyugdí-
jasklub előadásában hallhattunk egy szép, szívhez szóló előadást népda-
lokkal és szavalatokkal tarkítva. Nem sokkal később elkészült a vacsora, 
ami nagy tetszést aratott, igen jó ízűn fogyasztottuk. Az este folyamán a 
zeneszót Pepelán Ferenc kántorunk és Botos János biztosította, játékukra 
sokan táncra keltek.

Végül következett a tombolasorsolás. A nagylelkű felajánlóknak 
köszönhetően rengeteg értékes tombolatárgyat sorsoltunk ki sok izga-
lom közepette. A sorsolás végeztével, nem sokkal éjfél előtt véget ért az 
együttlét. Egész idő alatt kellemes és hangulatos légkör uralkodott, a visz-
szajelzések szerint nagyon nagy sikert arattunk. Itt szeretném megköszön-
ni mindenkinek az anyagi felajánlásokat, illetve a szervezésben és a lebo-
nyolításban nyújtott segítségét. Ne feledjük: együtt és egymásért tettük!

Hegedűs Bence

Mária lányok és ministráns lányok találkozója 
Hunyán

Május 12-én a 10 órai szentmisére hívtuk a volt Mária lányokat 
és ministráns lányokat, akik az ország távolabbi helységeiből is el-
jöttek, hogy találkozzanak azokkal, akikkel együtt hordozták a Má-
ria szobrot, vagy együtt ministráltak. 

Két leány olvasta fel a szentleckét és a könyörgést, akik most is 
örömmel vállalták, mint kislány korukban, igaz, azóta már csalá-
dos anyukák lettek. Azt hiszem, mindenkinek megható érzés volt, 
amikor elkezdődött a szentmise és felidéződtek az elmúlt évek. A 
plébános úr is méltatta a leányok szolgálatát, akik ugyanúgy helyt 
álltak, mint a fi úk, és azóta is majdnem annyi lány ministrál, mint 
fi ú. A Mária lányok pedig minden nagy ünnepen fehér ruhába öl-
tözve vitték a hordozható Mária szobrát, volt aki több éven át, amíg 
férjhez nem ment. Szinte versengtek, hogy ki következik, ki a leg-
méltóbb, hogy a Máriát vihesse. A legidősebb Mária lány, aki itt 
volt a misén 90 éves, és nagyon örült, hogy meghívtuk erre a szép 
ünnepre.

Mise után egy kis megvendégelés volt, régi emlékek, fényképek 
nézegetése, felidézve az elmúlt éveket, évtizedeket. Mindenki, aki 
itt volt, nagyon örült, hogy találkozhatott az egykori volt Mária lá-
nyokkal és ministráns lányokkal is. Köszönjük azoknak, akik mesz-
sziről eljöttek, hogy több év elteltével is fontosnak tartották ezt a 
találkozót, valamint a helyieknek is, akik megtisztelték az ünnepet 
jelenlétükkel. Reméljük, jövőre még többen eljönnek.

Hanyecz Vencelné

Esperesi gyűlés Gyomaendrődön
Május 21-én, kedden tartotta a szarvasi esperes-kerület pap-

sága a tavaszi gyűlését, melyre ezúttal Gyomaendrődön került 
sor. Kerületünkhöz a következő plébániák tartoznak: Kunszent-
márton, Békésszentandrás, Szarvas, Nagyszénás, Mezőtúr, Gyo-
maendrőd, Dévaványa, Hunya, Kondoros, Körösladány, Szeg-
halom.

A mostani gyűlés témája ez volt: „Iskolai és plébániai hit-
oktatás”. Ezért úgy döntöttünk, hogy ennek az összejövetelnek 
legméltóbb helye a Szent Gellért Katolikus Iskola lenne. Lukács 
László igazgató úr örömmel fogadta a felvetést, és a jó gazda szí-
vélyességével adott helyet a gyűlésnek.

Az esemény szentmisével kezdődött, melyen az iskola nö-
vendékei és néhányan a hívek közül is részt vettek. A szentmi-
sét és a szentbeszédet Lengyel Antal körösladányi plébános atya 
mondta. A mise után reggeli várta az atyákat, majd megkezdőd-
hetett a gyűlés, melynek során előbb Ft. Ondavay Tibor esperes 
atya ismertette a legutóbbi körlevél főbb pontjait, majd mind-
egyik plébános beszámolt a plébániáján és a leányegyházakban 
történő hitoktatásról, s természetesen szó esett az ősztől beindu-
ló iskolai hittan és etika oktatás kérdéseiről is.

A gyűlés a hagyománynak megfelelően közös ebéddel és kö-
tetlen beszélgetéssel zárult.

Czank Gábor
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Reménysugár a Szent Antal ház felől
2001. június 13-án, a Szent Antal ház udvarán ünnepi ke-

retek között felkerült a szent szobra újra a ház végében lévő 
fülkébe. A kedves ünnepségre eljöttek nemcsak a helyi hívők, 
hanem vidékről is érkeztek kultúremberek. Knapcsek Bálint-
né és Szosznyák Imre bácsi meghatódva fogadták házuk vé-
dőszentjét. Úgy tűnt, az ötvenes évek kommunista és ateista 
kultuszrombolásának vége szakad és a ház rehabilitációja 
megtörténik. 

A dolgok sajnos másként alakultak. Az idős lakók halála 
után a ház új tulajdonosok kezébe került, akik a kultusszal mit 
sem törődve átalakították és végül az enyészet állapotába so-
dorták. A ház hamarosan lakatlanná vált és az udvarán csak 
gyűlt a szemét. Ide hordták az építkezési törmeléket, a zsákos 
szemetet és még - mint a takarításkor kiderült - egyéb ártalmas 
anyagokat is. 

A ház állapotának védelmében többször felszólaltam és 
ennek az újságnak a lapjain is felhívtam a figyelmet a Szent 
Antal ház helytörténeti és kulturális értékére. 

Eddigi kutatásaim szerint Magyarországon nincs ilyen jel-
legű, magánadományból épült, Szent Antal kultuszát hordozó 
szociális jellegű ház. 

Kiszely Márton, endrődi parasztgazda adományából épült 
a Szent Antal sütőház, melyet 1903-ban felszentelve, ünne-
pélyes keretek között adtak át a lakosság szolgálatába. A ház 
kéthelyiséges, a nagyobbik helyiségben sütőkemence állt. Eb-
ben a kemencében ünnepnapokon adományként összehordott 
alapanyagokból kenyeret és kalácsot sütöttek a falu rászoruló-
inak, a szegényeknek. Később szociális lakásként segítette a 
község elesettjeit. 

A ház sorsa 1947 után másféle irányt vett, a lakást nem egy 
rászorulónak utalták ki, hanem a végrehajtónak. Az élet furcsa 
fintora, hogy nem az lakott benne, akitől a javaikat elvették, 
hanem aki ezeket a javakat elvette. Az idő elhomályosította 
a zűrzavaros időszakok történéseit és úgy nézett ki, hogy a 
Szent Antal sütőháza visszanyeri eredeti funkcióját. A történet 
innen már ismerős. 

A fülkében, a 2001-ben elhelyezett szobor sokáig dacolt a 
körülményekkel. A házat megrongálták, az udvarból szemét-
dombot csináltak, de Szent Antal csak szelíden nézte a kö-
rülötte folyó változásokat, és reményt adott az arra járóknak. 
Magam is sokszor kanyarodtam arra, és megnyugvással töltött 
el a fülkében álló Szent Antal szobra. Körülötte a káosz uralko-
dott, de a szobor harmóniát sugárzott. 

Eltelt tizenegy év, és egy nyári napon a szobor eltűnt a fül-
kéből. A szomszédok, a Szent Antal ház sorsát nyomon köve-

tő emberek kezdték kérdezgetni, 
hogy: Hol van Szent Antal?

A ház most árvult el igazán. 
Nincs ott a védőszentje, nincs 
ott a megnyugvást, reménységet 
sugárzó szent alakja. 

Erőfeszítéseink eredménye-
ként időközben a fél ház a város 
tulajdonába került. Kezdtem bi-
zakodni, hogy hamarosan meg-
kezdhetjük a ház megújítását és 
megmentését, de a szobor eltűnt 
és ez lelkileg visszavetett. 

Elhatároztam, hogy lelkes 
segítőket toborozva kitakarítjuk 
a ház udvarát, mert városunk 
egyik szégyenfoltja volt ez a 
„szeméttelep”. Újra elkezdtünk 
hinni a Szent Antal ház üzene-
tében és a szent meghallgatta 
fohászainkat, a szobor előkerült. 
Három darabra tört, amikor ava-
tatlan kezek letörték a helyéről, 
de gondoskodó emberek nem 
hagyták magára a szentet, fel-
vették a földről, ügyelve minden 
darabra és megőrizték. Ahogy látták a ház körüli munkálato-
kat átadták nekem a szobrot. Nagyon megörültem és izgatot-
tan mondtam minden ismerősömnek, hogy megvan a szobor, 
megvan a reménysugár. 

Tisztelt Olvasók és kedves gyomaendrődiek!
A szemét elszállításra került, a házat talán sikerül megmen-

tenünk. Szent Antal felújított szobrát 2013. június 13-án, 16 
órakor visszahelyezzük a ház fülkéjébe, hogy védőszentjeként 
óvja tovább ezt a páratlan kultúrtörténeti értéket.

Erre a kis ünnepségre szeretettel várunk minden jó szán-
dékú embert, csak annyit kérünk, hogy hozzon magával egy 
szál virágot, amellyel tiszteletét fejezi ki e hányatott sorsú kul-
turális emlék iránt. 

Gyomaendrőd, 2013. május 23.
Tisztelettel:

Dr. Szonda István
Tel: 06-20-2380046

A törmelék elszállítása A megtisztult udvar

Szent Antal szobra 2001-ben, 
a ház tűzfalán
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 „Következő 1előhelyünk - mely 
említésre méltó - 4/236. sz. lelőhe1y 
NÉMET-ZUG. A Hármas-Körözs É-i 
partján, melyet egy ho1tág közrefogott, 
eléggé lapos terület. A Holt-Körözs azaz 
a holtág ezen a területen egy három-
szög alakú hátasrészt megkerül észak 
felől, s ennek legnagyobb része ma az 
ártérre (hullámtérbe) esik, mivel a gát 
az északi részén halad keresztül. A ki-
emelkedés terü1etén sok edénytöredé-
ket találtak, a hátas rész nyugati oldala 
meredekebb, a ke1eti és déli része el-
laposodik. A nyugati magasabb rész kö-
zepe táján egy Árpád-kori templom ma-
radványait is megfi gyelhettük: tégla- és 
paticstöredékeket, (ez utóbbi égett vagy 
égetetlen házfal-épületfal vesszőre, do-
rongfára tapasztás, agyag maradéka) 
embercsontokat. A lelőhely feketeszínű 
talaja élesen elvált a környezete sárgás 
színű, homokos-agyagos áradmányos 
hordalékától. A lelőhely egyrésze már 
így is a partvédelmi munkálatok áldoza-
tául esett. Hasonlóan a 4/145 sz. EGE 
falu, s a 3/7. sz. KOCSORHEGY-Endrőd 
V. ker. lelőhelyekhez. Régebbi korokból 
való leletet; alföldi vonaldíszes kerámia, 
szarmata-kori, de az Árpád-kori kerámia 
az egész területet beborítja. Ennek alap-
ján kimondhatjuk egy ősi folyókétparti 
(K. Tarcsa, Gyoma, Ege, Endrőd, Ha-
lásztelek, Tölgy stb.) település Árpád-
kori település-falu állott itt egykoron. 
Árpád-kori cserépbográcstöredék, fa-
zékdarabok, stb. tanúsítják.

Az Árpád-kor utáni időből egyetlen 
töredéket sem találtunk, mely tény azt 
jelzi, hogy ez a falucska igen korán, leg-
később a tatárjárás idején elpusztult.

Azonosítható – feltételesen – a XV. 
században MIKLÓSLAKA, MIKLÓS 
TELEKE, MIKÓLAKA pusztával, mely 
mindvégig Gyomához tartozott, mint 
birtoktesthez. 1412-ben iktári és gyomai 
BETHLEN Miklós fi a Gergely (ők a ké-
sőbbi erdélyi fejedelem Bethlen Gábor 
felmenői) az egy őstől származó – azaz 
a Bethlenekkel rokon – NECZPÁLI Imre 
és fi a György osztozkodásakor puszta-
praedium néven Gyoma birtok tartozéka 
volt, Mykolaka s BETHLEN Gergely ke-
zén van. Utoljára 1496-ban találkozunk 
nevével, amikor a Neczpáli-Justh család 
kezén van.

4/245. sz. lelőhely NYILAS dűlő, Dó-
zsa mgtsz. (hajdan Szendrei tanya). A 
gyomai határ délkeleti részén egy É-D-i 
irányú magaslaton van a lelőhely. Nyu-
gatról és keletről lapos részek határol-
ják. A lelőhelyet pontosan a közepén 
osztja ketté egy a háttal azonos irányú 
régi Körözs gát. 1974-ben villanykarók 

ásása közben lapos téglákból készült 
sírkamrát találtak, benne melléklet nél-
küli, nyújtott helyzetű csontvázakkal, 
melyek szorosan egymás mellett feküd-
tek. A tanya gazdája elmondta, hogy 
különböző ásások alkalmával rendsze-
resen találtak-találnak embercsontokat. 
Ezekből az adatokból feltétlenül temp-
lomkörüli temetőre kell gondolnunk. Az 
egykori Árpád-kori településhez tartozó 
templom valószínűleg a mai tanya alatt 
lehet. Okleveles adat híján a települést 
nem tudjuk azonosítani. Már a XIII. szá-
zad elején elpusztulhatott s így a neve 
nem maradt fenn. Ezt a feltételezést tá-
masztja alá az is, hogy középkori adatol-
ható töredéket nem találtunk. Előfordult 
még itt késő-bronzkori, vaskori, szarma-
ta szórvány edénytöredék és bővebben 
avar kori cserepek. A legtöbb termé-
szetesen az említett Árpád-kori anyag 
(X-XIII. sz.) bogrács töredékek, díszítet-
len fazéktöredékek, majd csigavonala-
san oldalukon díszített fazéktöredékek. 
A lelőhely átnyúlik a Gál Szabó tanya 
területére is (Tanya 436. Nyilas dűlő, 
4/246. sz. lelőhely).

4/250. sz. lelőhely FATTYAS sarok, 
MÁRTON tanya. – A határ keleti részén 
a Hármas-Körözstől délre a széles ártér 
délnyugati peremén, egy kisebb ármeder 
délnyugati partján van a lelőhely. Északi 
szélét egy silógödörrel, nyugati peremét 
egy csatornával bolygatták meg. Dél-
nyugati oldalán halad el a régi Körözs-
gát is. Az egész területen bőségesen 
van Árpád-kori cseréptöredék, délkeleti 
végén embercson-
tok is vannak, de itt 
templomhely nyo-
mát nem észleltük. 
Ennek ellenére az 
igen gazdag Árpád-
kori leletanyag egy 
kisebb falu helyét 
bizonyítja. Talán a 
szomszédos Ege 
falu (4/144-145. sz. 
lelőhely) egy ko-
rábbi kezdeménye 
lehetett. Volt még 
itt késő-bronzkori, 
gepida, kora-avar, 
középső- avar-kori 
lelet.

4/261. sz. le-
lőhely BÓDOR 
halom. A határ ke-
leti részén, egy 
ÉK-DK-i irányú part 
kíséri a Hármas-
Körözs széles árte-

rét. ÉK-i végén egy 50 méter alapátmé-
rőjű 1,5-2 méter magas kurgán áll, régi 
térképeken is szerepel. A háton húzódik 
a régi halom érintésével „felhasználásá-
val” az öreg Körözs gát – mintegy be-
lesimul a halomba – keleti egyharmadát 
belefoglalták az öreg gátba. így csak 
helyszínen azonosítható, mert mesz-
szebbről nem látszik, mivel a halom ma-
gassága azonos a gátkorona magassá-
gával. Délnyugati oldalába belevágtak 
egy digógödröt, ezzel megcsonkították. 
Itt szórványosan szkíta s szarmatakori 
leleteket gyűjthettünk igen kis meny-
nyiségben. Dávidházi Bekes Sámuel 
gyomai református prédikátor krónikája 
szerint itt „embercsontokat találtak és 
Ege falu temetőjének vélték a helybeli-
ek.” Találhattak ugyan embercsontokat, 
de teljesen valószínűtlen, hogy Ege te-
metője lett volna, hiszen ide kb. három 
kilométerre van Ege legkésőbbi telepü-
lésnyoma a ma már elpusztított Béres 
Mihály-féle tanyánál. Ott, ahol az Egei 
főcsatorna a Torzsási holtága torkollik. 
A 4/256. sz. lelőhelynél a régészek ösz-
szekeverték a Pólusok halma a Gyoma-
Csárdaszállás-Mezőberény műút déli 
oldalán van, illetve volt. A „Kis Két Ha-
lom” az út északi oldalán van, jószemű 
ember ma is láthatja, a hajdani „Község-
tanya” mellett, az Oláh-laposi hátság pe-
remén. Kis lapos halom, kettő egymás 
mellett. Neve dicséri magyar eleink név-
adásának igen szemléletes módját: „Kis 
Két halom”.

Cs. Szabó István

Régészeti lelőhelyek Gyoma nagyközség területén IX.

Kirándulás Kassán

Május 11-én a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola öt pedagó-
gusa közös kiránduláson vett részt a dévaványai Tisza Kálmán Közokta-
tásai Intézmény munkatársaival és hozzátartozóikkal. 

Az autóbuszos program célja a felvidéki Kassa város nevezetessé-
geinek megtekintése volt. A hajnali indulás ellenére a csapat vidáman 
birkózott meg a hosszú út fáradalmaival, és a meleggel. Kassa neveze-
tességei – az Óváros építészeti emlékei a Szent Erzsébet-dómmal, és II. 
Rákóczi Ferenc nyughelyével, az Orbán-torony, a Szent Mihály-kápolna 
és egyéb látnivalók, meg a hőségben frissítően ható, gyöngyöző sör - 
azonban mindenkit kárpótoltak a kényelmetlenségért. A jó hangulat, a 
kellemes társaság, a kedves ványai „vendéglátók” szívélyessége mellett 
röpültek a kilométerek és az órák. Hazafelé, a gyönyörű zempléni tájon 
áthaladva a messzeségben feltűntek a boldogkői és füzéri vár körvo-
nalai. Ritka élményt jelentett a smaragdzöld erdők árnyas és kacska-
ringós útjain utazni. A visszaúton még egy hosszabb megálló szerepelt 
a programban, egy tokaji pincelátogatás. Bár hazánk legjelentősebb 
borvidékének központja csak kiegészítő programként szerepelt kirán-
dulásunk menetrendjében, ismerős mediterrán hangulatával, jellegze-
tes ízvilágával, jó hangulatával cseppet sem maradt el a nap korábbi 
látnivalóitól, eseményeitől. 

A részvételi lehetőségért ezúton is köszönettel tartozunk a 
dévaványai kollégáknak, és szeretettel várjuk őket a mi kirándulásunk-
ra.

Gönczy Zsolt angoltanár
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A májusi hónap a labdarúgó mérkő-
zésekről szólt. Egy hónap alatt hét baj-
noki kellett lejátszani szerda – szombat 
ritmusban, a Pünkösdi hétvégén pedig 
péntek – hétfői napokon. Mindezt a már-
ciusi kedvezőtlen időjárás miatt elhalasz-
tott mérkőzések pótlása indokolta. A baj-
nokságot 2013. június 1-ig be kell fejezni 
a magasabb osztályok átszervezése miatti 
osztályozó mérkőzések végett. Sűrű volt a 
program és sokszor fárasztó is, hiszen a 
hétközi fordulók munkanapokra estek, a 
munka mellett kellett a bajnoki mérkőzé-
seket lejátszani. Nehéz időszak volt, nem 
is jöttünk ki belőle igazán szerencsésen. 

Több mérkőzésen is kiütközött a fáradtság jele, a második félidők nem 
mindig úgy sikerültek, ahogy elképzeltük. Sajnos a helyzetkihasználá-
sunk továbbra is igen gyenge, a kapu előtt sokszor rosszul döntünk, ez-
zel kimaradnak a lehetőségek és pontokat vesztünk el emiatt.  

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei:     

     2013. 05. 01.     Csabacsűd SE – Gyomaendrődi FC     3 : 0
                               G.: --
                               Ifi .:   1 : 1    G.: Mihalecz I.
     A Megyei I. osztály egyik legjobb csapata otthonában léptünk 

pályára. Az első félidőben nagyon fegyelmezett, jó játékkal leptük meg 
a hazaiakat. A kidolgozott taktika bevált, szigorú védekezés a szélek 
lezárásával, majd ebből indulva ellentámadások vezetése. Sikerült is 
néhány helyzetet kialakítani, de ezek kimaradtak. A második félidő ele-
jén lazábban védekeztünk, a hazaiak ezt kihasználták és tíz perc alatt 
két gólt szerezve el is döntötték a mérkőzés sorsát. A félidő közepén 
lőtt harmadik góljukkal végkép megpecsételték győzelmüket. Sajnos a 
gyomaendrődi csapat csak egy félidőn keresztül tudta játszani az igen 
eredményes védekező játékát és ez kevés volt a pontszerzéshez.

     2013. 05. 04.     Füzesgyarmati SK – Gyomaendrődi FC     3 : 0
                               G.: --
                               Ifi .:   2 : 4    G.: Oláh R., Dávid I., Gyuricza L., Csapó P.
     Ismét egy nehéz mérkőzés idegenben. Jól kezdtünk, az előző 

fordulóban bevált szigorú védekezés ismét hatékonynak bizonyult. A 
hazaiak nem tudták megbontani a védelmünket, szórványos ellentá-
madásaink veszélyesek voltak, de gólt nem sikerült ezekből szereznünk. 
A második félidőben is sikeresen alkalmaztuk tovább védekező játékun-
kat. A mérkőzés 70. percében azonban jött a rövidzárlat és negyed óra 
alatt három gólt is kaptunk hirtelen, ezzel eldőlt a mérkőzés. A jól felépí-
tett taktika sajnos köddé vált és ismét vereség lett a vége. 

     2013. 05. 08.     Gyomaendrődi FC – Kondorosi TE     1 : 3
                               G.: Molnár T.
                               Ifi .:   0 : 0    G.: --       
     Hét közben kellett pótolni a márciusi rossz időjárás miatt elmaradt 

fordulót. Rosszul indult számunkra a mérkőzés, már a második percben 
gólt kaptunk egy kapu előtti kavarodás után. Ezt követően rendeztük 
sorainkat, kiegyenlítetté vált a játék, mindkét kapu előtt adódtak lehe-
tőségek, de a csatárok pontatlanok voltak. A második félidő elején sike-
rült egalizálni az állást, de tíz perc múlva a vendégek egy szöglet után 
ismét előnyhöz jutottak. Ezt követően sokat támadott a gyomaendrődi 
csapat az egyenlítésért, a helyzetek azonban kimaradtak, a védelem 
nagyon kinyílt és egy kontra végén a Kondoros megszerezte harmadik 
gólját, amellyel végkép eldöntötte a három pont sorsát.

    
      2013. 05. 11.     Gyomaendrődi FC – Mezőberényi FC     1 : 0
                               G.: Molnár T.
                               Ifi .:   1 : 0    G.: Oláh R.
     Három vereség után lépett csapatunk pályára, nagyon fontos 

mérkőzésen. Szerencsére a tét nem bénította meg a játékosokat, har-
cosan, erőszakosan játszottak. Változatos jó iramú mérkőzés alakult ki, 
helyzetekkel, amelyből egyet a félidő végén a hazaiaknak sikerült ki-
használni, így előnnyel mentek a szünetre. A második félidő is iramos 
játékot hozott, mindkét csapat felvállalta a támadó játékot. A félidő kö-
zepén a vendégek egy perc alatt kétszer is a kapufát találták el, de ennél 
közelebb nem jutottak a gólszerzéshez, így fontos mérkőzésen tartotta 
itthon a három pontot a gyomaendrődi csapat megérdemelten.       

Májusi labdarúgó mérkőzés dömping 

     2013. 05. 17.     Gyomaendrődi FC – Tótkomlósi TC     1 : 0
                               G.: Boér Zs.
                               Ifi .:   6 : 1    G.: Dávid I.(2), Csapó P.(3), Gyuricza L.
     A Pünkösdi hétvége péntekjén ismét elmaradt mérkőzést kellett 

pótolni a bajnokságban. Győzelmi kényszerrel lépett pályára csapatunk 
a biztos Megyei I. osztályú tagság megtartása érdekében. A tét kicsit 
bénítólag hatott a csapatra, mert hiába dolgozott ki helyzeteket, azok 
kimaradtak. A második félidőben sem változott a mérkőzés képe, élve-
zetes játék alakult ki. A félidő közepén a vendégek két alkalommal is 
mérkőzés labdát hibáztak, szerencsére. Ezt követően is tovább táma-
dott a hazai csapat és a mérkőzés utolsó percében sikerült talán az utol-
só támadást góllal befejezni. Nagy feszültség szakadt fel a csapatban a 
gólt követően, igen fontos mérkőzésen kicsit szerencsés körülmények 
között, de győzelemmel fejezte be a mérkőzést, megszerezve a létfon-
tosságú három pontot.         

     2013. 05. 20.     Méhkeréki SE – Gyomaendrődi FC     3 : 1
                               G.: Werle T.
                               Ifi .:   2 : 2    G.: Csapó P., Oláh R.
      Pünkösd hétfőjén ismét pályára lépett csapatunk a bajnokesélyes 

otthonában. Kissé megilletődötten és sok hibával kezdtük a mérkőzést, 
ennek következtében már az első negyedóra végén kétgólos hazai ve-
zetés született. Miután rendeztük sorainkat, felnőttünk a feladathoz és 
kiegyenlítetté vált a mérkőzés. A második félidő első percében sikerült 
gólt szereznünk és csökkenteni a hátrányt. Ettől kezdve egyenrangú 
partnerei lettünk a hazaiaknak, több helyzetünk is adódott, de ezek is-
mét kimaradtak. Büntetett is a Méhkerék, a félidő közepén ismét gólt 
szereztek. A megnyugtató előny birtokában már nem erőltették a gól-
lövést, Gyomaendrőd viszont még a mérkőzés végén is csak kihagyni 
tudta a kidolgozott helyzetét. Megérdemelt hazai siker született.

     2013. 05. 25.    Gyomaendrődi FC – Szarvasi FC     1 : 2
                               G.: Molnár T.
                               Ifi .:   1 : 2    G.: Kurilla V.      
      A szomszédvári mérkőzésen erősen kezdett a hazai csapat, már 

a hetedik percben gólra váltotta egyik helyzetét. Nem állt le a hazai 
csapat, továbbra is szép támadásokat vezetett, de mint eddig több 
mérkőzésen is ebben a szezonban mindet ki is hagyta. A félidőig több 
góllal is vezethettek volna. A vendégek helyzet nélkül zárták a félidőt. A 
második félidő elején egyenlítettek a vendégek szinte a semmiből, az 
első lehetőségüket kihasználva. Tíz perc múlva egy „bombagóllal” a ve-
zetést is megszerezte a szarvasi csapat. Ezt követően is támadott a hazai 
csapat, de képtelenek voltak bevenni az ellenfél kapuját. A helyzetek 
alapján gólokkal kellet volna nyerni a mérkőzést, de amíg nem tanuljuk 
meg berúgni a kialakított lehetőségeket, nem fogunk nyerni. A Szarvas 
érdemtelenül vitte el a három pontot Gyomaendrődről.

Fülöp Zoltán

Anyám keze…
(írta: Benke Mária)

Kezeimet nézem elmerengve,
Anyám fájós kezeit juttatja eszembe’.
Ráncosodik, ujjaim görbülnek,
csukló ízületeim elferdülnek.
Szegény Anyám keze munkától kérges,
a sok dologtól száraz és érdes,
mégis simogatása bársonyos
szeretete odaadó, otthonos.
Biztonságot adott, ahogy átölelt
szívem jóságával, szeretetével megtelt.
Boldogság áradt belőle, ahogy rám nézett
csillogó fáradt tekintete megigézett…

Jelen időben gondolok Rá.
Olyan mintha a kezemet fogná.
Itt van mindig, életem perceiben,
örömben, bánatban, múló éveimben…
Beszélgetek vele, tanácsot kérek.
Szívem érzi, hogy vele élek.
Elment, de itt maradt bennem,
tovább él Ő mindig a lelkemben.
Ez a szeretet kísér az utamon,
melyet a gyermekemnek is átadhatom,
Ő is tovább adja az Ő gyermekének
milyen különös körforgás az ÉLET!
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Biczó Tamás rajza, 1956

Anyák napja Hunyán
2013. május 5-én ünnepi szentmisére vártuk a hunyai hívőket, 

iskolás és óvodás gyermekeket. Már-már hagyományként, ismét a 
templomban köszöntötték Iványi plébános úr mellett a Nagyma-
mákat, Édesanyákat.

Ünnepi volt az érzés a szívekben-lelkekben. A gyermekek ehhez 
méltóan, meghatottan, kellő alázattal nyújtották át verses-énekes 
csokrukat, majd kis ajándékaikat a jelen lévő édesanyáknak. 

A Plébános úr köszöntő szavai és Gárdonyi Gézától idézett so-
rai valamennyiünkben mély érzéseket váltott ki.

„Te minden erőnél erősebb erő anyai szeretet! Te emberi test-
be öltözött napfény! Te Isten szívéből leszállott szent láng, haláltól 
nem félő, erős gyöngeség!” 

Mészáros Vendelné
óvodapedagógus

Hősök napja
2013. május 26-án a Hősök terén ünnepi megemlékezés volt 

az első-, a második világháború és az 1956-os forradalom hősi ha-
lottainak emlékére. A városi ünnepség előtt a Szent Imre katolikus 
templomban és a gyomai Református templomban hálaadó szertar-
tások voltak a hősök tiszteletére. A változékony idő miatt a városi 
ünnepség az endrődi Szent Imre templomban került megrendezés-
re. Ünnepi megemlékezést tartott Wertheim Albert nyugalmazott 
ezredes. Az ünnepségen közreműködött a Gyomaendrődi Zeneba-
rátok Kamarakórusa. 2013. júniusi programok:

08. „Bogrács Napja” XI. Paprikás krumpli főző verseny
Helyszín: Öregszőlő, Szent Imre Idősek Otthona udvara

13. 16. óra Szent Antal napi megemlékezés
Helyszín: Szent Antal ház

24-30. VI. Gyomaendrődi Holló László Művésztelep
Helyszín: Gyomaendrőd, Harcsás-zug

29. 10. óra XXI. Saab Autóstalálkozó
Helyszín: Liget Gyógyfürdő

30. 9. óra Üldözött Gazdák Napja
Helyszín: Szent Imre templom, Hősök tere
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Rózsahegyi Napok

Rózsahegyi pólós diákok koszorú-
jában nyitotta meg Farkas Zoltánné 
intézményvezető a XVII. Rózsahegyi Na-
pokat, és köszöntötte Rózsahegyi Mari-
kát. Az iskola előtt, a Ligeti holtág-parti 
fák árnyékában, Rózsahegyi Kálmán és 
Tímár Máté szobra között helyet foglaló 
vendégek a természet lágy zsongása kí-
séretében hallgatták a diákok műsorát, 
és Giricz Mátyás megnyitó beszédét. A 
Jászai-díjas színházi rendező endrődi 
polgári iskolai éveiről mesélt, szeretet-
tel gondolt vissza egykori tanáraira, 
köztük az akkor pályakezdő Márton Gá-
borra. Bár személyesen nem találkozott 
Rózsahegyi Kálmánnal, de sok kiváló 
tanítványával, neves színészekkel dol-
gozott együtt pályája során.

Az ünnepség után Kóra Judit, isko-

lánk egykori tanulója Weöres Sándor gyermekverseihez készült illuszt-
rációiból rendezett kiállítás megnyitójára került sor a zsibongóban. Itt 
a száz éve született költő életútját is bemutatták a gyerekek. Innen a 
Rózsahegyi emlékkiállításon át vezetett az út a színházterembe, ahol Dr. 
Gyuricza Csaba egyetemi docens, volt diákunk, a Szent István Egyetem 
dékánja tartott előadást a környezet és talajvédelemről, a vörösiszap ka-
tasztrófa által okozott károk helyreállításában szerzett tapasztalatairól.

Az irodalom és történelem iránt érdeklődő diákok és vendégek szá-
mára Giricz László, rendszeresen visszatérő volt endrődi diák előadónk 
Petőfi  életét mutatta be, úgy, hogy a költő életének minden fontosabb 
állomását vetített képekkel illusztrálta. 

Giricz Mátyás színházi rendező 
nyitotta meg a rendezvényt

Népszerű volt a lufi  hajtogatás a tábortűznélA Szent Imre díjas Botos Pongrác (a képen középen) is fellépett a gálán

Nagy Gy. Eszter grafológus, írásszakértő előadására is sokan voltak 
kíváncsiak. A bátor jelentkezők írását ki is értékelte a szakember. 

Tímár Imre, az Endrődiek Baráti Köre elnöke ismét megőrizte veret-
lenségét a 20 táblás szimultán sakkjátékban.

Iskolánk pedagógusai két helyszínen foglalkoztatták a felsősöket. 
Sütő Györgyi és Varga Lászlóné felhasználva a zsibongóban látható 
gyönyörű rajzokat, Weöres Sándor életével ismertették meg az érdeklő-
dőket. Verset mondtak, azok képi világát fi gyeltették meg. Párhuzamba 
állították a verseket és a rajzokat. Szentpéteriné Uhrin Ildikó és Szent-
péteri Boldizsár kézműves foglalkozást vezettek. A lányok rongybabát 
készítettek, közben megismerték a kékfestés munkafolyamatát. A fi úk 
papírsárkányt csináltak, melyeket ki is próbáltak az udvaron.

Az alsósok játékos ügyességi feladatokkal, szövéssel, fonással, ori-
gamival, nemezeléssel, aszfaltrajzzal, kvízjátékkal, színezéssel töltötték 
a délelőtt egyik felét. Utána egy bohóc várta őket interaktív játékprog-
rammal. 

A terebélyes udvari platánfa hűvösében került sor délben az ered-
ményhirdetésre. Kiemelkedő munkájukért Rózsahegyi-díjat kaptak: 
Vaszkó András és Kopcsekné Fülöp Mária pedagógusok. Botos Pong-
rácé lett az idei Szent Imre-díj. A Rózsahegyi vetélkedő vándordíját és a 
vele járó tortát a 6. b és 7. b osztályok nyerték. 

Estefelé sokan gyülekeztek a ridegvárosi játszótéren. A kitüntetet-
tek elültették az emlékfákat és ezután lángra kapott a tábortűz. A gye-
rekek kitartóan futkároztak, csak az arcfestésnél, a lufi  hajtogatásnál és 
az ügyességi játékoknál álltak meg. Tíz órára elhamvadt a tűz és haza-
mentek a fi atalok, hogy másnap újult erővel vegyék birtokba a Ligetben 
felépített kalandparkot. 

Míg együtt kiütőcskéztek felnőttek és gyerekek a ligeti aszfalton, 
addig a két sportpályán 25 csapat részvételével zajlottak a Rózsahe-
gyi Focikupa mérkőzései. Iskolánk 
csapatai egy első és egy harmadik 
helyezést szerezetek és az ered-
ményhirdetésen Dankó Béla or-
szággyűlési képviselőtől vehették 
át a kupát.

Ebéd után egy kis pihenő, és 
lehetett készülődni a gálaműsorra. 
Egész évi rendezvényeink remek-
beszabott, szívet-lelket gyönyör-
ködtető darabjait válogattuk össze 
erre az estére a lelkes közönség 
számára. A magyar és angol nyelvű 
jelenetek, versek sorát dalok, ze-
neszámok, tánc és bábjáték tette 
még színesebbé. Reméljük, még 
sokszor találkozhat ilyen kellemes 
körülmények között a hálás közön-
ség tehetséges diákjainkkal.

Az iskola életéről további in-
formációkat, képeket találhat-
nak az iskola honlapján: www.
rozsahegyiiskola.hu 

Meghívott vendégeink egy csoportja

Kopcsekné Fülöp Mária és Vaszkó 
András Rózsahegyi-díjasok emlékfát 

ültettek
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Benke Mária:

Péter és Pál… 
(népmesei átdolgozás)

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény 
legény, Péternek hívták, nem volt neki semmije csak 
egy szamara, „akivel” jól megértették egymást, őt pe-
dig Pálnak nevezték.

Történt egyszer, hogy Péter minden kis holmiját egy 
batyuba kötötte és a szamár hátára rakta, így indultak 
ők ketten szerencsét próbálni a királyi udvarba tartva.

Sok nehézség és kaland esett meg velük, míg hét 
nap hét éjjen át vándoroltak, a sötét rengeteg erdőn, 
hogy a királyi palotához érjenek…

Egyik nap olyan volt mint a másik, a szamár még 
csak evett egy keveset, mert legelészett a dús fűben, 
de Péternek már nagyon korgott a gyomra. Ezért levet-
te a kis motyóját a szamár hátáról és addig keresgélt, 
míg talált egy darab száraz kenyeret, azt elmajszolta, 
a patak friss vizéből ivott egy jót és álomba szenderült.

Nemsokára álmodott valamit, amitől igen nagyon 
megijedt. Gyorsan felpattant és kereste, hogy ki há-
borgatta az éjszakai nyugalmát. Egyszer csak egy kis 
kobold állt vele szemben, a szemei világítottak a sötét-
ben.

Úgy megijedt, hogy rákiáltott:
- Hát Te meg miféle szörny vagy?
A kobold sértődötten csak annyit mondott, hogy:
- Nagyon megbántottál, azonnal kérj tőlem bocsá-

natot, én nem vagyok szörny.
- Dehogy kérek, hiszen azt sem tudom ki vagy és mi-

vel bántottalak meg, talán inkább Te kérj bocsánatot, 
hogy rám ijesztettél és felvertél a legszebb álmomból.

Szó szót követett, míg végül a kobold a varázsere-
jével megátkozta Pétert, azt mondta neki, hogy mivel 
nem kért bocsánatot tőle, átok üljön rajta, és akár mit 
mond ezután, a szamara mindig utánozza őt…

Péter csak nevetett az egészen. 
- Még, hogy Pál, a csacsi őt utánozná? Az lehetetlen 

– gondolta.
Megvirradt, s folytatták útjukat a királyi palota felé, 

de nagyon sütött a nap, melegük volt, hamar elfárad-
tak, mire egy fogadóhoz értek.

Péter megörült. Azt remélte, hogy kap valami mun-
kát, s annak fejében egy kis kosztot is, ezért hát illendő-
en köszöntötte a fogadóst.

- Adjon Isten tisztelt bátyám-uram, volna-e számom-
ra valami munka, bármit elvégeznék…

De amint a fogadós válaszolhatott volna a szamár is 
szó szerint elismételte az iménti mondatot…

- Tyű, az áldóját, hát te a bolondját járatod velem? – 
kérdezte a fogadós. - - Takarodj a szemem elől - mond-
ta.

- De én, csak én… hát – dadogott Péter – ő maga 
sem hitte, hogy a kis éjszakai kobold átka fogott. Meg-
vakarta a fejét, s azon morfondírozott, hogy most mit 
tegyen.

Illendően ismét megszólította a fogadó tulajdono-
sát, hogy ez csak egy tréfa, egy barátja csúfot űzött 
belőle, de ő tényleg szeretne munkát kapni, egy tál 
ételért…

A szamár megint mindent szó szerint elismételt.
Erre a gazda kiebrudalta a kocsmából mindkettő-

jüket:

- Takarodjatok innen, soha többé ne is lássalak tite-
ket, csavargók, gúnyt űztök a rendes becsületes em-
berből? – Nahát!

Tovább haladtak, de Péter nagyon el volt kesered-
ve, hogy ha ez így megy, soha sem tud sehol munkához 
jutni, főként nem a királyi udvarnál.

Meg kellene keresni a kis koboldot, hogy bocsásson 
meg neki és vegye le az átkot róla… Hívni kezdte amint 
beesteledett, de nem jelent meg a kobold. Próbálta 
ékes szólással csalogatni, de semmi…

Reggel szomorúan nekiindultak, ez már a hetedik 
nap volt a vándorlásukban.

A hetedik nap alkonyán megpillantotta Péter a ki-
rályi palotát, nagyon megörült a pazar látványnak és 
siettette a szamarát, hogy még sötétedés előtt odaér-
jenek…

Mikor bebocsátást nyertek a királyi udvarba, a király 
meglátta a szegény embert a szamárral, intett, hogy 
vezessék őket elébe.

Péter mély meghajlással üdvözölte a királyt e képen:
- Nagy tisztelettel és hódolattal köszöntelek Téged 

király uram, Téged, aki a legbölcsebb vagy kerek e vi-
lágon…

A szamár úgy szint’ elmondta, szó szerint az iménti 
köszöntést.

A király csak nézett, hol a szamárra, hol a legényre, 
és nem tudta eldönteni, hogy a bolondját járatják-e 
vele…

Megkérdezte, hogy miért ismételte meg kétszer a le-
gény az üdvözlést…

- Hát az a helyzet király uram… - eddig jutott a mon-
dókájában, mert Pál a szamár máris ugyanazt mondta. 

- Szedve, vette teremtette! – mordult a király, hát 
csak nem a bolondját járatjátok tényleg velem, hiszen 
a szamár az nem is tud beszélni…

- Ez tud – válaszolta Péter sóhajtva.
- Ez tud - mondta Pál, a szamár is.
A király jót kacagott.
- Még ilyet nem láttam, felveszlek titeket udvari bo-

londomnak, mert úgyis folyton unatkozom, senki sem 
szórakoztat, már idejét sem tudom, mikor nevettem 
egy jót utoljára…

Örömmel elszegődött Péter és Pál a király szolgá-
latába, attól fogva a király mindig vidám volt, el sem 
engedte maga mellől a legényt és a szamarát. Kényez-
tette őket, ettek ittak, szép ruhákba jártak, a szamár is 
arannyal kivarrt palástot kapott… Jól éltek a királyi ud-
varban, amíg meg nem haltak.

Így végződött a mesém, hiszitek? - ha nem, járjatok 
utána…
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Merj NEM-et mondani! » 

2013. április 19-én, pénteken iskolánkba látogatott dr. Zacher 
Gábor, a budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház toxikológus fő-
orvosa. A délelőtt folyamán egy érdekes előadást tartott a 7-8. 
évfolyamosok számára a tudatmódosító szerek hatásairól. A 
hallgatóságot teljesen lenyűgözte a doktor úr előadása, magá-
val ragadó stílusa. Felhívta a fi gyelmet a kábítószerek és egyéb 
egészségkárosító, bódító anyagok veszélyeire, hogy azok meg-
változtatják azok használóját, aki így viselkedését, cselekedeteit 
nem tudja befolyásolni, irányítani, olyan dolgokat tehet, amelyet 
normális körülmények között nem tenne.

Bízunk benne, hogy mindenki számára nagyon hasznos és 
tanulságos volt a toxikológiai előadás.

Az 5-6. korcsoport első helyezett csapata

„Körösök mentén” Tehetséggondozó verseny

A Körös - Maros Nemzeti Park növény - és állatvilága került a 
komplex tanulmányi verseny középpontjába 2013. május 23-
án a Kis Bálint Általános Iskolában, ahol megrendezték a ver-
senyt. Mindhárom általános iskola tanulói részt vettek a jó han-
gulatú megmérettetésben, különböző korcsoportokban, több 
állomáson kellett a diákoknak a természettudományi, irodalmi 
és kreatív tudásukat latba vetni. Az eredményhirdetéskor min-
den csapat tárgyjutalomban részesült.

Ágostonné Farkas Mária és Zacher Gábor

Versenyen a Színfolt
2013. május 18–20. között rendezte meg a Magyar Majorette 

Szövetség az Országos Mazsorett Bajnokságot Orosházán, három 
korcsoportban, több kategóriában. 28 település több mint 600 ma-
zsorett táncosa versenyzett. A Színfolt Mazsorett Csoport is ne-
vezett a versenyre, a következő eredményekkel tértek haza a legna-
gyobb táncosok, a senior és junior versenyzők: 

- Latyák Brigitta: két botos szólójával – első helyezett
- zászlós mini kategória: negyedik helyezés
- mix mini kategória: hatodik h.
- Latyák Brigitta – Polányi Aliz párosa: hetedik h.
- Polányi Aliz szólója: nyolcadik h.
- Gera Ilona Pilla szólója: tizedik h.
- juniorok színpadi és összetett tánca: kilencedik helyezés
Köszönöm a mazsorettek egész éves munkáját, a szülők támo-

gatását! A nyáron folytatódnak a próbák és a táborok is megrende-
zésre kerülnek.

Hunya Jolán 
mazsorett csoport vezető 

A 7-8. korcsoport első helyezett csapata

A juniorokkal
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AZ ÉNEKELT VERS ÜNNEPE 
GYOMAENDRŐDÖN

Híradás a VI. InternetVers Fesztiválról, 
amely három helyi sikerrel zárult

Az elmúlt év végétől folyamatosan propagáltuk a helyi médiák-
ban, hogy az OMart Kulturális Műhely pályázatával (Győr, Győr, 
Mátészalka, Paks, Budapest után) városunk elnyerte a megzenésített 
versek 6. fesztiváljának rendezési jogát. Ez az esemény az interneten 
keresztül szerveződik, így remek alkalomnak ígérkezett a település 
népszerűsítésére, hiszen az ország legkülönbözőbb pontjairól, vala-
mint Spanyolországból, Ausztráliából, Erdélyből és Szerbiából is ér-
keztek nevezések. 

Mi is az internetvers fesztivál? Az ötletgazda főszervezők F. Si-
pos Bea és Faggyas László (Hangraforgó együttes) szerint: „a fesztivál 
az Internet adta lehetőségeket felhasználva hirdesse az élő magyar 
költészetet, közvetlen kapcsolatot teremtsen a költők és a verseiket 
megzenésítő zenészek között.” A rendezvény egyúttal három nagy 
magyar költő, Weöres Sándor 100., Határ Győző 99. és Gergely 
Ágnes 80. születési évfordulójára emlékezett.

A fesztivál három szakaszból állt
- A fesztivál honlapjára fölkerül három klasszikusnak számító 

költő, s ugyanitt a kortárs költők is közzéteszik verseiket (októbertől 
január végéig). Ez évben 219 költő összesen 1628 verséből lehetett 
szemezgetni. 

- A zenészeknek a klasszikus és a kortárs kategóriából is kell ver-
seket megzenésíteni, majd a dalokat február végéig beküldeni a szer-
vezőknek, hogy a fesztivál honlapján az érdeklődők is meghallgathas-
sák. Az idei fesztiválra 42 dalszerző 174 dallal nevezett. Színpadra 
csak a zsűri által kiválasztott produkciók kerülhetnek. Ez évben a zsűri 
elnöke e műfaj „klasszikusa”, a Kossuth-díjas Sebő Ferenc volt.

- A fesztivál utolsó szakaszában a meghívott előadók személyesen 
mutathatják be műveiket a költőknek, érdeklődőknek a kiválasztott 
helyszínen, most Gyomaendrődön.

A versünnep április 17-én kezdődött. A költészet napja tisztele-
tére az OMart Műhelyben a Hangraforgó együttes tartotta teltházas 
„Barátság verskoncertjét”. Nagyszerű ráhangolódás volt az elkövetke-
zendő három napra.

Csütörtöktől egyre több fesztiválozó sétált városunk utcáin. Dél-
után Dr. Szonda István a KKSZI igazgatója adta át a közönségnek 
Kocsis Csaba Barbarikum című fotografika kiállítását. A fesztivált 
Várfi András polgármester, a rendezvény egyik fő támogatója nyi-
totta meg. Városunk sok kiválósággal büszkélkedhet, közülük került 
bemutatásra Dr. Szilágyi Ferenc nyelvészprofesszor, irodalmár, költő. 
Szakavatott ismerője, felesége, Eszter néni a tőle megszokott alapos-
sággal nem csak a tudós férj, hanem az egykori gyomai polgári tár-
sadalom bemutatásával kivívta a közönség elismerését. Közreműkö-
dött Cserenyecz Éva, Polányi Éva, Oláh Gizella és két megzenésített 
verssel a Tűzmenedék együttes. Határ Győzőre először Hajdú László 
Komédiás Körének tanítványai egy vers-összeállítással emlékeztek, 
majd az est zárásaként Dinnyés József daltulajdonos a költő megzené-
sített verseiből álló műsorával ajándékozta meg a közönséget.

Minden napot a már hagyományos “verskocsma” zárta (csütörtö-
kön Dinnyéssel), melynek lényege, hogy a költők, a zenészek és az 
érdeklődők bor és pogácsa mellett beszélgetnek, zenélnek, énekelnek: 
barátkoznak.

Pénteket a Kner-emlékmű koszorúzásával kezdtük, ahol Dr. Ko-
vács Béla tartott egy tartalmas, közvetlen megemlékezést. Különleges 
élmény volt, hogy Kasó Tibor költő-gitáros erre az alkalomra írt egy 
verset, amit Kovács András költő adott elő.

A Kner Nyomdában tett látogatást követően a program Endrő-
dön folytatódott Tímár Máté és Rózsahegyi Kálmán szobrainál. La-
dányi Gáborné és Farkas Zoltánné megemlékezése után Decsi Kiss 

András, Kasó Tibor és Kovács András rövid műsora következett, 
majd koszorúzás.

Csütörtökön és pénteken délelőtt a fesztivál résztvevőinek rend-
hagyó irodalomórái színesítették a gyomaendrődi intézmények életét. 
A Kner Imre Gimnáziumban a Mi újság? zenekar, a Bethlen Gábor 
Középiskolában Bodroghalmi László, a Kis Bálint Általános Iskolá-
ban, a Gyermekliget Óvodában és az Őszi Napsugár Idősek Otthon-
ban a Hangraforgó együttes, a Rózsahegyi Kálmán Általános Isko-
lában a Csalogató együttes, Szigeti Sugár Éva, Kasó Tibor, Kovács 
András, Losonczi Léna és Szebeni Sándor tartottak izgalmas előadást.

Péntek délután kezdődött a 15 perces fesztivál produkciók bemu-
tatkozója. Nyolc előadó lépett színpadra és nívós előadásokkal lepték 
meg a nézőket.

16.30-kor kezdődött az emlékezés Weöres Sándorra. Oláh Gizel-
la nyitotta meg Kóra Judit kiállítását, akinek légiesen finom illuszt-
rációban gyönyörködhettek az érdeklődők. A nagyterem zsúfolásig 
megtelt a Hangraforgó együttes lemezbemutató koncertjén, mely 
után a Weöres Sándor gyermekrajz- pályázat eredményhirdetése kö-
vetkezett.

Este hétkor a fesztivál díszvendége, Gergely Ágnes Kossuth-dí-
jas költő kápráztatta el a jelenlévőket. Személyes, meghitt légkörű 
beszélgetése Polányi Évával, és a közreműködő Tűzmenedék együt-
tes, valamint Kocsis Csaba versekhez illő megzenésítéseivel igazi 
„kulturcsemege” volt. „Mintha angyal szállt volna el a színpad fölött.” 
- nyilatkozta egy néző.

A legzsúfoltabb nap 22 fesztivál produkcióval a szombat. A fesz-
tivál sokszínűségét jellemezte, hogy az országhatáron túlról is érkez-
tek fellépők: Barcelona, Kolozsvár, Szabadka, de Magyarország szinte 
minden szegletéből jelentkeztek: Miskolc, Paks, Decs, Nyíregyháza, 
Velence, Győr, Tényő, Balassagyarmat, Vésztő, Dunavecse, Pusz-
taföldvár, Pécel, Orosháza, Berettyóújfalu, Budapest, Dunaújváros, 
Gyomaendrőd.

Nem bánták meg, akik ellátogattak a fesztiválra, hiszen sokszínű, 
változatos előadásokat láthattak, hallhattak.

Binges István nagyszerűen hangosította a produkciókat, s külön 
köszönet Bagi Lászlónak, aki erejét, idejét nem kímélve, képanyag-
ban is rögzítette a négy nap történéseit.

A szombati nap legrangosabb eseménye a Sebő koncert volt, 
mely igazi fesztivál hangulatot varázsolt a nagyterembe.

A Gálaest a fesztivál zárása, összegzése, ilyenkor minden jelen-
lévő fesztiválozó kap valami apróságot. Az InternetVers Fesztivál 
létrehozói, a Hangraforgó együttes átadták saját elismeréseiket, dí-
jaikat. Három gyomaendrődi siker is született. „Fesztiválember” 
elismerésben részesült Fazekas Erika (Gyomaendrőd) a Tűzmenedék 
együttes hegedűse, bravúros beugrásaiért (a sajátján kívül két zene-
kart segített a színpadi hangzásban). Két előadógárda a Vendéghang 
(Budapest) és a Csilla(g) trió( Gyomaendrőd) színvonalas produkció-
jáért vehette át az elismerés, a biztatás jelét a Hangraforgó = Gramo-
fon = Grami azaz a Grammy-díjat. 

Majális-díjat kapott Oláh Gizella és Molnár Albert az internet-
vers fesztivál népszerűsítéséért, és a bravúros szervezés elismerése-
képpen.

A gálavacsora után hajnalig tartó beszélgetés, közös és egyéni 
éneklés, zenélés zárta a Fesztivált.

A VI. InternetVers Fesztivál támogatói
Hangraforgó együttes, OMart Kulturális Műhely, KKSZI 

Katona József Művelődési Központ, Határ Győző Városi 
Könyvtár, Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, Gyomaendrőd 
Város, Várfi András polgármester, Fészek Panzió és Étterem, 
Tótkaép Építőipari kft, GYOMAPRESS, Agrofém, Csapó Marian-
na, OTP gyomaendrődi fiók, Kner Nyomda zrt, Csoma Antal és 
Csománé Ágika, Oláh és Társa kft, Oláh Rita, Keselyősi kft, Róza 
kft, Sikér kft, Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus, GYÜSZ-
TE, Color Shop, Insula Bau kft, Mágus Comp, Hőterm, Varga Béla 
autószerelőmester, C-LAKKER, Tóthné Kovács Edina virágüzlete, 
Margó Virágbolt, Szarka Csilla látszerész, Yucca Virágbolt, Oláh 
Réka, Tapír Papír, Kis Bálint Általános Iskola, Gyomaendrődi Szó-
Beszéd, Liget Fürdő és Kemping Gyomaendrőd, Békés Megyei 
Könyvtár, Zsilinszky Mihály, Barna Zsuzsa, Oláh Ilona és Oláh Ka-
talin, R. Nagyné Baráth Éva

Köszönet mondunk az anonimitást kérő támogatóinknak is, hi-
szen a felsorolásból is látszik, elsősorban a helyi vállalkozóknak és 
magánszemélyeknek volt fontos, hogy a fesztiválra érkező közel 200 
vendég jól érezze magát, és messze vigye városunk jó hírét. 

OMart Kulturális Műhely
Bővebb információk a Fesztivál honlapján: www.netversfeszt.hu
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Június
Karalábé sajtmártással

6-8 zsenge karalábét megtisztítunk, félbevágjuk és enyhén sós vízben puhára 
főzzük. Világos rántást készítünk, melyet szükséges mennyiségű tejjel engedünk 
fel. Reszelt sajtot elkeverünk tojás sárgájával, majd a felöntött rántáshoz adjuk 
folytonos kavarás mellett. A karalábékat tálba tesszük és leöntjük a mártással. 
Petrezselyem zölddel vagy metélőhagymával díszítjük.

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!

FAGYAS MÁTYÁSNÉ RÁCZ MAG-
DOLNA, aki Hunyán lakott, 82 éves korá-
ban, április 30-án visszaadta lelkét Terem-
tőjének. Gyászolja családja

ÖZV. PINTÉR VENDELNÉ HUNYA 
KATALIN, aki Endrődön élt, május 5-én 
rövid súlyos betegség után életének 93. 
évében elhunyt. Gyászolja a családja

SZEIVOLT FERENC, volt gyomai la-
kos, május 9-én munkahelyi balesetben 
életének 52. évében elhunyt. Gyászolja a 
családja

†

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

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

(Juhász Gyula)

Az endrődi katolikus temetők takarí-
tását, karbantartását 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
Kocsorhegyi általános iskola 1955/56 tanév 2.,3. osztályos tanu-

lói.1-4 összevont osztály járt ide (szerintem elő-tavaszkor készült a 
fénykép) A képen felül észak, hátul két dűlőnyire a Kisrét tanyái lát-
hatók. (Ma már ott egy sincs..)

A tanulók nevei.
Első sor balról jobbra:
Pencsev László, Erdősi Katalin, Nem emlékszem a nevére 1., Gyu-

ricza Julianna, ?.......László, Knapp József.
Hátsó sor balról jobbra:
Tímár Katalin, Szelei Bálint, Szakálos Aranka, Polányi Zoltán, ? 

Szosznyák Erzsébet, Erdősi István.

Ezen tanulókból Dr. Knapp József közgaszdász, okl. könyvvizsgá-
ló lett, Polányi Zoltán okl. gépmérnök és okl. gazdamérnök.

Lehetséges, hogy van többdiplomás is, de nem tudok róla.

 Endrőd, kocsorhegyi iskola, 1954

1./ Kocsorhegyi iskola belső, szoc. 
reál freskó. Készítője, festője valószínű 
Homoki úr, aki kirakatrendező is volt.

1954-1958 között 1-4 osztályokban 
jártam ide, egybevont oktatás folyt itt. 
Középtájon a töltőceruzámat nyomo-
gatva nézek a gépbe. 

a./ Fényképet Vidákovits József ké-
szítette, aki az első munkahelyes Fehér 
Elvira 1954-1956 közötti ottani taní-
tónőnek akkor a vőlegénye volt, majd 
a férje lett. Csinos, reprezentatív fi atal 
hölgy volt.

A tanítónő Nagykamaráson szüle-
tett, most Szegeden él.

 
b./ 1956-1958 között 3-4-ben engem 

Kávai Gáspár tanító úr tanított, aki ak-
kor már kb. 50 éves lehetett.

Fia Kávai Zoltán, aki az 1956-os 
melbourni olimpián a 4-es /?/ kajakban 
aranyérmet nyert.

Polányi Zoltán
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Kedves vásárlóim!
Júniusi 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

Endrődi Baráti Találkozó


