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Nincs jobb

Nincs jobb őrzőangyal az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs szeme sugaránál.
Nincs a kisgyermeknek puhább feje alja,
Mint az édesanyja ölelő két karja.
Hol van annyi áldás, ami elég lenne,
Mit édes jó anyánk meg ne érdemelne.

70 évvel ezelőtt, 1943 anyák napján sza-
valtam el ezt a verset hat és féléves ko-
romban Békéscsabán az iskolában tartott 
ünnepségen.

Homoki József

Május hónap az év legszebb hónapja. 
Május első vasárnapja az év egyik leg-
szebb vasárnapja, mert Magyarországon 
Anyák napját ünnepeljük. 

Szeretettel köszöntjük a legszebb, a 
legjobb, a legdrágább nőket, akik az édes-
anyák.

Nőnek születni nem különösebb ér-
dem, de anyának lenni, igen! Ezért ez az 
ünnep a legszebb „nők napja”.

Édesanyánk adott életet. Ha ritkán 
is, de napjainkban is előfordul, hogy az 
új élet az édesanya életébe kerül. Édes-
anyánk nevelt fel. Édesanyánk tanította 
meg, mi a jó és mi a rossz. Édesanyánk ta-
nított meg szeretni. Édesanyánk aggódik 
értünk egy életen át. Édesanyánk szerete-
te még az Örök Hazából is kísér minket.

Legyenek Istentől megáldottak az 
édesanyák, a nagymamák, a dédmamák!

A nők anyai szeretettel tudnak sze-
retni munkahelyükön, vagy hivatásuk 
gyakorlásával: óvodákban, iskolákban, 
kórházakban, szociális intézményekben.

A nők, az édesanyák a Mennyország 
egy kis darabját tudják elhozni közénk.

Isten áldja meg őket! Hálánk, szerete-
tünk kísérje életútjukon!

Iványi László

Az anyák megünneplése az ókori Gö-
rögországban kezdődött és a tavasz ün-
nepség része volt. Angliában az 1600-as 
években az ünnep keresztény vallási szí-
nezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot 
követő negyedik vasárnapon ünnepelték 
az édesanyákat. A családjuktól messze dol-
gozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy 
hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal 
tölthessék. A látogatás előtt külön erre a 
napra ajándékként elkészítették az anyák 
süteményét.

Az USA-ban először 1872-ben Bos-
tonban ünnepelték az anyák napját, Julia 
Ward Howe segítségével.

Magyarországon 1925-ben a Magyar 
Ifj úsági Vöröskereszt kezdeményezésére, 
a májusi Mária-tisztelet hagyományaival 
összekapcsolva ünnepelték ezt az ünnepet. 
1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a 
hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák 
napját.

(Wikipedia alapján)

Emlékezés az endrődi gazdákra4.
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MEGHÍVÓ

A nagylaposi MÁRTON GÁBOR PARK 
avatására

melyet 2013. május 11-én (szombaton) rendezünk.

Az ünnepség célja: emléket állítani Márton Gábornak, so-
kunk tanítójának, mindenki Marci bácsijának, aki 23 évig 
volt nagylaposi pedagógus, s akinek saját bevallása szerint, a 
Nagylaposon töltött évek élete legboldogabb ideje volt.

Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik kollégái és 
tanítványai voltak Marci bácsinak a Körösön innen és túl, és 
mindazokat, akik ismerték, szerették, tisztelték e nagyszerű em-
bert.

Tisztelettel:
az Endrődiek Baráti Köre

és a 
nagylaposi emlékhely szervező bizottsága

Gyomaendrőd, 2013. április 15.

* * *

Tájékoztató
Márton Gábor Park avató emlékünnepség  

Nagylapos, 2013. május 11.
Tervezett program:

9.45: szentmise az endrődi templomban Márton Gáborért, 
továbbá az elhunyt és élő tanyai pedagógusokért és öreg-
diákokért

10.30 - 11.30: gyülekező a nagylaposi Birkacsárdánál
11.30 - 12.30: avató ünnepség
12.30 - közös ebéd, baráti beszélgetés a Birkacsárdában

Az utazással kapcsolatos tudnivalók:  
A helybeliek és a gyomai vasútállomásra érkezők helyi já-

ratú autóbusszal juthatnak el az endrődi templomig. A szent-
mise után különjáratú autóbusz indul az endrődi templomtól 
Nagylaposra. Az ünnepség illetve az ebéd után igény szerinti 
időpontban indul vissza a városba.

Az étkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
Étkezési lehetőség- igény szerint-térítés ellenében a Birka-

csárdában.
Rendelhető ételek:
A) Birkapörkölt-------------------------1900. Ft
B) Marhapörkölt------------------------1900. Ft
C) Rántott sertésborda-----------------1800. Ft
Az árak a köret, a savanyúság és 1 üveg ásványvíz árát is tar-

talmazzák.

Kérjük szíves visszajelzésüket az étkezéssel kapcsolatos 
igényről legkésőbb május 3-ig.

Elérhetőségeink:
Fülöpné Takács Ágnes: 30/ 547-69-37, ill. agnes.takacs55@

gmail.com
Lovászné Habzda Irén: 66/ 284-949
Hunya Elek: 30/ 555-17-21
Gubucz Béláné Földvári Erzsébet: 66/610-682

INGYENES NYELVTANFOLYAM HUNYÁN!
Uniós pályázati pénzből júniustól. 

Érdeklődjön: 06-20/229-7022

HUNYAI MEGHÍVÓK

Május 11-én szombaton 19 órai kezdettel a hunyai Műve-
lődési Otthonban EGYHÁZKÖZSÉGI VACSORA lesz, melyre 
mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Vacsora: birkapörkölt, a helyszínen büfé.
Jegyek 1300 Ft-ért kaphatók a plébánián és a boltokban.
Tombolatárgyakat köszönettel fogadunk! (Evőeszközt, tá-

nyért hozzunk magunkkal!)

Május 12-én vasárnap a 10 órai szentmisére öregministráns 
találkozót hirdetünk, ezúttal a lányoknak. Szeretettel várjuk a 
Mária lányokat is.

szögletüket góllal zárták. Három perccel később egy véleményes bün-
tetővel már kettővel mentek a hazaiak. Ezt követően sem talált ma-
gára a gyomaendrődi csapat, csak vergődött a pályán, a dévaványai 
kontrák pedig mindig veszélyesek voltak. A második félidő sem hozott 
változást, a vendégek nem érezték a ritmust, a hazaiak pedig továbbra 
is a kontratámadásokra építettek. Egy ilyen végén ismét büntetőhöz 
jutottak, amelyet értékesítve már három volt a különbség. A félidő má-
sodik felében a fegyelmezetlen vendégek közül két játékos is a kiállítás 
sorsára jutott. A lelkes hazaiak megérdemelt győzelmet arattak a szét-
esően és gyengén játszó vendégek felett.

     2013. 04. 27.    Gyomaendrődi FC – Jamina SE     2 : 1
                               G.: Ollé P., Werle T.
                               Ifi .:   0 : 1    G.: --              
      Nagyszerű tavaszi, de inkább nyár eleji idő fogadta a pályára 

lépő csapatokat. Mindkét csapat a támadásokra helyezte a fő hang-
súlyt, de a helyzetek sorra kimaradtak. A félidő végén azonban meg-
tört a gólcsend, a hazaiak egy támadásukat sikeresen végigvittek és 
góllal fejezték be, így előnnyel mehettek a szünetre. A második félidő 
elején először a hazaiak növelhették volna a gólok számát, majd a ven-
dégek vették át a játék irányítását. Megérdemelten egyenlítettek, majd 
újabb gólszerzési lehetőségeik is akadtak, de kihagyták. Mindez felráz-
ta a hazaiakat, újabb erőtartalékokat mozgósítottak, melynek eredmé-
nyeként ismét hazai gól született. Az utolsó negyedóra is hozott még 
helyzeteket, de újabb gól már nem született. Változatos, izgalmas mér-
kőzésen, az adok-kapokból jobban kijövő hazaiak értékes győzelmet 
arattak egy jó ellenféllel szemben.

Fülöp Zoltán

SPORTHÍREK - folytatás a 8. oldalról

Boldog Anyák Napját!

A május, mint a tavaszi megújulást betetőző és a nyár gazdagságát 
előre vetítő hónap, talán legszebb időszaka az évnek. A zöldbe öltözött 
határ, a virágokkal teli fák hirdetik a születés csodáját, mintha a termé-
szet is méltó keretet szeretne adni egyik legszebb ünnepünknek május 
első vasárnapján, amikor az édesanyákat köszöntjük.

Az anyaságnál nagyobb csoda kevesebb található a teremtett világ-
ban. Életünk forrása, emberi létünk értelme, mindennapjaink része, 
mégis döbbenten állunk meg ezen a napon mi, férfi ak. Döbbenten, hi-
szen belegondolni talán sikerül, elképzelni talán tudjuk ezt a csodát, de 
meg mégsem érthetjük soha. S talán jól is van ez így. Hiszen bizonyá-
ra része ez is annak a nagy titoknak, annak a kimondhatatlan erőnek, 
amellyel csak egy nő bírhat, s ami előtt minden embernek fejet illik, 
fejet kell hajtania. Nincs olyan mozzanata, rezdülése életünknek, amely 
ne vezetne vissza végül bennünket az édesanyához. Ahhoz, akiről min-
den szónak, minden gondolatnak a hála, a megbecsülés és a köszönet 
hangján kell szólnia. 

Így szeretnék én is Önökhöz fordulni kedves édesanyák, nagyma-
mák. Kívánom, hogy éltesse Önöket az Isten jó erőben, egészségben, 
boldogságban életük minden napján. Köszönöm, köszönjük szeretetü-
ket, türelmüket, amellyel életünket egész utunkon beragyogó fénnyel 
kísérik végig. 

Tisztelettel: 
Dankó Béla országgyűlési képviselő

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

Az áprilisban soron következő ülésre 2013. május 2-án került sor 
14 órai kezdettel. Előzőleg április 17-én már ülésezett a testület, mivel 
a Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztésére pályázat lett 
beadva, de a cél módosítása szükségessé vált a változó törvények és ren-
deletek miatt. Amennyiben a pályázat támogatásban részesül, az alábbi 
fejlesztések megvalósítására lesz lehetőség:

Homlokzati hőszigetelés
Álmennyezet javítása 
A bruttó költség 19.912.702 Ft, mely összegből pályázható: 15. 930. 

293 Ft, az-az a bekerülési összeg 80%-a. A pályázati kiírás feltétele még, 
hogy a támogatási összeg 5%-ában közfoglalkoztatottakat kell alkalmaz-
ni.

Ezen kívül megvitatásra és elfogadásra került a Körös Kajak Sport-
egyesület kérelme, mely szerint a 2013. évben is indulni kíván a Leader 
pályázaton. Az egyesület a Halász István Csónakház közelében sólyapá-
lya és móló építését szeretné megvalósítani. A tervezés becsült költsége: 
1. 257. 300 Ft, melynek fi nanszírozására az önkormányzatot kérte. Az 
összeg forrását a felhalmozási tartalékból lehetett kijelölni. 

Elosztásra került még a költségvetésbe betervezett Rendezvény 
Alap, az ülésre benyújtott igények fi gyelembe vételével: Pl. /Közműve-
lődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, GYÜSZ-TE, Dr. Tóth 
Elek Kertbarát Kör, „Értékek megmentése a jövőnek”(Bogártalálkozó), 
Újlaky Szabolcs (főzőverseny), illetve, néhány egyesület nyújtott még be 
pályázatot/

A május 2-i ülés a polgármesteri beszámolóval vette kezdetét, illetve 
elfogadásra kerültek a lejárt határidejű határozatok is. 

Beszámoló a 2012. évi zárszámadásról.

Városunk gazdasági-pénzügyi helyzetét is befolyásolja az ország, il-
letve a világ pénzügyi-gazdasági helyzete. Az elmúlt éveket a források 
körének folyamatos szűkülése jellemezte. Mint ismeretes, 2008. évben 
még több mint 858 millió Ft összegű normatív állami támogatással ren-
delkeztünk, amely 2009. évre 40 millió Ft-tal csökkent, 2010. évben az 
előző évhez képest is további 111 millió Ft-os csökkenést kellett elszen-
vedni. 

Ennek oka összetett: pl. a tanulói létszám, és az ellátotti létszám fo-
lyamatos csökkenése, majd 2009-ben felfüggesztésre került a közszférá-
ban dolgozók 13. havi juttatása.  Változott a munkaadót terhelő járulék 
mértéke, amely 32%-ról 27%-ra módosult, valamint számos normatív 
bevétel megszűnt. /Közösségi közlekedés normatívája, a sport feladatok-
hoz biztosított lakosonkénti támogatás összege évek óta csökkenő ten-
denciát mutat, illetve a közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatás 
összege is./ 

Az önkormányzat költségvetési támogatása 2011. évhez képest kb. 
50. 000 E Ft-tal növekedett. Összetevői: üzemeltetési, igazgatási, sport- 
és kulturális feladatok normatív hozzájárulás összegének emelkedése. 
Igazgatási feladatokra igényelt támogatás, amely összefügg a növekvő 
döntések számával. Pozitívan alakult a Térségi Szociális Gondozási Köz-
pont állami támogatása, valamint a kedvezményesen étkezők számának 
növekedése is növelte a bevételi oldalt.

Emelkedett településünkön 29 millió Ft-tal a személyi jövedelemadó 
összege is, de ezzel szemben sajnálatos módon a lakosság száma évről 
évre folyamatosan csökken. 

  2005. január 1.  15.348/fő
  2006. január 1.  15.237/fő
  2007. január 1.  15.144/fő
  2008. január 1.  14.972/fő
  2009. január 1.  14.777/fő
  2010. január 1.   14.625/fő
  2011. január 1.  14.479/fő
  2012. január 1.  14.331/fő
Önkormányzatunk a bevételi források szűkülése mellett is legtöbb 

esetben megpróbálta vállalni az előző években meghatározott, nem kö-
telező feladatok teljesítését, és továbbra is kiemelt feladatának tekintette  
a működőképesség megőrzését. 

A módosított előirányzat az alábbiak 
szerint alakult:                    3.735.600 E Ft.
A 2012. évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak:
Bevételek:                                                                            3.169.507 E Ft
Ezen belül:
Saját bevétel:                  1.924.850 E Ft

Önkormányzat költségvetési támogatásának 
összege:                 1.003.592 E Ft
Előző évek előirányzat igénybevétele:                234.568 E Ft
Függő, átfutó bevételek:                  184.730 E Ft
Kiadások:                                                                             3.000.864  E Ft.
Működési kiadások összege:            2.564.889  E Ft
Előző évi kiutalatlan támogatás összege:    2.758  E Ft
Felújítási kiadások összesen:   35. 833 E Ft.
Felhalmozási kiadások összegei (felújításon kívül): 168. 623 E Ft.
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre:   26. 890 E Ft
Finanszírozási kiadások összesen:                  201. 871 E Ft
A Képviselő-testület elfogadta a pénzügyi beszámolót.

Beszámoló a 2013. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálásá-
ról és ezek részére támogatás megállapítására

A Képviselő-testület 2013. évi határozatában pályázatot írt ki Kör-
nyezetvédelmi Alapra-, Sport- és Civil szervezetetek részére. Benyújtási 
határidő: 2013. március 31-e éjfél volt.

A meghirdetett pályázatokra összesen 28 pályázat érkezett.
Környezetvédelmi Alap 6
Civil Alap 10 /meghívásos alapon/
Sport Alap 12

A Környezetvédelmi Alap /Város-fenntartó Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottságra átruházott hatáskör/ 

Ssz Pályázó M e g í t é l t 
támogatás

1 Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület 600.000
2 Bónom-zug Vízért Egyesület 900.000
3 Békés Megyei Peresi -holtág Természetvédelmi 

Egyesület
500.000

4 Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 450.000
5 Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 450.000
6 Irimiás Róbert TÁRSULÁSA 1.022.000

A Sport alap /a pályázatok elbírálását a Képviselő-testület a Pénz-
ügyi, Gazdasági, Turisztikai, ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság ha-
táskörébe utalta/

Körös Kézilabda Club egyesület 500.000.
Gyomaendrődi Futball Club 4.100.000 
Gyomaendrődi Judo Club 700.000 
Körös Kajak SE 1.300.000 
Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola 
Sportegyesület

350.000 

Gyomaendrőd Gyermeklabdarúgó Egyesület 0
Kner Tánc- Sport Egyesület 700.000 
Gyomaendrőd Női Kézilabda Sport Egyesület 1.150.000 
Korona Biliárd Klub 50.000 
Székely Mihály Modellező Sportclub 90.000 
Sánc Röplabda Sportclub 110.000 
Rumba Tánccsoport Egyesület 950.000 
Gyomaendrődi Judo Klub 750.000 

Civil Alapra és Ifj úsági Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról 
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi, Esélyegyenlőségi Bizott-
ság kapott felhatalmazást a Képviselő-testülettől

Halgasztronómiai Egyesület 155.000
Kulturális Egyesület Komédiás Kör 100.000
Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport 250.000
OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület 60.000

Döntéshozó: Képviselő-testület

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 200.000
Hallható Hang Alapítvány 50.000
Gyomaendrőd Társastánc Mozgalomért Alapítvány 60.000
Gyomaendrőd Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány 75.000
Suttyomba a Viharsarok Népi Kulturörökségének 
Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány

200.000

Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány 400.000

A Képviselő-testület a javaslatot elfogadta, a nyertes pályázók kiérte-
sítése folyamatosan fog megtörténni.

Közterület elnevezés
Endrődiek Baráti Köre 2013. május 11-12-én megrendezésre kerülő 

hagyományos találkozójuk alkalmával teret szeretne elnevezni és fel-
avatni Nagylaposon. Városunk Képviselő-testülete hozzájárult, hogy a 
közterület felvegye a Márton Gábor nevet. 

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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Valuska Lajos
(1930 - 2012)

2012. október 5-én az 
Úr magához szólította La-
jos barátomat. Teste visz-
szakerült a földbe, ahon-
nan jött. Lelke fent van 
a mennyben „Aki ben-
nem hisz, az velem lesz a 
mennyben is” mondotta 
Jézus.

Lajos hívő ember volt, 
aki hitét gyakorolta is.

1930-ban született. 
Parasztszülők gyermeke-
ként a mezőgazdálkodást 
hamar elsajátította, és éle-
te végéig egyrészt szere-

tetből, másrészt már hobbiból művelte.
Az államosítások után a TSZ-ben is minden ágazatban 

megállta a helyét. Gazdasági iskolában érettségizett, már 
felnőttként, és vezető szerepben is dolgozott.

1971-ben megnősült, feleségül vette Zdusek Máriát, 
akivel boldog házasságban élt élete végéig.

Mária megajándékozta egy kisleánnyal, akit Zitának ke-
reszteltek, s akit nagyon szerettek. Zita pedig szaporította 
a családot egy kisfiúval, aki a nagypapával volt halála ide-
jén. Corrado nevet kapta, mivel Olaszországban született 
2010-ben.

A családba tartozott felesége leánya Gyöngyi és az ő 
gyermeke Márk is. A két unoka nagyon szerette egymást a 
korkülönbség ellenére is.

Lajos 1988-ban ment nyugdíjba, de a gazdavér tovább 
élt benne a szőlészet és borászat terén. Megalapította a 
Kertbarátok Egyesületét, és sokáig ő vezette mint elnök.

A KDNP alapító tagja volt. Jó apa, jó barát és jó hazafi 
volt.

A szőlészetet és a borászatot tőle tanultam. Sokszor 
mentem hozzá tanácsot kérni, így bensőséges jó barátokká 
váltunk és maradunk a másvilágon is.

Nyugodj békében, Lajos! 
Találkozunk! 

Vaszkó András

Az endrődi gazdák szorgalma 
példás volt a régi, a (kulák) jelző 
időszakában, és ma is a farmer 
korban.

Keveset méltatják őket, most 
az emlékezés idején ez nagyon ak-
tuális. 

Rövid visszapillantást adunk 
az életükről.

A munkában általában a gaz-
da ment elől, aztán a családtagok 
(fi aik), majd az alkalmazottak (bé-
resek). 

Egymással elégedettek voltak, 
mert csak jó szellemben lehetett 
előbbre haladni. Örültek a jó idő-
nek, az áztató esőnek, a jó termés-
nek és a télnek is, amikor pihen-
hettek. 

Nem vágytak el máshová, mert akkor a munka menete meg-
akadt, és hiba csúszhatott a gazdálkodásba. 

A háborúkban ők adták a hadsereg gerincét. A Donnál ők har-
coltak, és ők maradtak ott legtöbben, örökre. A II. világháború után 
ők állították talpra az országot, igen nagy erőfeszítéssel. Férfi ak a 
háborúban, fogságba kerültek, az állatokat elvitték. 

Mindenki azt remélte, béke és a termelés modernizálásának 
időszaka következik, valamint nyugatra fordulás, földjavítás, mo-
dern gépek vásárlása, stb. 

Nagyon tévedtek!
1947. után jött a szörnyűség, ami a beszolgáltatással kezdő-

dött. A Szovjetuniónak kellett jóvátételbe, nem az ország ellátására. 
Tervkölcsön, többszöri békekölcsön (kényszerkölcsönök). Kezdő-
dött a terror. 

Ezek a szorgalmas gazdák 1948. után megismerték kis-hazán-
kat, de nem szabad emberként. Az ország börtöneit megtöltötték 
velük, mint rabok dolgoztak.

Börtönök voltak: Gyula, Szeged-Csillag, Állampuszta, kőbá-
nyákban is dolgoztak, KÖMI Sztálinváros, Sopronkőhidán munka-
tábor. Ezek az összegyűjtött helyek. 

Kérjük, emlékeiket, emléktárgyaikat osszák meg velünk: akár 
egy címzett boríték, ami – „Ellenőrizve” – bélyegzővel van díszítve, 
akár bírósági ítélet, vagy – elbocsátó szép üzenet – a büntetés végez-
tével, hogy kapjon ingyenes jegyet hazáig a vonatra. 

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

Emlékezés az endrődi gazdákra
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2013. április 6-án délután a református templom hűvös, már-
már mondhatni hideg épületében ünnepre készülődött a népes 
sereg. Ünnepre bizony: hálát adni és visszatekinteni.

Hálát adni azért, mert 1964. október 1-jén került a Gyomai 
Református Egyházközségbe segédlelkészi szolgálatra Sípos Tas 
Töhötöm édesapja mellé, majd később beosztott lelkésze volt a 
gyülekezetnek, míg 1982 novemberétől megválasztott parókus 
lelkészként szolgált közöttünk, egészen a nyugdíjba vonulásáig, 
2012. november 1-ig. 48 év. Nem semmi 48 év volt ez, amint az a 
megemlékezésekből és köszöntésekből is kiderült.

Legelőször a Nagytiszteletű esperes úr szólt az egybegyűltek-
hez Isten Igéjével, s tett bizonyságot arról, hogy „mindeddig meg-
segített minket az Úr”. Különösen hangsúlyos mondat ez, hiszen, 
amikor úgy tűnik, hogy mindenki elfordul tőlünk, Isten megsegí-
tő kegyelme akkor is mellettünk van. 

Az igehirdetést követően Bátori Sándor, Egyházközségünk 
gondnoka köszöntötte esperes urat. Egy rövid idézet a köszön-
tőjéből: „Tudom, hogy mindezeket az élő Isten adta Esperes úr-
nak. Ő adott kitartást, erőt és bölcsességet, amikor viharok voltak 
gyülekezetünkben. Ő adott mondanivalót vasárnapról vasárnap-
ra. Ő adott vigasztaló szavakat, amikor arra volt szükség. Ő adott 
mindent, hiszen ahogy az apostol mondja: „minden jó adomány 
és minden tökéletes ajándék felülről való”. Éppen ezért termé-
szetesen a hála és a köszönet legelőször a mindenható Istené kell 
legyen. Köszönjük Istennek, hogy Esperes urat és családját ide ve-
zérelte, hogy itt megőrizte és megtartotta. De szeretném a magam 
és családom, az egész presbitérium és az egész gyülekezet nevében 
Esperes úrnak és kedves családjának is megköszönni az itt eltöl-
tött 48 évet. Köszönjük, hogy kitartottak mellettünk. Köszönjük, 
hogy erősítettek, bátorítottak bennünket. Köszönjük, hogy olyan 
sok mindenben példát adtak. Köszönjük a sok-sok tanítást. Kö-
szönjük a feddéseket is, hiszen arra is szükség volt.” 

Megható volt hallgatni a presbitérium énekköszöntését: „Úr-
nak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan…” amely „Úr cso-
dásan működik…”.

Várfi  András polgármester úr köszöntésében kitért rá, hogy 
neves elődök után helyezte Isten ide Gyomára, a református gyü-
lekezetbe lelkipásztornak Esperes urat. A 48 év alatt nagyon sok-
rétű szolgálatot végzett a város életében Esperes úr. S a kedves 
ajándék, amit átadott is szüntelen emlékeztetni fogja Gyomaend-
rőd városára.

Az 1996-ban megalapított szeretetotthon dolgozói is kedves 
szavakkal köszönték meg Esperes úr szolgálatát és útmutatásait.

A köszöntések sorában Frankó Tünde Liszt Ferenc díjas ope-
raénekes művésznő, a Magyar Állami Operaház magánénekese, 
a Magyar Köztársaság érdemes művészének énekszámát és egy 
orgonadarabot hallgathattunk meg.

A Sípos család nevében Sípos Ete Álmos, a legidősebb testvér 
köszöntötte esperes urat emlékeztetve és egyúttal bűnbánatra is 
hívva a hallgatóságot az Isten iránti hűséggel kapcsolatban. 

A római katolikus egyház részéről az éveken át itt szolgáló 
Iványi László tiszteletbeli kanonok, plébános úr szólt az ünne-
pelthez, s a hallgatósághoz. Köszöntőjében kiemelte, hogy milyen 
békességben és ökumenikus szellemben tudtak együtt szolgálni 
városunkban. Valóban különös dolog az, amikor Isten elhív és el-
küld valakit a szolgálatra, s ilyen csoda az is, hogy Esperes úr itt 
szolgálhatott évtizedeken át.

Egy újabb énekes blokk következett a Biai Református Egy-
házközség Sola Gratia kórusának szolgálata melengette meg az 
egybegyűltek szívét.

A köszöntések vége felé közeledve Dr. Szonda István helytör-
ténész köszöntő szavait hallhattuk, aki szintén történelmi pers-
pektívába helyezte Esperes úr gyomai szolgálatát. 

A köszöntések sorát Papp Tibor lelkipásztor zárta, aki vissza-
térve a kezdő gondolathoz Isten megőrző és megtartó kegyelmét 
emelte ki. „Ében háézer…”

Esperes úr megköszönve a köszöntéseket, külön is kiemelte, 
hogy sikerült a meglepetés, hiszen nagyon örült a hálaadó nap 
minden mozzanatának, de különösen a Frankó Tünde művésznő 
és a biai kórus szolgálata melengette meg legjobban a szívét.

A köszöntések és a köszönetek sora természetesen nem ért 
véget, hiszen a templomajtóban szinte mindenki személyesen is 
köszönetet mondott a 48 évért, felemlegetve egy-egy kedves pilla-
natot, egy-egy közös emléket. 

Sőt. Miután a népes gyülekezet elköszönt Esperes úrtól, a kö-
zös vacsorán tovább folytatódott a közös megemlékezés, beszél-
getés.

Valóban hálásak lehetünk Istennek, és szép emlékeink lehet-
nek ezzel a nappal kapcsolatosan. Egyedül Istené a dicsőség.

PT
Fotók: Weigert József

Hálaadás és visszatekintés
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MÁJUSI MISEREND
Endrőd

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

Májusi  litánia: hétköznapokon 19 óra

Szent Gellért Iskola kápolnájában
május 11-én és 25-én szombaton 17 órakor

Gyoma
Kedden és pénteken 18 órakor a templomban,

vasárnap és ünnepnap 11 óra
Májusi litánia misék előtt fél órával

Hunya
hétköznapokon (csütörtök kivételével) és szombaton: 18 óra 

vasárnap és ünnepnap 10 óra
A szombati előesti mise vasárnapi misének számít

Májusi litánia misék előtt fél órával

MÁJUSI ÜNNEPEK
  1. szerda:  Szent József, a munkás
  2. csütörtök:  Szent Atanáz püspök és egyháztanító
  3. péntek:  Szent Fülöp és Jakab apostolok
  4. szombat:  Szent Flórián vértanú
  5. vasárnap:  Húsvét 6. vasárnapja
  7. kedd:  Boldog Gizella
11. szombat:  Boldog Salkaházi Sára vértanú
12. vasárnap:  Urunk mennybemenetele
16. csütörtök:  Nepomuki Szent János áldozópap, vértanú
18. szombat:  Szent I. János pápa vértanú
19. vasárnap:  Pünkösdvasárnap
20. hétfő:  Pünkösdhétfő
21. kedd:  Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai
22. szerda:  Szent Rita özvegy
23. csütörtök:  Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú
24. péntek:  Szűz Mária, keresztények segítsége
25. szombat:  Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap
26. vasárnap:  Szentháromság vasárnapja
27. hétfő:  Canterbury Szent Ágoston püspök
30. csütörtök:  Szent István király ereklyéinek átvitele

Az év legszebb hónapja talán a május. Nem csupán azért, mert 
a természet ilyenkor a legvirágosabb, legillatosabb, hanem mert 
mi, katolikus keresztények ezt a hónapot az Isten szent anyjának, 
Szűz Máriának szenteljük. Május beköszöntével mindig eszembe 
jut az a szép Mária-ének, amit falumban, Pécskán énekelnek az esti 
májusi vecsernyék kezdetén: „Virágos május hó, Isten hozott, Szűz 
Mária magának választott!”

Ősi hagyomány ugyanis, hogy a májusi estéken ájtatosságra 
gyűlnek össze a hívek, hogy a tavasz legszebb virágaival pazarul fel-
díszített Mária-oltár előtt térdelve köszöntsék azt a szent Asszonyt, 
aki méltó volt az Isten Fiát világra hozni. Ilyenkor a Lorettói Litá-
niát imádkozzuk, melyben szebbnél szebb megszólításokkal imád-
kozunk Szűzanyánk közbenjárásáért. Íme, néhány ezek közül: 
Bölcsesség széke, Örömünk oka, Igazság tükre, Mária aranyház, 
Magyarok Nagyasszonya… könyörögj érettünk!

Mi az értelme mindennek? Több célja is van. Egyrészt kérni 
Szűz Mária közbenjárását. Annyi minden nyomorgat bennünket, 
- sokszor talán több oldalról is: megélhetési gondok, családi viszá-
lyok, egészségügyi problémák, kilátástalanság, nélkülözés, - és még 
hosszasan sorolhatnánk. Ilyen és ehhez hasonló szükséghelyzetek-
ben kérni akarjuk Égi Anyánk támogató imádságát. Bátorítólag hat 
ránk a Szent Evangéliumban a kánai menyegző története: Mária 
észreveszi a bajbajutott család gondját, és máris megy Jézushoz, 
hogy közbenjárjon értük. Jézus előbb úgy tesz, mintha nem fog-
lalkoztatná a felmerült probléma, - de Mária unszolására végül is 
megtörténik Jézus első csodája: a víz borrá változik, így a lakodal-
mas családnak nem kell a borhiány miatt szégyenkeznie. Amikor 
az orgonaillatú májusi oltárok előtt térdelünk, és feltekintve Szűz 
Mária képére, odatesszük anyai kezei közé mindennapi gondjain-
kat, a bennünket nyomasztó terheinket, hisszük, hogy a mi ínsé-
günk iránt sem marad szánalom nélkül, és közben jár értünk, be-
tegeinkért, családjainkért, szeretteinkért épp úgy, mint 2000 évvel 
ezelőtt a galileai Kánában.

De ne csak kérni jöjjünk Szűz Máriához. Nagy neveletlenség 
lenne részünkről, ha a kapott jókért, a kiesdett kegyelmekért el-
felejtenénk hálát adni Istennek és az Istenszülő Szűznek. Ebben 
megint fi gyelmeztető tanítómesterünk a Szent Evangélium: ami-
kor Jézus meggyógyítja a tíz leprást, és csak egy, a szamaritánus jön 

vissza megköszönni, Jézus maga is rosszalló-
an megjegyzi: „Nemde tízen gyógyultak meg? 
Hol marad a többi kilenc?” Nem, mi nem sze-
retnénk ilyen hálátlanok lenni… Bizonyára 
sokszor tapasztalhattuk már életünkben Szűz 
Mária közbenjárására Istenünk áldását, segítő 
oltalmát. S ha tudunk buzgón kérni, akkor tudnunk kell köszönetet 
is mondani. Tehát a májusi estéken hálát adni is jövünk Szűz Mária 
oltára elé.

S végül, de nem utolsó sorban tanulni is jövünk hozzá. Meg-
tanulni tőle az erényeket: alázatot, Istenre fi gyelő lelkületet, Isten 
akaratába való belenyugvást, imádságos lelkületet, szeretetteljes, 
keresztény emberhez illő életet. Ezek az erények tették szentté, Is-
ten előtt kedvessé Szűz Máriát, - és ezek az erények juttathatnak 
el bennünket is az életszentségen keresztül elnyerhető üdvösségre, 
ha nyitott szívvel szemléljük Égi Édesanyánk életét, erényeit, - és 
befogadókká is válunk ezek iránt.

Elkezdjük a májust, Szűz Mária szép hónapját. Szeretettel vá-
rok minden kedves testvérünket esténként 7 órakor a májusi ve-
csernyékre. Kérjük együtt Szűzanyánk közbenjárását, adjunk hálát 
együtt a kapott jókért, és ami a legfontosabb: tanuljunk tőle, hogy 
az Istenszeretőknek megígért örök boldogságot elnyerhessük!

Czank Gábor
 plébános

MÁJUS: Szűz Mária hónapja
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
Bendegúz NyelvÉsz verseny

Minden évben megrendezik a Bendegúz NyelvÉsz versenyt, ahová 
iskolánkból is sokan jelentkeznek. Az első fordulóban meg kell olda-
nunk egy feladatlapot. Ezt kijavítják, így kiderül, hogy ki jut tovább a 
megyei fordulóba. Békéscsabán egy általános iskola ad otthont ennek a 
megmérettetésnek. Itt is kitöltjük a feladatlapokat, ezután műsorokkal 
szórakoztatnak bennünket, amíg átnézik és kijavítják a feladatlapokat. 
Uzsonnát is kapunk, hogy semmiben ne szenvedjünk hiányt. Mindenki 
izgatottan várja, hogy vajon sikerül-e tovább jutnia az országos forduló-
ba. Végül osztályonként kihirdetik a szerencsés győzteseket. 

Bár idén közülünk senki nem lehet országos bajnok, azért nem kese-
redtünk el, hiszen jövőre még sikerülhet.

Bene Boglárka 6. osztályos tanuló

Mezőtúron jártunk

2013. április 25-én csütörtökön alsó tagozatos kis csapatunk a me-
zőtúri Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda által megrende-
zett komplex tanulmányi versenyen vett részt, amelyen a megye katoli-
kus iskoláinak gyermekei mutatták meg tudásukat, talpraesettségüket, 
kreativitásukat. A délután remek lehetőség volt az ismerkedésre, barát-
kozásra. Köszönjük a mezőtúri kollégáknak a tartalmas délután meg-
szervezését.

Mészárosné Kiss Katalin

Versmondóink a költészet napján

A Határ Győző Városi Könyvtárban gyűltek össze költészet napján 
a verset szerető, verset szavaló diákjaink. Minden osztályból többen in-
dultak, legeredményesebben azonban a következő tanulók szerepeltek.

1. osztály  Vári Zsófi a 3. helyezés
3. osztály  Czibulka Imola 2. helyezés
                 Mészáros Kata  3. helyezés
5. osztály  Gubucz Szilvia 3. helyezés
6. osztály  Neibort Tibor 1. helyezés
8. osztály  Dajkó Lívia Adrienn 2. helyezés
                  Izsó Réka és Kővári Lili 3. helyezés

Versfesztivál

Az Internetvers Fesztiválra a mi iskolánkból is szép számmal küldtek 
be a gyerekek rajzokat. Weöres Sándor verseire készítettek illusztráció-
kat. Az elkészült munkákra az interneten is lehetőség volt szavazni. Az 
ünnepélyes eredményhirdetésre 2013. április 19-én került sor a Katona 
József Művelődési Házban, ahol a Hangraforgó együttes koncertje alatt 
kivetítették a versekhez készített rajzokat.

Eredményeink:
1-2. osztály: IV. helyezett Beinchrót Enikő
                     V. helyezett  Fekete Enikő
                     VI. helyezett Zsadon Zita
3-4. osztály: 
Dicsérő oklevél Furák Edina
5-6. osztály: V. helyezett Pál Barbara

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A gyermekekkel való törődés vélemények szerint többet ér, 
mint egy nagyon jó hozamú lekötött betét. Egyrészt azért, mert az 
embernek a szíve nem ott van, ahol dobog, hanem ott, ahol szeret; 
másrészt azért is, mert utódaink kezében vannak idős napjaink nyu-
galmának a kulcsai. Ebben az évben 28 gyermeknek a szülei gon-
dolták úgy, hogy ezen az úton minket választanak – itt szeretnénk 
megköszönni a bizalmat, amiért a mi intézményünket választották; 
egyben a Jóisten áldását kívánva maradunk őszinte tisztelettel kol-
légáink nevében:

Fekécs Edit (a leendő 1. oszt. osztályfőnöke), Szmoláné Kiszely 
Olga (napközis tanító néni)

Lukács László
igazgató

IV. Országos Kerámia- és Tűzzománckészítő Verseny

2013. április 19-20-án Győr városa adott otthont a IV. Országos Ke-
rámia- és Tűzzománckészítő Versenynek, amelyen az ország több mint 
30 alapfokú művészeti iskolájából mintegy 180 diák mérhette össze te-
hetségét és kézügyességét. Az a szerencse ért bennünket, hogy bár a 
tűzzománc készítésének technikáját tanítványaim - Kiss Vivien és Vass 
Bíborka - csak ebben a tanévben kezdték megismerni, mégis pályamun-
kájukkal kiérdemelték a döntőbe jutás lehetőségét, és képviselhették 
városunkat, s alapfokú művészeti iskolánkat ezen a rangos versenyen. 

A feladat kellően nehéz volt, hiszen a kétnapos versenyen 5-5 óra 
állt a rendelkezésükre, hogy a 2-2 alkotást elkészítsék. Az első napon a 
témát mindenki maga választhatta, de a második napon már megadott 
témakörben kellet alkotniuk a versenyzőknek. A mi feladatunk érzelem, 
hangulat (félelem, gondoskodás, remény, hangulat..) kifejezése volt, 
ami a képi gondolkodásnak már igen magas szintje.

Tanítványaim remekül oldották meg a feladatot, bár sajnos nem ér-
tek el helyezést. Mégsem vagyunk elkeseredve, hiszen sok új ismerettel 
gyarapodtunk, betekintést nyerhettünk más iskolák életébe, megismer-
hettük mások munkáit, s bár kevés szabadidőnk volt, de megnézhettük 
Győr városának néhány nevezetességét is. 

Kondorné Tímár Erzsébet

Foci Orosházán

2013. április 16-án busszal elindultunk Orosházára focizni. A kato-
likus iskolák csapatai játszottak egymással. Délelőtt - a megnyitó után 
- egy meccset, míg délután két meccset játszottunk. A gyerekek mér-
kőzései között az igazgatók és a plébánosok mérték össze tudásukat. A 
20. percben Lukács László igazgató úr beállt a kapuba, és hatalmasokat 
védett. Délben megkaptuk az ebédjegyeket, és elmentünk ebédelni. 
A délután folyamán lejátszottuk még a mérkőzéseinket. Ez jó alkalom 
volt, hogy a testedzésen túl, megismerjük más katolikus iskolák csapa-
tait, ismerkedjünk diákokkal. Élményekkel, fáradtan értünk haza.

Hornok Roland 7. osztályos tanuló



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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SZENT NEREUS és SZENT ACHILLEUS
Ünnepük: Május 12. - +304. (?) 

Nereus és Achilleus 
régi római vértanú-pár, 
május 12-i ünneplésük 
az 5. század óta mutatha-
tó ki. A tisztelet nyomai 
még régebbre mutatnak, 
hiszen már Damasus 
pápa sírfeliratot költött 
a két vértanúnak. Annak 
töredékesen megmaradt 
szövege szerint Nereus 
és Achilleus római ka-
tonák voltak. Eltaláltak 
az igaz hithez, és bátor 
hitvallásukért megölték 
őket. Haláluk ideje nincs 
följegyezve. Általában 
a diocletianusi üldözés 
éveit szokták emleget-
ni. Ünneplésük helye a 
sírjuk lehetett, amelyet 
Petronellának, Szent Pé-
ter lányának sírja köze-
lében kell keresnünk, a 

Domitilla-katakomba kiterjedt temetőrendszerében.
Tiszteletük helye gazdag lehetőséget kínált a legendák 

születésének. Az 5. és 6. században írtak egy csodálatosan 
díszes szenvedéstörténetet Nereusról és Achilleusról. Eb-

ben a két vértanút testvérpárnak tekintették, kiket maga 
Péter apostol keresztelt meg. Mint eunuchok a császár uno-
kahúgának, Titus Flavius Clemens feleségének - a későbbi 
keresztény vértanúasszonynak -, Domitillának a szolgálatá-
ban álltak. Úrnőjükkel együtt a campaniai tengerpart előtt 
levő Pontia szigetre száműzték, Terracinában borzalmasan 
megkínozták, végül lefejezték őket. Domitillával együtt a Via 
Ardeatina melletti katakombában temették el őket.

Nereusról és Achilleusról elbeszélik, hogy keresztények-
ként Domitillával, úrnőjükkel együtt a sivár, izzóan forró 
Pontia szigetére száműzték őket. A két kiszolgált katona 
vezette annak idején Domitillát Kelemen pápához. A pápa 
megkeresztelte az előkelő asszonyt. Ezért elvesztették hazá-
jukat, birtokukat és legalapvetőbb emberi jogaikat. Nereus és 
Achilleus leszámolt életével, szemrebbenés nélkül fogadta az 
ítéletet. Annál inkább aggódtak úrnőjük életéért és egészsé-
géért. Flavia Domitilla azonban már rég nem volt nagyvilági 
dáma: ott térdelt a katakombák komor homályában keresz-
tény rabszolgák és a szegény népből jött hívők között, velük 
együtt rettegve attól, hogy a katonák fölfedezik rejtekhelyü-
ket. A száműzetésben az élet nehéz volt, de ők fenntartották 
a kenyértörés közösségét, mintha mi sem történt volna. Zsol-
tározásukhoz a tenger harsogása adott kíséretet.

Néhány évig tartott ez a sokféle szükséget szenvedő, de 
nyugodt élet. Amikor azonban Minutius Rufus konzul megje-
lent Pontián, véres üldözés kezdődött. Nereust és Achilleust 
elkülönítették Domitillától. A konzul vesszővel, izzó parázs-
zsal és kínzóeszközökkel igyekezett a két veteránt rávenni, 
hogy áldozatot mutasson be a császár fölségének, de hiába. 
Állhatatosak maradtak, és a hóhér bárdja végzett velük.

(Szentek élete)

 

1971. április 8-án ült össze az I. Roma Világkongresszus. A kü-
lönböző cigány népcsoportokat képviselő jelenlévők elhatározták, 
hogy a jövőben folyamatosan együttműködnek, és a nemzetközi köz-
életben közösen lépnek fel.

Döntés született a cigányság nemzeti jelképeiről: elfogadták a 
zászlót, a himnuszt. Az esemény tiszteletére az ENSZ a Roma Kultú-
ra Világnapjává nyilvánította április 8-át, a cigányság pedig legfon-
tosabb „nemzeti” ünnepükként tartja számon.

A rendezvény 9:00 órakor kezdődött a Regionális Roma Közös-
ségi Házban, ahol a Fekete Angyalok együttes „Cigány himnuszá-
val” vette kezdetét a program. 

Szécsi Zsolt elnök köszöntötte a megjelenteket, érdeklődőket. 
Elmondta az összejövetel célját, és néhány mondatban összefoglal-
ta a Nemzetközi Roma Nap jelentőségét. 

Ezt követően Várfi  András Gyomaendrőd Város Polgármeste-
re nyitotta meg a rendezvényt. Hangsúlyozta és kiemelte, hogy a 
Roma Polgárjogi Szövetség megalakulása óta számtalan rendez-
vényt szervezett, és kiemelkedő a közösségért végzett tevékenysége. 

A program folytatásaként a Békés Megyei Tisza Kálmán Köz-
oktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egység diákjainak 
műsora következett. 

Dr. Torma Éva főorvos asszony előadásában felhívta a fi gyel-
met a cigányságot érintő egészségügyi problémákra (10-15 évvel 
korábban halnak meg, mint a magyar társadalom többi tagja).

Az előadást követően Czank Gábor endrődi plébános a cigány-
ság hitvilágát tárta fel a nagyközönség előtt. 

Dr. Szonda István a Cigányság eredetéről tartott összefoglaló 
előadást. 

Az előadásokat követően 11 órakor került sor a február hó-
napban meghirdetett „Roma kultúra, hagyomány” rajzpályázat 

eredményhirdetésére, valamint a díjak átadására. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy több száz szebbnél szebb rajz érkezett a felhívásra. 

Az eredményhirdetést követően a „Fekete Angyalok” együttes 
szórakoztatta a közönséget. 

A délutáni programot Botos János és zenekarának műsora nyi-
totta. 

Azt követően pedig Szilágyi Róbert, a Magyar Pünkösdi Egy-
ház teológusának lemezbemutatója volt hallható. Az előadásokkal, 
valamint a programokkal párhuzamosan Közösségi Házunkban 
térítésmentesen igénybe vehetők voltak egész nap különböző szű-
rővizsgálatok, melyek iránt nagy volt az érdeklődés a lakosság ré-
széről. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak a támogatá-
sát, akik a rendezvényünkhöz hozzájárultak: 

Rendezvény és rajzpályázat támogatói: 
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány Misszió
Varga Zoltán MSZP Országgyűlési képviselője
Andó Ágnes Gyomaendrődi Járás vezetője
Várfi  András Gyomaendrőd Város polgármestere
Poharelec László Önkormányzati képviselő
Hornok Ernő újságíró
Ujlaky Szabolcs vállalkozó
Farkas István vállalkozó

Továbbá szeretnénk megköszönni azoknak az önkéntes segí-
tőknek a munkáját akik a rendezvény előkészítésében, megvalósí-
tásában önzetlenül részt vettek. 

Szécsi Zsolt

2013. április 8.
Nemzetközi Roma Napi Rendezvény Gyomaendrődön

képek
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A hunyai egyházfi-lak
Az egyházfi  lak (más néven harangozó ház) a Kossuth utca (régeb-

ben Szent Imre utca) legrégibb épülete, községünk történetének szer-
ves része. 

A régi templom felépítése után szükséges volt egy harangozói lak 
felépítése, ezért őseink az endrődi templom ipartőkéjéből felvett 600 
Ft-os kölcsönből 1898-ban fel is építették azt, tehát idén már 115 éves 
az épület. A kölcsön háromnegyedét Grócz Béla nagyváradi kanonok, 
községünk nagy jótevője fi zette vissza.

A ház felépítése első ránézésre semmiben sem különbözik az akkori 
hagyományos épületektől. Az épület  keleti oldalán található a gang, 
amire az utcáról pár lépcsőfokkal juthatunk fel (mára ez az egyetlen 
ilyen ház falunkban), az utcára ugyanúgy két ablak nyílik, mint akkor 
minden egyéb háznál. Viszont ezek mögött nem a nagyház (vagy nagy-
szoba) helyezkedik el, hanem egy külön helyiség, amibe csak a gang-
ról lehet bejutni. Ez a helyiség több funkciót is szolgált az évek során. 
Minden bizonnyal eredetileg is külön volt választva a ház többi részétől 
közösségi célból. Viszont a falon látható egy másik ajtó helye is, ami a fal 
mögött lévő konyhába nyílt. Ezt 1905-ben nyitották, amikor is még ez a 
ház volt kijelölve ideiglenes lelkészlaknak, de mivel a lelkészség végül 
csak 1912-ben alakult meg az utca és a Templom sor sarkán lévő Hunya 
József-féle házzal, ezért az egyházfi  lak a lelkészlak funkcióját soha sem 
töltötte be, az ajtót később vissza is falazták. Ahogy belépünk, lábunkat 
a padlóra téve érezhetjük, hogy már igen régóta-talán a kezdetektől- a 
helyiség része. Ezt a padlót taposták Iványi György idején a KALOT fi atal-
jai is, amikor a különböző színdarabokat és közösségi rendezvényeket 
itt szervezték meg. Volt itt még fodrászüzlet is valamikor, sokszor kiad-
ták bérbe. Velünk szemben láthatjuk még mindig a sokak által ismert 
kis fehér kályhát, ami ugyanúgy áll, mint 40-50 évvel ezelőtt. Ugyanis 
a ’40-es évek végétől a tanítás színtere is volt a helyiség, hisz a meglé-
vő tantermek ettől kezdve kicsinek bizonyultak, és egészen az iskola új 
szárnyának felépültééig folyt is benne az oktatás. 1948-tól kezdve a hit-
oktatás is ide volt száműzve. Ahogy visszafordulunk a bejárat felé, akkor 
a falra még mindig fel van rajzszöggel rögzítve a „Palesztina Jézus korá-
ban” című, szemmel láthatóan gyermekkéz alkotta térkép, ami Lengyel 
László plébános atya hittanóráit idézi fel. A térkép melletti mélyedésben 
polcok lettek beépítve, de ha jobban megnézzük, bizony eredetileg itt 
is ablak volt, aminek köszönhetően elegendően fényes volt a terem. Az 
utóbbi években iskolai raktárként funkcionált.

A termet elhagyva menjünk tovább a gangon, és a legközelebbi 
ajtón térjünk be a konyhába, itt egykor katlan is volt. Ez a rész már az 
egyházfi  szolgálati lakásához tartozik, ebből nyílik – a hagyományos 
kisszoba helyett - a nagyszoba, ahonnan a konyhából fűthető kemence 
már hiányzik. Az ajtók és ablakok szemmel láthatóan az eredetiek, alig 
látszik meg felettük az eltelt 115 esztendő. Külön érdemes megfi gyelni 
az ablakok fölött a boltíves teherhárítást, ilyet se nagyon látni már. A 
mennyezeten láthatók a gerendák, amik sárral vannak betapasztva, ez 
igaz minden helyiségre. Visszatérve a gangra befejezésül már csak egy 
kamrát és egy nyári konyhát/kiskonyhát láthatunk. A melléképületek 
már nincsenek meg.

Fel szeretném még hívni a fi gyelmet a telek keleti mezsgyéjén lát-
ható orgonasövényre, mely az emlékezet szerint már 80-90 éve elkeríti 
a portát, akárcsak egykor a templomkertnél.

Mint tudjuk, gazdasági okoknál fogva az egyházközségnek 2013 
tavaszán meg kellett válnia az ingatlantól. Ezzel a kis írással és a fényké-
pekkel, ha fi zikailag nem is, de legalább vizuálisan továbbra is megőriz-
zük eredeti állapotában az egyházfi  lakot.

Hegedűs Bence

 Mise a volt Pogány iskola 
tanáraiért és tanulóiért

Április 27-én 10 órakor misére gyülekeztek a volt iskola diákjai, időseb-
bek és fi atalabbak egyaránt.

Jó volt nézni azt az összetartozást, amelyet a mai napig is ápolnak, és 
örömmel vettek részt a szervezők által kezdeményezett ünnepségen.

A plébános úr szép ünnepi beszédében hangsúlyozta a régi iskolák va-
rázsát, a tanyai tanulók próbatételét, egyszerűségét, összetartozásukat, ami 
a mai világunkkal nem hasonlítható össze.

Az akkori tanárok nehéz körülmények között szolgálva, nem egyszer 
kudarcokkal küzdve, erőt merítettek felnövekvő tanítványaik sikeres életút-
jából. Több generáció felnőtt ott is, ahol nem volt komfortos mosdó, mele-
gedni sokszor füstölő kályhánál melegedtek, a padló is csak olajjal átitatott 
egyszerű padló, de azért egyszerűségében is tiszta volt. A tanulók megtanul-
ták a becsületet, tisztességet és emberséget, munkára ösztönzést. Ezt a sok 
jó tulajdonságot kell továbbadni, a gyerekeinknek, unokáinknak és ápolni 
a volt iskola tanárainak és diákjainak emlékét, ahogy eddig is tették. Végül 
Reményik Sándor ide illő szép versével fejezte be plébános úr beszédét.

Köszönet a megjelenteknek, akik fáradságot nem ismerve eljöttek, hogy 
együtt ünnepeljenek és emlékezzenek, valamint a szervezőknek, akik a mise 
után megvendégelték a vendégeket.

Jövőre ismét szeretnénk találkozni.      (több kép a 10. oldalon)



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Egy endrődi levél a nyomasztó 50-es évekből

Kedves Olvasó!

Sajnos településünk történelem könyvének lapjait lapozva 
nemcsak falunk nagyjairól, büszkeségeiről, nagy tettekről és a 
köz javát szolgáló dolgokról olvashatunk, hanem az erőszakról, 
az igazságtalanságról a józan ésszel fel nem fogható helyzetek-
ről. 

Endrőd huszadik századi történelmének van néhány szé-
gyenfoltja, akár a csendőrsortűzről vagy a kuláküldözésről is 
beszélhetünk. Mindkét esetben nemcsak a korabeli rendszerek 
durva szabályozása, hanem az azokat kiszolgáló egyének túlka-
pása és túlbuzgósága miatt történtek tragédiák. Az alább közölt 
levél és a válasza is egy ilyen lehetetlen helyzetről számol be 
1952-ből.

„Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága!
Endrőd

Alulírott Tímár Béla endrődi Gorkij út 16 /előbb Stefánia u. 
9.) sz. a. lakos a K. 2115/1952-53 számú beadási előírása ellen 
tisztelettel fellebbezéssel élek és kérem, szíveskedjék azt a való 
tényállásnak megfelelően helyesbíteni.

A való tényállás pedig, melynek alapján törvény, vagy rende-
let szerint sem kulák nem lehetek és ez a kivetés sem helytálló,- 
a következő:

Nekem és a velem közös háztartásban élő feleségemnek, 
meg gyermekünknek összesen a beadási könyv szerint is csu-
pán 17 kat.h. 1405 négyszögöl területű szántó ingatlanunk van 
és egy kettőszobás beltelkes lakóházunk, ennyi volt 1945-ben 
is, amikor azt örököltem apámtól s azóta változás nem történt 
abban, és amelynek összes kat. tiszta jövedelme: 267.45 K.

Ettől az ingatlantól adóztam 1945 óta és ma is, mert az telje-
sen különálló más személyektől, ezután teljesítettem, a beadást 
is egészen a múlt évig, amíg kulák sem voltam. A múlt évben 
azonban valószínűleg téves, rosszindulatú és politikailag sem 
időszerű intézkedései miatt időközben elbocsájtott közellátás 
vezető anyámmal - kivel közös háztartásban nem élek  – egy 
beadási könyvre vett és mindkettőnket kuláknak nyilvánított, ille-
tőleg közösen terhelt meg beadási kötelezettséggel. Tévedését 
világosan mutatja múlt évi beadási könyvünk címlapja is, mert 
kitűnik belőle, hogy két különálló személyről van szó: Timár G. 
Lajosné és Béla. Ilyen alapon mindenki a szüleivel, vagy a nagy-
szüleivel is összeírandó és a falu jó része kuláknak nyilvánítandó 
lenne! 

Más alapja nincsen tehát a kulákságomnak, mint az, hogy 
mivel a múlt évben egy politikailag éretlen és túlzó tisztviselő té-

ves összevonás alapján annak minősített, most már a különállás 
elismerése mellett is az vagyok. Pedig amint az ilyen és hasonló 
téves intézkedések foganatosítójával szemben vezetői helyes 
kritikával éltek, úgy téves intézkedései is megfelelően mérlege-
lendők és helyesbítők volnának. Hiszen semmilyen törvény, vagy 
rendelet nem írja elő, hogy 17 kat. h. 1405 négyszögöl területű, 
267.45 K. kat. tiszta jövedelmű ingatlan birtokosa és tulajdonosa 
kulák, aki mezőgazdasági fejlesztési járulékkal megterhelve nem 
volt vagy magatartásával arra reá nem szolgált.

Én és családom kizárólag földmíveléssel foglalkozunk, más 
tanult mesterségünk vagy foglalkozásunk, de egyéb kereseti 
forrásunk sincsen a legszorgalmasabb és hozzáértő munkával 
mindig fáradoztunk, hogy adófizetési és beadási kötelezettsé-
günknek a lehető legpontosabban és hiány nélkül eleget tehes-
sünk, hogy dolgozó népünk országa a fasiszták által okozott 
rombolásokat mielőbb kiheverhesse és egy szebb jövő alapjait 
minél erősebben lerakhassa. Ezt bizonyítják eddigi adó és be-
adási könyveim, tehát ténykedéseim, melyekből megítélhető va-
gyok, és amely megítélés helyes kritikája nem a múlt évi téves 
vagy talán kissé rosszindulatú intézkedések nyomain fog halad-
ni, hanem a kirívóan igazságtalan intézkedést orvosolni és egy 
dolgozót a családjával együtt a megbélyegzés alól felmenteni s 
dolgozó államunk hasznos tagjává tenni törekszik.

Endrőd, 1952. április 30.

Tisztelettel: 
Endrődi, Gorkij u. 16. sz. a. lakos”

A Végrehajtó Bizottság rövid válasza:

„Endrőd község Tanács Vb.
Sztálin út 2. Telefon 1.

14-112/1952.ikt.sz.
Tárgy: Timár Béla endrődi lakos kérelme.

Értesítem a Címet, hogy az Endrőd községi Tanács 
Végrehajtóbizottsága kérelmét felülvizsgálta, annak helyet nem 
adott, elutasította.

Endrőd, 1952. május 8.

Magyar István
Vb. Elnök”

 Mise a volt Pogány iskola tanáraiért és tanulóiért (cikk a 9. oldalon)



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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„A 4/158. sz. lelőhely TELEK-PUSZ-
TA, HODÁLY

Az úgynevezett teleki majortól nyu-
gatra egy alacsony, alig észrevehető 
dombháton, kb. 400 méter hosszan és 
150 méter szélességben fekszik ez a 
nagykiterjedésű lelőhely. A tőle keletre 
fekvő hajdani vízpart mára már telje-
sen feltöltődött. Az 52. sz. lelőhelytől 
egy kb. 200 méter széles mélyedés-
hajlat választja el (az 52. sz. lelőhelyet 
egy nagy digógödör pusztította. Ezen 
a lelőhelyen járt 1953-ban ZALOTAY 
Elemér régész s gyűjtött egy ovális dör-
zsölőkövet, kőbalták darabjait, csípett 
díszű és kalászmintás edénytöredéke-
ket (Körös kultúra darabjai). Ezenkívül 
kova pengéket, s a szakálháti csoport-
nak nevezett szintén fenti kultúrába 
tartozó társadalom edénytöredékeit 
gyűjtötte be. 1955-ben KOVALOVSZKI 
Júlia régész szintén ilyen jellegű anya-
got gyűjtött innen. Itt találhatók még a 
középkori elpusztult PÓHALOM falu 
területét jelző cseréptöredékek is (po-
háralj, kemence szem töredék, korsó 
bordás nyakrésze, edényfedők darab-
jai). Ezek a XV-XVI. századra keltez-
hetők.

4/163. sz. lelőhely PÓHALOM, ER-
DŐS TANYA

Póhalomtól keletre egy délkelet-
északnyugati irányú érmeder nyugati 
partján magas kiemelkedés látható. 
Az érmeder a lelőhelyet körbevéve 
kanyarog. A területen nagy foltokban 
a tiszapolgári kultúra telephelyeit ész-
leltük. Többek között paticsdarabok s 
jellegzetes edénytöredékek tömkelege 
jelentkezett. Az egyik ilyen folt kb. 14-
15 méter hosszan s 5-6 méter szélesen 
terült el s a paticsdarabok csaknem tel-
jesen befedték, vagyis itt a tiszapolgári 
kultúrába tartozott ház gyeptöréskor 
felszínre került maradványait láthat-
tuk. A ház nagyjából négyszögletes 
alaprajzú lehetett. Számos más hulla-
dékgödör és kisebb épületek törmelé-
kei között embercsontok is a felszínre 
kerültek (egy felnőtt s egy kisgyermek 
csontváza). A rendkívüli mennyiségű 
leletanyag felszínre kerülését a mély-
szántás, talajlazítás kártétele, illet-
ve régészeti szempontból pusztítása 
okozta. A tiszapolgári kultúrára jellem-
ző edények zöme úgynevezett csőtal-
pas edény, találtunk agancskapákat. 
ŰA szarmata korból néhány jellegzetes 
edénytöredék volt látható.

4/178. sz. lelőhely PÓHALOM-ÖR-
DÖGÁROK

A póhalmi major és Telek-puszta kö-
zött kb. észak-déli irányú régi vízfolyás 
keleti partján egy hátasrész látható. E 
hátat csaknem pontosan kelet-nyugati 
irányban vágja át az ÖRDÖGÁROK, 
amelynek nyomvonalát kelet felé csak-
nem 150-200 méter távolságig lehetett 
követni, sekély mélyedés formájában. 
Az árok szélessége 13-14 méter, mély-
sége 50 cm. A valamikori sáncot már 
megfi gyelni sem lehet (az eke „lesimí-
totta”).

RÓMER Flóris néhai nagy részeink 
egyik első tagja 1878-ban művégen azt 
írta, hogy eza vonulat a nagyalföldi Ör-
dögárok VI. vonulata.

4/214. sz. lelőhely ŐZEDI HALOM

A gyomai határ északkeleti szé-
lén, a dévaványai út délkeleti oldalán 
– többször említett észak-északkelet-
dél-délnyugati irányú keskeny háton áll 
a halom, megcsonkítva. Az „Őzedi ha-
lom”, régi térképeken, feljegyzésekben 
sűrűn előfordul. Több régészeti tudósí-
tásban is szerepel. A halom környékét 
is erősen megbolygatták már. Digó-
gödrök, szélesárok vágják át a part-
vonulatot. A halomból mindössze egy 
kb. 10 méter széles sáv maradt meg, 
szerencsére a közepéből. Ennek alap-
ján egy 60-65 méter alapterületű 2,5-3 
méter magas kurgánra lehet következ-
tetni. Valószínű, hogy a ha-
lom rézkori alaptemetkezése 
még bolygatatlan. 1425-ben 
a Gyoma és Ege falu közötti 
határbejáráson az Őzed-ha-
lom a processzió kezdőpont-
ja volt. 1860-ban Menapace 
országos építészeti igazgató 
több régi sírt talált fel a hal-
mon. Két urnát Szabó József 
is látott kiásva 1859-ben, 
„homokos talajból”. 1925 má-
jusában a gyomai Pedagógi-
ai Társaság (ilyen is volt it-
ten!) Krecsmarik Endre tanár 
biztatására a halmon ásatást 
végeztetett, ahonnan ekkora 
már több honfoglalás idejére 
jellemző lelet került elő.

A pedagógusok ingujjra 
vetkőzve ásót ragadtak, és 
nekifogtak a halomnak fel-
tárás céljából.. Egy 17 mé-
ter hosszú kutatóárkot ás-
tak a halom nyugati oldalán 

és tetején, s ebben az árokban kilenc 
honfoglalás kori sírt találtak. Két bronz-
gyűrű, öt darab bronz halántékgyűrűt 
gyűjtöttek be. Az egyik halántékgyűrű 
kékgyönggyel volt ellátva. Krecsmarik 
ugyan e sírok „gazdáit” szláv etniku-
múnak határozta meg, de a leletek 
alapján ezek XI. századi úgyneveeztt 
magyar köznépi – már keresztyén val-
lású – emberek sírjai voltak. Ezek a 
magyar köznépi viseletre jellemző úgy-
nevezett „s”-végű hajfonatkarikák vol-
tak. Krecsmarik-féle feltárás sírjai egy 
nagylétszámú X-XI. századi magyar 
köznépi temető sírjai voltak, É-D-i irá-
nyítású sírsorok s testek pedig Ny-K-i 
irányításúak (azaz fejjel nyugatnak irá-
nyítva, megjegyzem még, hogy itt Gyo-
mán a régi Öreg temetőben és messze 
környéken egészen a 20. század köze-
péig így temetkeztek, vagy ahol még 
most is, pl. Sárrétudvariban).

Oklevelekben ez a hely a gyomai 
és iktári Bethlen családé, 1412-be 
„praedium Ewsed” azaz Őzed-pusz-
ta néven Gyoma tartozéka. 1421-ben 
„Eused” alakban írják ugyanezen csa-
lád birtokában. 1425. évi határbejárás 
is itt kezdi a Gyoma-Ege közötti határ-
bejárást, azaz „ab una colle Ewses ha-
lom vocata” 1473-ban „Wzed prédium”. 
Utoljára 1490-ben jegyzik le „Used” 
alakban. A köznépi temetőből ítélve 
itt egy kisebb Árpád-kori falu lehetett 
Őzed vagy Ősöd néven.”

Közreadja: Cs. Szabó István

Régészeti lelőhelyek Gyoma nagyközség területén VIII.

Fényben…
/írta: Benke Mária/

A holdnak fényében gyönyörködöm az égbolton.
Az igazság fényében véleményemet elmondom.
A gyertya fényében fi gyelem a lángot,
repdesve pislákol, majd újra ad világot…

Mesés ez a sok fény, mind-mind más…
Mindegyik számomra valamiért csodás.
Fény és árnyék között nagy a különbség,
a fényt vágyom mindig, ez nem különcség.

A fényben szárnyalok boldogan, mint a lepke
a fényre áhítozom, álmodozva, keresve…
Napnak fényét vágyom egész évben,
holdnak fényét csodálom a messzeségben…

Lelkem fénye világít, mint a lámpás
Szívemnek gyönyöre egy nagy kiáltás…
A szeretet fénye mindig rám ragyog,
s ettől felhőtlenül vidám vagyok!

Vecsés, 2012. március 18.
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A megyei labdarúgó-bajnokság április első hétvégéjén indult újra. A 
március közepén kezdődött rendkívül kedvezőtlen időjárás miatt – hava-
zás, eső, újabb havazás – három bajnoki mérkőzés is elmaradt. A csapat 
csak edzett becsületesen, de mérkőzést nem tudott játszani. Számunkra 
talán még kedvezett is ez a szünet, hiszen az edzőváltás után a két fi atal 
edzőnek sikerült felrázni a csapatot, és elhitetni velük, hogy többre ké-
pesek. A lejátszott mérkőzéseken egy új szellemű társaság lépett pályá-
ra. Elhitték, hogy tudnak nyerni, de ahhoz többet kell nyújtani a pályán. 
Javult a küzdőszellem, az akarattal sem volt már probléma, mindez egy 
jobb játékkal párosult, ez az eredményességen is megmutatkozott. Sike-
rült pontokat szerezni a mérkőzéseken, a tabellán is egyre feljebb léptünk, 
távolodunk a veszélyes zónától.

Április végétől kissé erőltetett menet kezdődik, hiszen három héten 
keresztül szerda – szombat ritmusban kell a bajnokságot folytatni. Most 
kell lejátszani a márciusi kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztott mérkő-
zéseket. Nehéz időszak következik, hiszen mindezt a munka mellett kell 
teljesíteni a játékosoknak. Bízunk a felkészültségükben és várjuk a további 
sikeres folytatást.

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei:     
     
     2013. 03. 30.     Gyomaendrődi FC – Kondorosi TE     Elmaradt !!!
                               G.: --
                               Ifi .:      G.: --              
      A hét közben lehullott sok csapadék miatt a gyomaendrődi sport-

pálya játéktere a mérkőzés lejátszására alkalmatlanná vált, ezért az elma-
radt. A mérkőzés kijelölt új időpontja: 2013.05.08. – szerda – 18.00.

     2013. 04. 06.     Nagyszénás SE – Gyomaendrődi FC     1 : 3
                               G.: Werle T., Molnár T., Kovács R.
                               Ifi .:   0 : 3    G.: Burai T., Fekécs M., Kovács Z.
      Rossz minőségű pályán került megrendezésre a mérkőzés. A csapa-

tok becsületesen gyűrték egymást, némi vendégfölény azonban kialakult. 
A félidő közepén egy szép támadást góllal fejezett be a gyomaendrődi 
csapat, ezt az előnyt a szünetig meg is tartotta. A második félidő elején 
egyenlítettek a hazaiak, de örömük csak egy percig tartott, mert a ven-
dégek is gólt szereztek és ismét vezettek. A mérkőzés végén jött az újabb 
vendéggól, a győzelem ezután már nem forgott veszélyben. Megérdemelt 
a Gyomaendrőd sikere, többet tettek a győzelemért, jobban játszottak az 
egész mérkőzésen a hazaiaknál. Sikerült a visszavágás a balul sikerült őszi 
hazai mérkőzésen elszenvedett vereségért.

     2013. 04. 13.    Gyomaendrődi FC – Sarkadi Kinizsi LE     2 : 0
                               G.: Bányai R., Farkas J.
                               Ifi .:   0 : 0    G.: --              
      A mérkőzés az edzőpályán került lejátszásra, mert a főpálya még 

mindig alkalmatlan volt a játékra. Kezdettől fogva fölényben játszott a ha-
zai csapat, sok támadást vezettek, de a helyzetek ekkor még kimaradtak. 
A félidő utolsó perceiben azonban a fölény góllá érett, így egy gólos hazai 
vezetéssel zárult az első játékrész. Nagyszerűen indult a második játék-
rész is, hiszen az első támadásunk ismét góllal zárult, megnyugtató lett az 
előny. A biztos vezetés tudatában továbbra is jól játszott a csapat, tartotta 
az előnyt. A mérkőzés egésze magabiztos hazai játékot hozott, megérde-
melt győzelmet aratott a csapat, elsőt a tavaszi szezonban hazai pályán.   

     2013. 04. 20.     Mezőhegyesi SE – Gyomaendrődi FC     1 : 1
                               G.: Toldi B.
                               Ifi .:   0 : 2    G.: Mihalecz I., Csapó P.
    A vendég gyomaendrődi csapat támadásaival kezdődött a mérkő-

zés, majd negyedóra után Toldi Balázs nagyszerű szabadrúgás góljával 
a vezetést is sikerült megszerezni. Ezt követően a hazai védelem sokat 
hibázott, sorba jöttek a vendéghelyzetek, de újabb gól nem született. A 
második félidőre rendezte sorait a hazai csapat, már ők is több támadást 
vezettek. Egy hazai kontra tizenegyest eredményezett, melyet biztosan 
értékesítettek is, így kiegyenlítették az állást. Ezt követően mindkét csa-
patnak voltak helyzetei, de a legnagyobbat a vendégek hagyták ki. A mér-
kőzés utolsó percében a gyomaendrődi csapat is büntetőhöz jutott, de a 
gyengén helyezett lövést a hazai kapus hárította. Ellentétes félidők után 
döntetlen született, de a vendégek jobban sajnálhatják a kihagyott bünte-
tő miatt meghiúsult győzelmet.

     2013. 04. 24.     Dévaványai SE – Gyomaendrődi FC     3 : 0
                               G.: --
                               Ifi .:   0 : 0    G.: --
    A tizenkilencedik forduló elhalasztott mérkőzésére került sor ezen 

a szerdán. Nagyon rosszul indult a mérkőzés, 
a hazaiak már az első támadás végén elért 

Újraindult a labdarúgó-bajnokság

Az alábbi gyomaendrődi civil 
szervezetek köszönik az eddigi jó-
indulatot mindazoknak, akik adó-
juk 1%-ával korábban is támogat-
ták alapítványukat, egyesületüket. 
Remélik és kérik, az ez évi támoga-
tást is. (2012-es lista)

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

Endrődi Szent Imre Egy-
házközségért Közhasznú Ala-
pítvány, célja az egyházi temetők 
karbantartása, újra megnyitásuk-
kal kapcsolatos költségek fedezé-
se, a templom belső felújításának 
támogatása.

Adószám: 18380761-1-04.

Szent Gellért Keresztje 
Egyesület, célja a Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda támogatása.

Adószám: 18389980-1-04

Endrődiek Baráti Köre 
Egyesület, célja a hagyományok 
ápolása, az elszármazottakkal 
való kapcsolattartás.

Adószám: 19182030-1-04.

Élet Másokért Közhasznú 
Egyesület, célja a rászoruló gyer-
mekek és felnőttek segítése, tá-
mogatása.

Adószám: 18384215-1-04

Honismereti Alapítvány, 
célja a helyi hagyományok meg-
őrzése, publikálása, az Endrődi 
Füzetek, stb.

Adószám:19056274-1-04

Hittel a Holnap Ifj úságáért 
Alapítvány, célja a Szent Gellért 
Katolikus Iskola támogatása. 

Adószám:18372276-1-04

Cukorbetegek Gyomaend-
rődi Klubja, célja a cukorbetegek 
oktatása, segítése.

Adószáma: 18378272-1-04

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Kiemelkedően Közhasznú Egye-
sület célja az élet és vagyon védel-
me városunkban és környékén.

Adószám: 18371608 –1-04.

Hallható Hang Alapítvány, 
célja a zeneiskola hangszerállo-
mányának gyarapítása.

Adószám:18379383-1-04

Gyomaendrődi Városi 
Sportegyesület, célja a helyi if-
júsági és labdarúgó sport támo-
gatása.

Adószám: 18370827-1-04.

Öregszőlői Gyermekekért 
Alapítvány, célja a külterületen 
felnövő hátrányos helyzetű gyer-
mekek közép és felsőfokú tanul-
mányainak támogatása.

Adószám: 18376184-1-04

Selyem úti Óvodáért Alapít-
vány célja az óvodás gyermekek 
kirándulásainak támogatása, az 

óvodai felszerelések színvonalá-
nak javítása.

Adószám: 18379778-1-04
Kincs Az Életed Közhasznú 

Alapítvány, célja a Gyomaend-
rődön fogyatékkal élők segítése, 
a Gondozási Központ ez irányú 
tevékenységének támogatása, fel-
szereléseinek javítása. 

Adószám: 18386932-1-04

A Napsugár Óvodákért Köz-
hasznú Alapítvány, célja a Sza-
badság úti és a Fő út 85 sz. alatti 
óvodák gyermekeinek tanulási, 
játszási feltételeinek jobbítása, az 
óvodák tárgyi feltételeinek javí-
tása.

Adószám: 18386248-1-04  

Templárius Alapítvány tá-
mogatja a „Segítsünk a rászoru-
ló gyermekeken!” jótékony célú 
adakozást. Adószám: 18856617-
1-04

Gyomaendrődi Mentőala-
pítvány: célja a mentőállomás be-
rendezésének, felszerelésének és 
a mentéstechnikai eszközöknek a 
bővítése. 

Adószám: 18376713-1-04

Mozgáskorlátozottak és 
Hadirokkantak Gyomaendrődi 
Egyesülete

Egyesületünk számára na-
gyon fontos bevételi forrást je-
lent az SZJA 1%-a, ebből tudjuk 
működésünket fi nanszírozni, 
céljainkat, programjainkat meg-
valósítani.

Adószám: 19057134-1-04

Rózsahegyi Iskola 
alapítványai:

A Rózsahegyi Iskola Diák-
jaiért Alapítvány az iskola tanu-
lóinak és tanulóközösségeinek 
támogatására szolgál. (Tanulmá-
nyi versenyek nevezési díja, úti-
költsége, nyelvvizsga díjak, tanul-
mányi kirándulások, kulturális 
tevékenységek, rendezvények.) 
Az alapítvány közreműködésével 
készült el a Hősök terén és a liget-
ben lévő játszótér.

Adószám: 18390162-1-04

Dr. Farkas János Tanulmá-
nyi Ösztöndíj Alapítvány 

Célja a közép- és felsőfokú is-
kolákban tanuló diákok támoga-
tása. Jelenleg több, mint 2 millió 
Ft alaptőke kamataival rendelke-
zik a kuratórium.

Adószám: 19062255-1-04

A Rózsahegyi Kálmán Diák-
sport Egyesület az iskolában fo-
lyó sporttevékenységet támogatja. 

A befolyó tagdíjakból, pályá-
zati forrásból sporteszközöket, 
felszereléseket vásárolunk, illetve 
a nevezési díjakat, útiköltséget fi -
nanszírozzuk. 

Iskolánk kiváló sporteredmé-
nyei többek között az egyesület 
támogatásának köszönhetők.

Adószám: 18387139-1-04

Köszönet az 1%-ért!

folytatás a 2. oldalon
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XVII. RÓZSAHEGYI NAP 2013 - PROGRAM

Május 10. (péntek)
800 –  900-ig: Gyülekező
900 –  930-ig: Megnyitó

Köszöntőt mond Giricz  mátyás, nyugalmazott színházigazgató, 
rendező. Ünnepi műsort adnak az iskola tanulói

Alsó tagozat: 930 – 1200-ig: Vidám gyermekműsor Előadó: 
Vendégelőadók Téma: Bohócok és gyerekek interaktív játéka 

Helyszín: Tornaterem
Játékos foglalkozások Helyszín: Alsó tagozatos épület

Felső tagozat: 930 – 1000-ig Vetélkedő Téma: Rózsahegyi 
Kálmán

1000 –1200-ig Rendhagyó órák, foglalkozások
Előadó: Farkas Bertalan - űrhajós, űrkutató Téma: Az 

űrhajózás története Magyarországon Helyszín: Színházterem
Előadó: Giricz László – mérnök, fotográfus: Téma: Kiskőröstől 

Segesvárig Petőfi  nyomában Helyszín: Földszint 4. c terem
Előadó: Nagy Gy. Eszter – grafológus, írásszakértő Téma: Mit 

árul el rólunk a kézírásunk? Helyszín: Földszint 3. a terem
Előadó: Dr. Gyuricza Csaba - egyetemi docens, dékán Téma: 

Szakmai pályafutásának érdekességei Helyszín: Színházterem
Előadó: Tímár Imre – villamosmérnök, az egykori BVSC sakk 
szakosztályának vezetője Téma: Szimultán sakkparti Helyszín: I. 

emelet 9. sz. terem
Foglalkozásvezető: Szentpéteriné Uhrin Ildikó pedagógus 

Téma: Népi játék készítése Helyszín: I. emelet 8. sz. terem
Foglalkozásvezetők: Sütő Györgyi, Varga Lászlóné 

pedagógusok Téma: Weöres Sándor versek és illusztrációk - Kóra 
Judit illusztrációinak elemzése Helyszín: zsibongó

230 – 1300-ig Eredményhirdetés, díjátadás
1300 – 1400-ig Ebéd 

1700 – órától Bemutatkozik a Határ Győző Városi 
Könyvtár - „Közbevágott Pató Pál úr” Válogatott irodalmi 

humor és gondolatébresztő gyöngyszemek régebbi és újabb 
dalokkal fűszerezve - Előadó: Mészáros Mihály színművész

Az új Városháza megtekintése Várfi András polgármester 
vezetésével

1900 – órától: Tábortűz, ünnepélyes faültetés a ridegvárosi 
játszótéren

Léggömbhajtogatás, arcfestés, ügyességi játékok 
büfé  (lángos, üdítő, édességek)

Május 11. (szombat)
900 – 1400-ig Sportrendezvények - Családi sportnap és 

kalandpark a ligetben - Szülők – gyerekek - pedagógusok 
játékos sportvetélkedője, erdei kötélpálya, falmászás

Rózsahegyi kupa - Labdarúgó körmérkőzés a sportpályán 
Békésszentandrás, Kondoros, Körösladány, Mezőberény, Mezőtúr, 

Nyergesújfalu, Szarvas és Gyomaendrőd utánpótlás csapatai 
között négy korcsoportban

0945 – 1030 - ig: Szentmise az endrődi Szent Imre katolikus 
templomban

1030 – 1130 - ig: Gyülekező a nagylaposi Birkacsárdánál. (A mise 
után autóbusz különjárat indul a templomtól Nagylaposra.)

1130 – 1230 - ig: A Márton Gábor tér ünnepélyes 
felavatása az egykori tanulók és az Endrődiek Baráti Köre 
Egyesület szervezésében - Narrátor: Gellai József - Márton 

Gáborra emlékeznek: Borosné Gellai Katalin volt nagylaposi 
diák, Czibulka György volt nagylaposi tanító - Márton 

Gábor verseiből adnak elő: Vaszkó Ágnes és Botos Pongrác a 
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tanulói - Tárogatón játszik: 

Fási István volt nagylaposi diák
1230 – órától: Közös ebéd, baráti beszélgetés a 

Birkacsárdában
1730 – 1930-ig: Gálaest - Az iskola tanulóinak ünnepi 

műsora
1930 – órától: Baráti beszélgetés meghívott vendégeinkkel a 

Hídfő Étteremben

Május 12. (vasárnap)
0900 – órától: Üzemlátogatás az ipari parkban - A Scylotec 

Hungary Kft . hevedergyártó céget bemutatja Vodova János 
igazgató - A Lourdes Honey Kft . mézkereskedést bemutatja Bajzák 

Antal igazgató
1200 – órától: Ebéd a Hídfő Étteremben

Biczó Tamás rajza, 1956

Mint ezüst palást…
(írta: Benke Mária)

Mint ezüst palást,
úgy borult a tájra,
a hótakaró,
a természet ruhája.
Tavaszodott,
a kis hóvirág
kidugta fejét
a hótakarón át.
Vakító fénysugárként
szikrázott a nap,
fényével szinte elvakított
öröm ujjongásként
szólt bennem egy zene,
ez már a tavasz üzenete.
Boldogság öntötte el a
szívemet
Lelkemben is kivirult
a kikelet.

Vecsés, 2013. február 21.

A zene hatása…
(írta: Benke Mária)

Mint harmatcsepp hömpölyög,
a zene a testemen átdübörög.
Szétárad, elömlik a szívemen,
elmélázok egy ütemen.
Egy egész zenekar játszik,
s ettől lelkem már nem fázik.

Testem templomában didereg a lélek,
szívem vészharangja kong, s már nem félek.
Remegő lelkem érzi a zenét,
Istentől – lélekig szép üzenetét.
Zengj, szállj, dübörögj Te édes zene,
lelkemnek szépséges szép üzenete.

Vecsés, 2008. november 11.
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Rendhagyó óra

Az InternetVers Fesztivál résztvevői megismerkedtek Timár Máté és 
Rózsahegyi Kálmán életével és munkásságával, majd megkoszorúzták 
az iskola előtt álló szobrokat. Rendhagyó irodalomóra keretében meg-
zenésített verseket adtak elő ismert szerzőktől és saját szerzeményeiket 
is bemutatták. A fesztivál díszvendége, Gergely Ágnes Kossuth-díjas 
költő, író, műfordító is meglátogatta iskolánkat.

Költészet napi versmondás

Iskolánk programkínálatában minden év áprilisában szerepel a 
versmondó verseny, amely a mostani tanévben két délután került meg-
rendezésre. A rendezvény során az irodalmi műfajokban kiemelkedően 
tehetséges és felkészült diákjaink számára szeretnénk bemutatkozási és 
versenyzési lehetőséget biztosítani. A két napos programon közel 90 ta-
nuló vett részt. Minden szereplőt jutalmaztunk. 

A legjobbak a Költészet Napján részt vehettek a városi szavalóver-
senyen. Itt előkelő helyen végzett Burai Lénárd (2.o.), Gresó Boglárka, 
Gyetvai Máté és Sóczó Rebeka (3.o.), Nemes Ágota (4.o.), Szujó Cintia és 
Varga Petra (5.o.), Geszti Barbara és Vaszkó Ágnes (6.o.), Botos Pongrác, 
James Lucas Lancaster és Trabach Veronika (7.o.), Kurilla Zoltán (8.o.) di-
ákunk.

Versenyeredmények

A rajzolni szerető gyermekeknek sok pályázati lehetősége van, hogy 
megmutassák művészi tehetségüket. Dudics György hatodik osztályos 
tanulónk az Így látom a parlament épületét című pályázaton, melyet a 
Lakitelek Népfőiskola írt ki, évfolyamában 5. helyezést ért el. Jutalmát 
az Országházban vehette át a parlament elnökének köszöntője után. 
Dinya Panna és Wéber Dorina rajzát is kiállították a Parlamentben.

A helyi Roma Polgári Szövetség által meghirdetett „Roma kultúra, 
hagyomány” országos rajzpályázaton Süli Zsolt negyedikes tanuló kü-
löndíjas lett. A szervezet elnökének különdíját kapta Meszlényi Jázmin 
(2. o.), Paróczai Bence (4. o.), Dávid Adrienn (6. o.), Lövei Zsuzsanna (7. o.) 
és Soczó Tamás (8. o.) tanuló.

Az én iskolám című járási rajzpályázat második fordulójára Dévavá-
nyán került sor, ahova 14 tanulónk kapott meghívást. Az ott rajzolt alko-
tásokat korcsoportonként értékelve a következő eredmények születtek: 
I. helyezést kapott Sőrés Petra (6. o.) és Nagy Dóra (7. o.), II: helyezett lett 
Meszlényi Jázmin (2. o.), Gellai Fanni (4. o.) és Dávid Adrienn (6. o.) tanu-
ló. Különdíjat kapott Dinya Panna (6. o.) és Soczó Tamás (8. o.) tanuló.

A VI. InternetVers Fesztivál Weöres Sándor 100. születésnapja tiszte-
letére járási rajzpályázatot hirdetett a költő verseinek illusztrálására. A 
megadott versek alapján közel 400 rajz érkezett, a díjazás korcsoporton-
ként történt. Iskolánkból a következőket díjazták: I. hely Wéber Dorina 
(6. o.), II. hely Szujó Cintia (5. o.), III. hely Szurovecz Milán (8. o.), IV. hely 
Dávid Adrienn (6. o.) és Nagy Krisztofer (4. o.), VI. hely Nagy József (7. o.) 
és Vaszkó Ágnes (6. o.). Minden rajzott beküldött gyermek részt vehetett 
egy hangulatos koncerten, melyet a Hangraforgó együttes adott.

Iskolánk immár nyolcadik alkalommal kapott meghívást a színvo-
nalas nemzetközi matematika versenyre Mezőberénybe, ahol idén is 
erős mezőny gyűlt össze. Intézményünk csapata (7. o: Berki Krisztián, 
Dobák Dóra, Szujó Róbert, Varjú Tamás – 8. o: Csapó Elek, Kurilla Zoltán, 
Martikán Attila, Székely Péter) végül az 5. helyen végzett, míg az egyéni 
küzdelemben Kurilla Zoli szintén az 5. helyet szerezte meg. 

Énekkarosok a Ki mit tudon

A 3-4. osztályosok továbbjutott focicsapata

Csárdaszállási gyerekek bécsi keringője

Kedves Olvasó!
Tisztelettel kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa a 

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítványt, melynek célja az 
iskola tanulóinak és közösségeinek támogatása. 

Adószáma: 18390162-1-04

Kéri Éva 8. b. osztályos tanuló 2013. március 22-én Békéscsabán 
részt vett a minden évben megrendezésre kerülő Tiszán innen-Dunán 
túl Népdaléneklő Verseny Békés megyei döntőjében. Szép szerepléssel 
Ezüst minősítő Oklevelet kapott. Dávid Emese, Keresztes Kata és Kéri 
Éva alkotta csapat részt vett a III. Országos Komplex Ének-zenei Művelt-
ségi Verseny dél-magyarországi regionális fordulóján, ahol negyedikek 
lettek. A Szentesen megrendezet versenyen többek között bemutatták 
a Gergely-járást, számot adtak elméleti tudásukról is. 

Szinte télies viszonyok között került megrendezésre a körzeti mezei 
futóverseny. Itt iskolánk végzett az első helyen 4 arany: Szrnka Berzsián, 
Kovács Ágnes, Tarsoly Tamás és Nagy Csilla, valamint 2 ezüstéremmel. 
A megyei döntőből Nagy Sándor nyolcadikos tanuló jutott tovább a 
Gödöllőn megrendezett országos döntőre, ahol a középmezőnyben 
végzett.

A Varga Lajos Sportcsarnokban megrendezett körzeti focikupán, a 
II. korcsoportban iskolánk csapata emelkedett a mezőny fölé, ősszel és 
tavasszal is legyőzték az összes ellenfelüket, így ők jutottak tovább.

21 produkciót láthatott a közönség a Ki mit tud?-on. Mátyás király-
ról szóló és állatmeséket, valamint mai témájú jeleneteket szerepeltek 
kicsik és nagyok. Bábosok és modern táncok mellett láthattunk bécsi 
keringőt, cigánytáncot és „éneket az esőben”. Az énekkar mozgással is 
megjelenített vidám dalokkal lépett fel. A zenélni tanuló gyerekeink 
furulyáztak, trombitán, klarinéton és gitáron játszottak. A lányok judo 
bemutatója is nagy sikert aratott.

Minden tanulónknak és felkészítőiknek gratulálunk!

Az iskola életéről további információkat, képeket találhatnak az is-
kola honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu 
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Jó barátok…
(írta: Benke Mária)

Egyszer régen egy medvecsalád papa-mama és 
három bocsuk beköltözött egy barlangba téli álmot 
aludni. Mikor kitavaszodott, a bocsok már nagyon iz-
gágák voltak, menni akartak ki a napfényre játszani az 
erdőben, a tisztáson.

Medve anyó óva intette őket minden veszélytől, el-
magyarázta, mit ne csináljanak, és nagyon vigyázza-
nak magukra, no meg egymásra is.

Medve apó dörmögve mondta anyókának:
- Hagyd őket, hadd szaladgáljanak, játszadozzanak, 

ha valami rosszul sikerül, legalább megtanulják, hogy 
máskor jobban vigyázzanak magukra…

- Nem lehetünk mindig a sarkukban, mi is úgy tanul-
tuk meg, hogy mi jelent veszélyt, hogy néha napján 
megtapasztaltuk. - Ezzel nagy brummogások közepet-
te kedvesen elindult élelmet keresni az erdőbe.

A bocsok a napfényben zsibongtak, nagyon élvez-
ték a tavaszi napsütést, vidáman hancúrozhatnak. A 
három bocs közül az egyik, Barna Benő nagyon kíván-
csi természetű volt. Sohasem elégedett meg azzal, ami-
vel a két testvére, Barna Bella és Barna Borcsi. Hiába, a 
lányok szófogadóbbak, mint a fiúk – gondolta Benő és 
nem törődött a két lánybocs játékával.

Mikor Bella körülnézett, nem látta Benőt sehol, így 
hát megkérdezte a testvérét Borcsit:

- Nem láttad, merre ment ez az izgága Benő?
- Nem én, nem láttam, majd előkerül, ne is törődj 

vele… - mondta és játszadozott tovább.
Benő eközben egy szúrós bokorba úgy belegaba-

lyodott, hogy nem bírt kiszabadulni. Dörmögött, sirán-
kozott, hívta a húgait, de azok a nagy játék közben 
nem is vették észre…

Arra araszolt egy teknősbéka, aki megállt a bokor 
előtt és megkérdezte:

- Segíthetek valamit?
- Iiiigeen! – kérlek, szabadíts ki innen – mondta fájdal-

mas hangon Medve Benő.
Próbálkozott, de eredménytelenül, segítségül hívta 

a Sün Sámuelt, aki szintén készségesen nekigyürkőzött, 
de ketten sem boldogultak…

- Várj csak, van egy ötletem – mondta hirtelen a sün, 
kis agyafúrt okos állatka volt. 

- Itt van nem messze egy gazdaság, ahol van egy 
kisfiú, és annak egy pónilova, gyorsan idehívom, hogy 
hozzon egy kötelet, azt rákötjük a medvebocs dereká-
ra, a másik végét pedig a pónira, és megkérjük, hogy 
húzza-húzza, akkor biztosan kiszabadul majd a mérges 
szömörce fogságából.

- Jó, csak gyorsan, mert nagyon szúr – mondta Barna 
Benő.

Nemsokára vissza is értek, a fiú értette, hogy mit sze-
retne a süni, megkérte kedvesen a póniját, hogy segít-
sen. A póni játékos kedvében ugrált, de végül enged-
te, hogy rákössék a kötél egyik végét, és elkezdte húzni 
a macit a bokorból.

Mondanom sem kell, sikerrel jártak. A fiú nevetve ki-
abálta:

- Egységben az erő! A barátság a legfontosabb a 
világon, hogy segítsünk egymáson, igaz?

A többiek helyeseltek, és ők is nevettek.
A süni, a póni, a fiú és a teknőc, mind segítettek a 

bundáját megtisztítani a bokorról rajtamaradt szúrós 
ágaktól.

A kíváncsi medvebocs hálálkodott nagyon a segít-
ségért, s megígérte, hogy ha bármikor szükségük lesz 
rá, ő is megy segíteni, hiszen erre valók a barátok, így 
hát barátok lettek.

A póni még utána szólt a macinak, aztán vigyázz, 
nehogy bajba kerülj, mert a barátság szép dolog, és 
segítünk is, de mi lesz, ha nem leszünk a közeledben, 
tanulj meg vigyázni magadra.

- Megígérem – mondta megszeppenve a maci, - 
most pedig sietek haza, mert mackó-mama már biztos 
keres.

Nem elégedtek meg ennyivel, és faggatni kezdték, 
mire Benő elmesélte, hogy, hogy járt, és hogy talált ba-
rátokra, megkérdezte a húgait, tudták-e, hogy a barát-
ság a legfontosabb?

Gondolkodjatok el a medvebocs a kijelentésén Ti is, 
igaza volt Benőnek, tényleg fontos, hogy legyen min-
denkinek barátja?

Fázós április…
(írta: Benke Mária)

Szaggatja a szél a síró fákat,
a fák ágai földig hajolnak.
A havas eső verdesi az ágat,
didergő madarak jajongnak.

Sír a szél, zenél, tépi húrjait
áprilisban, tavaszt várna már.
Az ember borzongva tördeli ujjait,
tavaszi lágy szellőt hívna már…

Fázósan reszket a természet
pedig már itt az április, mely szép,
nem kell már tél, enyészet,
rügyfakadás kell, ragyogó lét.

A hóvirág, s a tőzike színesen pompázik
virágát bontja már a sokszínű tulipán,
hótakarót nem kér, mert fázik,
tavaszt, tavaszt, csicsergi a kismadár…

Vecsés, 2013. április 3.
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

A „Kettős törzsű tölgy, hajlik, de nem törik”című komplex, nem-
zetközi történelem versenyen, 2013.04.06-án a Kis Bálint Általános 
Iskola csapata II. helyezést ért el. Az előkelő helyezésre azért vagyunk 
nagyon büszkék, mert ezt a középiskolákkal közös mezőnyben érték el a 
gyerekek.

A kis csapat dicsőségét az is emeli, hogy témája miatt (lengyel felkelé-
sek, török emigráció) a török online sajtó is méltatta. 

Tagok: Fülöp Petra 7. b Kruchió Adrienn 7. b Tóth Izsák 8.b és Varjú Dá-
niel 6.b osztályos tanulók.

Felkészítő tanár: Simonná Szrnka Zsuzsanna.

IX. Darvas Tibor Versmondó Verseny  

Diákönkormányzatunk 9. alkalommal rendezte meg hagyományos 
Darvas Tibor Versmondó Versenyét, melyet iskolánk egykori kiváló ma-
gyar-történelem szakos tanáráról neveztünk el.

A versenyre ebben a tanévben április 16-án került sor, külön helyszí-
nen a kis- és nagydiákoknak. A nagydiákok versenyén 21 tanuló vett részt. 
Kónya Márta tanárnő, a Diákönkormányzat vezetője köszöntötte a vers-
barátokat.

 A versmondókat 3 tagú zsűri értékelte: elnök Susányi Istvánné ma-
gyar-ének szakos nyugdíjas tanárnő; tagok: Dubis Ferencné magyar-orosz-
német szakos nyugdíjas tanárnő, Balla Károlyné magyar-történelem-
német szakos tanárnő, munkaközösség-vezető.

A tanulók sok szép verssel mutatkoztak be, komollyal és vidámmal 
egyaránt. A verseny minden résztvevője oklevelet kapott, a legjobbak pe-
dig könyvjutalomban is részesültek.

Felkészítő tanárok: Kónya Márta, Hunya Jolán, Balla Károlyné, Forgács-
né Gyetvai Krisztina.

A zsűri döntése alapján a következő eredmény született:

5. évfolyamon: 
1. Gecsei Zita 5. c és Kövesy Lili 5. c
2. Gál Bence 5. b és Kósa Fruzsina 5. b
3. Almási Lili 5. b és Sás Alexandra 5. b

6. évfolyamon:
1. Varjú Dániel 6.b és Weigert Csenge 6. a

Jó hangulatú, kellemes délután volt, ahol diák és tanár egyaránt jól 
érezhette magát.

Díjkiosztó történelemből

Előadás a kreativitásról  

2013. április 6-án a Kis Bálint Általános Iskola vendége volt Dr. Vass 
Vilmos, az ELTE Neveléstudományi Intézetének docense. A rendez-
vényt az Apáczai Könyvkiadó szervezte a Gyomaendrődi Járási Tankerület 
iskoláiban dolgozó pedagógusok számára.

Gyomaendrőd iskoláinak nevelői nem mindennapi előadás részesei 
lehettek, melynek címe a Kreatív iskola volt. Az előadás témája szorosan 
kapcsolódik intézményünk nevelő-oktató munkájához, hiszen iskolánk 3. 
éve kiemelt fi gyelmet fordít a kreativitás fejlesztésére, a tehetséggondo-
zásra.

Ágostonné Farkas Mária igazgatónő

„Szállj költemény, szólj költemény”

A Határ Győző Városi Könyvtárban a Költészet napja alkalmából na-
gyon sok kis – és nagy diák mondta el legkedvesebb versét. A Kis Bálint 
Általános Iskola felsős diákjai közül három versmondó ért el dobogós 
eredményt. Vinkovics Zoltán 5. a osztályos tanuló: első helyezett, Gál 
Bence 5. a : harmadik helyezett, míg Uhrin Barbara 8. a osztályos tanuló: 
első helyezés! Felkészítőjük: Hunya Jolán tanárnő.

Uhrin Barbara

Matematika versenyszinten

A Kis Bálint Általános Iskola ebben az évben első alkalommal csatla-
kozott a Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megoldóinak tábo-
rába. Hatvanhárom tanuló írta meg a versenyt az alsó és felső tagozatban. 
Az eredményeket megyékre lebontva közölték a verseny szervezői. Isko-
lánk tanulói a több száz Békés megyei tanuló közül a következő helyen 
végeztek:

Megyei 
helyezés Név                   osztály   pont            Felkészítő
7 Nagy Noémi 8 94.25 Fekécs Éva
12 Deli Csenge 8 91.5 Palicskáné Szegedi Katalin
23 Kovács József 8 81.25 Fekécs Éva
2 Bödör Balázs 7 101.25 Palicskáné Szegedi Katalin
16 Tótka Attila 7 78.75 Palicskáné Szegedi Katalin
27 Varjú Dániel 6 82.5 Fekécs Éva
11 Munkácsi Lili 4 88.75 Kovácsné Bácsi Ilona
12 Németh Regina 4 87.25 Kovácsné Bácsi Ilona
21 Deli Boglárka 4 82.5 Kovácsné Bácsi Ilona
17 Rácz Gréta 3 73.75 Magyar Béláné
24 Varga Bence 3 70.5 Magyar Béláné

7. évfolyamon:
1. Kriszt György 7. a
2. Bátori Bernadett 7. c
3. Soczó Orsolya 7. a

8. évfolyamon:
1. Uhrin Barbara 8. b
2. Czikkely Hanga 8. b

2013. április 16-án iskolánkban a Holokauszt áldozatainak emlék-
napján két érdekes előadás hangzott el.

A magyar zsidóság történetét Megyeri Zoltán és Vincze Viktor 
mutatták be. Nagy érdeklődés kísérte Mészáros Gábor előadását is, aki 
a gyomai zsidóság múltjáról beszélt. A bemutatót rengeteg mai és korabe-
li képekkel illusztrálta. Mindhárom tanuló a 7. b osztály tagja.

A délutáni összejövetel a tehetséggondozó program egyik kiemelt 
rendezvénye is volt.

Felkészítő tanáruk: Simonná Szrnka Zsuzsanna.

K&H Bank Zrt. által meghirdetett K&H Vigyázz, Kész, Pénz! című 
pénzügyi vetélkedőn a Kis Bálint Általános Iskolából két csapat is be-
jutott a regionális fordulóba, amely Szegeden került megrendezésre 
április 5-én. A Dollár papa nevű csapat, melynek tagjai: Deli Csenge, Nagy 
Noémi, Tóth Bálint 8. osztályos tanulók 4. helyezést, Dagobert bácsi fan-
tázianevet választó csapat pedig 5. helyezést ért el, tagjai: Bödör Balázs, 

Miklavicz Ákos, Vincze Vik-
tor, Tótka Attila 7. osztályos 
tanulók. Felkészítő nevelők: 
Fekécs Éva és Palicskáné Sze-
gedi Katalin.
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Sík Sándor versei (1889-1963)

Te Deum

Téged Isten dicsérlek 
és hálát adok mindenért. 

Hogy megvolt mindig a mindennapim 
és nem gyűjtöttem másnapra valót, 
hála legyen. 

Hogy mindig jutott két garasom adni, 
és magamnak nem kellett kéregetnem, 
hála legyen. 

Hogy értenem adatott másokat, 
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek, 
hála legyen. 

Hogy a sírókkal sírni jól esett, 
és nem nevettem minden nevetővel, 
hála legyen. 

Hogy megmutattál mindent, ami szép 
és megmutattál mindent, ami rút, 
hála legyen. 

Hogy boldoggá tett minden, ami szép 
és ami rút, nem tett boldogtalanná, 
hála legyen. 

Hogy sohasem féltem a szeretettől 
és szerethettem, akik nem szerettek, 
hála legyen. 

Hogy akik szerettek, szépen szerettek, 
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem, 
hála legyen. 

Hogy amim nem volt, nem kívántam, 
és sohasem volt elég, aki voltam, 
hála legyen. 

Hogy ember lehettem akkor is, 
mikor az emberek nem akartak emberek lenni, 
hála legyen. 

Hogy megtarthattam a hitet, 
és megfuthattam a kicsik futását, 
és futva futhatok az Érkező elé, 
s tán nem kell a városba mennem 
a lámpásomba olajért, 
hála legyen! 

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen! 
és ma is kiálthatom: úgy legyen! 
és holnap és holnapután és azután is 
akarom énekelni: úgy legyen! – 
hála legyen, Uram! 
hála legyen! 

Imádság a hegyen

Itt a hegyen, ahol minden levők: 
Menny-kupola, hétágú-gyertya fák, 
Kakukkfű-tömjén, hangyakörmenet, 
Szóló madárdal és szellő-karének 
Egy zsolozsmába olvad fel Tehozzád - 
Hozzád, kit megnevezni nem tudok, 
De a Te neved minden szó a számon; 

Akit keresni hiábavaló, 
Mert nem vagy ember-érhető helyen, 
De kereslek, mert megtaláltalak, 
És aki keres, az is csak Te vagy; 
Akinek halló füle nincs szavamra, 
De minden szómat visszahangozod, 
Gondolatomat, a vérem verését, 
És minden szómat Te vagy aki mondod: 
Hadd tárom Hozzád én is mindenestül 
Veled csordultig-édes lelkemet.

Első szavam a néma bámulat, 
Az alázatos mámor: a csodán, 
Hogy az útszéli csöpp üvegszilánknak 
Engedtetett tükrözni a Napot. 
Hogy aki nem is tudom biztosan még, 
Vagyok-e hát, és mi az, hogy vagyok: 
Tudom és érzem, élhetem a van-t, 
A tudhatatlant, átérezhetetlent. 
Hogy életem - e gyújtó-villanás, 
Megpillantanom alig elegendő 
Mind a sok mozgó, fényes furcsaságot, 
Ami hozzám ér kívül és belül - 
Ez a sikolynyi pillanat: elég 
Meglátnom az egyetlen Látomást: 
Láthatatlan, időtlen Arcodat. 
Hogy tapogató, vaksi ujjaim, 
Amelyek még magamig el sem értek, 
Fogják, szorítják a Megfoghatatlant 
És ölelik és érzik ölelését. 
Hogy bennem, ki magamnak szűk vagyok, 
Elfér a Fértelen, a Végtelen. 
Hogy imádkozhatom: hogy én, a semmi, 
Tegezhetem a Mindent és Atyának 
Szólongathatom és szerethetem 
És kéréseket gügyöghetek Hozzá:

Add meg a mindennapi kenyeret, 
És add meg a mindennapi kegyelmet, 
Hogy jó lehessek, hogy ember lehessek, 
És el ne rontsam a Harmóniát. 
A mindennapi szépséget is add meg, 
Hogy legyen mindig lehelnem belőle 
És szétlehelnem a testvér világnak. 
És add meg, add meg ugyanezeket 
Minden embernek és minden nap. Amen.

Amen, amen. Ládd, nem tudok én kérni! 
Ó pedig mennyit volna kérni még! 
Mindennapi bűnök-bocsánatát, 
Bűnbánatot és különb holnapot, 
Hogy jobb legyek, mindennap tiedebb, 
És szeressem az embereket jobban, 
S az emberek is jobbak legyenek 
És okosabbak már és emberebbek. 
Ó annyiért kellene könyörögnöm, 
Nagy dolgokért! - de ládd, én nem tudok. 
Nincsen szavam: én Téged láttalak, 
S oly kicsi minden, ott, ahol Te vagy! 
Olyan nem-fontos, ami nem Te vagy! 
Elvesztegetett minden szó nekem, 
Mely nem egyedül Tégedet dicsér! 
Ó engedd, engedd csak azt mondanom, 
Amivel lelkem színültig tele: 
Az egyetlenegy boldog dadogást: 
Hogy vagy, vagy, vagy, ó milyen nagyszerű! 
Hogy énnekem vagy! milyen édes, édes! 
Hogy Te vagy, nagy vagy, szép vagy, jó vagy, szent vagy!

A szégyen és a fájdalom vesékig 
Hasít belém, hogy másra is fecséltem 
Szép életem felséges perceit 
És el nem óvtam fukar-boldogan 
Teneked és nagyságod énekének.

Ó engedd legalább már ezután 
Összefognom egyetlen markolással 
Parányi létem minden pillanatját, 
Az áhitat, az ihlet illanatját: 
Eggyé szorítni széthulló magam, 
Oly földetlenné, olyan súlytalanná, 
Hogy visszasóhajts, föllehelj magadba, 
Belesóhajts, elhaló dallamot, 
Az Örök Zengés egységébe. Amen.  



VÁROSUNK 2013. május18

Május
Zelleres darált hús

Két közepes zellergumót megtisztítunk, és vékony csíkokra vágunk. 30 dkg 
darált húst és a zellert forró olajon átpirítunk, ízlés szerint paprikával, köménnyel, 
borssal, sóval ízesítjük, majd annyi tejet öntünk rá, hogy ellepje. Forró sütőbe 
tesszük, amíg a tej el nem párolog: addigra a hús is, a zeller is megpuhul. Tála-
láskor tejfölt teszünk rá, rizzsel tálaljuk..

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

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

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

Hitellehetőség! Minden kerékpárhoz 
értékes ajándékot adunk!

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

Munkáink garanciálisak, 
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető 
legjobb minőség elérése a legmegfi zethetőbb áron!

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

PROFILJAINK:

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

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

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

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

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

Igény szerint házhoz is megyek! Hétvégeken is!

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

Telefon: 06/70/312-5037

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

ÖZV. FOGLÁR BARNABÁSNÉ FE-
HÉR ANNA, aki Gyomaendrődön élt, 
április 7-én 81 évesen elhunyt. Gyászolja a 
családja.

GIRICZ VENDELNÉ HORNOK 
IRMA tanítónő, aki Endrődön élt és taní-
tott, április 29-én rövid, súlyos betegség 
után életének 83. évében elhunyt. Gyászol-
ja szerető családja

GOMBKÖTŐ GUSZTÁV, volt hunyai 
lakos, aki Endrődön a Rózsakert Idősek 
Otthonában élt, március 27-én életének 90. 
évében visszaadta lelkét Teremtő Urának. 
Temetése április 23-án volt a Rákospalotai 
Köztemetőben. Gyászolja családja

KURILLA MIHÁLY, aki Endrődön élt, 
április 27-én életének 86. évében elhunyt. 
Gyászolja: szerető családja

ÖZV. TÍMÁR ISTVÁNNÉ MIKÓ MÁ-
RIA, aki Mátrafüreden élt, március 22-én 
71 évesen elhunyt, Endrődön helyezték 

örök nyugalomra. Gyászolja a rokonság

UGRIN ISTVÁN, aki Szegeden élt, 9 
havi súlyos betegség után 79 éves korában 
elhunyt. Gyászolja testvére és családja

DR. VARGA FERENC, aki Szolnokon, 
utóbb Gyomaendrődön élt, április 23-án 
életének 83. évében csendesen elhunyt. 
Gyászolja: szerető családja

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

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

(Juhász Gyula)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

Az endrődi és a hunyai templomban, a 
katolikus szertartás szerint eltemetett ha-
lottakról 40 évre visszamenőleg, név szerint 
megemlékezünk halálozási évfordulójuk nap-
ján.

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

Hunyai Mária lányok 1942. László-nap
balról jobbra
Tímár Anna (Szabó Bálintné), Tímár Anna (Varjú Boldizsárné), Hunya 
Ilona (Pelyva Imréné), Hunya Margit (Kalmár Elekné)
(E két alsó kép beküldője: Pelyva Imréné Gyomaendrőd)

1942. Húsvét - hunyai Mária lányok, és néhány KALOT fi atal
Felső sor balról jobbra
Kótay András, Tímár Endre, Iványi György lelkész, Tímár Péter, Soczó Géza
Alsó sor: Tímár Anna (Szabó Bálintné), Tímár Anna (Varjú Boldizsárné), 
Hunya Margit (Kalmár Elekné) Hunya Ilona (Pelyva Imréné)  

Fényképalbum
Hunya, 1943-as iskolások, 
összevont osztály. Plébános: 
Betucher Ferenc
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Kedves vásárlóim!
Tavaszi ajánlataim:

• Megérkeztek a tavaszi vetőmagok, bio 
burgonyák

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

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

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

tömítések, stb.
• Munkavédelmi bakancsok, védőkesztyűk, 

esőruhák
• Izzók, elemek, elektromos kapcsolók, 

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

Várom vásárlóimat! - FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

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

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

Az é  erem nyitva 
11-21 óráig.

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

FÉSZEK
Panzió és Étterem

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

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

XV. Nemzetközi Sajt- és Túró Fesztivál

Fotók: Weigert JózsefFotók: Weigert József


