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Budapesten voltunk

Az Endrődiek Baráti Köre 2014. március 
22-én tartotta a szokásos budapesti össze-
jövetelét, ami nemcsak az éves közgyűlés 
volt, hanem egy felejthetetlen látogatás az 
Országházban. A tagságunk nagy része még 
nem volt a Parlamentben, vagy nagyon régi 
emlékei vannak róla, ezért is volt különleges 
a mai budapesti nap.

Ezúttal a nyilvánosság előtt is szeretnénk 
köszönetet mondani Dr. Latorcai János Úr-
nak, az Országgyűlés alelnökének, egyesüle-
tünk tiszteletbeli elnökének, hogy segítségé-
vel 75 endrődi és elszármazott tagunk ehhez 
az élményhez juthatott.

Ezt követően visszasétáltunk a korábban 
bevált Alma Mater étterembe, ahol kellemes 
körülmények között zajlott le az éves beszá-
moló közgyűlés.

Timár Imre elnök elmondta, hogy prog-
ramjaink az előző évben is közmegelégedés-

sel zajlottak le. Sok rendezvény kovácsolta 
még jobban össze a tagságot. (Rózsahegyi 
napok és az ehhez kapcsolódó Márton Gá-
bor tér avatása, a paprikás krumpli és a ha-
lászléfőző versenyek, pázmándi szüret, közös 
disznóvágás.) Folytatni akarjuk e már-már 
hagyományossá vált összejöveteleken való 
részvételünket, de az idei Rózsahegyi Na-
pokhoz a 100 éves Endrődi híd ünneplése, 
névadása csatlakozik az egyesületünk főszer-
vezése alatt.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, 
aktivistáink ismert elérhetőségén keresztül. 

Célkitűzésünk változatlan, hogy minél 
több elszármazott ismételten hazalátogas-
son, illetve aki szimpatizál társaságunkkal, az 
megismerhesse ennek az alföldi kisvárosnak, 
szeretett szülőföldünknek vendégszeretetét 
és nevezetességeit.

EBK vezetőség

Áldott húsvéti ünnepeket!
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

 Vincze Levente sikerei

A Nemzeti Művelődési Intézet Békés 
Megyei Irodája és a Körös-Vidák Drámape-
dagógiája Alapítvány az idén, február 25-én 
Orosházán rendezte meg a VIII. Békés Me-
gyei Monda-és Mesemondó Találkozót. A Kis 
Bálint Általános Iskolát Vincze Levente 5. b 
osztályos tanuló képviselte a versenyen. Az 
5-6. korcsoport népes mezőnyében Leventét 
különdíjjal jutalmazták. Így jutott tovább az 
első helyezettel és képviselte megyénket a 
VIII. Regionális Monda-és Mesemondó Talál-
kozón. Ennek a versenynek a szegedi Szent-
Györgyi Albert Agóra Központ adott otthont 
március 1-jén. A három megye legeredmé-
nyesebb mesemondói közül a szakmai zsűri 
nehezen tudott különbséget tenni. A siker 
nem maradt el! Levente első helyezett lett! 
Felkészítő tanára, Gordos Zsuzsa.

Nyelvész-palánták

Ahogy közeledik 
a tavasz, egyre több 
magyarversennyel találko-
zunk s tehetjük próbára tu-
dásunkat.

2014. március 2-án a Bu-
dapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemen 
rendezték az Arany János 
Magyar Nyelvi Verseny or-
szágos döntőjét. Ezen a 
megmérettetésen iskolán-
kat 4 tanuló: Bartha Karina, 
Gál Bence, Ladányi Sára és 
Deli Boglárka képviselte, 
akik ügyesen oldották meg a 
könnyűnek nem nevezhető 
feladatsort. Deli Boglárka 5. 
b osztályos tanuló, aki elő-
ször vett részt a versenyen, 
országos 7. helyezést köny-
velhet el magának.

2014. március 7-én az 5-6. 
osztályos ügyes nyelvtano-

saink Körösladányban a „Sárrét kis nyelvésze” versenyen vettek részt. 
Csapatunk tagjai Deli Boglárka, Kovács Dóra, Rák Dávid, Bartha Karina, 
Ladányi Sára és Gál Bence voltak. Az ötödikesek között Rák Dávid 3. he-
lyezést, a hatodikosok mezőnyében Bartha Karina bronzérmet szerzett. 

A csapatversenyben iskolánk a 11 csapat közül - a csapattagok egyenle-
tes teljesítményének köszönhetően - az előkelő 2. helyezést zsebelhette 
be.

A diákokat Forgácsné Gyetvai Krisztina, Gordos Zsuzsa és Hunya Jo-
lán segítette a felkészülésben.

Holokauszt Emlékközpontban

A Kis Bálint Általános Iskolából 70 diák: 7. és 8. osztályos tanulók hét 
tanár kíséretében, Simonné Szrnka Zsuzsa tanárnő vezetésével március 
6-án Budapestre utazott, a Holokauszt Emlékközpontba. A megérkezés-
kor mindenkin visszafogott izgatottság lett úrrá. Vajon mit látunk, és 
hallunk, ha beljebb megyünk? Belépve a kapun gondosan átvizsgáltak 
bennünket, továbbhaladtunk az épületbe, ott két csoportra váltunk, és 
csendben leültünk. Egy szimpatikus fi atalember fi lmes illusztráció segít-
ségével hangolt bennünket a témára, a tartalomra. Kötetlen beszélge-
tés, kérdés felelet alakult ki a hallgatóság és az előadó között. Észre sem 
vettük, elrohant az idő, eltelt egy óra. Benyomások, fogalmak, képek, 
hangulatok, idézetek villantak előttünk, cikáztak agyunkban a gondo-
latok. Mindannyian nyomott és megdöbbentő érzésekkel álltunk fel. Az 
új épületszárny földszint alatti kiállítótermeibe mentünk. Megnéztük a 
Jogfosztástól népirtásig címmel a magyarországi holokauszt történetét 
bemutató állandó kiállítást. Fotók, képek, plakátok, szövegek, fi lmrész-
letek, hanganyagok ontották elénk a zsidó népirtás borzalmait! Nem 
lehet szavakba foglalni, mit éreztünk és gondoltunk. Látni kell minden-
kinek, hogy ez a szörnyűség soha se ismétlődjön meg! Mindannyian 
felelősek vagyunk! A modern épületegyüttesbe szorosan beleolvadt a 
zsinagóga, amely utunk utolsó állomása volt. Jó volt kicsit megpihenni 
és átgondolni, mit is láttunk, hallottunk.

Deli Boglárka, Bartha Karina,Tóth Bálint

Az Emlékközpontban

Szólótáncosok sikerei
Az idei év első országos versenyét Püspökladányban rendezte meg a 

Magyar Majorette Szövetség és a házi gazda Írisz Mazsorett Csoport. A 
gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Csoportot két szólótáncos képviselte, há-
rom produkcióval. Mindhárom versenyszám elnyerte a zsűri tetszését, mert 
dobogós helyezésekkel tértek haza a versenyzők. Knapcsek Kitty: botos szó-
lójában a 3. helyet szerezte meg, míg pompon szólójával az 1. helyre került. 
Piroska Attila botos szólótánca is remekül sikerült: arany minősítést kapott. 

A békéscsabai Premier Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola már-
cius 18-án tartotta első Premier Táncversenyét, ahol nemcsak az iskola ta-
nulói versenyezhettek, hanem az intézmény leendő diákjai is próbára tehették 
tánctudásukat. A népes mezőnyből kiemelkedett szép eredményével a Gyo-
maendrődi Kis Bálint Általános Iskola 8. osztályos diákja: Jónás Izabella, 
aki 3. helyezést kapott a zsűritől. Iza a Színfolt Mazsorett Csoport táncosa, 
megalapozott, biztos tánctudással és kiváló eszköztechnikával rendelkezik. 
Mindezeket a felvételi vizsgán kamatoztatta, sikeresen vette az akadályokat, 
ősztől a Premier Középiskola moderntánc tagozatán folytatja tanulmányait.

Hunya Jolán
Színfolt Mazsorett  vezetője
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hogy miről döntött a Képviselő-testület márciusban

A Képviselő-testületet március 27-re hívta össze a polgármester. 
A 35 napirendi pont megtárgyalására, 14 órakor került sor az új 
városháza üléstermében. 

Tájékoztatás a 2. számú háziorvosi körzet működtetéséről,
orvosi szolgálati bérlakás kiutalása

A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését 2013. au-
gusztus 1-től a Városi Egészségügyi Intézmény biztosítja helyette-
sítés formájában. Az intézmény a praxis betöltésének érdekében 
pályázatot írt ki. A meghirdetett állásra Dr. Schóber Ottó jelent-
kezett, aki családjával letelepedne városunkban, és ellátná az adott 
körzetben a háziorvosi teendőket. A pályázó orvos licence vizsga 
letétele folyamatban van, melynek ideje áprilisra tehető. A szakvizs-
ga megszerzése (előre láthatóan szeptember-október) után megnyí-
lik annak lehetősége, hogy az Önkormányzat a praxisjogot átadja és 
megkösse a feladat ellátási szerződést.

A Kis Bálint Általános Iskola Fő úti udvarának 
baleset-mentesítése

2013. novemberében érkezett az a kérelem az Önkormányzat-
hoz, melyet az iskola Szülői Munkaközössége intézett a Képviselő-
testület felé. A munkaközösség célul tűzte ki, hogy rendbe teszi az 
iskola Fő úti épületének udvarát, a munkálatok elvégzéséhez pedig 
426.300 Ft-ot biztosít, amely a jótékonysági vacsora teljes bevételét 
képezi. Mivel a bevétel nem fedezi az elvégzendő feladatok költ-
ségét, kéri az Önkormányzatot, hogy egészítse ki azt a megfelelő 
összegre.

Időközben kiderült, hogy a Képviselő-testülettől kért támoga-
tás mégsem fedezi a belekerülés költségét, ezért újabb számításokat 
végezve ismét az Önkormányzathoz fordultak. A Képviselő-testület 
döntése értelmében hozzájárul a baleset-mentesítésre szánt összeg 
ismételt kiegészítéséhez az oktatási vagyon működtetésére elkülö-
nített 20 millió Ft terhére, 482.600 Ft-tal. A munkálatok elvégzésére 
a Gyomaszolg Ipari Park kapott megbízást.

Úszásoktatás támogatása 2014. évben

A Képviselő-testület az úszásoktatás támogatásához ismételten 
hozzá kíván járulni a fürdőszolgáltatás megvásárlásával 5.140.000 
Ft összegben. A számítás alapjául a Liget Fürdő ügyvezetője által 
megadott jegyár szolgált: bruttó 720 Ft tanulónként. A szolgálta-
tást igénybe vehetik városunk iskoláiba, óvodáiba járó gyermekek, 
a Körös Kajak Sport Egyesület, a KSI SE tagjai, a Gyomaendrődi 
Úszó Sport, Gyomaendrődi Delfi n Sport Úszóegyesület tagjai, vala-
mint az oktatási intézmények keretein kívül úszóedzésen résztvevő 
tanulók. A kísérő szülők előreláthatóan a jegypénztárnál 200 Ft-os 
egységáron válthatnak majd látogatói jegyet.

2014. évi útkarbantartási terv elfogadása

A Gyomaszolg Ipari Park - mint a város tulajdonában lévő utak 
kezelője - elkészítette az elmúlt évről a beszámolóját, illetve a 2014. 
évre vonatkozó útjavítási és útépítési tervét. Az idei év költségveté-
sében 31.795 e Ft útfenntartásra, és 13.000 e Ft útépítésre került el-
különítésre. A tervben szereplő tartalom azonban jóval meghaladja 
a költségvetési tervben szereplő összeget, így a Képviselő-testület 
feladata lesz a műszaki tartalom ismételt meghatározása.

A Képviselő-testület határozata szerint, a területi képviselőknek 
április 7-ig kell benyújtani javaslataikat a Városüzemeltetési Osztály 
felé.

„Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése” c. pályázat
kapcsán Bíráló Bizottság létrehozása

A közétkeztetés fejlesztésére benyújtott pályázat pozitív elbírá-
lásban részesült, a bekerülési költség - 36.001.031 Ft - pedig eléri 
a törvényben előírt értékhatárt, így a beruházás csak közbeszerzés 
útján valósítható meg. A Közbeszerzési Szabályzat szerint Bíráló 
Bizottság létrehozása kötelező, melynek tagjaira tett javaslatot a 
Képviselő-testület.

Jogi szakértelem: Dr. Tímár Gyöngyi
Pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna
Műszaki szakértelem: Nyíri-Szmolár Eszter
Képviselő-testület részéről: Lehóczkiné Timár Irén és Poharelec 

László vesz részt a bizottság munkájában.
A pályázat keretei között az iskolai étkeztetési feladatokat is el-

látó Térségi Szociális Gondozási Központ Központi Konyháját és 
kettő telephelyét kívánják fejleszteni. (Kossuth úti tálalókonyha 
felújítása, Népliget úti tálalókonyhába melegen-tartó pult beszere-
lése a hozzájuk tartozó edényekkel és fedőkkel, valamint a központi 
konyhába hűtőkamra kiépítése.)

A beruházás elkészültével várhatóan javul a gyermekeknek fel-
szolgált étel minősége, illetve bővül a főzőkonyha munkaterülete is.

Játszótér építés

A 2014. évi költségvetésben a Képviselő-testület 3 millió Ft-ot 
különített el játszótér építésére. Mint ismeretes, az elmúlt években 
több játszótér is elbontásra került, mivel a szabványoknak nem fe-
lelt meg. Ezen elv alapján olyan helyekre kerülhet az új eszközök 
megtervezésre, ahol már volt, illetve még egy lefedetlen területre 
is. (Dr. Csókási Béla tér, Besenyszeg; új terület: Árpád út Kállai út 
sarka, illetve kettős lengőhinta felszerelését szavazták meg a képvi-
selők a Fazekasi úton, Vásártéri lakótelepen, és Nagylaposon.)

Az árajánlatok bekérése után megállapítást nyert, hogy a leg-
jobb ajánlatot a Magyar Játszótér Kft . adta, amely szerint a játszó-
terek kialakítása 2.377.875 Ft-ba kerül. Az ajánlat tartalma: rugós 
hintaló, mérleghinta, homokozó, csúszda, illetve ahová szükséges 
kétüléses hinta. A telepítéssel kapcsolatos földmunka és ütéscsilla-
pító kialakítása további költséget jelent, de az előzetes számítások 
szerint a 3.000.000 Ft-ba - a közmunkaprogram igénybe vételével 
- ez is bele fog férni.

A Képviselő-testület egyetértett a játszótér építéséről szóló elő-
terjesztés tartalmával és jóváhagyta azt.

Beszámoló a 2014. évre tervezett közfoglalkoztatásról

A 2013 évben indult START közfoglalkoztatási munkaprog-
ramban február 28-ig 210 fő vett részt. A programelemek közül a 
mezőgazdasági keretek között volt lehetőség a továbbfoglalkozta-
tásra 83 fővel, így 127 fő közfoglalkoztatott munkaviszonya február 
végén megszűnt. Szintén az elmúlt évben indított az Önkormány-
zat több képzési csoportot. Ennek köszönhetően konyhai kisegítő 
10 fő, betanított konyhai kisegítő 10 fő, ECDL Start 15 fő, kisgép 
kezelő és betanított parkgondozó 25 fő, település-karbantartó 10 
fő, bérügyintéző 10 fő, tejtermékgyártó 10 fő, zöldség és gyümölcs 
feldolgozó 10 fő, valamint 36 fő alapkompetencia képzés valósult 
meg. Az oktatásban részt vevő személyek továbbfoglalkoztatása áp-
rilis 30-ig biztosítva van. 

Azon közfoglalkoztatottak számára, akiknek munkaviszonya 
2014. februárjában szűnt meg, továbbfoglalkoztatásukhoz a Mun-
kaügyi Központ támogatási forrásigényt nyújtott be a Belügymi-
nisztériumhoz. A forrást a Munkaügyi Központ megkapta, így a to-
vábbfoglalkoztatás ismét biztosított lesz a 127 fő részére. Várhatóan 
május elsején indulhat újra az elmúlt évekhez hasonlóan a szokásos 
programelemek - belvíz elvezetési, mezőgazdasági utak karbantar-
tása, illegális hulladéklerakók felszámolása - előreláthatóan 100 fő 
bevonásával. Városunk Önkormányzata ismét 6 főt tud megbízni a 
kézbesítés feladatával.

A képviselő-testület elfogadta a beszámolót, illetve a 2014. évre 
szóló tervet.

Lehóczkiné Timár Irén 
képviselő
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GYOMAENDRŐDÖN, Tamási Áron 13 sz. alatti ház eladó. Érdek-
lődni: 06 30-705-1257 számon lehet.

Hírek innen-onnan és házunk tájáról

Gyomán, a Vásártéri lakótelepen földszinti, egyszobás lakás cserép-
kályhával és gázfűtéssel ELADÓ! Ár megegyezés szerint!

Telefonszám: 0620/376-4567

 Magyarország Köztársasági Elnöke
DAVIDOVICS LÁSZLÓ 

a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 

Kollégium igazgatója részére a magyar 
és francia mezőgazdasági szakoktatáson 
belüli kapcsolatok erősítése érdekében 
végzett, másfél évtizedes kiemelkedő 

munkája elismeréseként 
a MAGYAR ÉRDEMREND 

TISZTIKERESZTJE 
kitüntetést adományozom.

Kelt Budapesten, 2014. évi március hó 
7. napján.

Áder János

Szerkesztőségünk őszinte örömmel gratulál igazgató úrnak e szép 
kitüntetéséhez. Büszkék vagyunk, mert ezzel városunk hírnevét öreg-
bítette.

GYOMAENDRŐDI SZENT FLÓRIÁN ALAPÍTVÁNY

Az 1996-évi CXXVI. Törvény 6.§ (3) bekezdés rendelkezésének 
megfelelően ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot és értesíti Támoga-
tóit, hogy a 2012- ben felajánlott SZJA 1%-aiból az adóhatóság 46 617 
Ft összeget utalt át. Ezt az összeget az alapítvány a helyi Tűzvédelmi 
feladatok megvalósítását biztosító szervezeti és technikai feltételei javí-
tásának elősegítésére használjuk fel.

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

Gyomaendrőd 2014.03.17.
Dinya László

Az alapítvány képviselője

Endrődiek Baráti Köre felhívása

Ebben az évben ünnepeljük az endrődi híd felszentelésének 
100. évfordulóját. Ebből az alkalomból kiállítást szervezünk. 
Kérjük, hogy akinek olyan fényképe van, ahol az endrődi híd 
is látszik, hozza el vagy küldje el az alábbi címek valamelyikére: 

szilagyinemeth@freemail.hu
margitv46@freemail.hu
Szilágyi Ferencné Gyomaendrőd, Kölcsey u 12. T: 0666 610 

265 vagy 0670 5361549
Ladányi Gáborné Gyomaendrőd, Endrődi u 21. T: 0666 

611311
Köszönjük a segítséget. 

Endrődiek Baráti Köre vezetősége

ENDRŐDI HÍDAVATÁS

Az Endrődiek Baráti Köre 2014. május 10-én (szombat) híd-
avató ünnepséget szervez az endrődi közúti hídnál. Az alkalmat 
az adja, hogy 100 évvel ezelőtt épült az első endrődi híd, to-
vábbá, hogy a közelmúltban újjáépített hídnak nevet is adjunk, 
„ENDRŐDI HÍD” néven. Az ünnepség misével kezdődik 10.00 
órakor az endrődi Szent Imre katolikus Templomban. A mise 
a hídépítőkért, az elszármazottakért és a helyben lakókért lesz. 
Ezt követi 10.45-kor a híd Endrőd felőli végénél szervezett ün-
nepség. 

Az ünnepségre szeretettel hívjuk és várjuk Gyomaendrőd 
lakosait és az elszármazottakat. Ezen alkalomból sétahajózásra 
is lehetőség nyílik.

Endrődiek Baráti Köre Vezetősége nevében Fülöp Imréné

Gyomaendrődön Üzemorvosi (foglalkozás-egészségügyi ellátást)
vállalok! Rendelés helye: Gyoma Rendelőintézet Rendelés ideje: Szer-
dánként 8-12 óráig. Előzetes bejelentkezés: 30/9850-816-os telefonszá-
mon szükséges. Dr Hunya Sarolta foglalkozás-egészségügyi szakorvos

Kedves Barátunk volt Osztálytársunk!

Az 1964-ben az Endrődi Általános Iskolából elballagott öreg 
diákok 50 éves találkozóját elkezdtük megszervezni 2014. má-
jus 9-én péntek estére. Délelőtt a volt iskolánk mai Rózsahegyi 
Általános Iskolában lesz a szokásos éves ünnepük, mely érdekes 
és színvonalas rendezvény. Ehhez kapcsolódóan 16 órától meg-
tekintenénk a volt ligeti iskolát, mely összevont tanintézmény-
ként Endrőd egyetlen iskolája.

Szeretettel várjuk azokat is, akik az iskolai éveik egy részét 
töltötték Endrődön és örömmel nosztalgiáznának gyermekkori 
társaikkal.

18 órától a HÍDFŐ (Dombszögi) Vendéglőben kötetlen be-
szélgetés vacsorával (pezsgő, leves, vegyes tál, somlói galuska), 
melynek költsége 2500 Ft/fő. Természetesen szívesen látjuk pá-
rodat is.

A hétvége további programjaként szombat délelőtt az End-
rődiek Baráti Köre az Endrődi Híd a 100 éves jubileuma és új-
jáépítése alkalmából úgynevezett HÍDÜNNEPET szervez, és 
lehetőség lesz a Körösön sétahajózásra is.

Amennyiben érdekel, erre külön jelentkezést elfogadunk.
Ha szállás igényed van, akkor abban is segíthetünk.
Kérjük, igényedet időben szíveskedjél közölni legkésőbb 

május 5-ig, hogy a szervezők feladatukat mindenki megelége-
désére tudják ellátni.

Szervezők: Feuerverkerné Balogh Irma    06-66-386-665
                    Lovászné Habzda Irén             06-66-284-949
                    Szakálos Mária                          06-30-358-5618
                    Timár Imre                                06-20-942-9331
   e-mail: timarimrev@gmail.com  

Budapest, 2014. március 22.
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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

Krecsák Albert 
1951-2014

testvérvárosunk, Nagyegyed volt alpolgármestere

EGY IGAZ EMBER TÁVOZÁSA

2014. március 7-én, haj-
nali két órakor, életének 63. 
évében elhunyt, Krecsák 
Albert vegyészmérnök, 
Nagyenyed volt magyar al-
polgármestere (2008-2012) 
A Fehér megyei RMDSz és a 
Máltai Segélyszolgálat alapító 
és hűséges tagjai közzé tar-
tozott. Mindenkihez jóindu-
lattal forduló, pozitív emberi 
kapcsolatokat ápoló, család-
ját és közösségét igazán sze-
rető, segítőkész ember volt. 
Azoknak is megbocsátott, 
akik megbántották. Nem ma-

radt a lelkében harag vagy bosszúállás.
A szerény, csendes emberben belülről fakadó rendkívü-

li munkabírás lakozott, ami ugyanilyen aktivitással párosult. 
Szinte nem volt olyan jelentős városi vagy magyar kulturá-

lis összejövetel, ahol ne vett volna részt. Az Áprily-esteket 
rendszeres és aktív részvételével tisztelte meg. Az utóbbi 
időben súlyos betegen is eljött. Önzetlenül dolgozott, nem 
volt ügyeskedő típus. Lépésről lépésre végrehajtott építő-
munkájával igazi értékteremtő munkát hagyott maga után. Az 
enyedi magyar nyelvű sajtómunka, őszinte nagy támogatóját 
veszítette el benne. Éveken át ő volt az, aki bármikor, rendsze-
resen átadott friss információival látta el, főleg az Enyeden is 
olvasott kolozsvári napilapot, a Szabadságot.

Az alpolgármesteri jelölést, majd a kinevezést, utolsó 
percben, vállalta el, akkor amikor, más jelentkező, pillanatnyi-
lag már nem volt. Sohasem akart másokat előzni, főleg a po-
zíciókban. A négyéves alpolgármesteri mandátuma alatt úgy 
érezte, hogy munkáját becsületesen, közösségi szempontok 
szerint végezte. Nem akart mellveregetéssel előbbre jutni. 
Csak azt sajnálta, hogy nem minden álma változott át való-
sággá. Hozzájárult a Bethlen Kollégium teljes rehabilitációjáért 
folytatott küzdelemhez. Azonosult a város turisztikai jövőké-
pével és segítette népszerűsítését. Vásárokon és kiállításokon 
az ő munkája eredménye is volt az, hogy mindig megjelent 
az enyedi középkori vár, a Kollégium, a panziók kínálata, a 
csombordi rózsatermesztők eredményei, borászok és sajtter-
melők, méhészek kínálata. A csombordi park rehabilitációját 
is ő javasolta. Nála jobb támogatót nem lehetett találni. Nem 
szerette a kampányszövegeket, de észrevette azt, hogy ho-
gyan lehet kiaknázni a város turisztikai adottságait. Ehhez sok 
türelmet igénylő, de eredményes aprómunkával járult hozzá.

Fiatal mérnökként műszaki laboratóriumot vezetett, majd 
minőségbiztosítással foglalkozott. Már az önkormányzati 
munkában és később alpolgármesterként is gyakorolta a pon-
tosságot és ezt munkatársaitól is megkövetelte. Mandátuma 
alatt több mint tizennyolc esküvői szertartást vezetett le ma-
gyar nyelven. 2010-ben az RMDSz ezüstfenyő díjával tüntet-
ték ki.

Mindig örömmel fogadott, amikor betegsége alatt meg-
érkeztem hozzá és beszélgettünk. Utolsó percig segítőkész 
volt, hiszen nyugdíjasként is tele volt információval. Tegnap 
délben látogattam meg utoljára. Többször érzékeltem termé-
szetszeretetét, gólyák vonulását, más madarakat figyelt meg, 
és örömmel mutatta meg a felvételeket. Felesége Julika és Ka-
tika leánya, aki hazaköltözött, hűségesen ápolták. Mára várta 
a fiát. A nehéz pillanatok ellenére sokan a városból, magyarok 
és románok tudjuk, hogy egy igaz ember távozott az életből.

Bakó Botond
www.nagyenyed.ro

 

Tlottózó 
 Minden kedves játékosunknak kellemes húsvéti 

ünnepet kívánunk! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket az ÜNNEPI 
NYITVATARTÁSUNKRÓL. 

Április 20 (vasárnap) 9-12, április 21 (hétfő) ZÁRVA. 
Szíves megértésüket köszönjük. 

Oszlácsné Kati

Az MKPK közleménye a választásokról

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tavaszi ülésén az 
alábbi közleményt fogadta el a választások kapcsán.

 
Az idén sorra kerülő országgyűlési, önkormányzati és euró-

pai uniós választásokon való részvételre bátorítjuk a katolikus 
hívőket. Érezzük át annak jelentőségét, hogy a választások révén 
tevőlegesen, felelősen és méltó módon részt vegyünk hazánk, 
szűkebb közösségünk és Európa sorsának alakításában. Az előt-
tünk álló lehetőségeknek megfelelően járuljunk hozzá a követ-
kező időszak feladatainak megvalósításához.

Budapest, 2014. március 6.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
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„Feltámadt Krisztus e napon!”
Húsvéti gondolatok

Még a nagyböjt bűnbánati napjait üljük, 
nagyszombat éjszakáján azonban felzúgnak 
a harangok, jelezve Jézus Krisztus feltáma-
dását. Mi, keresztények nagyböjtben erre a 
szép örömünnepre, kereszténységünk leg-
nagyobb ünnepére készülünk.

A Húsvétot megelőző ünnepek és em-
léknapok ezt a készületünket, lelki ráhan-
golódásunkat segítik.

Két héttel Húsvét előtt van Feketeva-
sárnap. Nevét onnan kapta, hogy ezen a 
napon fekete vagy lila leplekkel letakarjuk 
a kereszteket, feszületeket a templomban. 
Sok helyen az oltárképet, és a szentek szob-
rait is letakarják, sőt hagyományőrző vi-
dékeken még otthon, a lakásokban is leta-
karják a szentképeket, fali feszületeket. Ezt 
annak emlékére tesszük, hogy a hagyomány 
szerint Jézus ettől kezdve már elrejtőzött az 
emberek elől, nyilvánosan nem tanított, ké-
szült a szenvedésre, a megváltásra.

Következő vasárnap Virágvasárnap. 
Ezen az ünnepen emlékezünk meg arról, 
hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe. A nép 
ünnepelte őt, hozsannázva és pálmaágakat 
lengetve, abban a reményben, hogy a cso-
datevő Názáreti Jézus azért érkezik a fő-
városba, hogy az Izraelt leigázó rómaiakat 
kiűzze a Szentföldről. Holott Jézus nem po-
litizálni érkezik, hanem azért, hogy tudato-
san elkezdje értünk vállalt szenvedéseit.

Ennek a virágvasárnapi ünnepélyes 
bevonulásnak emlékére Egyházunk barka-
ágakat szentel, majd a barkákkal körme-
netet tartunk a templom körül. A szentelt 
barkát a hívek hazaviszik otthonaikba, 
mint szentelményt, megőrzik egész éven át, 
szentkép vagy fali feszület mögé tűzve.

Ugyancsak Virágvasárnap énekeljük a 
Passiót - Jézus szenvedéstörténetét -, amit 
szerepekre osztva énekelnek. Ezzel jelezzük 
azt, hogy Virágvasárnappal elkezdődik a 

nagyhét, Jézus szenvedésének hete.
Nagyhét első három napján (nagyhét-

főn, nagykedden és nagyszerdán) este 6 
órakor énekeljük az endrődi templomban 
„Jeremiás siralmait”. Ez az ószövetségi ré-
szekből álló ősi ájtatosság is a nagyheti 
szenvedéstörténetet hivatott előkészíteni.

Nagycsütörtökön az utolsó vacsorára, 
az oltáriszentség és a papság szentségének 
alapítására emlékezik egyházunk. A nagy-
csütörtöki mise keretében a nagypénteki 
gyász előjeleként az oltáriszentséget a fő-
oltárból az egyik mellékoltárra visszük, 
s a feltámadási szertartásig itt őrizzük. A 
mise végén következik az oltárfosztás: an-
nak emlékére, hogy a megfeszítéskor Jézust 
megfosztották ruháitól, az oltárokat meg-
fosztjuk ékességeitől: oltárterítők, feszület, 
gyertyatartók, misekönyv tartó lekerül az 
oltárról, ez is így marad nagypéntekig.

Nagypénteken Jézus szenvedésére, ke-
reszthalálára és eltemetésére emlékezünk. 
Délelőtt 9 órakor keresztúti ájtatosságot 

végzünk, este pedig az ún. „csonkamisét” 
végezzük, melynek keretében újra elének-
lésre kerül a Passió, illetve a kereszthódo-
lattal nyilvánosan megnyitjuk a feldíszített 
szent sírt a hívek tisztelete előtt.

Nagyszombat az úr sírban nyugvá-
sának napja. Templomaink egész nap 
nyitva vannak, hogy a hívek a szent sírt 
látogathassák, és a tiszteletre kihelyezett ol-
táriszentség előtt imádkozhassanak. Az esti 
órákban van a feltámadási szertartás, amely 
tűzszenteléssel, vízszenteléssel, a keresztkút 
megszentelésével kezdődik, majd a mise 
végén a szent sírtól indul a feltámadási kör-
menet, mely az egész világnak hírül adja: 
Feltámadt Krisztus!

Húsvétvasárnap az egész keresztény vi-
lág ünnepel. Ünnepli a feltámadt Üdvözítőt. 
Ünnepeljük azt, hogy feltámadásával Jézus 
mindannyiunknak értésére akarja adni: mi 
sem maradunk a sír foglyai, hanem hozzá 
hasonlóan egy napon feltámadunk a sírból 
az örök életre.

Erre a szép örömünnepre készülünk a 
nagyböjtben, a nagyhét szép szertartásain 
keresztül.

Kívánom minden Kedves olvasónknak, 
hogy a nagyböjt hátralevő ideje a lelki ké-
szület szép napjai legyenek, s ilyen mód 
felkészülve, a böjti bűnbánatban megtisz-
tulva szép és boldog húsvéti ünnepe legyen 
mindannyiunknak!

Czank Gábor
plébános

ÁPRILISI MISEREND
Endrőd

Vasárnap és ünnepnap: 9 és 18 óra, 
hétköznap csütörtök kivételével reggel fél 8 

Gyoma
Vasárnap és ünnepnap 11 óra,
kedden és pénteken 16 órakor 

Hunya
Hétköznap csütörtök kivételével 18 óra, szombaton 18 órakor 

vasárnapi előesti mise, vasárnap és ünnepnap10 óra

ÁPRILISI ÜNNEPEK
  6. vasárnap:  Nagyböjt 5. vasárnapja
13. vasárnap:  Virágvasárnap
17. csütörtök:  Nagycsütörtök
18. péntek:  Nagypéntek
19. szombat:  Nagyszombat
20. vasárnap:  Húsvétvasárnap
21. hétfő:  Húsvéthétfő
27. vasárnap:  Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja
28: hétfő:  Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú
29. kedd:  Sienai Szent Katalin, Európa társvédőszentje
30. szerda:  Szent V. Piusz pápa

Bérmálás
Május   3. szombat, 18 óra: Hunya
Május 17. szombat, 17 óra: Gyoma



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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A kelet-csehor-
szági Lublyic (Libice) 
előkelő grófjának 
gyermeke volt, 956-
ban született Libicén, 
a Wojtek nevet kap-
ta. Mindjárt születé-
se után súlyos lázba 
esett, mire a kétség-
beesett szülők fo-
gadalmat tettek; ha 
felgyógyul, Istennek 
szentelik. Meggyógy-
ult. 

Magdebur gban 
tanult, mégpedig ki-
válóan. A család a 
nemes családi hagyo-
mányok folytatását, 
dicsőséget és gaz-
dagságot várt a fiú-
tól. Bérmálkozáskor 

vette fel lelki vezetőjé-
nek, a magdeburgi püspöknek a nevét, az Adalbert nevet. 

Tanulmányai után 982-ben pappá szentelték. 983-ban 
Prága püspöke lett. Mezítláb vonult be Prágába, és minden 
igyekezetével próbálta népét az igazi kereszténységre ve-
zetni. Püspöki (és családi) jövedelme nagy részét jótékony 
célra fordította. A pogány csehek szilárd vallásossága mi-
att nem fogadták el, erre Rómába menekült és szerzetbe 
vonult a Szent Elek kolostorba, egy időre bencés szerzetes 
lett, sőt egy Szentföldi zarándokutat is tervezett. 

A mainzi érsek kérésére Magyarországon keresztül visz-
szatért 12 barát kíséretében, ám a prágaiak a kezdeti szí-
ves fogadtatás után ismét ellene fordultak, most is minden 
törekvését meghiúsították. Nem tartották meg az ünnepe-
ket, nem tisztelték az egyház menedékjogát. Ekkor ismét 
elhagyta püspöki székét, Rómába indult. Útközben lovon 
Magyarországra jött, itt térített 992-994 között. Megkeresz-
telte Géza vezért és fiát, Vajkot, aki az István nevet kapta az 
első vértanúról. Valószínűleg Gizella bajor hercegnő kezét 
is Adalbert nyerte meg István számára. 

Magyarországról ismét Rómába ment a kolostorba, egy-
szerű szerzetesnek. Nemsokára, 996 májusában pápai pa-
rancsra III. Ottó császár koronázásakor vissza indult Prágá-
ba, azonban a csehek nem engedték haza, sőt rokonságát is 
kivégezték. Lengyelországba ment téríteni, majd öccsével, 
elindult Poroszországba. Itt érte a vértanúhalál 997. április 
23-án. Holttestét a lengyel Boleszló herceg pénzért váltotta 
ki és a gnieznói székesegyházban temettette el. 

999-ben avatta szentté II. Szilveszter pápa. Maradvá-
nyait 1039-ben Prágába vitték és vértanúi tiszteletben ré-
szesítve temették el. 1039-óta jelenleg az ereklyéit Prágá-
ban, Esztergomban és a római Szent Bertalan-templomban 
őrzik. Az esztergomi első székesegyházat az ő tiszteletére 
építtette Szent István király 1010-ben. Lengyelország, Ma-
gyarország és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye vé-
dőszentje. Szobra az esztergomi székesegyház oltárán lát-
ható, kezében a vértanúságot jelképező három lándzsával.

Iványi László: 200 éves az Endrődi 
Szent Imre Templom - fotó: Iványi László

SZENT ADALBERT
püspök és vértanú (április 23.)

Szent Adalbert az endrődi templomban

Óvodánk is részt vett az „Iciri –Piciri” mese-
mondó versenyen, melyen rendkívül jó ered-
ménnyel szerepeltek:

Bela Zsóka  I. helyezett lett,
Zilahi Zoltán különdíjat kapott.

Rajzversenyek:
„Iciri –Piciri” rajzversenyen   Nedró Luca  

I. helyezést ért el.

Biztonságos közlekedés gyermekszem-
mel elnevezésű rajzpályázat:

 Zsadon Ádám különdíjat kapott.

Úszóverseny:
Nagycsoportos óvodásaink
Körzeti Diák Olimpián kategória győzte-

sek
Fekécs Zsófi  és Vaszkán Milán

Február 28-án hagyományainkhoz híven 
farsangi mulatságot tartottunk óvodánkban. 
Ezen a napon mindenki jelmezbe öltözve érke-
zett, nagy volt az izgalom a gyermekek részéről, 
sok-sok tréfás mondókával, verssel, énekkel 
próbáltuk elűzni a telet. Az óvónénik mese je-
lenetet dramatizáltak a gyermekeknek, melyet 
nagy örömmel fogadtak óvodásaink és bölcső-

déseink. Óvodások, bölcsődések mind együtt 
farsangoltak. 

A farsangi mulatságunk része, hogy minden 
szülőt reggel megkínálunk a helyben sült fi nom 
forró ízes fánkkal, a gyermekek is ezt fogyasz-
tották tízóraira ezen a napon. Ebben az évben is 
elfogyott 10 liter tejből készült friss fi nom fánk.

Ezúton is köszönjük a Kert-Kivi Kft. támoga-
tását.(Lisztet és élesztőt kaptunk tőlük.)

Március 1-től folytatjuk a vízhez szoktatást 
a Gyomai Liget Fürdőben. A gyermekekkel 
gyógytestnevelő óvodapedagógus foglalkozik.

Folyamatosan tartjuk óvodásaink részére a 
társastánc foglalkozást.

Óvodánkban lehetőség van még angol kez-
dő és haladó foglalkozáson való részvételre.

Kézműves tevékenység heti 1 alkalommal 
van a nagycsoportosok részére.

Az év elején gyermekorvos által kiszűrt 
gyógytestnevelésre javasolt gyermekekkel 
gyógytestnevelő óvodapedagógus külön fog-
lalkozik.

A gyermekszámítógép középső és nagycso-
portos óvodásaink részére heti 1 alkalommal 
logikus feladat megoldásra készteti a gyerme-
keket.

Logopédiai, fejlesztő és gyógypedagógiai 

foglalkozásokat a Pedagógiai Szakszolgálat ál-
tal kiadott szakvélemények alapján itt helyben 
megfelelő szakemberek bevonásával tartjuk.

A húsvét előtti játszóházunkat április 12-
én lesz.

A beiratkozás bölcsődénkbe folyamatos, az 
óvodánkban pedig április 28-29-30.

A beiratkozás előtti héten mindenkit 
szívesen látunk óvodánkban, hogy tájéko-
zódjon az intézményünkben folyó nevelő 
munka felől.

Óvodánk mellett és annak támogatására 
működik a Selyem Úti Óvodáért Alapítvány, 
melynek működését többek között az adójuk 
1%-ának felajánlásával Önök is tudnak támo-
gatni.

Alapítványunk célja: Az óvodás gyermekek 
egészséges életmód kialakításának támogatá-
sa. Kirándulások autóbusz költségéhez hozzá-
járulás. Udvari fejlesztő játékok beszerzésének 
támogatása.

Adószámunk: 18379778-1-04
Az előző években nyújtott támogatásai-

kat tisztelettel köszönjük.
Köszönettel: Szabó Istvánné

Selyem Úti Óvoda és Bölcsőde hírei
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„Országomban mennek a katonák” … avagy 
száz éve tört ki az első világháború...

A Kner Imre gimnázium történelem 
tanára, 1976-ban született Szegeden 
és 2013. szeptember 1-én került Gyo-
maendrődre a Kner Imre Gimnázium 
könyvtáros tanári és kollégiumi neve-
lői posztjára. Történelem tanári diplo-
máján kívül református vallástanári 
képesítéssel is rendelkezik. Felsőfokú 
tanulmányai alatt lépett kapcsolatba 
az újságírással, amire jól használható 
publikálási fórum volt a történelem 
tanszék diáklapja. Az első stúdium 
egyike helytörténettel foglalkozott, az e 

kurzust lezáró dolgozat során kötelezte el magát a helytörténet-írás mel-
lett. Ott és akkor döntötte el, hogy szolgálati helyein meg fogja ismerni 
az adott település múltját, jelenét, jövőjét. Könyvtárosi végzettsége is - no 
meg, hogy kíváncsi ember - ösztönzi egy-egy helység jobb megismerésé-
re, az ismeretek rendszerezésére és megosztására. Kérem a kedves olvasó-
kat, fogadják szeretettel alábbi cikkét, melyben egy kicsit a gyomai és az 
endrődi hősöknek is emléket állít.

Dr. Varju László

1. rész

‚Országomban mennek a katonák...’

Szűkebb pátriámban, Szegeden, 2013. október 31-e és novem-
ber 3-a között rendeztek egy kiállítást,  ‚Az 1. világháború kegyeleti 
és hadi kiállítása’ címmel. E kiállításnak nem titkolt szándéka volt az 
emlékezés, mert a jövő évben emlékezünk a Nagy Háború kitörésé-
nek 100. évfordulójára. A kiállítást a szegedi 46. közös gyalogezred 
küzdelme ihlette, de emléket kívánt állítani a harcoló felek - legyenek 
azok szövetségesek vagy ellenfelek - számára. (A 46. gyalogezred ‚ro-
kona’ a gyomaiakat és endrődieket magába foglaló békéscsabai 101. 
és a debreceni 39. gyalogezrednek. A rokonság alatt azt értem, hogy a 
101., a 39, a 46. gyalogezredek a Temesvár központtal működő 7. had-
test hadrendjében szerepeltek.) Itt fogant meg bennem a gondolat, 
hogy szerény eszközeimmel, de a gyomai és az endrődi hősöknek is 
emléket tudnék állítani.

Magyarország óriási véráldozatokat hozott, erején felüli vállaláso-
kat adott e háború győztes kimeneteléhez. Ezt az óriási vállalást leg-
jobban mutatja az, hogy a Nagy-Magyarországról bevonultak száma 
3 millió 382 ezer volt, de hozzáteszem, ez a szám a frontszolgálatot 
teljesítők száma. A hadiüzemekben, a bányákban és a népfelkelő ezre-
dekben (akik a hadi szolgálat alóli mentességet kaptak, a hadifoglyok 
őrzése, kísérete volt a feladatuk ... de sokszor tüntették ki magukat - fő-
leg a Háború végén - a harcokban) 800 ezren teljesítettek szolgálatot, 
küzdelmük sokszor idegőrlőbb volt, mint a frontvonalakon harcolóké. 
A mai Magyarország területére vetítve a veszteségek óriásiak. Az 1927. 
évi Statisztikai Közlöny 7. száma tartalmaz erre vonatkozó elborzasztó 
adatot: 739.600 fő! Javakorabeli, aktív korú emberek, ez még a mai la-
kosságszám idején is jelentős szám, hát még az 1920-as 7 millió 900 
ezres összlakossághoz képest (ha elképzeljük az aktív korúak számát, 
az arány még borzasztóbb lesz)! És mennyi testileg, lelkileg megrok-
kant ember került ki abból a pokolból ... jobb nem is bele gondolni.

Torokszorító érzés régi hadijelentéseket, haditérképeket, katona-
fotókat olvasni ill. nézegetni. A térképeken átsuhan az ember tekintete 
arcvonalak kilométerein, hol emberek ezrei haltak meg, a fotókat elné-
zegetve elgondolkodik az ember, hány és hány katona nem láthatta 
viszont szeretteit, otthonát. A hadijelentésekben, harctéri naplókban 
mi már csak forrásokat látunk, iratokat, melyek régmúlt életekről, 
szenvedésekről mesélnek. Nekünk ezek már csak emlékek, nekik ez a 
véres valóság volt!

GYOMAENDRŐDI KRÓNIKA 
- Civil sarok - Bánki-Nagy Endre

A 101. császári és királyi (közös) 

gyalogezred

 
A 7. hadtest keretén belül volt található, 

a mozgósításkor a Balkáni frontra vezényel-
ték őket, de 1914 augusztusának végén már 
a keleti fronton találjuk őket, majd 1915 ok-
tóberétől az olasz fronton (majd folyamato-
san helyezik át e hadtestet, hol a Keleti, hol 
az Olasz fronton, mindig a legszükségesebb 
helyekre) teljesítenek szolgálatot a Háború 
lezárultáig. Két parancsnokot kell kiemel-
nem, az egyik József főherceg, ki Csernowitz 
(Bukovina fővárosának) visszafoglalásáért 
és a 2., 3. és 4. piavei csatákban való hősies 
helytállásáért kapta a katonai Mária Terézia 
rend középkeresztjét (1914 novemberétől 
1916 decemberéig irányította a Keleti és az 
Olasz frontokon a hadtestet), a másik Boroevics Szvetozár, ki ugyan-
ezt a kitüntetést kapta az Isonzónál vívott győztes csaták vezetésében 
nyújtott érdemeiért, ő 1918 januárjától az összeomlásig vezette a 7. 
hadtest parancsnokságát.

Az ezred 3. zászlóalja volt bekvártélyozva Békéscsabán a Szabad-
ság téren álló laktanyában, az ezredtörzs Nagyváradon székelt. Első-
ként teszek róluk említést, mert Békés vármegye hadkötelesei nagy 
részének (a bevonultak 60%-ának) e zászlóalj ill. ezred adott kiképzést. 
114 gyomai hősi halott neve is olvasható a gyomai emlékmű talapza-
tán, kiket ez ezred kötelékében haltak hősi halált. 

1914 augusztusában a Szerbia elleni hadműveleteknél, de igen ha-
mar az Oroszország elleni csaták forgatagában láthatjuk őket viszont. 
Galíciába küldik őket augusztus végén, hogy a Przemyśl felmentésére 
induló csapatok segítői legyenek. A vissszavonulás során a 4. honvéd 
gyalogezredet segítik. A gorlicei áttörés után a San folyón átkelve be-
vonulnak a visszafoglalt Lembergbe. 

1916 márciusában az olasz fronton, az Isonzó mögötti arcvonal-
ban, majd Dél-Tirolban, ill. a ‚Hétközség’ fennsíkján harcolnak. 

1916 júniusában a meginduló Bruszilov-off enzíva elleni válasz-
csapásban hárul rájuk szerep, a Tatárhágó védelmét látják el, majd a 
kőrösmezői harcokban vesznek részt. 1917 júliusában újra támadó 
hadműveletekben kell megmutatniuk vitézségüket, ki is veszik részü-
ket Csernowitz elfoglalásában ill. a Komaresti-Szlobodzia-i győzelem-
ben. A modern korig a háborúk sajnálatos velejárói, a fertőzések, me-
lyek őket sem kímélik. Galíciában az ázsiai kolera, a vérhas és a tífusz, 
a Piavénál a spanyolnátha tizedelte a harcban kifáradt és az élelmezés 
gyatra volta miatt legyengült katonákat. A harctéren igen-igen kevés 
lehetőséget biztosít az emelkedett hangulatra. Néhányszor mégis 
megszakíthatták a szolgálat monotonitását, és emelhették a harci mo-
rált azzal, hogy potentátok látogatták meg az ezredet. József főherceg 
2 alkalommal, az isonzói fronton Habsburg Jenő főherceg és Kövess 
Hermann tábornagy (ki a Szerbiát, Montenegrót, Észak-Albániát el-
foglaló hadseregparancsnokként kapta fent nevezett kitüntetés arany 
vitézségi érmét). 1916 júliusában Tisza István, akkor mint ezredes, sőt 
1917-ben II. Vilmos császár és Mackensen vezérezredes is tiszteletét 
tette az ezrednél. A katonák mégis a leginkább a hazai küldöttségnek 
(és nem utolsó sorban) az élelmiszer-szállítmánynak örültek 1917 dec-
emberében. 

Meg kell említenem két emlékművet, mely Békéscsabán hirdeti 
elévülhetetlen érdemeiket. 

Az egyik a volt laktanyájukkal szemben álló obeliszk. Belenka Mi-
hály 101. ezred tartalékos zászlósának elgondolása szerint Belenka 
Pál alkotását 1923. augusztus 2-án leplezték le József főherceg és 
Machalek Pál (ki az ezred történetét is megírta) jelenlétében.

A másik, ugyancsak Békéscsabán a Tabáni temetőben lévő emlék-
mű Pop Vilhelm és Papp László alkotása), mely a 728 sírt magába fog-
laló hősi temető közepén áll. 1916-ban határozott a képviselő-testület 
a sírkert létrehozásáról, melyre 10.000 koronát biztosítottak. Méltó 
emlékről is gondoskodtak, melynek terveit Bishotka Mihály tartalékos 
főhadnagy készített el. A temetőt 1918-ban szentelték fel. 

(folytatjuk)
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Az alábbi gyomaendrődi civil 
szervezetek köszönik az eddigi 
jóindulatot mindazoknak, akik 
adójuk 1%-ával korábban is tá-
mogatták alapítványukat, egye-
sületüket. Remélik és kérik, az ez 
évi támogatást is. (2013. évi lista 
alapján) Ha valahol változás tör-
tént volna, kérjük, értesítsék a 
Szerkesztőséget!

Endrődi Szent Imre Egy-
házközségért Közhasznú Ala-
pítvány, célja az egyházi temetők 
karbantartása, újra megnyitá-
sukkal kapcsolatos költségek fe-
dezése, a templom belső felújítá-
sának 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 Közhasz-
nú Egyesület, célja a rászoruló 
gyermekek és felnőttek segítése, 
támogatása.

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 cukorbete-
gek oktatása, segítése.

Adószáma: 18378272-1-04

Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let Kiemelkedően Közhasznú 
Egyesület célja az élet és vagyon 
védelme városunkban és kör-
nyékén.

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 Ala-
pítvány célja az óvodás gyer-
mekek kirándulásainak támo-
gatása, az óvodai felszerelések 
színvonalának javítása.

Adószám: 18379778-1-04

Kincs Az Életed Közhasznú 
Alapítvány, célja a Gyomaend-
rődön fogyatékkal élők segítése, 
a Gondozási Központ ez irányú 
tevékenységének támogatása, 
felszereléseinek javítása. 

Adószám: 18386932-1-04

A Napsugár Óvodákért 
Közhasznú Alapítvány, célja a 
Szabadság úti és a Fő út 85 sz. 
alatti óvodák gyermekeinek ta-
nulási, játszási feltételeinek job-
bítása, az óvodák tárgyi feltétele-
inek javítása.

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 
berendezésének, felszerelésének 
és a mentéstechnikai eszközök-
nek 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. (Tanul-
mányi versenyek nevezési díja, 
útiköltsége, nyelvvizsga díjak, 
tanulmányi kirándulások, kul-
turális tevékenységek, rendez-
vények.) Az alapítvány közre-
működésével készült el a Hősök 
terén és a ligetben lévő játszótér.

Adószám: 18390162-1-04

A Rózsahegyi Kálmán Di-
áksport Egyesület az iskolában 
folyó sporttevékenységet támo-
gatja. 

A befolyó tagdíjakból, pályá-
zati forrásból sporteszközöket, 
felszereléseket vásárolunk, illet-
ve a nevezési díjakat, útiköltsé-
get fi nanszírozzuk. 

Iskolánk kiváló sportered-
ményei többek között az egyesü-
let támogatásának köszönhetők.

Adószám: 18387139-1-04

Köszönet az 1%-ért!Gyomaendrődi KDNP Városi Szervezet Iroda 
megnyitója

A csendes keddi délutánon kocsik tekintélyes sora gyülekezett 
Dinya László Apponyi úti háza előtt. A járókelők kíváncsian néze-
gették, nem tudták mire vélni a szokatlan forgalmat.

Az ok: A Gyomaendrődi KDNP Alapszervezete irodát nyitott 
az Országgyűlési Választásokat megelőző egy hónapra, ahol egy-
részt a FIDESZ-KDNP képviselőire a TÁMOGATÓI ALÁÍRÁS-
GYŰJTŐ ÍVEKRE gyűjtünk aláírásokat, másrészt minden válasz-
tással kapcsolatos kérdésben információval szolgálunk.

Az irodát Dinya László vállalkozó, a Corvo Bianco tulajdonosa 
bocsátotta rendelkezésünkre ingyen egy hónapra, ez a háza melletti 
különálló kis épület, ami valamikor cipőboltként működött. Mun-
katársaink minden délután 15.00 és 17.00 óra között, piaci napokon 
(kedd és csütörtök) délelőtt 9.00 és 11.00 óra között is állnak az 
érdeklődők rendelkezésére. 

Az ünnepélyes megnyitóra meghívtuk az írott és elektroni-
kus sajtó képviselőit is, valamint a KDNP Békés Megyei elnökét, 
Szebellédi Zoltánt, és Mucsi András Megyei Elnökségi tagot, a 
Békés Megyei Képviselő Testület Alelnökét, Várfi  András Pol-
gármester Urat és Lehoczkiné Tímár Irén képviselőt, aki nem 
mellesleg a helyi KDNP tagja is egyben, ezenkívül vállalkozókat és 
KDNP alapító és új tagjait. Zsúfolásig megtelt a helyiség.

A KDNP egy bő hónapja úgy döntött, hogy a választások sike-
rének támogatására, előkészítésére egy öttagú bizottságot választ, 
kiegészítve a tisztségviselőkkel (Ungvölgyi János elnök, Marsiné 
Giricz Erzsébet titkár és Szabó Zoltánné gazdasági vezető), így 
nyolcan osztozunk a tennivalókon, és a bizottság elnökének Dr. 
Varju László KDNP tagot választottuk

Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött, ezt követő-
en Czank Gábor plébános úr felszentelte az irodát, és áldást kért a 
benne tevékenykedők munkájára. Majd Ungvölgyi János elnök rö-
vid köszöntője keretében bemutatta Dr. Varju Lászlót, a választást 
előkészítő bizottság elnökét, és átadta neki a szót. Ő rövid bemu-
tatkozásában elmondta, hogy munkája miatt 20 évet Amerikában 
élt, de hazavágyott és a következő 20 évet endrődi születésű lévén, 
aki gyermekkorát is itt élte le, itt szeretné tölteni. Példaképként hi-
vatkozott Vaszkó Andrásra, aki Kis Pál tanár úr mintegy két hó-
napos alapító elnöki tevékenységét követően a KDNP elnöke lett, 
ezt a tisztét sok éven át megtartotta, és ma is Örökös Tiszteletbeli 
Elnökünk, akire tisztelettel és szeretettel hagyatkozunk minden je-
lentősebb döntésünkben. Előtte, mint Dr. Varju László megjegyez-
te, mindannyiunk szeretett „Bandi bácsija” is évtizedeket Ame-
rikában élt, és ő példaképnek tekinti, ő is így szeretné szolgálni a 
KDNP-t, és városunkat. 

Ezt követően Szebellédi Zoltán elnök úr (aki egyben Újkígyós 
polgármestere) mondott rövid köszöntőt, melyben meghatározta 
a KDNP szerepét a politikában, hangsúlyozva, hogy ez a keresz-
ténység felvállalásáról szól, a Kereszténydemokrácia és a keresztény 
értékrend megőrzéséről, és felhívta fi gyelmünket, ma a KDNP az 
egyetlen történelmi és világnézeti párt, akinek jó szövetségese a 
FIDESZ.

Mucsi András, aki a Békés Megyei Képviselő-testület alel-
nöke, s mint ilyen, Dankó Béla Választókerületi Elnök Úr mun-
katársa, rámutatott, hogy a plakáton - ami kicsiben a szórólap - a 
KDNP van elöl és utána a FIDESZ. Amint mondotta, ez nem vé-
letlen, mert a FIDESZ ugyan a jóval nagyobb gyűjtőpárt, de mint 
„nagy Testvérnek, etikai kérdésekben el kell fogadnia, ha a KDNP 
eligazítást nyújt, amilyen pl. a családok védelme, a homoszexuáli-
sok házasságkötésének elutasítása, a magzatvédelem, a családi adó-
zás stb.

Külön méltatta még Helyi Szervezetünket, mely mindig eta-
lonként szolgált, a megyei szervezetek között, mely elsőként vitte, 
és mentette át a keresztény értékeket akkor, amikor Giczi György 
törvénytelen megválasztatását követően egyöntetűen kiléptünk a 
pártból, Azért, hogy ne szóródjunk szét, mindannyian azonnal be-
léptünk az MKDSZ-be (ami a KDNP Kulturális Civil Szervezete, 
és a párt törvényes újra alakulása után elsőként léptünk vissza zász-
lóvivőként, így átmentve a keresztény értékeket.

Az ünnepség befejezéseként együtt elénekeltük a „Boldog Asz-
szony Anyánk”-at, kérve a Szűzanya áldását munkánkra. Szép és 
felemelő ünnepség volt!

Marsiné Giricz Erzsébet
A Gyomaendrődi KDNP Alapszervezet titkára



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Az endrődi csendőrsortűz történetét már feldolgozták, az 
eseményről kiadvány is jelent meg az 1970-es években. A 
halálos golyók a helyszínen hét ember életét ontották ki és a 
sebesülésekbe később még négyen belehaltak. A szörnyű tra-
gédia megrázta az egész országot. Az áldozatok családtagja-
inak egész életét megnyomorította az értelmetlen vérengzés. 
Az endrődi szájhagyományban többféle változat terjedt és ter-
jed ma is arról, hogy ki adott parancsot a csendőröknek arra, 
hogy a tömegbe lőjenek. Sokan az akkori előjáróság tehetet-
lenségének tulajdonították a kialakult helyzetet. Sőt még ma is 
hallani arról a képtelenségről, hogy az endrődi plébános, Cser-
nus Mihály lövetett a tömegbe. Az emberek értetlensége sok 
lehetetlen dolgot képes terjeszteni. Azonban a szemtanúk nem 
nyilatkoztak - még azok sem, akik láthatták a csendőröket a 
lövések előtt -, hogy mi késztette őket a borzasztó vérengzésre. 

De mégis volt egy szemtanú, aki hitelesen tudott nyilatkoz-
ni az eseményről. Ő Papp Zsigmond gyomai gazdálkodó, a 
Kisgazdapárt helyi szervezetének az elnöke. Papp Zsigmond 
önéletrajzi írásában részletesen beszámolt az 1935-ös csend-
őrsortűzről.

Papp Zsigmond mint kisgazda elnök volt az egyik szervező-
je azoknak a választási nagygyűléseknek, mely először Kondo-
roson volt, majd Endrődön kellett volna megtartani. A kondorosi 
gyűlés elhúzódott, és a megadott időpontra nem érkezett meg 
a jelölt, Andaházi-Kasnya Béla kisgazdapárti képviselő. A kés-
ve érkezett politikust a helyi előjáróság a gyomaival egyetért-
ve nem engedte a piactéren gyülekező emberekhez szólni. 
Andaházi és Papp Zsigmond próbáltak sürgönyözni a megyei 
szervekhez az engedély miatt, de sajnos hiába. Közben eldör-
dültek a fegyverek. Erről az eseményről idézek Papp Zsigmond 
kéziratos önéletrajzából:

„Nagyatádi Szabó Istvánnal személyes ismeretségbe kerül-
tem. Szerette volna, ha képviselői mandátumot vállaltam volna, 
de én nem éreztem magam erre megfelelőnek.

A képviselőséget akkor én még régi mértékkel mértem, sze-
rintem több és magasabb képzettség kell oda. Csak később 
láttam, hogy milyen emberekkel lett körülvéve. 

Gyomán a titkárát Zeőke Antalt választottuk meg képvise-
lőnek. Több ízben. Egy igazi kijáró képviselő volt minden na-
gyobb kapacitás nélkül, de azért sokan szerették. 

Utána a Kisgazdapárt részéről Andaházi Kasnya Béla lett 
képviselő. Ennek a választásakor történt Endrődön a sortűz, 11 
halottal és sok sebesülttel. Ezen esetnél is lehetett tapasztalni, 
hogy milyen kis dolgon múlnak a nagy dolgok. 

Ez alkalommal az esetnél jelen voltam mint kerületi pártel-
nök. Mint ellenzéknek minden meg volt nehezítve. Az utolsó 
pártgyűlést tartottuk a kerületben, Kondoroson és Endrődön 

majdnem egy időben. Kondoroson megnyitottam a gyűlést, egy 
órán belül Endrődön is meg kellett volna nyitni. Ezt még autóval 
is nehéz volt megtenni. Mikor Endrődre megérkeztünk, azon a 
címen, hogy elkéstünk, nem engedték a gyűlést megtartani. A 
vita két perc miatt volt, ez is a rádió és a toronyóra ideje miatt 
merült fel. Valószínűleg a toronyórát előbbre vitték. 

Ez természetesen a hatóság részéről rosszakarat volt. Eh-
hez járult később a véletlen szerencsétlenség. Az összegyűlt 
közönséget a községháza udvaráról a csendőrök kihajtották a 
községháza előtti piactérre. 

Közben megérkeztünk a jelölttel, aki ebben nem nyugodott 
meg - mármint a gyűlés letiltásában. Távirati úton a belügymi-
niszterhez fordult engedélyért. Felszólította a közönséget, hogy 
várjanak nyugodtan, az engedélyt meg fogja kapni.

A közönség csendben a legnagyobb nyugalommal várako-
zott. Kasnya az autóján állt közvetlen a községháza bejáratá-
nál, én az autó bal első sárhányóhoz voltam támaszkodva és 
beszélgettünk. A csendőrök a járdán álltak tőlünk 4-5 méter-
nyire, súlyba tartott fegyverrel. Csak az árok volt közöttünk. A 
közönség tőlünk jobbra helyezkedett el, a szobor körül álltak. 
Ismétlem a legnagyobb nyugalommal vártak. 

Egyszer az egyik csendőr kezében elsült a fegyver, közvet-
len előttem, még azt is megfigyeltem, hogy a golyó az árok-
partba fúródott. Erre a többi csendőr is elkezdett lövöldözni, de 
nem az árokpartba, hanem a közönségre. A közönség futott ki 
merre tudott. Már jól elfutottak a szobron is túl, de a lövöldözés 
még tartott. 

Én nagyon meglepődtem, de mindenki. Tőlem jobbra állott 
egy asszony, az felém hanyatlott, megsebesült. Kasnya az au-
tóban állva, a csendőröket ököllel fenyegette, szidta őket, le-
hordta őket gyilkos bitangoknak. Attól tartottam, hogy a csend-
őrök sortüzet eresztenek reája, akkor pedig én sem menekülök 
meg, mert a hátam megett állott. Végre a lövöldözés megszűnt. 
Az asszony is eltűnt mellőlem, mire gondolkozni tudtam. A köz-
ségháza kapuja kinyílt, és hordágyakat hoztak ki, akkor néztem 
a szobor felé és láttam, bizony sokan hemperegtek a földön és 
jajgattak. 

A közönség teljesen ártatlan volt. A választásnál is kitűnt a 
közönség elkeseredése, aki eddig nem akart még az is az el-
lenzékre szavazott. Kasnyát is bántotta az egész dolog, akkor 
melegibe sok mindent ígért, de később alig tett valamit.”

Az endrődi csendőrsortűz 79. évfordulóján, március 20-a 
utáni első vasárnap (március 23-án 17 órakor a Szent Imre ka-
tolikus templomban) szentmisével és az emlékműnél koszorú-
zással emlékeztünk az áldozatokra. 

Az endrődi csendőrsortűz 79. évfordulójára



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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Emlékek, mozaikok
PAPP Zsigmond levelező (fogalmazvány) füzetéből

Az idősebb korosztálybeli olvasók közül talán még emlékeznek 
többen arra, hogy hajdan „vállalkozással”, üzlettel foglalkozó em-
berek (gazdálkodó, iparos, kereskedő) elébb egy füzetben leírták 
leveleik fogalmazványát és majd innen tisztázták, másolták le az 
elküldendő levelet. Nagyapám – G. Nagy László – is vezetett ilyen 
füzetet még az ajánlott levelek feladóvevényét is beragasztotta 
mellékletként. Papp Zsigmond levelező füzete - hála Istennek! - 
megmaradt, s így ebből szeretnék válogatást közreadni. Egyúttal 
szemléltetve a stílust, mely mint tudjuk, „… maga az ember”.

„Ipari Tanfolyamok Országos Vezetősége
Budapest
VIII. Népszínház utca 8. sz.
Alólírott azon kéréssel fordulok a Nagyságos Vezetőséghez, 

hogy nálunk Gyomán újabban a gazdálkodó társaim körében a 
traktor kezelés és vezetés iránt rendkívül nagy érdeklődéssel van-
nak, ezért tisztelettel kérem, szíveskedjenek Gyomán egy kizáró-
lag csak traktor kezelő és vezető tanfolyamot tartani, eddig 50-60 
személy jelentkezett, ezek nagyobb részben mind kezdők gépszö-
vetkezet tagjai, kisgazdák és gazdasági alkalmazottak. Szíves ér-
tesítést kérek, hogy remélhetjük-e ezen tanfolyam megtartását és 
az ezzel kapcsolatos feltételeket is közölni vagy esetleg személye-
sen felmenjek Pestre és mikorra? A tanfolyam a mi szempontunk-
ból február hóban vagy március első fele volna legalkalmasabb.

Szíves válaszukat várva
Papp Zsigmond sk.

Gyoma, 1945. december 29-én”

„MOLNÁR Sándor gyomai községi V. B. elnökének
Gyoma, Rákóczi u. 14. (Megjegyzés: ez a mai 2013. november 

30-án megnyitott emlékház)
Tisztelettel kérem, hogy az Ön által igénybe vett házamért ed-

dig még haszonbért nem fi zetett nem kaptam („nem fi zetett” áthúz-
va). Szíveskedjen 1953. július hó 15-től az igénybe vett ingatlanért 
ettől a naptól számítva – havi 70 Frt. – 8 havi 632 frt.-ot megfi zetni, 
1954. március 15-ig.

Gyoma, 1954. március 15.

Nem lett elküldve.” (megj.: valószínű lebeszélték a levél elkül-
déséről, a nagyobb nyugalom kedvéért.

„Gyomai Járási Tanács V. B. I. sz. Pénzügyi Osztálya Gyoma
Alólírott tisztelettel jelentem, hogy Rákóczi út 14. sz. házamban 

1953. július hó 15-től Molnár Sándor községi V. B. elnöke lakik, de 
eddig semmi haszonbért nem fi zetett.  A lakás két külön bejárattal, 
áll 3 szoba, 3 konyha, 3 kamra, 1 pince és 1 istállóból, s az egészet 
egyedül lakja. A múlt évi házadóm 948 frt. volt. Ennek megfelelően 
legkevesebb havi 79 frt.-ot lakbért kérek, vagyis az elmúlt 9 hóra 
711 frt.-ot. Tekintettel ezen házon kívül semmi ingatlan vagyonom 
sem keresetem nincs, 66 éves vagyok, magam is más házában 
lakom.

Kérésem teljesítését kérem.
Maradok tisztelettel 
Papp Zsigmond sk.

Gyoma, Vorosilov út”
(megj.: ma Kisrét utca 26.

„Horváth főbíró és Polányi
1944. március hó 15-én éjjel Horváth járási főszolgabíró és 

szűkebb körű társaságában voltam az Úri Kaszinóban. Egyszer 
éjfél körül a főbírónak eszébe jutott, hogy hol van a katonája, Po-
lányi? Mondták neki, hogy kint vár – behívták – főbíró; maga még 
itt? Még igen, felelte! Menjen szépen haza és feküdjön le, kapta a 
parancsot, erre az öreg Polányi katonásan összeütötte a bokáját, 
tisztelgett, aztán pedig minden gondolkodás nélkül kezet nyújtott a 
főbírónak (jelzem, a főbíró nyújtotta kezét) jó éjt öregem, aludjon 
jól – felelte a főbíró.

Ez senkinek sem tűnt fel, csak nekem, de jól esett. Igen! Én 
már több főbírói és főispáni ebédeken vettem részt, amit ott láttam, 
soha sem hittem volna, hogy a fenti eset nálunk magyaroknak is 
bekövetkezhet. Egy kis „Északnyugat” epizód bár jobb tempóval 

haladnánk ezen a téren.”
(Északnyugat alatt Zsiga bácsi nyilván a skandináv országok-

ban dívó társadalmi állapotokra gondolt, nevezetesen Dániára, 
amelynek közállapotait jobban ismerte.)

„G. Szabó József egyik képviselő választásnál pénzt kért a sze-
repléséért, kocsi fuvardíjat, mert neki attól fog függeni a családi 
békéje.

Ugyanő, mint az ezüstkalászos gazdák elnöke, egy alkalommal 
elment az Országos Központi Hitelszövetkezethez megköszönni a 
szövetkezet ajándékát. És pedig a következő szavakkal: nagyon 
szépen megköszönjük az ajándékot az igazgatóság minden egyes 
tagjától, csak attól nem, aki ezt indítványozta, vagyis tőlem, mint a 
szövetkezet elnökétől.”

„Kner Imre fi a Mihály nálam volt 1944. március 6-án széjjel néz-
ni a műhelyemben. Többek között meglátta SINKA István szobrát 
és kérdezte: megérdemli-e ez az ember, hogy ilyen szép szobrot 
csináltam róla? Igen! – mondottam, mert van jónéhány igazán szép 
verse, de legtöbb része papírkosárba való, jegyezte meg Kner Mi-
hály.”  (megj. Sinka István: „Fekete bojtár vallomásai” c. két köte-
tes könyve bizonyos körben ellenérzéseket váltott ki. Az igazság 
fájdalmas, s elviselni nehéz. Valamint a „Denevérek honfoglalása” 
c. műve is igen indulatos érzéseket váltott ki „urbánus körökben”.)

Közreadja: Cs. Szabó István

Ökumenikus imaóra a kárpátaljai magyar testvérekért

Március 11-én, kedden délután ökumenikus imaórát tartottunk 
iskolánk kápolnájában a Kárpátalján élő magyar testvéreinkért és a 
békéért. Czank Gábor plébános urat és Papp Tibor lelkész urat kértem 
meg az imaóra vezetésére. Nagyon jólesett, hogy felkérésemre azonnal 
igennel válaszoltak. Plébános úr egy páli levélrészletet olvasott fel és 
imádsággal készült, lelkész úr pedig egy evangéliumi részt választott, 
amely igéhez magyarázatot is fűzött. Maga az esemény híradása eddig 
tartana, de amiért itt nem fejezhetem be: három olyan momentumot is 
fontosnak tartok megemlíteni, amiért erről érdemes beszélni. Egyrészt 
azért, mert rendkívül értékes embereket ismerhettem meg Kárpátal-
ján, szűkebben Beregszászon; olyan embereket, akik a jelenben élnek, 
mégsem ragadja el őket a világ hívsága. Olyan emberek ők, akiknek a 
feje felett nemcsak „úgy” elhalad az idő, hanem igencsak segítőkészek, 
jóindulatúak, összetartóak. Olyan emberek ők, akik között megtanul-
hattam, hogy a magyar Himnuszt úgy is lehet szívből énekelni, hogy 
közben a meghatottságtól könnycseppek szöknek a szemembe – más 
kérdés, hogy lassan másfél évtizede tanítom a Himnuszt diákjaimnak 
irodalmárként és énekelni is, de igazán Kárpátalján éreztem át, mit is 
jelent büszkén felvállalni magyarságomat. Ugyanakkor hiába kapnak 
kevés fi zetést, mégis felelősen gondolkodó emberekről beszélhetek, 
akik egymáson a kevésből is szívesen és örömmel segítenek. Egyetlen 
esetet említek csak meg. Kb. másfél éve egy 40-es évei elején járó ked-
ves ismerősömnek életmentő műtétre volt szüksége, amit csak Debre-
cenben tudtak elvégezni. 3 napjuk volt az embereknek másfél millió 
Ft-ot összeadni – mondanom sem kell, hogy a műtét sikerült. Ha bele-
gondolok, hogy az átlagember kb. 30.000 Ft-ot kap nyugdíjként, avagy 
egy bírósági tolmács is nagyjából ennyit keres havonta, akkor ez na-
gyon szép teljesítmény. Természetesen véget nem érően sorolhatnám 
megélt tapasztalataimat a beregszászi ismerőseimről, barátaimról…

A másik momentum, amiért nem lehet néhány mondattal elintézni 
ezt a cikket: annyira kiváló volt az összhang, mintha minden egyes per-
cet előre megterveztünk volna – ezért külön is szeretnék köszönetet 
mondani plébános úrnak és lelkész úrnak.

A harmadik momentum: kb. 20-an vettünk részt az imaórán – szá-
momra is meglepetés volt, amikor azt láttam, hogy kollégáim a napi 
felelősségteljesen végzett munkát követően is szánnak időt egy nemes 
ügyre. Nagyon szépen köszönöm!

Őszintén hiszem és remélem, hogy imáink meghallgatásra találnak 
és a Jóisten áldása kíséri kárpátaljai testvéreinket és az imádságban 
résztvevőket is. Deo Gratias!

Lukács László
igazgató
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Március 16-án, a nemzeti ünnepet köve-
tően elkezdődött a 2013-2014. évi labdarú-
gó-bajnokság tavaszi szezonja. A három és 
fél hónapos bajnoki szünet után felfokozott 
érdeklődéssel várta a rajtot mindenki. A téli 
felkészülés alatt kemény munkát végzett a 
csapat a bajnokság kezdetéig. A beterve-
zett edzésmunkát elvégezték, a kedvező téli 
és kora tavaszi időjárás is segített ebben a 
munkában, a tervezett edzőmérkőzések is 
mind megrendezésre kerültek.

A játékos keret nehezen állt össze, sajnos 
ismét többen távoztak. Volt, aki új klubot keresett, volt aki kül-
földön vállalt munkát, és sajnos sérülések is tizedelték a keretet.

Az érkezők, fi atal igen ügyes játékosok, akik segítségére le-
hetnek a csapatnak a szezon előtt megfogalmazott célok eléré-
sében. Sajnos azonban szűk a keret, ez a későbbiekben, a baj-
nokság vége felé okozhat majd gondot.

A bajnoki rajt hazai mérkőzéssel indult, ahol győzelmet vár-
tunk, döntetlen lett belőle. A második forduló vereséget hozott, 
pedig nagyon jól kezdtünk, de a végére a fi gyelmetlenség meg-
bosszulta magát.

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei:

2014. 03. 16.     Gyomaendrődi FC – Csabacsűd SE     2 : 2
                          G.: Lakatos E., Toldi B.
                          Ifi .:   1 : 2    G.: Putnoki T.
Erős szélben, de ezt leszámítva tavaszias időben kezdődött a 

tavasz első hazai bajnoki mérkőzése. A mérkőzés kezdetétől tá-
madólag lépett fel csapatunk, de az ellenfél sem feltartott kézzel 
kezdte a meccset. Több helyzetet alakítottak ki a csapatok, a fél-
idő közepén két perc alatt előbb a vendégek, majd a hazaiak sze-
reztek gólt.  Ezt követően is támadásban maradtak a hazaiak, és 
a félidő végén büntetőből a vezetést is sikerült megszerezniük. 
A vendégek védőjét ráadásul a játékvezető kiállította. A szünet 
után is hazai támadásokkal folytatódott a mérkőzés, az első ne-
gyedórában több nagy helyzet is adódott, amelyekkel eldőlhe-
tett volna a mérkőzés a gyomaendrődi csapat javára. Az ellenfél 
átvészelte ezt a számára nehéz időszakot, a félidő közepén egy 
lepattanó labdából gólt szereztek és kiegyenlítették a mérkőzés 
állását. Mivel több gólt már egyik csapatnak sem sikerült szerez-
ni, döntetlennel zárult a találkozó. A hazaiak nem tudták kihasz-
nálni a több mint egy félidőnyi emberelőnyt.   

2014. 03. 22.  OH. Rákóczi Vasas SE – Gyomaendrődi FC     4 : 1
                          G.: Toldi B.
                          Ifi .:   4 : 0    G.: --
Kedvező idő és jó pálya fogadta a csapatokat. A vendég Gyo-

maendrőd bátran kezdett több veszélyes támadást is vezetett 
a mérkőzés elején. Egy ilyen veszélyes támadást a hazaiak csak 
szabálytalanság árán tudták megállítani a büntető területen be-
lül. A jogos tizenegyest Toldi Balázs értékesítette. A gól felrázta 
a hazaiakat és kiegyenlítődött a mérkőzés. A hazaiak is büntető-
höz jutottak, de a vendég kapus biztosan hárított. A félidő végén 
azonban egy szépen felépített támadás már gólt eredményezett, 
így egyenlő állásnál következett a szünet. A második félidő is ki-
egyenlített játékkal indult, mindkét oldalon voltak helyzetek. A 
hazaiak ismét büntetőhöz jutottak, de a vendég kapus ismét há-
rított. Az Orosháza átvette a játék irányítását, több helyzete volt, 
amiből ismét gólra váltott egyet és már náluk volt az előny. A 
mérkőzés utolsó tíz percében a vendégek védelme könnyelmű-
en játszott, a hazaiak ismét büntetőhöz jutottak. A harmadikat 
már értékesítették. Az utolsó percekben a teljesen széteső ven-
dégvédelem ismét gólt ajándékozott a hazai csatároknak. Ezzel 
nagyarányú vereség lett a vége, hiába hárított két büntetőt a 
gyomaendrődiek kapusa.

Fülöp Zoltán

Elkezdődött a tavaszi félév a labdarúgóknál

Amit Isten egybekötött...

Tímár Anita 
és Gary 
Coburn 
március 15-
én kötött 
szentségi 
házasságot 
az endrődi 
katolikus 
templomban. 
Életüket 
kísérje Isten 
bőséges áldása!

A Nagyhét és Húsvét liturgiája templomainkban
2014. április 13-21.

Endrőd Gyoma Hunya
Április 13. Virágvasárnap 9*, 18 11* 10*
Április 14-15-16. Nagyhétfő, 
Nagykedd, Nagyszerda: Jere-
miás siralmai

18

Április 17. Nagycsütörtök, 
utolsó vacsora miséje, szentség-
imádás

18 16 18

Április 18. Nagypéntek
keresztút
az Úr szenvedése

9
18

15.30
16

17.30
18

Április 19. Nagyszombat
Adoráció a szentsírnál
Vigília, feltámadás

9-18
18**

9-16
16**

9-18
18**

Április 20. Húsvétvasárnap 9***, 18 11*** 10***
Április 21. Húsvéthétfő csak 9 11 10

* barkaszentelés, passió
** feltámadási körmenettel
*** húsvéti ételszenteléssel

Nagyböjti lelkigyakorlat
Gyoma:

április 9-10 (szerda, csütörtök) 16 óra
Vezeti: Ft. Szakály József, szabadka-kertvárosi plébános

Endrőd:
április 9-10-11 (szerda, csütörtök, péntek) 18 óra

Vezeti: Ft. Szakály József, szabadka-kertvárosi plébános

Hunya:
április 7-8-9 (hétfő, kedd, szerda) 17 óra

Vezeti: Ft. Blősz Attila csanádapácai plébános
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Egészségről-betegségről

Gyöngysorok

Sebastian Kneipp
Kedves Olvasó! Az előző, Kneipp-féle 

vízgyógyászatról szóló írásaimat teljesebbé 
kívánom tenni, ezért ebben a témát záró új-
ságcikkben a vízzel való gyógyítás történel-
mébe engedek egy rövid bepillantást és ezzel 
összefüggésben a modern vízgyógyászat ala-
pítójának, Sebastian Kneipp életének néhány 
jelentősebb állomásáról írok. 

A vizet gyógyító célokra már a legrégibb 
időkben is felhasználták, a legkülönbözőbb 
akut és krónikus betegségek gyógyításá-

ra és megelőzésére alkalmazzák; a vízkúra a legrégibb természetes 
gyógymód. Az egyiptomiaknál a vízgyógyászat igen magas szinten 
állt, az ókori Egyiptomból terjedtek el az orvosi tanok az akkori mű-
velt országokban. Görög tudósok jelentős személyiségei Egyiptomba 
utaztak, hogy az egyiptomi papi kultúra titkait elsajátítsák. A görög 
Hippokratesz a vízgyógyászatot tudományos alapokra fektette és „A 
hideg víz gyógyereje és alkalmazása” című művével alapvető munkát 
írt. A vízgyógyászat említésre méltó mestere volt az ókorban a bithyniai 
Aszklepiadesz. Kr.e. 124-ben született és mint orvos Rómában telepe-
dett le. Egy történet Augustus császár személyével kapcsolatos, és e tör-
ténelmi tény a vízkúrának különös tekintélyt szerzett. Augustus császár 
egyik hadjáratából betegen tért haza, májbaja volt, azonban a Biroda-
lom legjobb orvosai nem tudtak rajta segíteni. Lakosztályát egyáltalán 
nem hagyta el, súlyosbodó betegsége miatt állapota tarthatatlanná vált. 
Ekkor egy felszabadított rabszolgának hallotta a hírét, aki különleges 
gyógymódjaival nagyon szép eredményeket ért el. A gyógymódja hi-
deg víz és különböző gyógynövények vizes oldatainak alkalmazásából 
állt. Augustus császár alávetette magát Antonius Muza gyógykezelése-
inek. Hideg vizes leöntéseket és gyógyfüvekből készült teákat kapott, 
melyek hatására rövid időn belül meggyógyult, hamar megerősödött, 
felfrissült és megfi atalodott. A császár gyógyulása Antonius Muzának 
tekintélyt, megbecsülést jelentett és a régi Római Birodalomban akkor 
hirtelen divatba jött a hidegvíz-gyógyászat. 

A XIX. század elejéig a hidegvíz-kúrát német, angol és francia or-
vosok is alkalmazták, azonban a hidegvíz-gyógyászat általánosan nem 
terjedt el. Priessnitz fellépésével újból fellendült a vízgyógyászat. 1799-
ben született, sziléziai földműves volt. Rideg gyógymódja és hosszú 
ideig alkalmazott megerőltető gyógyeljárása ellenére szép eredménye-
ket ért el, így igen sokan felkeresték Grafenbergben gyógyulás céljából. 
Halála után Grafenberg elvesztette jelentőségét, mint fürdőhely ma is 
jelentéktelen. Időközben Priessnitz életében a vízgyógyászat egy másik 
jelentős képviselője jelent meg, aki lényegesen más utakon járt.

Sebastian Kneipp német katolikus pap, annak a világhírű vízgyógy-
ászati módszernek a megalapozója, amit a modern medicina ma is 
Kneipp-kúrának ismer. 1821-ben született egy bajor takács negyedik 

gyermekeként Stephansried faluban. Apját segítve keményen kellett 
dolgoznia. Már kora ifj úságában vágya az volt, hogy lelkész legyen. 
Számos plébánián pályázott, azonban sehová sem vették fel. 18 éves 
korában elhagyta a szülői házat és sok küzdelem után megismerke-
dett családjának távoli rokonával, Dr. Merkle káplánnal, aki felismerte 
képességeit és hajlandó volt tanítani. Dilingenben végezte el a gimná-
ziumot, majd a müncheni egyetemen folytatta teológiai tanulmánya-
it. A sok nélkülözés miatt megrendült az egészsége, és még dilingeni 
akadémikus korában tüdőbajt szerzett. Több orvos kezelte, de baját 
a tudomány akkori álláspontja alapján gyógyíthatatlannak tartották. 
Kneipp már a kór utolsó stádiumában volt, ekkor került kezébe Johann 
Sigmund Hahn „A hideg víz gyógyerejéről” írott könyve. A könyv ha-
tására elhatározta, hogy rövid fürdőket vesz a jeges Dunában, majd 
otthon folytatta a fürdőzést. A hidegvíz-kúra alkalmazásával ismét tel-
jesen egészséges lett és új életerőt nyert. A müncheni Georgianumban 
folytatta hideg vizes kezeléseit és alkalomadtán diáktársain is segített 
néhány bántalom esetén. Kneipp elkezdte kezelési módszerét páci-
enseken is alkalmazni, akik azért jöttek hozzá, mert az orvosok nem 
tudtak rajtuk segíteni, vagy nem volt pénzük arra, hogy orvoshoz for-
duljanak. Néhány hivatásbeli állomás után 1855-ben Kneipp-et a Bad 
wörishofen-i dominikánus kolostorba helyezték. Papi hivatásának gya-
korlása mellett mezőgazdasági szakkönyvet is írt, és a legkülönbözőbb 
formájú, elsősorban hidegvizes kezelésekkel gyógyította a szegényeket, 
vagy azokat, akikről az orvosok már lemondtak. Bad Wörishofenben 
vízgyógyászati intézetet alapított és 1886-ban megírta első könyvét 
Mein Wasserkur címmel, mely gyógynövény ismereteket is tartalmaz. 
A könyv hatására egyre több gyógyulni vágyó kereste fel a wörishofeni 
intézetet. Wörishofenben rohamosan nőtt Kneipp tekintélye, hihetet-
len gyógyeredményeit tudomásul vették minden országban és égöv 
alatt. Kneipp-nek egy diagnosztizáló orvossal naponta 150 fürdőven-
déget kellett a rendelési idő alatt ellátnia. 1895-ben a wörishofeni inté-
zetében alkalmazott módszerek közé tartoztak a borogatás, a fürdők, a 
lemosás, a gőzölés, a pakolás és a zuhanyok. Kneipp kúrája tartalmazza 
a víz-, fekvő- és légkúrát, de ellátta betegeit táplálkozási és életmód-
változtatási tanácsokkal is. A hatás érdekében legalább 1 hónapos, 
mindennapos kezelést javasolnak. A gyógyulni vágyók ma is remekül 
működő intézetben lakhatnak a kúra idején. Sebastian Kneipp három 
alapítványt hozott létre Bad Wörishofenben, mindhárom az ő szándé-
kának szellemében napjainkban is működik és szolgálja a beteg embe-
rek gyógyítását. 

Kneipp számtalan utazást tett kül- és belföldön, kitűnő és kedvelt 
szónok volt. 1897-ben, 76 éves korában Bad Wörishofenben hunyt el. 
Ebben az időben II. Vilmos császár és Bismarck kancellár mellett ő volt 
a harmadik legismertebb személy a német császárságban. Sebastian 
Kneipp–et személyes gyógyítási eredményei motiválták. Saját magán, 
majd betegein alkalmazott vízgyógyászati módszereit megfi gyelései 
alapján tovább szélesítette és kombinálta, így egy eredményes, élettani 
alapokon nyugvó gyógyító és megelőző vízgyógyászati eljárást fejlesz-
tett ki, mely a modern medicina szerves része. 

Források: Dr. Albert Schalle: A vízgyógyászat ABC-je
                    hu.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Kneipp
                   www.kneipp.hu/sebastian_kneipp.php?shop=out

Dr. Macsári Judit

A jog kötelesség nélkül kiváltság, a kötelesség jog nélkül szolgaság.

Nehéz dolog hitványabbnak uralma alatt állni.

A kezet csak megfogni szabad, elereszteni vétek, ellökni átok. 
Egymásba simuló kezek tartják össze az egész világot.

Minden nevelésnek igazságon kell alapulnia.

Önmagát ítéli el a bíró, ha felmenti a bűnöst.

Ha valaki a közvagyon megdézsmálásában találtatik vétkesnek, 

csak akkor szabaduljon a börtönből, ha kiengesztelte a várost, 
vagy pedig az okozott kár kétszeresét térítette meg.

Mennyivel jobb az állatnak, mint az embernek! Az állat az ő el-
lenségeit már külseje után felismeri.

Szégyenletes dolog, hogy nem tudjuk viszonozni a jótetteket 
úgy, mint a rosszakat.

Az az igazi diadalmenet, ha leigázzuk a leigázókat.

Mint a rozsda a vasat, az irigyeket úgy emészti el saját jellemük.
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Bella János életéről, művészetéről az 
elmúlt év őszén olvashattak utoljára az ér-
deklődők. Most legújabb kötetének bemu-
tatója kapcsán találkozhatnak ismét vele az 
irodalmi oldalon. A Városi Könyvtárban 
2014. március 21-én délután kaphattak 
ízelítőt verseiből a szép számmal megjelen-
tek, rokonok, barátok, ismerősök. Kiállított 
művei is szerves részét képezték a könyv-
bemutatónak. Élmény volt hallani Hölder-
lin Az élet felén c. költemény Bella János-i 
fordítását magyarul, majd második hazája 
nyelvén, németül (saját tolmácsolásban), 

ahogyan látni - immár a képzőművészet eszközeivel - a nagy német 
költő ihlette festményt. De feltűntek a gyermekkor visszatérő élmé-
nyei, helyszínei, életének meghatározó szereplői is. Szóban és kép-
ben. A család tehetséges fiataljai közül jelen volt Németországból 
a filmkészítést tanuló unoka, itthonról pedig Bela Gréta, aki hege-
dűjátékával a művészetek, kultúrák oszthatatlanságáról, egységéről 
muzsikált. 

Most Dr. Szabó Ferenc a könyvben megjelent írását olvashatják, 
aki Bella János barátjaként, művészetének ismerőjeként vállalt részt 
a könyv és a kiállítás bemutatásában.

Bella János verseit forgatva

Az Endrődön született és oda ma is szeretettel kötődő Bella Já-
nossal 1988-ban kezdődő és máig tartó barátságunkat életem nagy 
szerencséjének tartom. Akkortájt Budapesten „Tisztelet a szülő-
földnek” címmel nagyszabású tárlaton mutatkozhattak be a főként 
Nyugat-Európában alkotó magyar képzőművészek. A kiállítás már 
a rendszerváltás „előszelében” született, és méltán nagy visszhang 
kísérte. Katalógusát átnézve találtam rá Bella Jánosra.

Attól kezdve addig nem nyugodtam, amíg ígéretet nem kap-
tam arra, hogy a megyéből, Endrőd-Szeged-Budapest vonzásából 

„kiszármazott” festőművész alkotásait a szülőmegyében bemutat-
hatjuk. Erre hamarosan sor került a békéscsabai Munkácsy Mihály 
Múzeum impozáns nagytermében. A megnyitáson Bella János is 
megjelent. 

Ekkor ismerhettük meg művészi teljesítményének válogatott 
részét, életútját, emberi világát, nemes humanizmusát, széles kör-
re terjedő műveltségét. Ettől kezdve bontakozott ki előttem a szíve 
legmélyéig vállalt, érzelemteli kapcsolata a szülőhelyéhez, a magyar 
Alföldhöz, a magyar hazához, nemzeti kultúránk hagyományaihoz 
és jelenéhez. Mindezekről lényegileg azonosan gondolkodtunk, fe-
lelősen és évről évre. 

A megyebeli kiállításai, könyvbemutatói alkalmával sikerült 
találkoznunk (leginkább Endrődön, a Népházban illetve az ott 
működő könyvtárban), minden alkalommal emlékezetesen. Ezek a 
rendezvények hitet, alkotásokra biztatást és lendületet hoztak János 
barátom életébe. Itt, az 1956-ban kényszerből elhagyott szülővidé-
ken nyerte, kapta vissza az endrődiektől, a gyomaiaktól, a békés-
csabaiaktól, a mezőberényiektől – a kultúrát becsülő lakosoktól és a 
városok vezetőitől egyaránt – azt a szeretetet és megbecsülést, amire 
Backnangban nyelvi akadályok miatt kevésbé számíthatott. 

A német kultúrájú kisvárosi közösség mint képzőművészt befo-
gadta, elismerte, művésztanárként számon tartja, kedveli. A festé-
szettel szoros rokonságot tartó költőként nem lehetett reménye arra, 
hogy hasonlóan befogadják. Mint igen érzékeny lírai költőnek, 
meg kellett maradnia a magyar nyelvhez kötött alkotónak. Versei-
nek ihletője a magyar világ, legerősebben a jellemalakító, fiatalkori 
endrődi élet, az egész életére vállalt endrődi világkép és mentalitás, 
a családban beléivódott értékrend. Ennek a hűséges, töretlen válla-
lása és hirdetése a költészet eszközeivel. A Bella-versek eszmeisége, 
egyúttal az ereje, a lelki és érzelmi, a gondolati és tartalmi lényege, 
hatása ebben áll. 

Bella János versei szinte mindig erőteljes megfogalmazású fon-
tosnak ítélt gondolatot, tanítást igyekeznek elfogadtatni az olvasó-
val. Alapjában véve (a régi megnevezés szerint) költeményeinek 
túlnyomó része a „gondolati líra” körébe tartozik. Számára a monda-
nivaló, az erkölcsi tanulság annyira fontos a verseiben, hogy a költé-
szet sokféle eszközét, a megformálás lehetőségeit nem is nagyon ke-
resi. Tudatosan nem, mert bármiféle „modernkedéssel” a célratörést, 
a világos kifejtést gyengítené. Ezért hosszú időn át a nyolc szótagos, 
ütemes sorokat kedveli. Alig több, mint fél évtizede alkalmazza a rö-
vid sorokba tördelést. Olyan költeményekben is, amelyek költészeti 
eszközökkel írt prózai munkák.

Minden bizonnyal mindegyik versét az endrődi „köznép” iro-
dalmi befogadó képességéhez, érdeklődési köréhez igyekezett szab-
ni. Mint tőle tudom, a költészet iránti vonzódását befolyásolta az 
endrődi katolikus kántorok által hagyományosan művelt halotti bú-
csúztatók élménye. Azok műfaji követelményeinek a főbbike volt 
a közérthetőség mellett az egyszerű rímek, az egyszerű hasonlatok 
alkalmazása.

Külön dicséret illeti Bella Jánost azért, hogy ötvennyolc év el-
múltával is tökéletes pontossággal élvezi az anyanyelvét. Elismerés-
re érdemesek a német klasszikusokból (Heine, Hölderlin) készült 
magyar fordításai. 

Bella János következetesen ragaszkodott az ifjú éveiben megis-
mert hagyományokhoz. Ez legelső helyen a tiszta és erkölcsös gon-
dolkodást jelenti, a költő tartalma szerint mélyen átélt magyarságát 
és istenhitét, igazságszeretetét és emberségét. 

Ötödik verseskötete – a könyv második részét elfoglaló rajzaival 
együtt – egy kiemelkedő alkotó élet maradandó bizonysága. Endrődi 
színekkel, endrődi igazságokkal.

Gyula, 2014. január
Dr. Szabó Ferenc

ny. megyei múzeumigazgató

a betűvető

elődeim
iparosok és
szántóvetők
voltak

én képíró
és betűvető
vagyok

de miként ők
én is a
látóhatárt
figyelem

mert én az
azon túliaknak
is megfelelni
kívánok

időben
történik
ez is

mint
szófogyatkozásra
a szótölte

a teliszó

2014. január 4.

És nézek a láthatáron túlra...
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Buborékok…

Még javában tél volt, de egy-egy szép napsütötte na-
pon olvadni kezdett a jég és az utakon a tócsákban bu-
borékok keletkeztek.

Egy kisfiú álldogált az egyik tócsánál és kavicsokat 
dobált bele, olyankor mindig sok-sok buborék lett, majd 
lassan köröket formált és elmosódva egybeolvadt a sáros 
hólével…

A gyerek még nézte, de édesanyja szólította, hogy 
menjen, mert lemarad, így kelletlenül eldobta a kis kavi-
csokat és a mamája után szaladt.

Csendben megszólalt Nagy Buborék:
- Na végre, csak, hogy elment ez a vásott kölyök.
- Mi bajod volt vele? – kérdezte kicsi Buborék, olyan he-

lyes volt, nem ártott nekünk azzal, hogy kis köveket dobált 
a vízbe, amin úszkálunk.

- Nem, nem, ez igaz, de azért én nem szeretem a gye-
rekeket.

- Miért nem szereted? – kérdezte csodálkozva kicsi Bu-
borék.

- Olyan rendetlenek, kiabálnak, belegázolnak a sár-
ba… no, nem mindegy neked, miért nem szeretem őket, 
nem szeretem és kész – mondta ellentmondást nem tűrő 
hangon nagy Buborék.

- Jól van, ne zsörtölődj már annyit – válaszolt a kicsi.
A fáról az olvadás következtében nagy vízcseppek hull-

tak alá, amik mind-mind buborékokká váltak a vízben… 
Egy kövér Buborék is beleszólt a másik kettő beszélgetésé-
be, de közben egy asszony állt meg mellettük, láthatóan 
várt valakire, s várakozás közben a kezében egy szatyrot 
tartott, amin apró egyforma kis légbuborékok voltak.

Unalmában ujjai közé vett egy-egy buborékot és el-
pukkantotta. Ezt ismételgette gyors egymásutánban a 
műanyag szatyron.

Egyszer csak a pocsolyában fülelni kezdett nagy Bubo-
rék.

- Te is hallod? – kérdezte.
- Mit?
- Hát, ahogy pattog valami annál a nőnél, tudod, a 

kezében.
Kicsi Buborék nyújtogatta a nyakát, míg végül megpil-

lantotta a nő kezében a szatyrot, amint átszellemült arc-
cal nyomkodta a buborékokat a műanyagon, amik üte-
mesen mindig pattantak egyet.

- Már látom – válaszolt, majd halkan megkérdezte:
- Miért csinálja szerinted, hogy sorra megnyuvasztja a 

műanyag testvéreinket? Mi jó abban neki?
- Nem tudom, de engem nagyon bosszant, rá is szólok.
- Hogyan? – úgy sem hallja meg – válaszolt a kicsi.
- Ha nem hallja meg, akkor, majd érzi, lelocsolom sáros 

vízzel, majd meglátod – mondta harciasan nagy Buborék.
Így évődött a sáros latyakban a két Buborék. Kövér Bu-

borék csendben hallgatta őket. Egyszer csak megérkezett 
a nő ismerőse, akit széles mosollyal üdvözölt:

- Csakhogy megérkeztél, már majdnem az összes mű-
anyag buborékot szétpattintottam a szatyromon, annyira 
unatkoztam, míg vártalak.

- Itt vagyok. Mit csináltál? – kérdezte barátnője nevet-
ve.

- Unaloműzésből pattogtattam ezt a műanyag vaca-
kot, kedvelem a hangját amint elpukkan.

- Nahát, furcsa szokásaid vannak – hallatszott a másik-
tól.

- Miért? – valamivel el kell ütni az időt.
- Jól van, menjünk akkor - mondta.
Elindultak beszélgetve, de nagy Buborék egy sárfröcs-

csel bosszulta meg a társai kínzását. A nő a kabátja után 
kapott és látta, hogy felfröccsent a sáros víz a cipőjére…

- Milyen ügyetlen vagyok, nem is értem, hiszen nem 

léptem bele a tócsá-
ba, akkor hogyan 
fröccsent rám?

- Nem tudom – 
volt társának a rövid 
válasza.

Nagy Buborék 
kicsi Buborékkal na-
gyon jót kacagott 
a csínytevésén, és 
elégedetten pöfög-
tek, dagonyáztak to-
vább a sárban…

Egyszer csak jött egy gyerek, lelkesen szappanbubo-
rékokat fújt, nézte a napsütésben, ahogy szétpukkantak. 
Majd ismét fújt egy nagyot a szívószállal, sok-sok színes 
csillogó kisebb nagyobb buborék keletkezett, de hamar 
elpukkant a levegőben.

A gyerek élvezte és megállt, letette a táskáját a tócsa 
mellé és csak fújta a buborékokat, ha szép sorozatot si-
került kialakítania, akkor elégedetten elnevette magát. 
Nagy buborék felfigyelt erre a játszó gyermekre, csodálta 
– ugyan nem szerette a gyerekeket – de ilyet még nem 
látott, hogy a légben szálldosnak szivárványszínben pom-
pázva a rokonai… Megszólította, de a gyerek nem hallotta 
őt… A tanító nénije éppen arra tartott s rászólt a gyerekre:

- Petikém, inkább igyekezz haza és kezdj hozzá a ta-
nuláshoz, szappanbuborékozásból nem lehet jó feleletet 
adni, már pedig te holnap felelsz az órámon… No, igye-
kezz hamar – mondta mosolyogva a gyereknek, aki szót 
fogadott és elrakta a kis készletét, majd elindult haza.

Nagy Buborék bosszús lett.
- Most már soha sem tudjuk meg, hogy kik a színes le-

vegőben szálldosó rokonaink, pedig olyan kíváncsi lettem 
volna rájuk…

A tanítónő elment, de odaért Norbi, a Peti osztálytársa, 
kezében egy kólás üveget szorongatott, néha kortyolt be-
lőle, nagyot csuklott a sok buboréktól.

Elővette a táskájából a mesekönyvet, amit éppen ol-
vasott a „Vizipók – csodapók”-ról és nevetve mutatta, 
hogy milyen nagy buborékból van a légnadrágja… Peti 
csodálkozva mondta: 

- Mekkora buborék? Létezik ilyen pók?
- Csak a mesében – válaszolt Norbi, de közben nagy 

Buborék megkérdezte:
- Ki szólított engem? Persze a fiúk nem hallották nagy 

Buborékot, hangos beszélgetéssel elmentek haza leckét 
írni, így a tócsában lévő Buborék csapat soha sem tudta 
meg, hogy milyen is a szappanbuborék, ill. légbuborék fa-
mília…

Benke Mária

Rohanj idő…

Rohanj idő,
vágtass idő,
hozd el a tavaszt
nekem!
Érezzem az illatokat,
adj reményt,
tavaszi szellő,
szárnyalj velem.
Repíts magasba,
hagyj szállnom
messze messze
tájakon…
Rohanj idő,
vágtass idő,
lassíts a völgyben,
s a dombokon.
A szellő szárnyán
megállok, s
megcsodálom a
lankás völgyeket,
lassíts, állj meg,
hogy ne rohanjam
át az egész
Életet…

Vecsés, 2014. március 4.

Remény…

Lelkem lámpásai
fényesítik az éjt.
Szerető szívem
sugallja a reményt.
Ha az égre nézel,
Téged is megérint.
Szeretetet érzel,
szikrázón fénylik…
Gondolkodj, Ember,
mi az Életben a fontos.
Találd meg a fényt,
mi világít, s reményt oszt.
Aprócska szikrák,
mik örömet okoznak,
kicsi szilánkok
boldogságot hoznak.
Nagy dolgokat ne keress,
mi boldoggá tesz
benned lesz - szeress!
Ne vesd el a szépség
egyetlen morzsáját,
hiszen pont abban látod
az élet csodáját…

Vecsés, 2013. július 31.

Benke Mária versei
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Ízes Ízek

Április
Kabátos krinolin

Lehúzzuk a krinolin héját, és vastag szeletekre vágjuk. Sűrű, intenzíven fűszere-
zett palacsinta tésztát keverünk. Beleforgatjuk a krinolin szeleteket és forró, bő 
zsírban kisütjük. Savanyúsággal tálaljuk.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

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

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

TÉRHÁLÓK, ESŐCSATORNÁK is kaphatók!

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

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

Munkáink garanciálisak, 
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető 
legjobb minőség elérése a legmegfi zethetőbb áron!

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

PROFILJAINK:

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

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

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

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

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

Igény szerint házhoz is megyek! Hétvégeken is!

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

Telefon: 06/70/312-5037
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá-
járultak!

CSAHÓCZKI PÉTER gyomai lakos, 
2014. március 2-án, 73 éves korában távo-
zott szerető családja köréből. Gyászolja a 
család és a rokonság.

DÁVID MIHÁLYNÉ MEDVEGY MÁ-
RIA endrődi lakos 2014. március 15-én, 82 
éves korában távozott el az élők sorából. 
Gyászolják, családtagjai, rokonsága.

GIRICZ LUKÁCS KÁROLY endrődi 
lakos, 2014. március 18-án, 78 éves korá-
ban visszaadta lelkét Isten kezébe. Gyászol-
ja a család, rokonság és szerettei. 

JÓNÁS ZSOLT Endrőd-öregszőlősi la-
kos, 2014.március 1-jén, 46 éves korában 
távozott el az élők sorából. Gyászolja a csa-
lád, rokonság.

KOVÁCS ANTALNÉ TAKÁCS ESZ-
TER gyomai lakos, 2014. március 16-án, 
93 éves korában távozott el szerető családja 
köréből.  Gyászolja a család és szerettei.

LOVAS MÁRIA MARGIT endrődi la-
kos, 2014. március 10-én, 54-éves korában 
távozott az örök Hazába. Gyászolja család-
ja, szerettei.

TÍMÁR BÉLA PÁL endrődi lakos, 
2014. február 27-én, 75 éves korában adta 
vissza lelkét Teremtőjének. Gyászolják csa-
ládja, szerettei.

†
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 
halottakról 40 évre visszamenőleg, név 
szerint megemlékezünk halálozási évfor-
dulójuk napján.

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

KUNKOVÁCS LÁSZLÓ 
LAUDÁCIÓJA A MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJHOZ 

Az élet megtisztelt azzal, hogy feleségemmel, még amikor a Kós Ká-
roly Alapítványt gondoztuk, részt vehettünk Kunkovács László „Ősépítmé-
nyek” című könyvének kiadásában. Egymás után mindjárt kétszer is. Ez 
egy fekete-fehér, abszolút dokumentatív erejű könyv. Gyönyörű. Nekem 
gyönyörű. A mai napig tisztelettel veszem le a polcról, mert valami olyan 
elképesztően tiszta, erős, átható építészet és kultúra jön át belőle, amit 
csak bizonyos emberek ismernek föl, látnak meg, de ennél is sokkal fonto-
sabb, hogy ha valaki ezen már túl van, akkor az megpróbálja megláttatni 
is. Nagyon gyakran szoktam elmondani, hogy egy építésznek látnia is kell 
tudni, de sokkal fontosabb, hogy ha láttatni is képes. Mert ez egy képes-
ség. Nem is akármilyen képesség. Kunkovács László nem építész, mégis, 
valami olyan autentikusan nyúl a témájához, olyan szeretettel, olyan alá-
zattal, ahogy csak kevesen. 

Nekem voltak, s vannak „imádságos” könyveim. Én azokat hívom így, 
amelyeket nem lehet se megunni, se eltenni. Legfeljebb egy kicsit félre. 
Hogy aztán újra elő lehessen venni. Tanulni is, meg elképedni, de legkivált 
gyönyörködni. Arról a világról, amit a „szerző” – esetünkben Kunkovács – 
megmutat. 

Nem is az a fontos, hogy ő mit vesz észre belőle, hanem az, hogy át 
tudja-e adni. Vagy inkább, hogy miként tudja átadni? Azt látom a képein 
– ami természetesen a valóság –, hogy egy komplett rendszert lát. Nos, 
ebből ki lehet emelni ezt, azt, amazt, akár fejezetenként is, de ha semmi 
egyébre nem gondolok, mint mondjuk a boglyaívű tyúkólja előtt álló idős 
parasztasszony arcára, amiről persze elmondható, hogy igen, az is része 
a képének. Ő is része a képnek. Ám a kép nem erről szól. Kunkovács fan-
tasztikus szemmel veszi észre azt is, hogy Rózsi néni kicsit röstelkedik. De 
sokkal inkább azt, hogy Rózsi néni büszke. És ezt át tudja adni. Én szerin-
tem talán ez a legfontosabb, mert pontosan azt a tiszta, józan erőt képes 
megjeleníteni, amit csak nagyon-nagyon ritkán lehetséges. De Kunkovács 
ezt tudja. Ezt is tudja. 

És van még valami. Kunkovács képei időtlenek. Elhitetik, hogy ott és 
akkor megállt az idő. Valami magától értető módon jön át az, hogy amit 
látok, az nem a múlt. Nem. Amit látok, az ott van. Hiszen látom. 

És akkor még csak egy könyvéről beszéltem. Miközben bejárta a vilá-
got. Olyan helyekre jutott el, ahová csak kevesen. Ám az is mindig tudatos 
volt. Mert őt az eredet izgatja. De még jobb is talán, ha azt mondom, az 
őseredet. Lhászától Székig. Jakutföldtől Boldogig. Bárhol, ahol jár, gyűjt, 
s elhozza nekünk. Írásban, könyvben, kiállításban. Képekben. Aztán ezt 
„tevékeny vizuális antropológiának” hívja. A leírhatatlant megmutatja. 
Képpé teszi. Minél többször nézem Laci képeit, az utóbbi időben külö-
nösen sokszor jut eszembe a Cantata Profana. Az átváltozás. Szibériába 
a sámánok után ment. Nem. Ez sem igaz így. A sámánok után is ment. 
Sokszor. Nagyon sokszor. Vagy tizenötször. Mígnem számomra maga is 
azzá lett. Mert kapcsolatot talált az ősökkel. Ehhez neki még dob sem 

kellett. És gyönyörű, ahogy ír. Nem bírom ki, hogy ide ne másoljam pár 
mondatát: „Porszem vagy és hatalmas. Szegény darabka a nemzedékek 
láncolatában, de kihagyhatatlanul illeszkedő valami a nagy egészben, s ez 
megnyugtató. Kultúrák bölcsője ez a táj, a népregék szerint a világ köze-
pe. Ahová az égig érő fa gyökeredzik, a felső világba átvezető.” 

Kunkovács Lászlónak a legnagyobb bánata, amit számtalanszor el is 
mond, nevezetesen az, hogy őt az etnográfusok fotósnak, a fotósok meg 
etnográfusnak tekintik, azaz egyiknek sem, illetve mindegyik, voltakép-
pen a saját területéről próbálja áttolni a másik területre, mert számára 
így könnyebb. Mert neki talán ott jobban fest. Ebben meg az a vicc, hogy 
mind a két területen elképesztően jól „fest”, mind a két terület abszolút 
sajátja, és még egy, ami nagyon, nagyon fontos: ezt a küldetést csak sze-
retettel lehet képviselni. A szeretet a legfontosabb. Ha ezt valaki csak kí-
váncsisággal műveli, ha ezt valaki csak oknyomozásként gondolja végbe-
vinni, az óriásian téved. Abból sámán sose lehet. Abból sámán sose lesz. 
Mert a sámán a túlvilág értelmezője. A sámán olyan valaki, aki együtt tud 
élni elhivatása kényszerével. Olyan, mint Kunkovács László. 

Budapest, 2014. március 12. 
Sáros László György DLA

KUNKOVÁCS LÁSZLÓ MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJAS

Március 22-én szombaton átadták a Magyar Örökség díjakat 

Évente négy alkalommal adják át a Ma-
gyar Örökség díjat, amellyel korunk, valamint 
a 20. század első felének legjelentősebb telje-
sítményeit jutalmazzák. A 2014. március 22-
én díjazottak között van a Magyar Művészeti 
Akadémia két rendes tagja, Kunkovács László 
fotóművész, néprajzkutató és Kalász Márton 
költő is. 

A nemrég megnyílt Vigadóban tartott díj-
átadón Magyar Örökség díjban részesült a Ka-
láka együttes a költészetet és zenét újraegyesítő 
művészete, Kunkovács László fotóművész, 
néprajzkutató a szerves magyar műveltséget 
megörökítő művészete, Csonka Ferenc kata-

kombacserkész pasztorációja, valamint a kiskőrösi Petőfi  Sándor 
Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Kispálné Lucza Ilona ha-
gyatékápoló munkássága. A bírálóbizottság Magyar Örökség díj-
ban részesítette továbbá Takaró Mihály irodalomtanítását, Huszárik 
Zoltán fi lmművészetét és Kalász Márton költészetét és irodalom-
szervező tevékenységét.

Szerkesztőségünk szeretettel és örömmel gratulál!
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Sikeres rajzpályázat

Az Országos Baleset-megelőzési Bizottság felhívására a Szarvasi Rend-
őrkapitányság idén is megrendezte a „Közlekedésbiztonság gyermekszem-
mel” című rajzkiállítást. A rajzpályázatra a Szarvasi Rendőrkapitányság ille-
tékességi területén lévő általános iskolákból és óvodákból összesen 456 
rajz érkezett, melyből valamennyi kiállításra is került a Cervinus Teátrum 
aulájában. A rajzokat Korbely István festőművész zsűrizte és a megnyitó 
ünnepségen értékelte. A rajzpályázat célja az volt, hogy felhívják a gyere-
kek fi gyelmét a közlekedés veszélyeire és a helyes közlekedésre.

A pályaművek részt vesznek a májusban megrendezésre kerülő terü-
leti kiállításon, Békéscsabán. A legjobbak részt vehetnek az országos dön-
tőben is.

1. helyezést ért el Berki Krisztián 8.a, 2. helyezést ért el Tóth Barbara 4. 
b és különdíjas lett Koloh Bernadett 1. b osztályos. A fölső tagozatból 3. he-
lyezést Vári Tamás 8.a, különdíjas lett Sőrés Nóra 7. b osztályos. Felkészítők: 
Kocsis-Pésó Irma és Szentpéteriné Uhrin Ildikó.

Területi matematika versenyt rendeztünk

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny területi fordulójának évek óta is-
kolánk ad helyet. Intézményünkből 45 tanuló vállalta a megmérettetést, 
közülük a legeredményesebb Lovász Laura 2. osztályos diák lett, aki a ki-
lencedik helyen végzett és behívták az ünnepélyes eredményhirdetésre, 
Sarkadra. Felkészítője Szujóné Somogyi Ágnes.

Mesemondók

36 rózsahegyis diák is fonta az „Aranyfonalat” a Határ Győző Városi 
Könyvtár hagyományos mesemondó rendezvényén. Helyezettek voltak 
az alsósok közül: Molnár Maja, Filippovits Viktória1. o. (Hanyecz Ildikó), Ke-
resztes Fanni 2. o. (Dajkó Lászlóné Bélteki Éva), Bereczki Barbara, Mester 
Lilla 3. o. (Takácsné Rojik Gizella), Csáki Ágnes, Soczó Rebeka, Szerető Zsó-
fi a (Gyetvai Jánosné) és Rácz Krisztián (Gellai József ) 4. osztályos tanulók. 
A felsősök közül helyezést ért el: Orovecz Odett (Molnárné Klein Tünde), 
Veress Hunor (Sütő Györgyi) 5. és Vaszkó Ágnes (Molnárné Klein Tünde) 7. 
osztályos diákunk. 

Jótékonysági vacsorát szerveztek a szülők

Iskolánk szülői közössége nagy sikerű Tavaszváró retro-partit rende-
zett. Ez volt a huszadik SzMK vacsora. A rendezvényen részt vett Dankó 
Béla országgyűlési képviselő, Várfi  András polgármester, valamint a fenn-
tartó képviseletében Kepenyes András megbízott tankerületi igazgató és 
a működtető részéről Toldi Balázs alpolgármester. A bál a 70-es 80-as évek 
hangulatát elevenítette fel az akkori slágerekkel, díszletekkel. A kellemes 
kikapcsolódást, vidám játékot, fi nom ételeket felvonultató estén jól szóra-
koztak a résztvevők. A bál bevételét az iskolába, udvari padok vásárlására 
fordítják. 

Köszönjük a támogatást a szervezőknek, a résztvevőknek, azoknak, 
akik támogatójegyeket vásároltak, illetve tombolatárgyakat ajánlottak fel.

A támogatók névsora az iskola honlapján olvasható.

Az Újhold együttes adott koncertet iskolánkban

A Jelen és jövő gyermekeiért Alapítvány Holdudvar tanodájának szer-
vezésében koncerten vettek részt iskolánk tanulói. Az Újhold együttes az 
élőzene megszerettetését tűzte ki fő céljaként. Ez alkalommal megzenésí-
tett verseket adtak elő a nagyszámú közönségnek. 

Farsangi karnevál

Február 27-én délután nagy farsangi bulival búcsúztunk a téltől. A tor-
natermi jelmezes felvonulás és közös tánc után a negyedikesek vendégül 
látták az óvodásokat. Együtt ettek-ittak, játszottak, mulatoztak, ahogy az 
farsangkor szokás. Kicsik, nagyok egyaránt jól érezték magukat. 

Észkaszinó

Rejtvényekkel, fejtörőkkel, találós kérdésekkel, anagrammával, totóval, 
kaszinóval és logikai játékokkal birkóztak az osztályok négyfős csapatai az 
Észkaszinó nevet viselő játékos délutánon. Öt helyszínen várták a verseny-
zőket a felnőttek és diák segítőik. A menetlevélbe gyűjtött pontok össze-
sítése alapján a 3. b, 5. a, 8. a és a 8. b osztályok csapatai végeztek első 
helyen.

Történelem verseny

Az Országos Történelem Tanulmányi Verseny iskola fordulóján hat 7-8. 
osztályos tanulónk vett részt. A témakör Magyarország és Európa történe-

te 1815 és 1849 között. A megyei fordulóra 2 tanulónkat hívták be, ahol 
Szujó Róbert 9., Varju Tamás 11. helyezést ért el. Felkészítőjük Vaszkóné 
Dinya Erzsébet.

Március 15-i ünnepség

Március 14-én reggel az iskolánkban, majd a délelőtt folyamán Hunyán 
is megemlékeztünk a 166 évvel ezelőtti forradalmi napokra és a szabad-
ságharc dicső napjaira, hőseire, későbbi áldozataira. Az ünnepi műsort 
mind a két helyszínen iskolánk irodalmi szakkörösei és énekkarosai adták 
elő. Vezetőik Molnárné Klein Tünde és Nagy Ildikó.

Az ünnepség után Farkas Zoltánné intézményvezető iskolagyűlésen 
értékelte az elmúlt időszak eseményeit és kiemelte a fontosabb eredmé-
nyeket. 

Mesélj Európa!

A kecskeméti Alternative English School és a Dél-Alföldi Europe Direct 
az idén 9. alkalommal rendezi meg az Európa Nyelvi Díjat nyert Mesélj Eu-
rópa elnevezésű angol nyelvi vetélkedőt. Az online forduló és a képregény 
készítés eredménye alapján iskolánk négy regisztrált csapatából három 
bejutott a békéscsabai elődöntőbe. Felkészítők: Sütő Györgyi, Szedlák 
Réka, Tóth Magdolna. 

Beiskolázással kapcsolatos információk

Közeleg az első osztályosok beíratásának ideje. Iskolánk beisko-
lázási programja szerint tartottunk szülői tájékoztatót, voltak közös 
programok (mikulás, farsang), nyílt napok, teadélután, amelyeken 
bemutattuk az intézményt az érdeklődők számára. Bemutatkoztak a 
leendő első osztályos tanítók: Gellai József – Takács Tímea, Gyetvai Já-
nosné – Menyhárt Olga.

Beiskolázási programunkat április 12-én (szombaton) 9-12 óráig 
húsvéti játszóházzal zárjuk, melyre szeretettel várjuk a Rózsahegyi is-
kolába a leendő első osztályosokat.

A nyílt napon nagy sikert aratott a vizitündérek szereplése

Az ovisok ügyesen bekapcsolódtak a ritmusfejlesztő játékba
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

Farsang a Szent Gellértben

2014. február 28-án, pénteken került sor a 
Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában az 
idei farsangi rendezvényre. Ez az esemény az, 
amit minden tanuló lelkesen vár, hiszen végre 
a saját színpadi produkcióikat, és a kisebb-na-
gyobb szülői segítséggel elkészített, rendkívül 
ötletes jelmezeiket is bemutathatják. Ennek 
megfelelően már hetekkel a farsang időpontja 
előtt lázas készülődés jellemezte az osztályo-
kat és persze a pedagógusokat is.   

A rendezvénysorozat az ősi hagyományok 
felelevenítésével, a kiszebáb elégetésével kez-
dődött. A diákok kis cédulákon összegyűjtöt-

ték és a bábura tűzték azokat a rossz tulajdon-
ságokat, melyektől meg kívántak szabadulni. 
Hadd égjenek azok is! 

A későbbiekben ötletes játékokkal, verse-
nyekkel töltöttük az időt, amíg a szülők meg-
érkeztek. A további műsorszámok színterévé a 
tornaterem és a színpad vált, ahol a közönség 
lelkesítő tapsa mellett felvonultak a jelmezbe 
öltözött diákok és tanáraik is. A szokásos jel-
mezes fi gurák (királylány, Batman, Zorro, stb.) 
mellett egyik-másik az alkotókészség és a 
kreatív ötlet olyan remek példáját jelenítette 
meg, ami élményszámba ment. Ilyenek voltak 
az újrahasznosított anyagokból készített báli 
ruhák, vagy az „Úszómester”, a „Hőlégballon”, 

vagy a „Paradicsomleves betűtésztával”, de 
még sorolhatnánk tovább. 

A jelmezes felvonulást követően a kisebb-
nagyobb csapatok, csoportok, osztályok mu-
tatták be színvonalas műsoraikat a nézőtér 
lelkes ünneplése mellett. A zsűri nagyon ne-
héz helyzetben volt mind a jelmezek, mind a 
zenés, táncos műsorszámok értékelésében. A 
sok hangulatos produkció közül végül a 8. osz-
tály műsorát jutalmazta az első helyezéssel.   

Összefoglalva elmondható, hogy egy na-
gyon hangulatos, vidám napot töltöttünk 
együtt mindenki örömére.

Gönczy Zsolt angoltanár

Bendegúz Országos Anyanyelvi Verseny

2014. február 14-én a Bendegúz Országos Anyanyelvi Verseny is-
kolai fordulóján 24 tanulónk vett részt. A Békéscsabán megrendezésre 
kerülő megyei döntőbe 4 gyermekünk jutott be és képviseli iskolánkat.

Tóth Adrienn 2.o., Tari Viktória  2.o - felkészítő pedagógus: Mészá-
rosné Kiss Katalin

Gubucz Szilvia 6.o.  - felkészítő pedagógus: Kondorné Tímár Erzsé-
bet

Bene Boglárka 7.o. - felkészítő pedagógus: Lukács László

„Merj a legjobb lenni...” vetélkedő

2014. március 20-án a Kis Bálint Általános Iskola által megrendezett 
„Merj a legjobb lenni...” vetélkedőn eredményesen szerepeltek tanuló-
ink: Látkóczki Gergő 1. o., Gellai Janka 1. o., Tóth Patrícia 2. o.,Tóth Adri-
enn 2. o., Kiss Otília 3. o., Jambrik Nikolett 3. o., Mészáros Kata Boglárka 
4. o., Berta Bence 4. o., Látkóczki Bence 5. o., Kovács Gábor 5. o., Gubucz 
Szilvia 6. o., Csernyeczki Liliána 6. o., Pelyva Alexandra 7. o., Kiss Vivien 7. 
o., Gellai Bernadett 8. o., Kmetykó Csaba 8. o.

„Aranyfonál” városi mesemondó verseny 

2014. március 3-7-ig a Határ Győző Városi Könyvtár által megren-
dezett „Aranyfonál” városi mesemondó versenyen tanulóink az alábbi 
eredményeket érték el:

Gellai Janka 1. o. 2. helyezés - felkészítő pedagógus: Fekécs Edit
Vári Zsófi a 2. o. 1. helyezés, Demeter Adrienn 2. o 3. helyezés - felké-

szítő pedagógus: Mészárosné Kiss Katalin 
Tamás Zoé 3. o. 4. helyezés - felkészítő pedagógus: Molnárné Majo-

ros Katalin 
Czibulka Imola 4. o. 1. helyezés, Mészáros Kata Boglárka 4. o. 3. he-

lyezés - felkészítő pedagógus: Szabóné Vaszkó Éva 
Csahóczki Péter Patrik 6. o. 2. helyezés - felkészítő pedagógus: Kon-

dorné Tímár Erzsébet 
Neibort Tibor 7. o. 1. helyezés - felkészítő pedagógus: Lukács László

Iskolakóstolgató

Március 12-én a nagycsoportos óvodásokat iskolakóstolgatóra hív-
tuk. A gyermekeket nagy örömükre kis egerekké varázsoltuk. Legelő-
ször egy kis dalocskát tanítottunk meg nekik, majd ezt követően meg-
tekintették az iskola kápolnáját. A kézműves foglalkozáson szívószálas 
egérkét készíttek, amelyet egy pohár tea mellett ki is próbálhattak. Az 
interaktív táblán különféle színezési feladatokat oldhattak meg. Az is-
kola tornatermében a témához kapcsolódóan macska-egér játékokat 
játszottak. Végül minden kis óvodás az ebédlőben elkészítette az álta-
la elképzelt mókás szendvicset. Mindenki egy „Emléklappal” tért haza, 
amely azt bizonyította, hogy teljesítették az iskolába lépés feltételeit.

Úgy gondolom, hogy a gyerekek és mi felnőttek is nagyon jól érez-
tük magunkat.     Szabóné Vaszkó Éva
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Kedves vásárlóim!
Tavaszi ajánlataim:

• megérkeztek a tavaszi vetőmagok
• zöldségfélék, virágmagok, dughagymák
• tavaszi virághagymák, dáliák, kardvirágok
• rózsatövek, virágföldek, műanyag cserepek
• permetező készülékek, alkatrészek
• lemosó tavaszi vegyszerek, rovar és 

gombaölők
• egér- és patkánymérgek, csapdák, 

ragasztók
• munkaruhák, gumicsizmák, védőkesztyűk
• munkavédelmi bakancsok, esőruhák
• szegek, csavarok, kézi- és barkácsszerszá-

mok
• festékek, hígítók, festőszerszámok
• alu létrák, talicskák, kőműves szerszámok
• műanyag áruk, konyhai eszközök
• izzók, vezetékek, kapcsolók
• műtrágyák, virágtápok

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 klimatizált, 
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti, csa-
ládi rendezvények lebonyo-
lítását klimatizált éttermünk-
ben 70 főig.

Az étterem nyitva 
11-21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren-
dezvény lebonyolítását vállal-
juk a teljesen klimatizált Hídfő 
étteremben 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 
http://www.feszekpanzio.hu 

Endrődi egyházközségi farsangi vacsora

Fotók: Iványi László


