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vallásos világnézet már szilárd gyökeret 
vert benne. 

Egyelőre azonban még véres csatákat 
kellett vívnia az ellene fölkelt törzsfőkkel. 
A Veszprém melletti győzelem és Kop-
pány halála őt legfőbb belső ellenségé-
től, az országot pedig a pogányságba 
való visszaeséstől szabadította meg. A 
Konstantinápolyban megkeresztelt Gyu-
la és Ajtony leverése viszont a Bizánchoz 
való csatlakozás tervét hiúsította meg. 
Azonkívül István megszerezte magának 
a Tiszán és Dunán túl fekvő területeket, 
valamint Erdélyt, és ezáltal gyarapította 
országát, uralmát és birtokát. 

Szent István király
(969/970 +Esztergom, 1038. augusztus 15. )

A magyar törzsek fejedelmei között 
Géza különleges hatalmi pozíciót vívott 
ki magának. Elsősorban politikai megfon-
tolásokból nyugat felé fordult, és megnyi-
totta a kereszténységnek az ország kapuit. 
Ebben keresztény feleségének, az erdélyi 
Saroltának befolyása is érvényesült. Been-
gedte az országba Pilgrim passaui püspök 
követeit. A bajor papok egyike keresztelte 
meg őt, Mihály testvérét és 973-ban vagy 

Sárhegyi András

974-ben fi át, Vajkot, aki a keresztség vizé-
ben és lélekben történt szent újjászületé-
sekor a passaui egyházmegye védőszentje 
után az István nevet kapta. Az országban 
azonban még túlsúlyban volt a pogány-
ság, és a pogány elem keveredett a keresz-
ténységgel. A királyi udvarban, Gézánál 
éppúgy, mint uralomra vágyó feleségénél, 
a keresztény gondolat kezdetben inkább 
dinasztikus és állami célokat szolgált, 
mintsem Krisztus szent ügyét. Géza, hogy 
a kereszténység felvételét és ezzel kapcso-
latban a nyugati orientációt biztosítsa, s 
házának hatalmát megszilárdítsa, kizárta 
a trónöröklésből versenytársát, Koppányt, 

és termetre ugyan kicsiny, de jellemben, 
bátorságban és helytállásban messze ki-
emelkedő fi át, Istvánt jelölte utódjává. Prá-
gából meghívta Adalbert püspököt, hogy 
a megtérést elmélyítse, és István további 
képzését előmozdítsa. Adalbert volt az is, 
aki a fejedelmi ifj út megbérmálta, és val-
lási szempontból előnyösen befolyásolta. 
Ő közvetítette 995-ben az István és Gizella 
között létrejött házasságot is. Amikor az 
ifj ú trónörökös atyja halálakor, 997-ben át-
vette a hatalmat, a keresztény szellem és 

Országunk alapja

folytatás a 3. oldalon
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Református tábor

Július első hetében napközis táborban vettünk részt, melyet 
Papp Tibor református lelkipásztor és a gyomai református egy-
házközség presbitériuma szervezett.

Minden délelőtt tiszteletes bácsi tartott bibliaórákat, ahol Jó-
nás könyvével ismerkedtünk. A délutánok is tartalmasan teltek, 
voltunk a Tájházban, ahol tulipános ládát készítettünk és fi nom 
kalácsot sütöttünk. Az Endrődi Népházban meglátogattuk a 
Kállai Ferenc emlékkiállítást és a VII. Gyomaendrődi Holló László 
Művésztelep záró kiállítását. A Liget fürdőben strandoltunk, vízi-
túrán is voltunk. Szabad időben megtanultunk horgolni, hímez-
ni. Felmentünk a református templom tornyába is, ami nagyon 
izgalmas volt! A tábor ideje alatt sok barátság született, remekül 
éreztük magunkat.

Mészáros Kata Boglárka 4. o.

Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

Nyári tábor Balatonszárszón

Július elején a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda szervezésében egy vidám kis csapattal indultunk útnak 
Balatonszárszóra. A gyerekek nagy izgalommal várták ezt a na-
pot. Több órás utazás után végre megpillantottuk a Balatont. A 
tábor alatt az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, mindennap 
szikrázó napsütésre ébredtünk. A víz hőmérséklete nagyon kel-
lemes volt, ezért szívesen úszkáltunk benne. Programjaink közt 
szerepelt a balatonboglári bob pálya és a kalandpark megis-
merése, ahol próbára tehettük rátermettségünket. Elsajátíthat-
tuk a falmászás technikáját és az ügyesebbek a 10 m magas fal 
tetején lévő csengőt is megkongathatták. Másnap áthajókáz-
tunk Badacsonyba, ahol egy kellemes túrát tettünk. A Kisfaludy 
kilátóról a Tapolcai-medence és az azt övező hegyek látványa 
tárult elénk. A túra végén szomjunkat olthattuk a friss forrásvíz-
zel. Utolsó nap fájó szívvel vettünk búcsút a magyar tengertől. 
Kicsit fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza.

Táborunk sikeres megvalósításához hozzájárultak:

Szent Gellért Keresztje Egyesület
Tandi Sándor
Sikér Sütőipari és Kereskedelmi Kft.
Németh Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft.

Kalamáris Papír-Írószer
Color Shop papírbolt
Tapír-Papír írószerbolt
Endrőd Patika
Szent Imre Plébánia
Jézus Szíve Plébánia
Csaba Talk Kft.
Giricz Máté
Gubucz Zoltán
Tóth Péter
Dr. Varju László

Farkas Máté
Stop-Shop Divatáru
Dreher Söröző Étterem
Skylotec Hungary Kft.
Lourdes Honey Kft.

Köszönjük a nagylelkű 

felajánlásokat!
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Ezzel megteremtette messzenéző ural-
kodói programjának előfeltételeit, és szívós 

energiával, okos taktikával fogott hozzá nemzetpolitikai fő felada-
tához. 

A történelmi keresztút előtt álló országban négy nagy probléma 
jelentkezett: a kereszténység megkedveltetése és szívüggyé tétele, 
közösségben az apostoli székkel és Nyugattal; az állam önállósága, 
vagyis nemzeti függetlenség mind a német-római, mind a bizánci 
császársággal szemben; erős monarchia és politikai egység fölépí-
tése, vagyis a törzsi önállóság és hűbéri hatalom megszüntetése 
központi kormányhatalom alapítása által; s végül mindamellett, 
amennyire csak lehetséges, a magyar népi jelleg és szokások meg-
őrzése a Nyugat-Európába való egyidejű beilleszkedés közepette. 

Diplomáciai és politikai érzéke, mellyel nemegyszer a gyakor-
latban egymásnak ellentmondó célokat is el tudott érni, korá-
nak, sőt mondhatni, az egész magyar történelemnek legnagyobb 
államférfi ává avatta. Politikai, vallási és társadalmi szempontból 
tulajdonképpen ő teremtette meg Magyarországot, István jelöl-
te ki és biztosította a jövőbe vezető utat népének. A magyarságnak 
négy különböző szomszédos kultúra -- a török-mohamedán kele-
ten, a görög-szláv a Balkánon, a latin-német nyugaton és a pogány-
szláv északon - feszültséggel teli területén kellett ezek ostromló be-
folyásával és ellentmondásaival küzdelmet folytatnia. A változást, 
amelyet István hozott, jól megvilágítja egy világpolitikai jelentősé-
gű tény: trónra lépése előtt nem egészen fél századdal a magyar lo-
vascsapatok még halálosan fenyegették Nyugatot és a keresztény-
séget, egészen az Augsburg melletti Lech-mezőig hatolva előre. Az 
István által alkotmányában, kiterjedésében, kultúrájában és törté-
nelemformáló erejében újjáalakított Magyarország ezzel szemben 
a keresztény Nyugat előretolt bástyája lett az előnyomuló mongol 
és török veszély ellen, és évszázadokon keresztül védőfal az ázsiai 
hódítók barbárságával szemben. 

Nagy érdemeket szerzett az ország katolikus egyháza érdeké-
ben kifejtett munkájával is. Szerzetes papokat hívott Bajorország-
ból, Csehországból, Olaszországból, éspedig bencéseket, kiváltkép-
pen a clunyi reform követőit, Dél-Magyarországra pedig a görög 
bazilita rend férfi  és női tagjait. Szent Márton hegyén (Pannonhal-
mán) apátságot alapított. Sok kolostort létesített, amelyek misszi-
ós központjai és gyújtópontjai lettek a vallásos s kulturális életnek. 
Elrendelte a vasárnap megszentelését és minden tíz falu számára 
templom építését. Saját költségén emelt Esztergomban, palotája 
közelében egy gyönyörű székesegyházat, Veszprémben egy női 
apátságot, és fölépítette Budán a Szent Péter és Pál templomot a 
székeskáptalannal együtt. Más templomokat gazdagon megaján-
dékozott, javaikat közvetlen védelme alá vette. Ami a keresztény 
vallással és keresztény törvénnyel nem volt összeegyeztethető, 
annak hadat üzent és büntetéssel sújtotta. Ebben ő és pogány el-
lenlábasai egyformán koruk gyermekei voltak. Mindazonáltal nem 
nyúlt a régi mondákhoz és énekekhez, amelyek a pogány ősöket 
és hősöket dicsőítették; a pogány korból származó népszokásokat, 
ha az új hittel nem ellenkeztek, megőrizte vagy megtöltötte őket 
keresztény tartalommal. E tekintetben a bölcs alkalmazkodás mód-
szerét követte: enyhébb, józanabb, eredményesebb volt, mint Ma-
gyarország első hithirdetői. 

Az állami törvényhozásban, a kormányzásban és gazdasági vo-
nalon sikerült szerencsésen összeolvasztania a nyugati elemeket, 
mindenekelőtt a frank grófság-alkotmányt a hazaiakkal. Ugyanilyen 
messzenéző megértéssel képviselte népe sajátosságát és érdekeit 
a határokon túl is. Gondolt Európa és a keresztény világ egységére. 
A keresztény magyar szellemet külföldön is jelenvalóvá tette: Jeru-
zsálemben bencés kolostort, Rómában zarándokházat, Konstanti-
nápolyban díszes templomot építtetett. 

Egyik fő munkatársa, a 993-ban Prágából érkezett Asztrik szer-
zetes II. Szilveszter pápához fordult jogai megerősítéséért és a telj-
hatalom kieszközléséért. Célja az volt, hogy a keresztény királyság 
méltóságára emelkedjék, nemkülönben, hogy már eleve kizárjon 
mindenféle függőséget a német birodalomtól és a szomszédos ba-
jor egyháztól, s országa egyházát az állammal szorosabban egybe-
kapcsolja. Asztrik valóban kieszközölte urának a koronát, az előtte 
hordozott keresztet és azt az apostoli kiváltságot, hogy püspöksé-
geket alapíthasson és egyházi főméltóságokat nevezhessen ki. 

Az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá Istvánt 
Esztergomban. Ez egyenlő volt szuverén királyi méltóságra emelé-
sével és apostoli küldetésének elismerésével. A pápától kapott elő-
jogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi szervezetet adott: 
tíz egyházkerületet alapított (12 volt tervbe véve), köztük két érsek-
séget: Esztergomban és Kalocsán, valamint nyolc püspökséget. 

Két fájdalmas esemény árnyékolta be élete alkonyát, mindkettő 
legbensőjéig érintette. Imre fi át, a rendkívül erényes ifj út rendelte 
és készítette elő trónörökösévé. Még halála előtt meg akarta vele 
osztani az uralmat. Imrét azonban közvetlenül uralkodótársává ko-
ronázása előtt, 1031-ben egy vadászat alkalmával vadkan támad-
ta meg és sebezte halálra. István másik gyermeke már korábban 
meghalt. Így nem maradt közvetlen örököse. Az Árpád-nemzetség 
egyetlen leszármazottja Vazul volt, ő azonban ifj úkori ballépéseiért 
börtönben ült. A súlyosan beteg király megkegyelmezett neki, ki-
engedte a fogságból, sőt azon gondolkodott, hogy még életében 
maga mellé veszi és trónra emeli. A rossz tanácsra hallgató hálátlan 
rokon azonban egy galád összeesküvésbe keveredett, aminek az 
volt a célja, hogy a királyt meggyilkolják és az országban visszaál-
lítsák a pogányságot. Ilyen gazságot István nem hagyhatott bün-
tetlenül, életművét nem engedhette elpusztítani. A királygyilkos-
ság szándékáért halálbüntetés járt. István az összeesküvés három 
fejének kiszúratta a szemét és levágatta a kezét: ez abban az időben 
a súlyos gonosztevők szokásos büntetése volt, és a megérdemelt 
halálbüntetés esetén, mint itt, kegyelmi aktusnak számított. 

Amikor halálát közeledni érezte, magához hívatta tanácsosait, 
s velük egyetértésben Pétert, Velencében élő nővérének fi át tette 
utódjává. Mindenkit arra intett, hogy maradjanak meg az igaz hit-
ben, szeressék az igazságosságot, és főleg hűségesen ápolják a ke-
reszténység zsenge vetését. Közel hetven éves korában - a 11. szá-
zadban ritka magas korban -, 42 évi uralkodás után halt meg Mária 
mennybevitelének napján, akit oly bensőségesen tisztelt, s akinek 
tiszteletére több templomot épített. Halála előtt neki ajánlotta az 
országot. 

Istvánt az egész nemzet gyászolta. Temetésére az egész ország-
ból sereglettek az emberek Székesfehérvárra. Ott, az általa alapított 
gyönyörű bazilikában - mely éppen akkor készült el, és ebből az 
alkalomból gyorsan fölszentelték - helyezték ünnepélyesen nyuga-
lomra földi maradványait. 

Az ország határain kívül is nagy tiszteletnek örvendett, egyrészt 
történelmi szerepe miatt, másrészt azért, mert menekülteknek és 
más sorsüldözötteknek menedéket nyújtott, a Szentföldre, Kons-
tantinápolyba, Ravennába vagy Rómába zarándokló idegeneknek 
pedig vendéglátást és kedvező átvonulást biztosított. 

Mint uralkodó tudatában volt Isten előtti felelősségének. Ra-
gyogó példája volt ennek, hogy Szent István templomában hivata-
lát évente letette, annak jeléül, hogy csak kölcsön kapta Istentől, és 
annak bizonyságára, hogy hatalmát Istennek áldozza. Lelki arculata 
abban a ,,fejedelemtükörben’’ is visszatükröződik, amelyet fi ának 
hagyott hátra latin nyelven. Az akkori Magyarországon a legjelen-
tősebb irodalmi alkotás. Ezekben az Intelmekben (Admonitiones) 
többek között a következő uralkodói szabályok találhatók: ,,Ural-
kodjál szelíden, alázattal, békésen harag és gyűlölködés nélkül! A 
király koronájának legszebb ékszerei a jótettek; azért illő, hogy a 
király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresz-
tény erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját törvényei szerint él; 
add meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen!’’ 

László király 1083. augusztus 20-án pápai engedéllyel, a magyar 
püspökök, apátok és előkelők jelenlétében oltárra emeltette Ist-
vánt, Imrével és nevelője, Gellért csanádi püspök földi maradványa-
ival együtt. Ez akkor egyenértékű volt a szentté avatással. 

István tisztelete nemsokára elterjedt az ország határain túl is. Kü-
lönösen Scheyernben és Bambergben, a bajor hercegi házzal való 
házassági kapcsolata következtében; azután Aachenben és Köln-
ben, ahová egyes ereklyéi is elkerültek; Montecassinóban, főleg a 
bencés rendnek tett kiváltságai miatt, és a belgiumi Namurben. XI. 
Ince pápa 1686 novemberében - Buda visszafoglalása alkalmából 
- az egész Egyházra kiterjesztette szeptember 2-ára helyezett ünne-
pét. Ma a világegyház augusztus 16-án, a magyar egyház augusztus 
20-án (mint Magyarország fővédőszentjét) ünnepli. Május 30-án a 
mai napig sértetlenül fennmaradt Szent Jobb ereklyét tiszteljük. 

O r s z á g u n k  a l a p j a
folytatás a címlapról
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GYOMAENDRŐDÖN, Tamási Áron 13 sz. alatti ház eladó. 
Érdeklődni: 06 30-705-1257 számon lehet.

Hírek innen-onnan és házunk tájáról

Gyomán, a Vásártéri lakótelepen egyszobás földszinti lakás 
eladó. Ár megegyezés szerint! Telefonszám: 0620/376-4567

Gyomaendrődön Üzemorvosi (foglalkozás-egészségügyi el-
látást)vállalok! Rendelés helye: Gyoma Rendelőintézet Rendelés 
ideje: Szerdánként 8-12 óráig. Előzetes bejelentkezés: 30/9850-
816-os telefonszámon szükséges. Dr. Hunya Sarolta foglalko-
zás-egészségügyi szakorvos

Nyári tábor gyomaendrődi elszármazottaknak

2014. augusztus 17-24. között Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzata nyári tábort szervez gyermekek, unokák és déduno-
kák részére, akiknek szülei, nagyszülei, dédszülei vagy rokonai 
Gyomaendrődön születtek, éltek vagy dolgoztak.

Részletek: www.gyomaendrod.hu

A Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány 
tehetségprogramjai

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett 2013. szeptemberé-
ben a 2014. évi tehetségprogramokkal kapcsolatban. A Rózsa-
hegyi iskolával szorosan együttműködő Jelen és a Jövő Gyerme-
keiért Alapítvány 3 pályázaton összesen 2 135 000 Ft támogatást 
nyert el a programok megvalósítására. A Pár-Szó-Tár program 
során egy kiemelkedően tehetséges, kiváló nyelvérzékkel ren-
delkező ikerpár fejleszthette az angol nyelvtudását és elkészí-
tettek egy illusztrált roma-angol szótárt különböző témákhoz 
kapcsolódóan. Búra alatt program során a táborlakók fölé egy 
láthatatlan búra ereszkedett le; a krízishelyzet, a túlélés életösz-
töne mozgósítja a kreativitást, a természettudományos és ma-
tematikai kompetenciákat. A Kézzel, bábbal, nádihegedűvel... 
program konkrét célja roma származású tanulók tehetségsegí-
tése volt, kézműves, dráma és zenei jellegű foglalkozások által, 
elősegítve az identitástudatuk fejlődését. Az alapítványról és 
a programokról bővebben a http://jelenesajovogyermekeiert.
webnode.hu/ honlapon olvashatnak.

Kép: Látogatás a bábszínház színpadán

Hunyáról elszármazottak II. találkozója

Önkormányzatunk 2009 után immár másodszor rendezi 
meg a Hunyáról elszármazottak találkozóját. A találkozóra 
2014. augusztus 16-án (szombaton) egy egésznapos program-
sorozat keretében kerül sor. A részletes programot megtalálják 
a cikk folytatásában. Szeretettel várunk minden hunyait és ér-
deklődő vendégeinket.

A HUNYÁRÓL ELSZÁRMAZOTTAK II. TALÁLKOZÓJA
2014. augusztus 16.

Programok

9.00 Focimérkőzés a Sportpályán
9.00 Kézműves foglalkozás a Művelődési ház udvarán
12.00 Ebéd a Művelődési ház udvarán

Jó ebédhez szól a nóta : játszik Iványi László és társa
Menü: babgulyás térítés mentesen

marha pörkölt, birka pörkölt 1200 Ft/adag
13.30  A rendezvény megnyitása

A műsort vezeti: Hunya Jolán hunyáról elszármazott peda-
gógus

Köszöntőt mond: Petényi Szilárdné polgármester
13.40 A ,, Hunya Községért” kitüntető cím átadása
13.50 A hunyai óvodások köszöntője
14.00 Váczi Mihály : Gyalog szerettem volna jönni című ver-

sét elmondja: Trabach Veronika
14.05 A Gyomaendrődi Színfolt Mazsorett csoport műsora 
14.30 A hunyai Idősek klubja előadása
15.00 A Körös menti néptánc együttes műsora
15.30 Kiszelyné Merényi Nikoletta és Kiszely Zoltán művé-

szek operett műsora
16.00 Sandra és Attila nosztalgia műsora
17.00 MAGIC of MUSIC műsora a Házibuli Attilával című 

műsorból
19.00 – 24.00    Bál - Játszanak a KAMUTI BETYÁROK

A gyerekeknek egész nap ingyenes : ugráló vár, körhinta, 
tűzoltó és rendőrségi bemutató, lovas hintó, bazár 

A hangtechnikáról gondoskodik: Poharelec László 
gyomaendrődi képviselő 

Gyémánt misén voltunk
Július 5-én Petrovszki György atya 60 éves gyémánt miséjén 

vettünk részt.
Egy emberi élet 60 éve Isten szolgálatában, igét hirdetni, má-

soknak erőt adni, segíteni. Biztosan mindnyájunkban megma-
radt az a 6 év, amit Hunyán töltött el alázattal, amelyből mi hívek 
is példát kaptunk. Utat mutatva éreztük, hogy így kellene élnünk 
és Istent szolgálni. Keveseknek adatik meg a hosszú szolgálat, 
ezért feledhetetlen a hatvan év szentmiséje. A köszöntőkön túl 
ezért is kell hálát adnunk, hogy részesei lehettünk a szeretetének 
jóban és rosszban mellettünk volt.

Köszönjük ezt a szép napot, áldást kérve életére és szolgála-
tára, hogy még sokáig végezhesse szent hivatását.

Hanyecz Vencelné
(Képek a 20. oldalon)

Szeretettel várnak a szervezők minden kedves versenyzőt és 
érdeklődőt a XVI. Nemzetközi Halfőző Versenyre, mely idén 
augusztus 16-án szombaton kerül megrendezésre az Endrődi 
Népligetben!
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Fejezetek a régmúlt időkből VI.
Ege

(Egee 1425, Ege 1431.)

Gyomától keletre esett. Hajdan Ványa, Varsányegyház, 
Félhalom és Gyomával volt határos.

Ege nevű tulajdonosától vagy lakosától vette nevét. 1219-ben 
éppen Békésvármegyében lakott egy Ega nevű várszolga, kinek 
neve később a magyar nyelv törvényei szerint Egére változott.

Gyomától az 1425-iki határjárás szerint az Őzedhalom, 
Tövissestelek, a Körözs balpartján az Aranyásás, Szérűhely, a Gyo-
máról Szentjánosra s Békésre vezető út, a Kettőshalom, a szent-
jánosdécsei út és végre a Keselyűshalom mellett emelt határjelek 
választották el. Az Őzed- és Keselyűs-halmok ma is meglévén a 
választó vonalat könnyű meghatározni.

Félhalom és Ege közt az 1435-iki és 1466-iki határjárások 
szerint szintén a Keselyűshalomnál kezdődött a határvonal s 
onnan északkeleti irányban a gyoma-békési utat átmetszve a 
Péterhalom, Ásotthalom és Félhalom irányában haladt, ettől nem 
messze éppen ott, ahol a Zovány vagy Jovánfoka (ma Ivánfok) a 
Körözsbe folyt, átlépett a Körözsön s a Jovánfok mellett haladt 
a Sebesérig, innen a m.-túr-n.-váradi utat átmetszve a Bogácsó-
szigetnél végződött.

Északfelől azonban a Nadányiak kezén levő Varsányegyház 
puszta és Ege közt nem voltak biztos határok. 1435-ben a 
Nadányiak ellenzették a határmegállapítást, s e miatt 1520 körül 
nagy pör támadt, mert nem tudták biztosan, a Ludasfenék nevű 
nádas kié tehát? Több mint 80 tanút hallgattak ki ez ügyben, de 
annyi szaván is bajos volt eligazodni.

Földesúra volt Egének a XV. század folyamán az Egey család. 
Ez azonban nagyon szét ágazott, úgy hogy 1518-ban a falu már 
négy részre volt fölosztva. Később a család kihalt s beházasodás, 
vétel stb. útján a falu számos, másnevű család kezére jutott. 1552-
64-ben pedig annyi volt itt a földbirtokos, hogy az adórovó unja 
mind egyenként felsorolni, hanem 1552-3-ban Komlósy Kálmán 
1556-ban özv. Kemény Ferenczné, 1560-ban pedig Bene János 
neve alatt összefoglalja az összes adózó kapukat. Pedig a dolog 
korántsem állott úgy. Igaz képét a birtokosoknak Földváry István 
1562-ben írja föl ekként:

özv. Ragyóczy Kelemenné jobbágyai fi zettek 7 kapu után, özv. 
Glésán Lászlóné 7, Varjasy Boldizsár 7, Bene János és Kemény Bá-
lint együtt 6, özv. Erdőhegyi Mátyásné 6, Móré Máté 5, Deres Ist-
ván 4, Köntös Albert 4, Székely Miklós 2, Keresthel János 2, Sáró 
Mihály 1.

Hogyan jutottak e családok egei részükhöz? Csak egy párnál 
tudjuk megfejteni.

A Ragyóczyné kezén levő rész eredetileg Egey Andrásé volt. 
Ennek özvegye 1510-ben adta át leányának Simay Gergelynének, 
szül. Egey Zsófi ának. Ettől fi aira Simay Mátyásra és Zsigmondra 
szállt. Ezek valamelyikének özvegye másodszor Ragyóczy Kele-
menhez ment férjhez s azért 1562-ben e néven fordul elő az ösz-
szeírásban.

A Glésánné kezén levő részt 1518-ban Egey Antal végrende-
letileg ajándékozta Komlósy Ferencznek. — Ez királyi adományt 
is szerzett reá 1525-ben. Halála után (1530-ban) kiskorú fi ára 
Kálmánra szállt. Ennek idejében 1535-ben I. Ferdinándtól elkér-
te ugyan Vásárhelyi Gergely nevű nemes Egey Antal részét azon 
ürügy alatt, hogy Egey haláláig Zapolyay-párti s így hűtlen vala, 
de 3 év múlva eltehette levelét a tarsolyába, nem volt annak sike-
re. Komlósy Kálmán kiskorúsága alatt nénjének Komlósy II. Anná-
nak férje, Székely I. Benedek, tartotta kezében e részt, s 1549-ben 
Székely Benedek halála után özvegye a mostoha fi aival kötött 
egyezség szerint kis fi ával Ferenczcel ide akart költözni. Ugyan-
ezen évben Komlósy Borbála férje, Glésán László, neje és Komlósy 
Kálmán nevében eltiltja Székely Benedek fi ait Egének az ő hirök-
tudtuk nélkül való fölosztásától. Így aztán Komlósy Kálmán öröké-
hez jutott, de 1560-ban magvaszakadván, az ő része nőtestvéréé 

özv. Glésán Lászlónéé szül. Komlósy Borbáláé lett.
Varjasy Boldizsár körülbelül azt a részt birta, melyet Egey Antal 

1518-ban Komlósy Boldizsárnak adott, mert az ő anyja Komlósy-
leány volt.

A Bene- és Kemény-féle részt 1518-ban Kemény Miklós kapta. 
Ezt a Kemény-család egy időre elveszítette ugyan, de 1555-ben 
visszaszerezte.

A mit Erdőhegyi Mátyás özvegye birt, eredetileg Egey Lászlóé 
volt; ettől 1518-ban özv. Erdőhegyi Jánosnéra szállt, aztán ennek 
örökösére.

Móré Máté része a Simayakra szállt Egey András-féle részből 
volt kiszakítva.

Székely Miklós alkalmasint csak mint kiskorú, mostoha test-
vérének, Ferencznek, gyámja van a birtokosok közé írva. — Bizo-
nyítja ezt az is, hogy 1564-ben helyette már Székely Ferencz for-
dul elő birtokosként, s ez évben őt és unokahugát Glésán Annát 
(László leányát) Miksa király új adománylevéllel erősíti meg egei 
részbirtokában.

1564-ben özv. Ragyóczyné, Varjasy Boldizsár és özv. 
Erdőhegyiné helyett Zalay Albert, özv. Viczmándy Istvánné és Pat-
tantyús Balázs fordulnak elő birtokosokként s ezenkivül 2, eddig 
nem említett földesúr is föl van jegyezve: Nadaby István és Sáró 
István, mindenik jobbágyai egy-egy kapu után fi zettek.

Ezekből is sejthetni, hogy Ege a népesebb községek közé tar-
tozott. A kapu számok gyorsan emelkednek benne: 1552-ben 
csak 7, de 1553-ban már 25, 1556-ban pedig 40, 1560-ban (4 telek 
lakatlanul állván) 36, 1562-ben 54, végül 1564-ben 64 kapu után 
hajtották be a rovást lakosain.

1563-ban mégis csak 50 családot számítanak benne össze, pe-
dig kétségtelen, hogy minden kapu legalább egy családot tett ki. 
Azonban, ha 50 családnál maradunk is, bátran tehető lakossága 
250 főre.

Igazolja ezt az 1562-ik tizedszedő is. Szerinte ez évben Egén 
36 jobbágynak volt vetése, 15 pedig kereszténypénzt fi zetett. Az 
előbbiek 1 kalangya, 7 kéve és 38 vontató búzát, 6 1/2 köböl árpát 
adtak tizedfejében. Bírája volt 1559-ben Bondor Máté 1557/8-ban 
a török defterdár 24 (22 régi 2 új) házat említ benne.

Nevelte a falu értékét a Körözsön levő rév s annak vámja. A 
Ványáról Békésre vezető út itt vonult keresztül a Körözsön, s mint 
említők, Dózsa György is itt szállította át csapatait.

Ekkora község a középkorban nem lehetett el egyház nélkül. 
Valóban volt is, s abban oltár a Boldogságos Szűz tiszteletére 
oly gazdagon javadalmazva, hogy ritkította párját. Egey Antal 
kihaláshoz közelgő családja emlékét akarta ezzel megörökíteni. 
Alapítványt tett tehát, mely állott 4 jobbágytelekből, néhai Egey 
Imre udvarházának harmadából, az egei rév-vám tizedrészéből s 
a tilalmas Körözsön való halászati jogból. E jognál fogva a tilalmas 
rész meghalászásakor az oltár jobbágyai is szabadon húzhattak 
egy hálót. Ez alapítvány fejében a nevezett oltárnál minden nap 
szentmisét kellett mondani. - Papja 1552-ben még megfi zeti az 
adót (3 frtot) a trienti zsinatra utazó követnek, de 1562-64-ben 
már hiába keressük az egei földesurak közt.

Az 1596-iki romlás után még egyszer felépült Ege. 1620-ban 
lakosai átíratják az 1466-iki határjárólevelet. 1636-ban Bethlen Ist-
ván csapata a segítségére jövő török haddal együtt a gyomaiegei 
mezőn táborozott. 1650 körül már lakatlan volt. Midőn Simay 
Ferencz és Miklós, egy telket elzálogosítanak itt Tót Gergelynek, 
pusztának mondják.

A XVII. század elején még emlegették az itt levő révet. — Ber-
csényi 1706 nov. 16-iki levélben úgy számítja, hogy Túrkeviből 
Dobozra menet, a ráczok az egei réven kelhettek át.

1711-20 hiába várta vissza régi lakosait. Végre 1720-ban a 
szomszédos Gyoma lakosai kezdték határát használni. — E réven 
aztán Gyomához került s a régen Egénél sokkal kissebb Gyoma a 
múlt és jelen században az egykori Ege határán növekedett nagy-
ra.

Dr. Karácsonyi János: Békésvármegye története II
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Az 1970-es években történt nap-
tárreformig augusztus első vasár-
napja, és ez által az egész augusztus 
hónap a Mária Szíve tiszteletnek 
volt szentelve. Ma már júniusban, 
Jézus Szentséges Szíve ünnepét kö-
vető szombaton van ez az ünnep, de 
a népi hagyományban sokfelé ma is 
Mária Szeplőtelen Szívének szentelik 
az augusztus hónapot.

Míg a Jézus Szíve tisztelet a XVII. 
században keletkezett, a Mária Szíve 
tisztelet aránylag újkeletűnek mond-
ható egyházunkban. 1830-ban, Pá-
rizsban Labouré Szent Katalinnak 
jelent meg több alkalommal a Szent 
Szűz, és kérte a hívek által jól ismert 
„Csodás-érem” elkészíttetését és terjesztését, amely érem egyik ol-
dalán a szeplőtelenül fogantatott Szűz képe van, a másik oldalán 
pedig a Jézus Szíve és Mária Szíve ábrázolás. Aztán az 1917-es, 
Fatima-i jelenések során kerül be a hívek köztudatába és ismereté-
be a Mária Szíve tisztelet, amikor a kis portugál falucskában Szűz 
Mária több alkalommal megjelent három kis pásztorgyermeknek, 
Jácintának, Ferencnek és Lúciának, és többek mellett kérte rajtuk 
keresztül a híveket a Mária Szíve tisztelet bevezetésére.

A 1981-ben kezdődő Medjugorje-i (ma Bosznia-Hercegovina) 
jelenéseknek is egyik központi témája a Mária szíve kultusz. Itt a 
látnokokon keresztül a Szent Szűz minden hónap 13-át kéri külö-
nös engesztelő napként megülni, Mária szíve tiszteletére.

A Mária Szíve tisztelet köré alakult ki hazánkban a Szeretetláng 
engesztelő imamozgalom is, mely szintén minden hónap 13-án 
engesztelő imaórát végez Mária Szíve és Jézus Szíve tiszteletére. A 
Szeretetláng imaórát Endrődön is végezni szoktuk a hónap 13-ik 
napján.

Mi a lényege tehát a Mária Szíve tiszteletnek? Az, amit Fati-
mában ki is fejez a Szent Szűz a látnokoknak: hogy ez által is en-
geszteljék Istent a hívek az emberiség bűneiért. A böjt, az ima, a 
szentírásolvasás, a rózsafüzér napi imádkozása, a gyakori gyónás és 
áldozás (Fatimában, Lourdes-ban és Medjugorjében is ezeket kéri a 
Szent Szűz) mind a lelki életünk tökéletesítését szolgálja, másrészt 
pedig ezekkel is engesztelhetjük az Istent az magunk és az egész 

AUGUSZTUSI MISEREND
Endrőd

Vasárnap és ünnepnap: 9 és 19 óra, 
hétköznap csütörtök kivételével reggel fél 8 

Gyoma
Vasárnap és ünnepnap 11 óra,
kedden és pénteken 18 órakor 

Hunya
Vasárnapokon: 10 órakor, 

hétköznapokon csütörtök kivételével 18 óra
Augusztus 20-án 10 óra

Augusztus: Mária 
Szeplőtelen Szíve hónapja

emberiség bűneiért.
Tehát augusztus hónapban, Mária szíve hónapjában különös 

tisztelettel vegyük körül szűz Mária Szeplőtelen Szívét, és imád-
ságainkkal járuljunk hozzá mi is az egyetemes Egyház engesztelő 
mozgalmához.

Rózsafűzér Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére

Nagy szemekre:
Mi asszonyunk szent szíve, légy üdvözölt szívünk által, szentel-

tessék meg a te erényed.
Jöjjön el általad a szent kegyelem, legyen velünk a te szereteted 

úgy e földön, mint a mennyekben.
Nyerd meg nekünk szent Fiad Szívétől bűneinknek bocsánatát 

és egykoron mennyekben az örök életet. Ámen.
+ 1 Dicsőség
Bűn nélkül fogantatott Szűz Máriának szeplőtelen szent Szíve, 

könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.

Kis szemekre:
Üdvözlégy Szűz Máriának tiszteletreméltó szent Szíve, kegye-

lemmel teljes, az Úr van teveled.
Áldott vagy Te minden szívek között és áldott a te szent Fiad, 

aki Szíved alatt nyugodott kilenc hónapig. Szűz Mária szentséges 
Szíve! Légy Jézus szent Szíve előtt közbenjárónk most és halálunk 
óráján. Ámen.

Záró ima:
Ó, Mária szentséges Szíve, szeretettől lángoló Szív! Mint Isten 

alázatos szolgálója borulok le előtted kegyelemért esedezve. Tu-
dom, hogy a Te szeretettől túláradó Szíved a betegeknek gyógyulást, 
a szomorúaknak vigasztalást, a fáradtaknak enyhülést tud adni. 
Kérlek, hallgasd meg kérésemet és áraszd szeretetlángod kegyelmi 
hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. - Ámen.

AUGUSZTUSI ÜNNEPEK
  1. péntek:  Ligouri Szent Alfonz püspök, egyháztanító
  2. szombat:  Vercelli Szent Özséb püspök
  3. vasárnap:  Évközi 18. vasárnap
  4. hétfő:   Vianney Szent János áldozópap
  5. kedd:  Havas Boldogasszony
  6. szerda:  Urunk színeváltozása
  7. csütörtök:  Szent II. Szixtus pápa és társai vértanúk
  8. péntek:  Szent Domonkos áldozópap
  9. szombat:  Szent Terézia Benedikta (Edith Stein)
10. vasárnap:  Évközi 19. vasárnap
11. hétfő:  Szent Klára szűz
12. kedd:  Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő
13. szerda:  Boldog XI. Ince pápa
14. csütörtök:  Szent Maximilian Kolbe áldozópap, vértanú
15. péntek:  Nagyboldogasszony
16. szombat:  Szt. Ponciánusz pápa és Szt. Hippolitusz vértanúk
17. vasárnap:  Évközi 20. vasárnap
18. hétfő:  Eudes Szent János áldozópap
19. kedd:  Szent Bernát apát és egyháztanító
20. szerda:  Szt. István király, Magyarország fővédőszentje
21. csütörtök:  Szent X. Piusz pápa
22. péntek:  Boldogságos Szűz Mária királynő
23. szombat:  Limai Szent Róza szűz
24. vasárnap:  Évközi 21. vasárnap
25. hétfő:  Szent Lajos és Kalazanci Szent József
27. szerda:  Szent Mónika
28. csütörtök:  Szent Ágoston püspök, egyháztanító
29. péntek:  Keresztelő Szent János vértanúsága
31. vasárnap:  Évközi 22. vasárnap
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1556. vagy 1557. szeptember 11-én 
született a spanyolországi Aragóniában. 
Kitűnő nevelést kapott a jómódú, főne-
mesi szülők útján. Heten voltak testvé-
rek. Több városban tanult, mindenütt 
nagyon szép eredménnyel. Társait imára, 
jóra vezette, vezéregyéniség volt köztük. 
Apja fényes karriert álmodott fiának, 
hallani sem akart az ifjú szándékáról, 
hogy pap szeretne lenni.

Végül Józsefnek egy igen súlyos be-
tegségből való csodálatos felgyógyulása 
változtatta meg az apa keménységét. 
1583. december 17-én pappá szentelték. 
Előbb hazájában tevékenykedett, püspö-
ki szolgálatban a plébániák ügyeit ren-
dezte, orvosolta. Lemondott állásáról, 
mert másféle hivatást érzett. Rómába 
hajózott. Itt éjszakánként a szegényeket 
látogatta végig Róma hét legnagyobb ba-
zilikájánál. 1592-től Rómában szegény 
gyermekek nevelésével foglalkozott, és 
ez lett igazi hívatása. Létrehozta 1597-
ben Európa első ingyenes népiskoláját. 

Házat bérelt és adományokból egyre 
több gyermeket tudtak ingyenesen ne-
velni és tanítani. A hívek adományairól 
kapták a „Kegyes Iskola” nevet. 

1617-ben megalapította a piaris-
ta rendet, mint egyszerű fogadalmas 
kongregációt. 1621-ben társulatukat 
elismerték ünnepélyes fogadalmú szer-
zetesrendnek. Sok üldözésben és fél-
reértésben volt része, mert iskoláiban 
a legmodernebb tudományokat taní-
tották, és az egyszerűbb néposztályból 
származó új értelmiséget képeztek. 

Rómában 1648. augusztus 25-én halt 
meg, halálos ágyához tisztelői tömege 
zarándokolt el utolsó áldásáért. Nyel-
ve és szíve épségben megmaradt. Sok 
használati tárgyát őrzik ma is. Szentté 
avatása 1767-ben volt. XII. Piusz pápa 
az összes katolikus népiskola védő-
szentjévé nyilvánította.

(Iványi László: 200 éves az Endrődi 
Szent Imre templom)

Kalazanci Szent József
áldozópap - ünnepe: augusztus 25.

Üldözött magyar gazdák 
emléknapja

Amint ismert, az üldözött endrődi és hunyai gazdák tiszte-
letére állított emlékmű felavatására tavaly júniusban került sor 
Gyomaendrőd endrődi városrészén levő Hősök terén, miután a 
magyar Parlament korábban törvényt hozott arról, hogy június 
29-ét az üldözött magyar gazdák emléknapjává nyilvánítja.

Az idei ünnepi megemlékezés - immár sorban a második - jú-
nius 29-én vasárnap Péter-Pál napján civil kezdeményezésre, a 
KDNP szervezésében, a gazdakörök védnökségével zajlott le.

Reggel kilenc órakor Czank Gábor atya endrődi plébános tar-
tott istentiszteletet az üldözöttekért és családtagjaikért a Szent 
Imre Római Katolikus Templomban, majd a résztvevők közös 
ünnepi körmenetben kivonultak az emlékműhöz. A Himnusz 
eléneklésével és Dr. Varju László köszöntő szavaival megkezdő-
dött az emlékműsor, melyben közreműködött Hanyecz Margit, 
Kotormán Barbara és Ungvölgyi János, valamint a Dombszög kft. 
technikai stábja.

Dr. Kulcsár László, a MAGOSZ Békés megyei elnöke emlékező 
szavait követően Gyomaendrőd képviselőtestületének koszorú-
ját Várfi  András polgármester, a gazdakörök koszorúját Dr. Kul-
csár László helyezte el, majd a jelenlevő gyomaendrődi és hunyai 
lakosok, valamint az elszármazottak képviselői az emlékezés vi-
rágaival tisztelegtek, fejet hajtva e korszak áldozatai előtt.

Dr. Varju László
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... elment városunk díszpolgára, 88 éves volt

Fél éve kerestem a le-
hetőséget, hogy interjút 
készítsek vele... 

Amikor egy éve el-
kezdtem ezt a rovatot, 
kimondatlanul is ott volt 
bennem a szándék, hogy 
a sok példamutató riport-
alany közül az idősebb ge-
nerációt vegyem előtérbe 
a sors könyörtelen végre-
hajtó, nem kivételező jel-
lege miatt.

Sajnos erre a szemé-
lyes találkozásra már nem 
került sor. Hónapok során 
többször érdeklődtem 
hogyléte felől, remény-

kedve, hogy végül személyesen tehetem fel kérdéseimet annak 
az embernek, aki - ki merem jelenteni - Gyomaendrőd életében 
talán a legfontosabb szerepet játszotta az elmúlt hatvan évben. 
Méltán nevezhetjük városatyának, városalapítónak sok tekintet-
ben, s sajnos most már nemcsak az ENCI, de ő maga is történe-
lem, ráadásul a legfényesebb lapon bejegyezve neve, munkás-
sága.

Július 10-én kísértük végső nyughelyére az Endrődi Közte-
metőben, család, rokonság, régi munkatársak, ismerősök. A vá-
ros saját halottjának tekintette, a Polgármester úr búcsúzott tőle 
a város nevében.

Egy pillanatra visszarévedek a multba… 

Az Endrődi Cipész Szövetkezet 25 éve - 1947-1972 [előszó 
Sárhegyi András]. c. könyvben, melyet a Békés megyei Nyomda-
ipari Vállalat adott ki 1972-ben.

Felesége, Sárhegyi Andrásné így emlékszik a kezdetekre.
„Édesapámnál tanultam a szakmát, aztán a Dinya-Hegedűs 

cégnél dolgoztam fi am megszületéséig. Férjem is csak hébe-hóba 
dolgozott, muszáj volt valahogy fordítani a sorsunkon. A házassá-
gunk után egy évre kezdtek arról beszélni az endrődi bőriparosok, 
hogy meg kellene alakítani a szövetkezetet.

Férjem odahaza ugyancsak állandóan erről beszélt. Az akarat 
megvalósításának azonban nagy gátja volt. Az, hogy a szövetkezet 
indulásához pénz kellett, az pedig nemcsak nekünk, hanem a töb-
bi jobb életre vágyó szakmabelinek sem volt. Mi magunk is pénzzé 
tettük, amit csak lehetett, hogy aztán végül is mindkettőnk pénze 
egybegyűlt a belépéshez. Megvallom, úgy hittük, hogy utána egy-
ből fordul a sorsunk. De bizony nem így lett. A legnehezebb körül-
mények között kezdtük el a közös munkát úgy, hogy hónapokig 
pénzt, fi zetést nem kaptunk érte. Csak a családosok jutottak időn-
ként némi pénzhez, de akinél, mint nálunk is, két ember dolgozott 
egy családból, ott csak az egyik kaphatott öt forintot hetenként. De 
ezt is csak körülbelül három hónapra az indulástól.

Férjem, aki a szövetkezet elnöke lett a megalakuláskor, meg a 

GYOMAENDRŐDI KRÓNIKA 
- Civil sarok - 

többi vezetőségi tag, három hónapig fi zetés nélkül dolgoztak.”

A fenti könyv előszavában Bandi bácsi mély, megszívlelendő, 
az utókornak is példamutató, gondolatokat fogalmazott meg.

„A huszonöt esztendős működése szövetkezetünknek továbbá 
azért sem csak magunkról szól, mert a mi életünk, cselekvésünk a 
múltban és ma is, mint anyaföldben a növény, szülőfalunkhoz, End-
rődhöz kapcsolódik. Ez a föltétel kötött ide bennünket a sok meg-
próbáltatás ellenére is, szülőföldünk szeretete érlelte meg bennünk 
huszonöt esztendővel ezelőtt az elhatározást, hogy itt kell életle-
hetőséget teremtenünk magunknak, itt kell megalapoznunk a jö-
vőnket, ha mégoly űzött is bennünket a szükség, amely sokaknak 
kezébe adta a vándorbotot.

... ott tartunk, hogy modern üzemrészeinkben, korszerű gépe-
ken közel ezer ember dolgozik, igazolja az alapító tagok jövőbe ve-
tett hitét, és úgy gondolom, tisztelettel tekint ezekre az emberekre 
az iparunkban azóta felnevelkedett új generáció is.

Végül a mi huszonöt esztendőnk azért sem csak magunkról szól, 
mert hiszen szövetkezetünk léte és állandó fejlődése nem csupán 
új színt adott községünknek, hanem végeredményben ipart is te-
remtett itt, középüzemi szinten, olyan történelmi hagyományokra 
alapozva, melyek Endrődöt a múltban közismerten az ország egyik 
legszegényebb, legelesettebb és legkiszolgáltatottabb proletár tele-
pülései közé sorolták. Községünket a felszabadulás előtt állandóan 
vándorló kubikusairól, a nincstelenség miatt állandóan lázongó 
agrárproletárjaink megmozdulásairól, a nevezetes csendőrsortűz-
ről tartották számon. Ma jogosan tölthet el minden endrődit a büsz-
keség – szövetkezeti iparának termékeiről ismert országszerte, sőt a 
külföldi országokban is.

Hogyan értünk el idáig? Mik voltak előrehaladásunk legjellem-
zőbb állomásai?

Milyen nehézségeken kellett keresztül verekedni magunkat az 
alapítást követő legkritikusabb évektől mostanáig - erre próbál 
feleletet adni e könyv. Természetesen mindazt, ami történt e ne-
gyedszázad alatt, lehetetlen csokorba gyűjteni egy ilyen terjedelmű 
kiadványban. Ezért a bemutatás nem is a teljesség igényével ké-
szült. Mégis felöleli - eredeti dokumentumokra támaszkodva - azt 
a negyedszázadot, mely alatt a Minisztertanács Vörös Vándorzász-
lójának elnyeréséig, majd az Ország Kiváló Szövetkezete szintjére 
eljutott nagyszerű kollektívánk.

Ezekkel a gondolatokkal nyújtjuk át e könyvet szövetkezetünk 
tagságának, az alapítóknak; hogy amikor olvassák, forgatják e la-
pokat, idézzék vissza néhány órára a múlt korszakait. És az ifj abb 
generációnak, hogy lássák; mily sok küzdelmes év munkája testesül 
meg mai korszerű, a munka és higiéniai követelményeknek úgyszól-
ván teljesen megfelelő szövetkezetünkben.”

Azóta eltelt több mint negyven év, de ezek a gondolatok ma 
is aktuálisak, újra kell teremteni az ipart a városban.

Talán azért is duplán érződik Bandi bácsi hiánya, mert Gyo-
maendrődnek most a 21. században a jövőt illetően ismét nagy 
szüksége lenne egy Sárhegyi Andrásra, egy ENCI-re, s mindarra, 
amit ezek a fogalmak takarnak, jelentettek jelentenének a tele-
pülésnek.

Nyugodjék békében.

Dr. Varju László

Sárhegyi András



VÁROSUNK2014. augusztus 9

Egészségről-betegségről
A rheumatoid arthritis II.

Kedves Olvasók! Az alábbi cikk az előző folytatásaképp a 
rheumatoid arthritis diagnosztikai módszereibe és ma ismert kezelési 
módozatába ad egy kis betekintést.

A rheumatoid arthritis (RA) diagnózisához laboratóriumi és 
radiológiai vizsgálatokat vehetünk igénybe. Az előbbiek közül dön-
tő a betegségre jellegzetes autoantitest, a rheuma faktor (RF) kimu-
tatása. Az RF azonban a betegségre nem specifi kus, a betegség korai 
fázisában csak az esetek 50-60%-ában lehet kimutatni, előrehala-
dott kórképekben 10-20%-ban hiányozhat. Ugyanakkor az RF más 
betegségekben és állapotokban is előfordul, így más autoimmun és 
krónikus gyulladásos betegségekben, idült bakteriális és acut vírus 
fertőzések esetén, nyirokszervi daganatoknál. Egészségesek esetén 
is 5%-os az RF pozitivitás, míg idősek esetén 10-15%-os pozitivitás 
jellemző. Ebből adódóan az RA-ra jellegzetes tünetek hiányában az 
RF pozitivitás túlértékelése súlyos hiba. Az anti-CCP viszont 95%-
os pontosságot mutat az RA esetén.

A labor paraméterek közül a betegség aktivitását jelzi a gyor-
sult süllyedés (We-Westergreen-érték), az emelkedett CRP és az 
emelkedett fehérvérsejt és vérlemezke szám. Előrehaladott, jelentős 
gyulladásos aktivitást mutató betegségnél vérszegénység alakulhat 
ki, mely azonban vaspótlásra romlik. 

Az ízületekről készült röntgenfelvételeken a legelső, nem spe-
cifi kus elváltozások a kezek és lábak összehasonlító felvételein a 
lágyrész kiszélesedés és az ízület közeli sávos csontritkulás. A be-
tegségre jellemző széli felritkulások a csont szerkezetében később, 
az esetek 60-70%-ában a betegség kezdetétől számított kb. 2 éven 
belül jelennek meg. Ezeket az ujjak alapízületeinél, a kéz-és lábkö-
zépcsontok és az ujjpercek ízesüléseinél kell keresni. MRI vizsgálat-
tal ezek a felritkulások már korábban kimutathatók, bár az eljárás 
költségessége rutinszerű klinikai alkalmazását nem teszi lehetővé.

A porcpusztulást jelző ízületi deformitások már egyértelmű, de 
késői radiológiai jelek. 

Az RA-hoz hasonló panasszal, tünettel, sőt radiológiai és labo-
ratóriumi eltérésekkel társulhat egy sor más mozgásszervi betegség 
is, mint pl. a szisztemás lupus, a vírusok okozta sokízületi gyulla-
dás, a pikkelysömörrel társuló ízületi gyulladás, a köszvény, és a ko-
pásos jellegű ízületi kórképek. 

A betegek többségénél a betegség lefolyása hullámzó, részle-
ges fellángolások és nyugvó szakaszok váltják egymást, miközben 

az ízületek lassan, fokozatosan károsodnak, funkciójuk romlik. A 
betegek 20%-ának tünetei tartósan javulnak, 10%-uk betegsége vi-
szont tartós kezelés mellett is folyamatosan aktív, gyorsan halad az 
ízületek pusztulása felé. Az aktivitás változását klinikai, laborató-
riumi vizsgálati adatok alapján mért paraméterekből képezett be-
tegség aktivitási pontrendszer alapján számszerűsítik szakemberek. 

Az RA kezelésének elsődleges célja a betegség kimenetelének 
javítása és a romlás megelőzése. A 70-es években a kezelés alapja az 
ún. terápiás piramis volt, mely azt jelentette, hogy a betegség kez-
detétől számítva fokozatosan haladtak a szteroidtól az agresszívabb 
bázisterápiás szerek felé. A 90-es évektől kezdve azonban módo-
sulni kezdett az RA terápiája, a betegség aktivitásának megfelelően 
alkalmazható eszköz kiválasztásával.

A beteg terápiás vezetésében fontos maga a beteg, a reumatoló-
gus és a háziorvos együttműködése. A reumatoid arthritises beteg 
kezelése, gondozása komplex feladat, melyben az állapothoz igazo-
dó gyógyszerelést, fi zioterápiát, a megfelelő időben és indikációval 
végzett rheumasebészi beavatkozás, pszichoterápiás vezetés, szoci-
ális támogatás egészíti ki. 

A gyógyszeres kezelés képviselői a tüneti gyulladáscsökken-
tő gyógyszerek, mint a nem-szteroid gyulladáscsökkentő szerek 
(NSAID) és a szteroidok. Az NSAID-ok és a szteroidok hátránya, 
hogy a tüneteket bár csökkentik időlegesen, de az ízületi károsodás 
kivédésére nem képesek, továbbá számos mellékhatásuk van.

A bázisterápiás szerek a betegség lefolyását módosító szerek 
egyes és kombinációs kezelésben egyaránt alkalmazhatók. A ke-
zelési mód megválasztásánál fi gyelembe veszik a beteg aktuális ál-
lapotát és a betegség rendelkezésre álló adatok alapján ismerhető 
kórjóslatát. A bázisterápiás szerek ismert képviselői a methotrexat 
tartalmú Trexan és a lefl unomid hatóanyagú Arava, aranysók, 
chloroquin, cyclosporin stb. Segítségükkel elérhető a betegség 
nyugvó szaka és egy optimális egyensúlyi állapot, de nem védik ki 
biztosan az ízületek késői károsodását, továbbá a bázisterápiás szer 
mellékhatása miatt a beteg lehetséges, hogy nem tolerálja annak 
szedését. Ezek használata esetén is rendszeres klinikai és labor vizs-
gálatokat kell végezni a hatékonyság és a mellékhatások észlelése 
céljából. 

Az immunbetegségek kezelésének legújabb formája az a bioló-
giai terápia, mely az immunrendszer működését modulálja. Ezeket 
a szereket molekuláris biológiai módszerek segítségével állítják elő. 
Az RA terápiájában alkalmazott biologikumok a gyulladásos folya-
matba sejt szinten avatkoznak be. Az ízületi porc leépülését, a gyul-
ladásos folyamatot a betegség kórfolyamatában oki szereppel bíró, 
fehérvérsejtek által termelt ún. citokinek okozzák, a biológiai terá-
piás szerek a kórfolyamat oki tényezőiként ismert citokinek hatását 
blokkolják. Ismert biologikumok az Enbrel, Humira, Remicade és 
a Mabthera. A biologikumok a fentiekben felsorolt szereknél haté-
konyabban csökkentik a gyulladást, gátolják a porc- és csontpusz-
tulást, hosszú távon fékezik a betegség anatómiai előrehaladását. 
Magas áruk miatt akkor kerülnek alkalmazásra a klinikumban, ha 
a hagyományos bázisterápiás szerek nem hatékonyak vagy a beteg 
ezeket a készítményeket nem tudja szedni. 

Forrás: Dr. Poór Gyula: A reumatológia tankönyve Medicina 2008.
Dr. Gömör Béla: Klinikai reumatológia Medicina 2001.

dr. Macsári Judit

 Továbbra is 
sok szeretettel várjuk 

játékos kedvű 
fogadóinkat és fogadókedvű játékosainkat! 

lottózó 

Gyomaendrőd, Fő út 56/1 sz.

Oszlácsné Kati

nyitvatartás: 
hétfő 8-12, 13-17. 
kedd 8-12, 13-17. 
szerda 8-12, 13-18. 

csütörtök 8-12, 13-17.
péntek 8-12, 13-18. 
szombat 8-18. 
vasárnap 9-12

Benke Mária versei
A hazám szeretete…

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

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

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

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

Ha majd eljön a végső időm,
s lelkem visszaveszi a Teremtőm
Hazám földjében nyugszom,
örök álmomat itt alszom…

Ima a könyvekért…

Csodás írás, könyvek, lapok,
ha olvashatok, boldog vagyok.
Gondolatok, szavak jönnek,
lesznek belőlük szép könyvek.

Gyermekkorom imádsága,
Imakönyvbe volt bezárva.
A Biblia tanai bölcsek,
tanításuk előjönnek…

Elgondolom, hogy volt régen.
Ki van a könyvben a képen?
Hús – vér ember gondolata,
Lelkének titkát feltárta…

Imádkozom a könyvekért,
az olvasás öröméért.
A fejlődés lassuljon le,
írjanak az emlékkönyvbe.

A vágyam, hogy olvassanak.
Ezzel utat mutassanak.
Ifj úságnak, kié a jövő.
Adja ezt meg a Teremtő!

Vecsés, 2014. július 8.



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Búcsújárás
Kedves Olvasó!

A búcsújárás és a búcsúk jelentősége a térségünkben is 
növekszik. Egyre többen indulnak el a közeli vagy távolabbi 
helyekre, hogy bűnbocsánatot nyerjenek vagy egyszerűen 
kulturális érdeklődésből látogatják meg a búcsúkat. A val-
lási jellegű utazásokat korunk vallásturizmusnak nevezi és 
az ezzel foglalkozó tudományág a vallásturisztika elneve-
zést kapta. A vallásturizmus jelentősége főleg katolikus, de 
protestáns közegben is emelkedő tendenciát mutat. A val-
lásturizmusban városunk is egyre nagyobb lehetőségeket 
lát, melynek első sikereit a Szent László zarándoklat és a 
megnyert vallásturisztikai pályázat bizonyítja. 

Városunk és a vonzáskörzetébe tartózó templomaink 
búcsúi nagyrészt a nyári időben, június-július hónapban 
vannak. A gyomai Jézus szíve templom és a hunyai Szent 
László templom búcsúit június hónapban ünnepeljük. Egy-
kor a búcsúk nemcsak vallási rendezvények voltak, hanem 
kulturális és gazdasági hatásuk meghatározta a búcsújáró 
helyekhez tartózó települések működését is. 

A búcsúról és a búcsújárás jelentőségéről a további-
akban rövid történeti áttekintést nyújtunk. Bemutatva a 
szavak, fogalmak eredetét és szaktudományi meghatározá-
sát. Remélem sikerül ezzel a rövid ismeretterjesztő írással 
felhívni városunk lakóinak figyelmét a vallásturisztikára és 
annak lehetőségeire.

Búcsújárás 

A búcsú szavunk honfoglalás előtti, ótörök eredetű, a bosa- 
kiürül, megszabadul - származéka. A katolikus egyház szerint 
a búcsú (indulgentia) a már megbocsátott bűnökért járó bünte-
tések megváltása. A búcsúnyerés szigorú feltételekhez kötött: 
keresztség, egyházhoz tartozás, kegyelmi állapot, az előírt ve-
zeklés teljesítése és a búcsú elnyerésének szándéka. 

 A népi vallásosság egyik leglátványosabb és legösszetet-
tebb hagyománya a búcsújáróhelyekre, kegyhelyekre történő 
csoportos zarándoklat, a búcsújárás. Magyarországon már a 
középkorban kialakult a búcsújáróhelyek hálózata, amely a török 
uralom után szerveződött újjá, a barokk vallásosság idején tudott 

kiteljesedni. A búcsújáróhelyek többsége kutak, források, csoda-
tévő szobrok, képek mellett alakult ki, amelyekhez a kegyhely 
élete során számos csodás történet, legenda kapcsolódott. Ezek 
a történetek részben a kegyhely kialakulását magyarázzák, rész-
ben az ott történt csodákat, csodás gyógyulásokat beszélik el. 

A búcsújáróhelyek folklórjához sajátos vallásos szokások tar-
toznak. Ezek a búcsúkról hazavitt emléktárgyak, szentelmények, 
a búcsúfia, a búcsúvásár, az első búcsús fiatalok búcsúkereszt-
sége. 

A búcsújáróhelyek vonzási körzetük alapján lehetnek helyi 
jelentőségűek, amelyeket csak néhány településről látogatnak, 
és lehetnek országos vagy nemzetközi kegyhelyek, amelyeket 
több száz kilométeres körzetből, vagy még messzebbről keres-
nek fel a zarándokok. A középkortól kezdve vannak adatok a 
Magyarországról Európa jelentős zarándokhelyeire: Rómába, 
Compostelába, Aachenbe történő zarándoklatokról. 

A magyarországi kegyhelyek között az utóbbi két évszázad-
ban nagy látogatottságra tett szert többek között Máriapócs, 
Csíksomlyó, Mátraverebély-Szentkút, Máriaradna, Máriabesnyő, 
Máriagyűd, Csatka, Barka, stb. A csoportos búcsújárás a törté-
nelmi körülmények következtében nemzeti zarándoklat jellegét 
öltötte, mint például a csíksomlyói búcsún. Napjainkban a vallási 
élet és a turisztika egymást kiegészítő, alapvetően vallásos célo-
kat szolgáló vállalkozásává vált.

Képillusztráció: Hunyai  búcsú 2014-ben, valamint csíksomlyói búcsú
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

„Gyomai lány vagyok” I.
Boldogult húgom – aki mosonmagyaróvári gimnáziu-

mi tanárnő volt – hagyatékában találtam egy igen érdekes 
pályázatra beadott dolgozatot, melyet húgomnak nyilván 
elbírálás céljából adtak át, másolatban. A dolgozat első 
harmada értékes gyomai helytörténeti, néprajzi és társada-
lomtörténeti adatot tartalmaz. Beszédes önéletrajzi írás, s 
a második, harmadik harmada már az 1945 tavaszán Ga-
rára (Bács-Kiskun megye) történt település, az ottani élet 
rendkívül színes leírása (mint tudjuk, Endrődről, Gyomá-
ról több család települt Garára a háború után). Név nélkül 
adom közre, mert nem szeretnék „személyiségi jogi” kelle-
metlenségekbe keveredni. A szerző-pályázó írását „életrajzi 
regény…”-nek határozta meg.

„Békés megyéből Gyomáról (Gyomaendrőd) szárma-
zom. 

Az anyai nagyszüleim valamikor nagyon gazdagok vol-
tak. A nagyapám nagyon arrogáns büszke ember volt, ret-
tenetesen rossz természettel megáldva. Négy gyermeke 
közül három még tanult ember lett. A legidősebb fi a 1945-ig 
közjegyző volt Gyomán. Mire a legkisebb gyerek is iskolá-
ba járhatott volna, semmijük nem maradt, így iskolába sem 
járhatott, ez volt az édesanyám. Nagyapámnak addigra egy 
kicsi háza volt a Körözs gátoldalban, úgy gondolom, hogy 
gátőrház lehetett. Mindenét elpereskedte. Közjegyző fi a 
szégyellte apját, szóba sem állt vele. A két középső gyere-
kük elköltözött a faluból, csak anyám maradt velük, aki kis-
lány korától kezdve cselédeskedett és így tartotta el szüleit.

Nagyapám a gyomai vasútállomásra járt, az utasok cso-
magjait szállította, ebből éldegéltek.

A nagymama közben teljesen megvakult, munkaképte-
len lett. Így aztán amikor anyám férjhez ment, nagyapám 
mindent elkövetett, hogy szétszedje őket. Pár év múlva kü-
lön mentek, pedig már két gyermek is volt. 

A nagyobbik kislány volt, s az akkori törvények szerint 
az apjával maradt, a fi ú viszont anyámnál, akit aztán nagy-
apám hamarosan lelencbe dugott (megjegyzés: állami ne-
velő intézet).

Édesanyám pár év múlva titokban ismét férjhez ment, 
de ebből is válás lett egy fi úgyermekkel, aki hamarosan a 
testvére mellé lelencbe került. A két fi ú ott tudta meg, hogy 
ők féltestvérek anyai részről.

Édesanyám tovább cselédeskedett, s így volt kenyér-
kereső a háznál. A gyerekekért is fi zetni kellett a lelencbe. 
Nagyapám minden igyekezetét latba vetve egy kereskedő-
nél helyezte el anyámat, aki méterárus, azaz rőfös volt. Na-
gyon jó helye volt anyámnak, mivel szorgalmas volt, nagyon 
szerették. Ehhez a rőföshöz szállította az árut egy felvidéki 
„gyócsostót” (így nevezték a szlovák nyelvterületről az Al-
földre több évszázada lenvászonnal kereskedőket), akinek 
egy fi a és egy lánya volt az anyai nagyanyjánál Mezőkö-
vesden. Megismerkedtek anyámmal és a következő alka-
lommal a gyócsostót itt maradt árujával együtt Gyomán. A 
gyomai kereskedő alkalmazta mint segédet, s aztán ebből 
a szerelemből születtem én, Sz. Irén. Megesküdni nem tud-
tak, mert, édesapám csehszlovák állampolgár volt, s nem 
kapta meg a magyar állampolgárságot. Az én apám leg-
alább olyan makacs volt, mint a nagyapám, s így nem tudta 
őket szétmarni. Nagyszüleim előtt a „csavargó gyócsostót” 
maradt, de apám fütyült az ilyen apróságokra. Anyámmal 
ketten mi voltunk neki mindene. Rajtunk kívül még egy na-
gyon jó barátja volt, Papp Vazul ócskavas kereskedő, az én 

drága jó keresztapám. Aki két szürke lóval hintóba fogva 
vitt engem keresztelésre, mint egy grófkisasszonyt. Nagyon 
szeretett engem. Lakást béreltek szüleim és elkezdték a 
gyerekek összegyűjtését. Apám lánya ott maradt Mezőkö-
vesden a mamánál, de a fi út ide hozta Gyomára, aki már 
tizenöt éves volt. Apám megírhatta neki, hogy annyit beszél-
lek, be nem áll a szám, mert a vonatról leszállva úgy üdvö-
zölt: „szervusz, te kis fecsegi”, aztán ez maradt a nevem 
sokáig. Édesapám aztán minden igyekezetével azon volt, 
hogy anyai részről való bátyáimat is hazahozza a lelencből. 
Ezután egy lábbal hajtható vásári forgónk is volt, de közben 
ment a kereskedés is a rőfös sátorban.

A fi úk nyakukba akasztható ládákból cipőfűzőt, gumi-
cukrot, biztosítótűt, légyfogót árultak. Így jártunk vásárról 
vásárra mind a hatan. Sokat aludtunk kocsiderékban, mert 
általában éccaka mentünk a következők helyre, ahol mire 
kivilágosodott, állni kellett a forgónak.

Én mint kislány nagyon élveztem ezt az életet, az idő-
sebb bátyám nagyon szégyellte és elment egy tanyára in-
kább cselédnek. Ebbe belebuktunk, a forgó el lett adva, a két 
idősebb fi ú iskolába járt, ehhez apám nagyon ragaszkodott, 
s ezután hárman vásározgattunk tovább méteráruval. Mivel 
édesanyám nem járt iskolába, később ez a vásározás sem 
ment úgy, ahogy kellett volna, sokat veszekedtek apámmal. 
Annál a gazdánál laktunk továbbra is, csak kimentünk a ta-
nyára részesnek, tanyásnak. Minden a gazdáé volt, s alku 
szerént részesültünk ebből-abból. Anyám bejárt a gazdáék-
hoz a városba mosni, takarítani. Én is már mindenáron dol-
gozni szerettem volna, és rám bízták a kiscsikót, elnevez-
tem Mukinak és állandóan kockacukorral tömtem. Rámnőtt 
a csikó, és utána egy család méhet kaptam gondozásra, 
mert apám úgy gondolta, hogy amíg a méhcsípésekkel fog-
lalkozom, addig se csacsogok. Lehet, hogy hihetetlen, de 
egyszer sem csíptek meg, s így vígan rosszalkodhattam to-
vább.

Ha rosszalkodtam s a bátyáim üldözőbe vettek, a mé-
hekhez szaladtam, s őket összecsípték a méhek, még a 
konyhába is utánuk mentek. Friss víz volt mindig a méhek 
előtt, s a kis buta fejemmel még a tarlóvirágot (tisztesfű) 
odahordtam nekik a kaptár elé. A fi úkkal együtt játszottam, s 
egyik alkalommal fi ú testvéremmel együtt másztunk fel egy 
fára, hogy nyers tojást megigyuk, mint máskor is tettük, de 
csak egy tojás volt, ezen összevesztünk, s lerúgtam a bá-
tyámat a fáról, csak a keze törött el. A fán maradtam, s apám 
csak este tudott lecsalni, hittem neki, lejöttem és kegyetlenül 
elfenekelt.

Aztán a játék sparheltemhez meguntam a kazaltól horda-
ni a szalmát, és odavittem a kazalhoz, de bizony az egész 
kazal meggyulladt, alig tudták eloltani, nagyon kikaptam is-
mételten.

Másik alkalommal a letetvesedett tyúkokat akarván meg-
menteni – miután szüleim hiába próbálkoztak mindennel – s 
a tyúkól közepén tüzet gyújtottam mindenféle lommal, hogy 
majd én kifüstölöm a tetveket a tyúkokból, s rájuk zártam az 
ajtót. Egy idő után kinyitottam, s amelyik tyúk még nem ájult 
el, az mind rám repült s a tűz belobbant, megint nagy tűz 
lett, riadalom, s apámmal seggreverősdit játszottunk, s én 
megértettem, hogy ezután nagyon jó kislány leszek. 

Ősszel iskolába mentem.”
Közreadja:

Cs. Szabó István
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Szilágyi Ferenc: Petőfi Gyomán
Az 1849. július 31-ikén Segesvárnál elesett költő emlékére

Nyár volt, tüzes, heves
a kasza már szegen
de görbült íve, úgy lehet:
holnapra megint egyenes

Mert jő a hír, és ez a hír gonosz:
Erdély felől reánk tört az orosz,
behívta ellenünk nagy kegyesül
a király; a kasza egyenesül,

mint a derék — — Az izzó ég alatt
a tengeri közt egy szekér haladt,
ekhós; két lova szinte már kidőlve
le-lecsuklik már a szikes, poros földre;

Váltó kéne! Egy torony amoda
a Körös szélén fölfehérlik — Gyoma!
a főtéren a nagy szekér megáll
s róla a szép ifjú fürgén leszáll;

Az ing a nyakán kinyitva, a toll
leng a kalapján, mentéjén zsinór
és indul is már a házba, amelyet
faluházul itt nem oly rég emeltek.

Keresné benn a bírót, a nótárt,
a falu tollát, hogy két kidőlt lovát
leváltassa, hogyha lehet, de menten,
mert neki ott kell lenni
— nem foghatja itt semmi!—
Bemnél, a végső küzdelemben!

Belép, július, szellő se legyint,
a lócán szunnyad a helyi elit;
köszön s elmondja, mint járt a fogat —
kelletlenül a jegyző: — Van irat,

valami papír? — Hát ő előkapja
tiszti könyvét s az asztalra lecsapja —
Ugrik a jegyző: — Bí –bí-bíró uram,
tudja-e kend, előttünk hogy ki van?!

Pattanjon talpra már a szunnyadásból
„Talpra, magyar!” Itt áll Petőfi Sándor!
Szökken a bíró, s az egész elit,

a költőt legott vállra emelik,
szekeréből a jószágot kifogják
s a kocsit maguk az udvarra bevonják

—„Petőfi Sándor?! Nem kettőt, hatot!
s ha kell, akár mindjárt hintót adok!”
kiált a bíró, a szemét törölve
(az álomtól-e, vagy mert kibújt a könnye).

S küldi a kisbírót máris ki a házból:
pergesse a hírt, amely szinte lángol:
itt a községben a János Vitéz,
s a Nemzeti dal atyja: Petőfi Sándor!

A dobszó pereg s öreg, ifjú, gyerek
a községházán percenet alatt,
—még harangot is kongattat a pap—,
s fán ül, kinek helye lenn nem akadt.

Kilép a költő, ingben, az atilláját
ledobta, de a kardja oldalán:
—Hazafiak! Végveszélyben hazánk;
a gyáva király, látván, győz a jog
reánk hozta a cárt, az oroszt!

Haza vagy halál — legyünk földönfutók?
Válasszatok hát újra, magyarok!
Veszélyben minden, mit Igazság s a Jog
másfél év alatt itt megalkotott!

Én is megyek, mert hogy Erdély fölött
láttam úszni nagy véres üstököst;
ott kell lennem, a végső közdelemben
ne törhessen Alföldünkre az ellen,

mert akkor oda a kenyér, a kivívott
népjog! Oda a szánkból a falat!
Fegyverre hát, fel, jó gyomaiak,
fegyverre újra, miránk vár e harc!

Megéljenzék, a bíró odabent
megteríttetett, a lovat míg befogták
éhük és szomjuk csöndesen elolták:
ott volt a kedves fiatal anya
a kisfiúval a szép Júlia.

Két fekete ló prüszkölt kint a rúdnál
(egy nagyot ittak már előbb a kútnál).
Fölkapaszkodtak gyorsan a szekérre
(tüzes szekér, mely Illést vitte égbe?!)

Kizörg az útra, a nép ünnepelé,
s az izzó napban porfelhő aranyban
eltűnt lassan arra, Berény felé — —
fülébe még az „Éljen soká!” harsant

s az „Egy Gondolat” vitte a Vég felé.  
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A Világszabadság költője 1849 
júliusának elején időzött városunk-
ban, Mezőberénybe tartva, rokoná-
hoz, az idős Orlai Petrich Sámuel 
csizmadia mesterhez (a Petőfit is meg-
festő művész, Orlay Petrich Soma 
édesapjához), hogy onnan az erdélyi 
harctérre induljon, hazája védelmére, 
mikor az osztrák császár behívta az 
orosz cár seregét a magyar forradalom 
és szabadságharc leverésére. A Gyo-
mán történteket — a költő elmondása 
alapján— Petrich Sámuel jegyezte le 
kalendáriumába. Ennek nyomán örö-

kítette azt meg városunk vezetősége, mikor 1991. március 15-én 
emléktáblát helyezett el az eseményről a Városháza Szabadság térre 
néző falán (amely korábban a látogatás emlékére a Petőfi tér nevet 
viselte). A bronz domborítást — a gyomai képzőművész, Honti 
Antal alkotását — dr. Szilágyi Ferenc irodalomtörténész, író, váro-
sunk szülötte avatta fel.

Petőfi Gyomán

Már Buda is elesett; Erdélyben dörögnek az ágyúk
s ő indul Bemhez veszni hazája helyett:

Orlai Petrich-nél pihen egyet majd, rokonánál
Békésben, a Berény tárt szivü háza ölén...

Útközben a lovak - nyár volt, s iszonyú ez a hőség -
sorra kidőltek, de lesz valami faluház

ott, a Körös partján Gyoma kéklő tornya tövében,
majd csak akad ló ott, újra cserélni fogat.

Ámde a hőségben lócán szunnyad pilledten a helység
bölcs feje, a jegyző (Csatt vala tán a neve)

s csak lustán biccent - Van-e vajmi papírja az úrnak?
- s hogy belenéz, pattan: - Hej, biró úr, uraim,

tudják, hogy ki van itt? - S a lovát szökkenve kifogják
s vállon hozza magát , éljenezik, s csikaik

míg szerszámozzák, szétküldik a hírt faluszerte
dobszóval: ki van itt! S gyűlik a nép örömest

s a költő, lánggá gyúlván, buzdítja a népet a végső
harcra: e föld a haza, s el ne enyésszen e hon!
Megsüvegelték, s ő indult tova máris amerre

hívta a sorsa. - A vén Orlai hagyta reánk
mindezt úgy, ahogyan elmondá néki a költő.

E helyt jártáról ércbetü szól ragyogón.

Elhangzott 2014. július 25-én Gyomán az új emléktábla felavatásakor.

Békés Megyei Roma Labdarúgó Torna 
és Kulturális Nap

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. 
július 12-én megrendezte a Békés Megyei Roma Labdarúgó Tornát 
és Kulturális Napot. A tervezett eseményt, ami az Endrődi Sportpá-
lyán lett volna, az esős időjárás miatt az esemény előtti napon tel-
jesen át kellett szervezni. Rendezvényünk szombat reggel 9 órakor 
kezdődött a városi sportcsarnokban, ahol Szécsi Zsolt elnök és Várfi  
András polgármester köszöntötték a helyi és a megyéből érkező fo-
cistákat, szurkolókat. Várfi  András polgármester kezdőrúgásával 8 
csapat vett részt a rangadón. Délután 14 órakor a Gyomai Katona 
József Művelődési Központban történt meg az eredményhirdetés, 
ahol az első helyezett Doboz, a második Békés, a harmadik Gyoma-
endrőd (Bosszúállók) csapata lett.

14.30-tól ugyanitt a Művelődési Központban Kulturális Nap 
vette kezdetét, ahol felléptek helyi és vidéki zenészek, így például: 
Puj Ferenc és Puj Éva, Botos János és neje, valamint a Mezőberényi 
Napsugár táncegyüttes. Az este sztárvendége Kis Grófó volt, majd 
ezt követően a Békési Hangulat Band együttes szórakoztatta a kö-
zönséget.

Itt ragadnánk meg az alkalmat, hogy megköszönjük mindazok-
nak a támogatását, akik nélkül ez a nap nem jöhetett volna létre.

Várfi  András polgármester úrnak, Dr. Szonda István Műv. Köz-
pont Igazgatójának, a Roma Polgárjogi Szövetségnek, a Gyomaend-
rődi Fiatalokért Egyesületnek, Poharelec László képviselő úrnak, 
Fülöp Zoltán képviselő úrnak, Vass Ignác úrnak, Fülöp István úr-
nak, Köveskúti Ferenc úrnak, Czikkely Péter úrnak, a Nemzetiségi 
Önkormányzat tagjainak és mindazoknak, akik munkájukkal hoz-
zájárultak a nap sikeres lezajlásához. 

Szécsi Zsolt
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Toldi Balázs visszavonult, felhagy 
az aktív labdarúgással !

A nyár a labdarúgásban „ubor-
kaszezon” a bajnokság végeztével a 
játékosok a rövid, de megérdemelt 
nyári pihenőjüket töltik, megpróbál-
nak regenerálódni és feltöltődni a kö-
vetkező szezon hosszú menetelésére. 
Ilyenkor a vezetők dolgoznak, az eset-
leges távozókat próbálják pótolni, ki-
alakítani az új szezon játékos keretét.

A Gyomaendrődi FC csapatkapitá-
nya, Toldi Balázs már a szezon elején 

jelezte, hogy számára ez lesz az utolsó, a végén befejezi aktív pá-
lyafutását. A rá háruló munkahelyi, társadalmi, családi feladatok 
jelentősen megszaporodtak, már nehezen tudta mindezt össze-
egyeztetni még a sporttal is. A gyomaendrődi labdarúgás sokat 
köszönhet Balázsnak, hosszú pályafutása során sok szép góllal 
örvendeztette meg a közönséget.

Az alábbiakban adjuk közre a vele készült és nemrég megje-
lent riportot, amely a bmsextra.hu oldalon jelent meg.

„Toldi Balázs, a Gyomaendrődi FC csapatkapitánya, aki 33 

esztendősen döntött úgy, hogy eljött az idő, és szögre akaszt-

ja a csukát. Visszavonulásával a megyei amatőr foci egy emb-

lematikus játékossal lesz szegényebb. A Hármas-Körös-parti 

város együttese pedig az egyik legrégebbi, és a mai napig 

az egyik legjobb formának örvendő tagját, mi több vezérét 

veszíti el. Sportszerű életmódjával, az edzéseken, a mérkő-

zéseken, a pályán kívül mutatott magatartásával és hozzá-

állásával Balázs egyfajta etalonként szolgált társainak. Nem 

mellesleg a klubhűség mintaképe is, hiszen a 2000-es tavaszi 

idényt és a 2004/05-ös bajnoki évet leszámítva, végig hű ma-

radt szülővárosa csapatához.

– Ennyi, tényleg vége?

– Annyira felszaporodtak a dolgaim, hogy most úgy érzem, 
igen, be kell fejeznem. Rengeteg teendőm van a munkahelye-
men, polgármester-jelöltként indulok az őszi helyhatósági vá-
lasztásokon, tovább gyarapodik a családom, ráadásul a gyermek-
foci egyesület is sok időt igényel…

– A korod és a formád miatt nyugodtan vállalhattál volna 

még néhány évet! Kizártnak tartod, hogy egyszer még visz-

szatérj?

– Sosem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Ha csökken a fel-
adat, több szabadidőm marad és a mindenkori szakvezetés is 
igényli, akkor bármi elképzelhető, jelenleg azonban nem aktuális 
a kérdés.

– Mióta is focizol?

– Az „őskor óta”… A tréfát félretéve, édesapám ráhatása ré-
vén szerettem meg a sportot, és a labdarúgást, aki elvitt magával 

Toldi Balázs visszavonult, 

felhagy az aktív labdarúgással

a meccsekre. Persze addig sem volt ismeretlen előttem a játék, 
hiszen az utcában vagy húszan bandáztunk, és általában focival 
múlattuk az időt. A Gyomai FC serdülőjében kezdtem kilenc-
venkettőben, Gál Istvánnál. Aztán végig jártam a szamárlétrát. 
A legnagyobb sikert a megye első osztályú aranyérem jelentette 
kilencvenkilencben. Bajnokok lettünk és kipróbálhattuk magunk 
az NB III-ban, bár az az év már nem volt diadalmenet, ezért a ta-
vaszt az Előre ifi jében töltöttem…

– Volt egy rövid orosházi kitérőd is…

– Szerettem volna kipróbálni magam magasabb osztályban is. 
Az OFC akkoriban az NB I B-ben szerepelt, hívott, elfogadtam az 
invitálást, nem bántam meg. A bennmaradásért játszottunk, amit 
teljesítettünk, viszont kaptam egy olyan állásajánlatot Gyoma-
endrődön, amit nem lehetett visszautasítani. Jelenleg is ott van 
a munkahelyem!

– Van arra vonatkozó statisztikád, hogy hány meccsen ját-

szottál, és hány góllal segítetted a csapatot?

– Pontos kimutatásom nincs, de a lejátszott felnőtt mérkő-
zések száma több százra tehető. Szerencsére elkerültek a komo-
lyabb sérülések, ezért teljes bajnoki éveket játszhattam…

– Bizonyára sok emlékezetes meccs is akadt ez idő alatt…

– Tényleg így van, hosszasan sorolhatnám ezeket, a legemlé-
kezetesebb azonban a bajnokavatón elért Mezőhegyes elleni ki-
lenc-nullás sikerünk volt, és nem is feltétlenül az eredmény miatt.

– Mihez kezdesz a felszabaduló időddel?

– Sajnos így se sok marad. Próbálok többet foglalkozni a két-
éves fi ammal, és besegíteni a páromnak, aki második gyerme-
künket várja.

– Átgondoltad már, hogy mit köszönhetsz a focinak?

– Majd minden barátommal a labdarúgás hozott össze. Tulaj-
donképpen az egzisztenciámat is ennek köszönhetem, ezért elég 
sokkal tartozom ennek a sportágnak…

Bakulya Mihály”

A riport a szerző engedélyével jelent meg. 
Lejegyezte: Fülöp Zoltán
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A cseresznye
Egyszer volt, hol nem volt, az ut-

cánkban volt egy hatalmas bőtermő 
cseresznyefa. Naponta jártak erre az 
emberek megcsodálták, roskado-
zott a fa ága a sok érett cseresznye 
alatt… 

A rigók kedvenc helyévé vált, oda 
jártak lakmározni. Örömmel lassítot-
tam a fához érve és gyönyörködtem 
benne, a rigók csodálatos trillákat fü-
tyültek, vitték a kis sárga csőrükben a 
piros cseresznyét. Figyeltem útvona-
lukat, gyorsan berepültek a kertünk-
be, majd egyszer felfedeztem a fész-
kelő helyüket, ahol a rigómama ült 
a fiókákkal és várta a párját a finom 
édes cseresznyével.

Rigópapa rárepült a fészek szé-
lére és adagolta a négy kis éhes 
csőrikének az eleséget, majd megint 
fordult és ez egész nap így ment…

Egyik alkalommal néztem, ahogy terítve van a fa 
alja érett gyümölccsel és nem szedi fel senki, már a mé-
hecskék, darazsak is ott csipegettek…

Elgondolkodtam. Miért ültet valaki gyümölcsfát 
az utcára, ha nem kell neki a finom érett gyümölcs? 
Ahogy ott álldogáltam és figyeltem a zümmögést, egy 
halk kis párbeszédre lettem figyelmes.

Cseresznye Csaba és Cseresznye Csilla testvérek vol-
tak, egy száron lógtak a fán, s beszélgettek.

- Te mit gondolsz – kérdezte Csilla – meddig bírjuk 
még az ágon?

- Nem tudom – válaszolt Csaba elgondolkodva – de 
az biztos, hogy nem akarok eledelül szolgálni…

- Na és, mit akarsz tenni ellene? 
- Majd meglátod.
Ekkor egy rigó közelített Csaba felé, épp belecsí-

pett, de a cseresznye fiú kitátotta a száját és rámordult.
A rigót váratlanul érte ez e hihetetlen dolog, és riad-

tan felrebbent egy felső ágra… Egy ideig várakozott, 
majd ismét próbálkozott feljebb egy másik cseresznyé-
vel, ami nem tiltakozott, így hát letépte, csőrébe vette 
és már repült is a fészkéhez etetni…

- Mit szólsz? – kérdezte büszkén Csaba Csillától, hogy 
elriasztottam a falánk rigót?

- Igen, most sikerült, de mi lesz velünk később?
- Azt nem tudom, de majd mindig kitalálok valamit, 

és túléljük…
Csilla sopánkodott, aggódott a sorsuk miatt…
Egyszer csak feltámadt a szél, fújta a fa ágait, amik 

a sok gyümölcs súlya alatt hajladoztak. A két cseresz-
nye összekapaszkodott és vigyázott, hogy a szél le ne 
szakítsa őket.

A szélvihar elcsendesedett és a házból a gazda a 
feleségével egy létrával, kosarakkal megérkezett, s el-
kezdték szedni a finom érett cseresznyét.

- No látod? – kérdezte Csaba – most mi tévők le-
gyünk?

- Ez sem jobb – mondta szomorúan Csilla – ha leszed-
nek és befőttet készítenek belőlünk, akkor egy üvegbe 

zárva tölthetjük az életünk hátralévő részét…
- Akkor szökjünk meg – indítványozta a fiú cseresz-

nye.
- Jó, de hová?
- Mit tudom én, csak el innen – volt a határozott vá-

lasz…
Rendben, segíts – kérlelte Csilla, gyorsan kell csele-

kednünk…
Addig himbálództak összekapaszkodva, míg lesza-

kadt az az ág, amin lógtak, s elkezd-
tek nagy nehézségek árán gurulni a 
földön…

Egy ideig gurultak kimerülten, s egy 
másik fa alá értek, ahol kilihegték a fá-
radtságukat.

Lihegve megszólalt a lány cseresz-
nye:

- És most, hogyan tovább?
- Azt nem tudom, de ha pihentünk 

egyet, kigondoljuk…
Ahogy a fűben tépelődtek megje-

lent egy kutyus és szimatolni kezdte a 
cseresznyepárt.

- Nem mész innen – kiáltott rá Csa-
ba – tűnés!

Kitátotta a száját és rávicsorgott, a 
kutya ügyet sem vetett rá, otthagyta…

- Látod? – megint bevált a módsze-
rem, vérszomjasnak kell látszanunk és 
akkor nem tudnak bántani.

A lány fészkelődött, mire Csaba 
megkérdezte, hogy mi a baja.

- Nagyon csiklandoz valami, viszketek belül.
- Nahát, ilyet még soha nem hallottam… - válaszolt 

Csaba.
Csilla addig-addig fészkelődött, míg kirepedt és egy 

kukac kandikált ki a mag mellől, kikönyökölt és nevetve 
üdvözölte őket.

- Mi a csuda? – kérdezte a cseresznye fiú – hát te 
meg ki vagy?

- Én a cseresznye kukac vagyok, mikor túlzottan 
megértek, akkor szoktunk belétek költözni, ezért szedik 
le az emberek még idejekorán a cseresznyét, hogy ne 
legyen bennük kukac, vagyis én és a társaim… -

Kényelmesen hátradőlt, a feje alá rakta a két karját 
és nyújtózott egyet.

Csaba álmélkodva kérdezte Csillát:
- Milyen érzés, hogy lakik benned egy kukac?
- Csiklandós.
- Jó, jó, de mégis milyen?
- Nem tudom neked elmondani… olyan.
Ezzel a kukac kimászott és egy szempillantás alatt 

fúrt egy parányi lyukat a Csaba szép fényes piros bur-
kán és belebújt, fészkelődött, csiklandozta.

- No hát, ilyen. – mondta kuncogva a kukac. Jó mi?
- Nem jó, azonnal mássz ki belőlem! – szólította fel 

Cseresznye Csaba a kukacot, aki nem volt ijedős, csi-
nálhatott akármit…

- Ennél még az is jobb lenne, ha befőttbe raknának 
minket – siránkozott Csilla - tudod mit? Menjünk vissza és 
ugorjunk a gazdasszony kosarába…

- Rendben, gyere – válaszolta Csaba, ő is úgy látta, 
hogy nincs más megoldás az életben maradásukra.

Amint a másik fa alá a kosárba értek elvegyültek a 
többiek között, ahol a sok-sok leszedett cseresznye nem 
volt lázadó, csendben várták a befőzésüket.

Így aztán belekerültek egy üvegbe, arra ügyelve, 
hogy ők ketten legalább együtt maradjanak. A télen 
majd a gazda asszony kibontja a családnak és feltálal-
ja őket az ebédhez. 

Hát így ért véget a két kalandor cseresznye történe-
te…

Benke Mária
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Ízes Ízek

Augusztus
Karalábés csirkeszárny

A karalábét kockákra vágjuk és margarinon pár percig pároljuk. Beletesszük 
a csirkeszárnyakat, megsózzuk és kevés vízzel puhára pároljuk. Levéve a tűzről 
behabarjuk (tejfölbe kevert liszttel), felrottyantjuk és petrezselyem zölddel díszít-
ve párolt rizzsel tálaljuk.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

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

 - csövek, szerelvények.
 - hűtőszekrények, 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, SZENT ISTVÁN. U. 61.

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

FAGYAS JÁNOS gyomaendrődi lakos, 
81 éves korában, július 4-én távozott sze-
rettei köréből az Örökkévalóságba. Gyá-
szolják családtagjai, szerettei. Isten adjon 
neki örök nyugalmat.

GONDA PÁLNÉ szül: GIRICZ MÁ-
RIA KAROLIN gyomaendrődi lakos, 89 
éves korában július 4-én adta vissza lelkét 
Teremtőjének. Gyászolják családtagjai, sze-
rettei. Isten őrködjön pihenése felett. 

MALATINSZKY LÁSZLÓ GYÖRGY 
gyomaendrődi lakos, 86-éves korában, jú-
lius 2-án adta vissza lelkét Teremtőjének. 
Gyászolják családtagjai, szerettei. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott. 

PARRAG FERENC, aki Hunyán élt, 
66 éves korában az égi Hazába költözött. 
Gyászolják: felesége, gyermekei, unokái és 
a rokonság.

RAU ÁDÁM CSABA volt hunyai lakos, 
48 éves korában visszatért Teremtőjéhez. 
Temetése lakóhelyén, Tatán volt július 26-
án. Gyászolják: szülei, felesége, gyermekei 
és a rokonok.

SZÖVÉRFI KÁROLY gyomaendrődi 
lakos,70 éves korában június 24-én távo-
zott az Örök Hazába. Gyászolják család-
tagjai, szerettei. Isten fogadja lelkét az Örök 
Hazába.

SZUROVECZ VINCE, aki Hunyán la-
kott 90 évesen szentségekkel megerősítve 
távozott szerettei köréből. Gyászolják: fe-
lesége, gyermekei, unokái, dédunokája és 
a rokonság.

UGRIN JÓZSEFNÉ KATONA IRÉN 
budapesti lakos, 89 éves korában, június 

24-én költözött az Örökkévalóságba. Gyá-
szolják családtagjai, szerettei. Fogadja be 
lelkét az örök Boldogság!

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

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

(Juhász Gyula)

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

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

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

Az endrődi és a hunyai templomban, 
a katolikus szertartás szerint eltemetett 
halottakról 40 évre visszamenőleg, név 
szerint megemlékezünk halálozási évfor-
dulójuk napján.

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

Fényképalbum

Kép a régi Endrődről: a kép bal oldalán Tímár Benedek temetkezési 
vállalata, háttérben a templom

A tehetség a csendes magányban fejlődik, de a jellem a világ árnyéká-
ban.

Rokonlelkeket a látás első pillanata gyémántkötelékkel szokott össze-
fűzni.

Az ember akkor semmisül meg végképp, amikor már nem lát maga 
előtt több célt.

Csak a hiba az, ami rászorul a kormányzat támogatására. Az igazság 
megáll a maga lábán.

Mi nehéz? A titkokat elhallgatni, a szabad időt jól beosztani, a jogta-
lanságot elviselni.

Mihelyt a művész pénzre gondol, elveszti szépérzékét.

Ahogy a fecskék nyáron velünk vannak, a hidegtől űzve viszont eltá-
voznak, ugyanúgy velünk vannak a hamis barátok életünk derűs szakában, 
de mihelyt észreveszik szerencsénk telét, valamennyien elrepülnek.

Vannak szép köntösbe bújtatott ostobaságok, mint ahogy vannak igen 
jól öltözött ostobák.

Azok a hajók a legbiztonságosabbak, amelyek már kikötöttek.

A lelki gonoszság elcsavarja az emberek eszét.

Mindenkiben annyi gőg van, amennyi az eszéből hiányzik.

Élek, hogy meddig, nem tudom.
Meghalok, bár nem akarom.
Megyek, s egész utam titok,
Csoda, hogy jókedvű vagyok.

Gyöngysorok

A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek 
pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.

Tamási Áron
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Kreatív tábor a Kis Bálint Iskolában

Az idei nyári kreatív táborban is sok diák töltött el tartalmas, 
érdekes, alkotó napokat, különösen a kisebb gyermekek körében 
volt népszerű. Palicskáné Szegedi Katalin tanárnő vezetésével el-
sősorban kézműves foglalkozásokon ismerkedtek az érdeklődők a 
különböző technikákkal, de bevezette a gyerekeket a számítógép 
világába is. A könyvtárban életszerűen ismerkedtek az angol nyelv 
rejtelmeivel, Gritta Diana tanárnő gondoskodott a helyzetgyakor-
latokkal egybekötött szituációs játékokról. A dal, a közös éneklés 
sem maradhatott el, Kereki Irén tanítónővel önfeledten énekeltek, 
új játékokat tanultak. A tábori nyár nem múlhat el strandolás nél-
kül. A gyerekek nagy izgalommal várták, hogy lubickolhassanak 
a fürdőben. Élménydús, kellemes napokat töltött együtt pedagó-
gus és diák egyaránt. Köszönjük a nevelők áldozatos munkáját, 
hiszen a nyári szünetük kezdetekor a tábor programjával és a gye-
rekekkel foglalkoztak.

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

A Színfolt Mazsorett Csoport immáron 3. alkalommal rendez-
te meg Hunya Jolán tanárnő vezetésével az együttes junior kor-

osztályának az intenzív felkészülést biztosító tábort. Az öt nap 
nagyon jó hangulatban, vidáman, ugyanakkor kemény tempó-
ban zajlott, hiszen sok mindent kellett teljesíteniük, megtanul-
niuk az utánpótlás mazsoretteknek. Új tánclépések elsajátítása, 
gimnasztikai gyakorlatok, felzárkóztatás, bot – és pompon szer-
technika, új koreográfi ák elkezdése volt a mindennapi program. 
Természetesen beszélgetésre, játékra és fagylaltozásra is jutott 
idő. Köszönöm a gyerekek fegyelmezett, kitartó munkáját, a szü-
lők támogatását. 

Húsz éve alakult meg a Színfolt Mazsorett Csoport! Szeret-
nénk méltóképpen megünnepelni! November 8-án minden 
érdeklődőt szeretettel várunk a Katona József Művelődési Köz-
pontba, ahol az együttes minden csoportja bemutatkozik, az 
alapító tagok is táncolnak, sőt a szülők is táncra kerekednek!

Kezdő mazsoretteknek beiratkozás: szeptember hónap-

ban folyamatosan a következő telefonszámon: 30-374-7152.

Hunya Jolán
Színfolt vezetője

Tábor a Margarétákkal
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Korabeli cikk a Rózsahegyi Színitanodáról. Színházi hetilap 1946. év 18. szám (ára 100 Mp)
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Kedves vásárlóim!
Augusztusi ajánlataim:

• Öntöző szivattyúk, szórófejek
• Öntözőtömlők, csatlakozók
• Faszén, faszéngyújtók
• Vegyszerek, növénytápok
• Rágcsálóirtók, csapdák
• Munkavédelmi bakancsok
• Munkaruhák, védőkesztyűk
• Fóliák, p.p. és műanyag zsákok
• Műanyag hordók, vödrök, kannák
• Festékáruk, ecsetek, festőhengerek
• Szegek, csavarok, kéziszerszámok
• Alu létrák, alu állványok
• Fűnyírók, fűnyíró damilok
• Kutya-macska eledelek

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 

Petrovszki György (volt gyomai és hunyai plébános) gyémántmiséje


