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Törd meg az éhezőnek kenyeredet. (Iz 58,7)

 PÁDUAI SZENT ANTAL 
áldozópap, szerzetes, egyháztanító 

(Ünnepe: június 13.)

1195-ben született Lisszabonban. Is-
koláit a helyi káptalani iskolában kezdte 
meg, koraérett, világos eszű és erősaka-
ratú volt. 15 évesen már ágostonrendi 
kanonok, majd pappá szentelése után fe-

rences szerzetes lett. Remete Szent Antal 
nevét vette fel. 

Franciaországban és Itáliában volt 
vándorprédikátor. Az eretnekek téríté-
sében nagyon eredményes volt. Elsőként 
tanította rendjében rendtársait hittu-
dományra. A romagnai rendtartomány 
főnökségét is rábízták. Pár év Páduában 
apostolkodott egészen haláláig. Tömegek 
hallgatták, főpapok, kereskedők, még 
álruhás banditák is, főképp azonban az 
egyszerű emberek. Antal mindenkit sze-
retett, a gazdagok iránt részvéttel volt, a 
szegényekért azonban minden lehetőt 
megpróbált. Már életében szentként („Il 
Santo”) tisztelték. 

1263-ban felnyitották koporsóját, és 
testét elporladva, de nyelvét épségben 
találták. Temetése napját, a keddi napot 
tisztelői azóta is Szent Antal tiszteletére 
szentelik. 

A koldusok pártfogója, de közbenjá-
rását szokás kérni elveszett tárgyak meg-
találásáért és mindennapi bajokban is. 
Az utasok, szobrászok, agyagmunkások 
és porcelánkészítők védőszentje.

Ma is rendkívül népszerű, nincs ka-
tolikus templom, ahol szobra ne lenne 
megtalálható.

Cikk a 10. oldalon

Szent Antal kenyere
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

előadóestre kíváncsian ültek be az érdeklődők. Az iskola volt és 
jelenlegi tanítványai, kiválóságai szerepeltek egy színpadon édes-
anyjukkal vagy édesapjukkal, akik sok-sok éve tanítanak, nevelnek, 
Gyomaendrőd kulturális életében fontos szerepet töltenek be. Ér-
tékes, szívet melengető mesét, verset, éneket, zenét, néptáncot 
hallhattunk, láthattunk. Magas szintű előadásokban gyönyörköd-
hettünk. Reméljük, lesz folytatása ennek a szép kezdeményezés-
nek, amely Ágostonné Farkas Mária igazgatónő nevéhez fűző-
dik, az ő ötlete nyomán valósult meg az előadóest. Köszönjük a 
fellépőknek áldozatos, magas szintű felkészülésüket, munkájukat, 
és köszönet illeti; Honti Judit, Palicskáné Szegedi Katalin és Gálné 
Juhos Éva tanárnők ízléses dekorációit.

A második napot immáron hagyományosan a Diákönkor-

mányzat szervezte Kónya Márta és Kereki Irén pedagógusok 
segítésével. Kis Bálint – próbával indult a reggel, majd a Diákön-

kormányzat közgyűlésére és a próba értékelésére került sor. Dél-
után, a Családi napon a gyerekek vették birtokukba a színpadot. 
Látványos, vidám, kedves produkciókat mutattak be. Késő délután 
nagy izgalommal várták a kisebb – és nagyobb diákok egyaránt 
az idei Kis Bálint Napok sztárvendégét: Danics Dórát. Köszönet a 
szülőknek, a „Gyermekekért alapítványnak”, az intézmény nevelő-
testületének a szervezést, lebonyolítást, megvalósítást. Színesen 
és szabadon voltunk együtt! Így kerek a világ!

Velünk színes a világ!

Az idei Kis Bálint Napokat június 10-én és 11-én rendezte meg 
az iskola tantestülete és diáksága. Rendhagyó órákkal és népzenei 
koncerttel kezdődött a két napos vidám programsorozat. A Kis Bá-

lint Emlékünnepség helyszíne a Hősök úti iskola udvara volt. Az 
irodalmi színpad és az énekkar szép műsora után koszorúzásra és 
díjátadásra került sor. Kis Bálint Díjat kapott Balla Károlyné tanár-
nő és Kruchió Adrienn 8. b osztályos tanuló. Az Év tanára: Kovács-
né Szabó Mária lett, az Év diákja: Tari Edit 8. c osztályos tanuló, 
az Év szülője díjat pedig: Tariné Varga Edit kapta. Halász István 

– díjban részesültek a III – IV. korcsoportos kézilabdás lányok, akik 
a Kis Bálint Általános Iskola 7-8. osztályos tanulói, edzőjük: Lakatos 
Tibor testnevelő tanár. Gratulálunk a díjazottaknak!

Gyomaendrőd 25 éves évfordulója alkalmából képeslap kiállí-
tást és fotókiállítást rendezett az intézmény a Hősök úti aulában 
Rosza Péter és Hornok Ernő gyűjteményéből. A délután pedig 
valóban színesen, szabadon, változatosan zajlott a gyerekek köré-
ben, hiszen számos programból választhattak. Többek között: íjá-
szat, kenuzás, kötélpálya, táncház, légvár…

Az est a Katona József Művelődési Központba ért több peda-
gógust, diákot, hozzátartozót „…alma a fájától” – gyerek – szülő 

Ágostonné Farkas Mária és Kis Bálint leszármazottja, Kovács Sándor Alma és fája előadóesten: Hunya Jolán és Nyíri Dóra
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hogy miről döntött a Képviselő-testület június hónapban
A Képviselő-testület soron következő ülését 2014. június 26-án 14 

órára hívta össze a polgármester, 28 napirendi pont megtárgyalása cél-
jából. Előtte, június 12-én rendkívüli ülés összehívására is sor került, 
mivel kettő napirendi pont esetében döntést kellett hozni. 

Az EU költségvetési időszakai hét évet foglalnak magukba és a fej-
lesztési programokat minden tagállamnak egyénileg is ki kell dolgoz-
nia a meghatározott célok és irányelvek alapján. A kormányunk által 
kidolgozott Operatív Program (OP) teljesen megreformálja az EU-s 
pénzek lehívásának rendszerét, így a 2014-2020-as időszak leginkább 
támogatott célkitűzése a gazdaságfejlesztés.

Operatív Program az OP aránya 
a teljes 

támogatáshoz 
képest (%)

Területfejlesztési OP (TOP) 16.15%
Gazd. Fejl.-i Innovációs OP (GINOP) 39.40%
Versenyképes Közép-Magyarországi OP (VEKOP) 3.55%
Emberi Erőforrás Fejl. OP. (EFOP) 10.94%
Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP 
(KEHOP)

14.77%

Integrált Közlekedésfejl. OP (IKOP) 13.69%
Koordinációs OP (KOP) 1.50%
Összesen: 100%

A települések szempontjából igen jelentős változás, a Regionális 
Operatív Program (ROP) helyébe lépő TOP program, amelynek nagy 
előnye, hogy a helyi szereplőkön alapuló a  tervezés, illetve sokkal ki-
számíthatóbb a programozás is. 

Elosztása:

Megye EU regionális Fej-
lesztési Alap (M Ft)

EU Szociális Alap
(M Ft)

 Forrás összesen
(M Ft)

Békés 25 685,5 3 088,4 28 773.9

Megye Kistérség Forrás (M Ft)
Békés Szarvasi 2 499,3

A  becsült fejlesztési forrás a települések lakosságszáma alapján 
került felosztásra úgy, hogy a két nagy település gesztusként a rá jutó 
forrás 2 %-áról lemondott a három kistelepülés javára.

2014 május 6-án megjelent kormányhatározat szerint a fejlesztési 
források át lettek dolgozva kistérségi szintről járási szintre, mely sze-
rint Gyomaendrőd Járás 1.5932 milliárd forintot kapott. Az egy főre 
eső forrás 65 236 Ft. Ebből az összegből a lakosság számát fi gyelembe 
véve városunknak 900 219 974 Ft jut fejlesztésekre,  mert a lemondás 
összege a kistelepülések javára 18 371 836 Ft.-ot tesz ki.

A projekt tartalmát tekintve, (bár hosszas vita előzte meg) nem si-
került egyezségre jutni a képviselőknek a rendkívüli ülésen, így a sza-
vazás végül is érvénytelen lett. 

Hasonló sorsra jutott a következő napirendi pont is, amely a helyi 
gazdasági program elkészítését célozta meg. A képviselők túl költsé-
gesnek találták a terv elkészíttetését, valamint nem kívántak vele irányt 
mutatni a következő ciklus képviselőinek sem. 

2014. június 26-iki soron következő ülés tartalmából:

Óvodák nyári nyitva tartása
A közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyá-

ri nyitva tartása, illetve szüneteltetése az alábbiak szerint alakul a 
2013/2014-as tanévben:

Óvoda Nyitva tartás 
szünetel

Helyettesítő óvoda

Vásártéri 
Szivárvány 
óvoda

július 14-től 
augusztus 1-ig

Az óvoda nyitva tartása részleges, 
ezen idő alatt igény szerint 
felügyeletet biztosítanak az 
intézményen belül

Selyem úti 
Gyermekliget 
Óvoda

augusztus 
4-től 20-ig

Az óvoda nyitva tartása részleges, 
ezen idő alatt is tudja fogadni 
azon szülők gyermekeit, akik nem 
tudják megoldani a felügyeletet az 
intézményen belül

Selyem úti 
Gyermekliget 
Óvoda

augusztus 
4-től 
augusztus 
20-ig

Az óvoda nyitva tartása részleges, 
ezen idő alatt is tudja fogadni 
azon szülők gyermekét, akik nem 
tudják megoldani a felügyeletet az 
intézményen belül

Polyákhalmi 
úti Tulipános 
óvoda

július 14-től 
augusztus 
22-ig

Selyem úti Gyermekliget Óvoda

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 
nyári nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

Óvoda Nyitva tartás szünetel
Százszorszép Óvoda - Kossuth út augusztus 18 - augusztus 29
Margaréta Óvoda – Jókai út június 16 - augusztus 15
Csemetekert Óvoda - Blaha út augusztus 18 - augusztus 29
Napsugár Óvoda - Szabadság út június 2 - augusztus 15
Napraforgó Óvoda - Csárdaszállás június 2 - augusztus 29

A képviselő-testület tudomásul vette az óvodák nyári nyitva-tartá-
sának tervezetét

Városi Egészségügyi Intézmény 2014. 
egységes szabadságolásának engedélyezése

A Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezető főorvosa, Dr. 
Torma Éva kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, mely szerint 
kérte, hogy fogadják el, (az elmúlt évek alatt kialakult rendszernek 
megfelelően) az intézmény szabadságolási tervét: 2014. július 28-tól 
2014. augusztus 8-ig, (10 munkanap) illetve 2014. december 18-tól 
december 31-ig (7 munkanap)

A nyári és téli szabadságot követően a rendelés a megszokott rend-
ben folytatódik.

A döntést követően az intézmény eleget tesz a tájékoztatási köte-
lezettségeinek, értesíti a lakosságot, háziorvosokat, ügyeletet, beteg-
szállítót, valamint megszervezi a helyettesítést a szokott partnerekkel. 
(Sürgős esetben központi ügyelet, illetve a Réthy Pál Kórház Rendelő-
intézete látja el a feladatot)

 A képviselő- testület elfogadta az Egészségügyi Intézmény szabad-
ságolási tervét a 2014 évre.

Köztemetők kerítésépítése

Az elmúlt időszakban úgy lakossági kérelem, mint képviselő irá-
nyából is érkezett a köztemetők bekerítésére vonatkozó igény. Mind-
azonáltal, hogy sajnos évről-évre egyre több lopás történik, a temető 
tulajdonosának feladata a kegyeleti méltóság őrzése, aminek része, a 
kerítés, vagy élő sövény telepítése. Mivel a temető területe „különle-
ges terület”, védelme a vagyonvédelmen túl kiterjed a temetői rend, 
temetői erkölcs védelmére is, amely speciális őrzési kötelezettséget te-
remt. A temetők veszélyeztetett objektumnak tekinthetők, és a felelős-
ség mindenért az őrzésre kötelezetté. Nem véletlen tehát, hogy szinte 
minden temetőnek van kötelezően betartandó rendje, aminek része a 
nyitva tartás is. 

A beruházás megvalósítása érdekében ajánlatok lettek bekérve, 
amelyek többféle műszaki tartalommal bírnak. 

Gyomai Köztemető Endrődi Köztemető
Teljes hossz: 1050 m (2db. 6 méte-
res kétszárnyas zárható nagykapu)
150 cm-es drótfonat kerítés
240 cm-es betonoszlop

Teljes hossz: 1110 m (1 db. 6 méte-
res kétszárnyas zárható nagykapu)
150 cm-es drótfonat kerítés
240 cm-es betonoszlop

A felhívásra egy ajánlat érkezett a Gyomaszolg Ipari Parktól, mely-
nek összege összesen: 3.721.925 Ft.

Ugyan, már az elmúlt években is felmerült az igény (a törvényi kö-
telezettségen túl) a beruházás megvalósítására, ennek ellenére a 2014. 
évre sem lett a költségvetésben erre elkülönítve forrás. Két bizottság is 
tárgyalta az előterjesztést, mely szerint a Pénzügyi, Gazdasági, Turiszti-
kai, Ellenőrző, és Közbeszerzési Bizottság nem támogatta a köztemetők 
körbekerítését, a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság pedig annak elhalasztását javasolja, mivel a későbbiekben a 
TOP-ban elkülönített 70 millió forintból patinásabb kerítés készítésére 
lesz lehetőség.

A képviselő-testületi ülésén nem született döntés a véleménykü-
lönbségek miatt, ezért augusztusban újra napirendre tűzi az előterjesz-
tést.

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 egyszobás földszinti lakás eladó. 
Ár megegyezés szerint! Telefonszám: 0620/376-4567

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 Olvasók! A nyári szabadságolások miatt az au-
gusztusi szám előreláthatólag némi késéssel jelenik meg. Szí-
ves megértésüket köszönjük.

Határszemle Gyomaendrődön

„Panem nostrum 
da nobis hodie!” - 
„Add meg nekünk ma 
a minden napi kenye-
rünket!” Várfi  András 
polgármester vezeté-
sével Gyomaendrőd 
önkormányzati kép-
viselői a gazdákkal 
együtt aratás előtti 
határszemlét tartottak. 
Gyomaendrőd város 
nagy szerencséje, hogy 

olyan polgármestere van, aki nem csak szereti, de ismeri, és érti 
is a mezőgazdaságot. A város történelmi múltja és jelene a me-
zőgazdasághoz kötődik, hiszen az emberek nagy része korábban 
is és jelenleg is vagy a mezőgazdaságból él, vagy abban kiegészí-
tő tevékenységet folytat. 

A terv, amit Gyomaendrőd város önkormányzata az öntözés 
területén meg akar valósítani, átfogó, nagyszerű és szakszerű. A 
térségi öntözési mintaprogram 3 500 hektár területen tenné biz-
tonságossá a mezőgazdasági termelést. Várfi  András polgármes-
ter úr elmondta, hogy az öntözési elképzelések megvalósításáról 
nem fognak lemondani. Ugyanakkor meg kellett állapítani azt 
is, hogy az enyhe tél következtében a mezei pocok több békés 
megyei táblában túlzottan elszaporodott, és nem várt módon 
megdézsmálta a termést, helyenként jelentős károkat okozva. 
Ez a jelenség arra fi gyelmezteti a gazdálkodókat, hogy az enyhe 
teleket követő tavaszokon fokozott fi gyelemmel kell megszer-
vezni a szántóföldi növényvédelmet. A jégkárelhárítás is komoly 
feladat. Az aratás kezdetekor, az Úr napja körül gyakori a jégve-
szély, de az idén eddig ez nem sújtott le a földekre. 

Czank Gábor plébános úr Márk könyvéből idézte a Szent 
Evangéliumot a magvetésről. Majd az „Uram Jézus légy velünk, 
mi egyetlen örömünk....” dallama csendült fel, és az új termés 
megáldásával fejeződött be a határszemle az Atya a Fiú és a 
Szentlélek áldásával.

kpe.hu

Megkezdődött Gyomaendrőd turisztikai fejlesztése
Uniós támogatással megkezdődött Gyomaendrőd eddigi legna-

gyobb turisztikai fejlesztése, amely a „Lélekkel a Körösök mentén” cím-
mel a zarándokturizmusra és a Körös ökológiájára épül.

Gyomaendrőd város Önkormányzata 459 millió Ft támogatást 
nyert e célra az Új Széchenyi terv keretében - tudtuk meg az örömhírt 
június 13-án az endrődi Népházban tartott sajtótájékoztatón.

A „Lélekkel a Körösök mentén” című pályázat a város országosan 
egyedülálló természeti és kulturális értékeinek kihasználásával, a zarándok 
turizmus hagyományteremtésével, az ökoturizmus bevonásával egy olyan 
Gyomaendrődöt átfogó komplex turisztikai fejlesztési programot tűzött ki 
célul, ami nem csak a város turisztikai fejlődését indítja meg, hanem hosz-
szútávon a gazdasági fellendülést is megalapozhatja.

A pályázati program fejlesztési elképzelései, Gyomaendrődöt egysé-
ges egészként kezeli, a város teljes területét átfogja, melyet három témakör 
köré csoportosítanak:

Vallási turizmus fejlesztés részeként a Szent Antal Zarándokház az 
Endrődi Népház udvarán található elhagyatott épület átalakításával 21 fő 
elszállásolására lesz alkalmas. Gyomaendrődről 2012-ben első alkalom-
mal indult a Szent László zarándoklat Nagyváradra a Körösök gátjain. A 
zarándokutat a szervezők későbbiekben Zágrábból szeretnék indítani, így 
a Gyomaendrődön megvalósítandó zarándok szálláshely fontos állomása 
lesz a több országon átívelő zarándoklatnak.

A Hantoskerti-holtágon az Erzsébet ligetet a városközponttal össze-
kötő gyalogos híd helyén egy újonnan épített fahíd készül a gyalogosok és 
kerékpárosok számára, mely nyitott galériája révén része lesz a tanösvény-
nek. A híd fő eleme a Szent László-szobor. A híd díszkivilágítása napele-
mes LED-sorral készül. A nyári időszakban, nagy melegben vízpermetező 
berendezés biztosítja a hűsítést a látogatók számára. Itt a holtág partján 
alakítják ki a Szent László szabadidő- és kulturális parkot, amely egyben 
az Erzsébet ligeti tanösvény kiindulópontja is. Itt készül el majd a vízre be-
nyúló kiállítótér pihenőkkel, amely a város kulturális és vallási értékeinek 
bemutatására szolgáló helyszín lesz.

Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása keretében a 
vallási turizmushoz kapcsolódóan a Szent Antal kenyérsütő ház eredeti ál-
lapotában történő helyreállítása. A Szent Antal kenyerének sütőháza olyan 
kulturális emlék, mely a régiónkban, s talán hazánkban is egyedinek ne-
vezhető. A Szent Antal kenyeréhez kötődő szokások, a szegények segítése 
korunkban is fontos, ezért a 21. század elején újra virágzásnak indulhat a 
kultusz, s reméljük lelkisége segít hitét vesztett társadalmunk magára ta-
lálásában.

Ökoturisztikai célú fejlesztésként a pályázati program során a gyomai 
városrészben, a Jókai utcában a volt általános iskola épületben kialakítják a 
Körös Látogatóközpontot, ahol a kiállítótérben a víz kapja a főszerepet az 
„Az esőcsepptől a Körösig” témakörben. Az elsődleges cél, hogy felhívják 
a fi gyelmet a földön egyre fogyó víz rendkívüli fontosságára. Az épület ud-
varán biopiacot alakítanak ki, ahol a helyi kistermelők áruit vásárolhatják 
meg a turisták. A pihenést és a gyermekek kellemes időtöltését az udvaron 
kialakított árnyékolókkal ellátott zöld környezetben pihenőhelyek és ját-
szótér biztosítja. Az udvar kisebb ismeretterjesztő, szórakoztató rendez-
vényeknek is helyet biztosít. A projekt másik attrakciója a Bárka Látogató-
központ nevet viseli. Az új építésű bemutatóközpont az endrődi részen, a 
Templom- zugi holtág partján kap helyet.

A Körös halászati hagyományainak bemutatása mellett a látogatók a 
modern ismeretátadás eszközeivel élményszerűen sajátíthatják el az öko-
lógiai gondolkodást, kiemelt fi gyelmet fordítva a környezetvédelem és a 
természetvédelem fontosságára. A látogatóközpont udvarán kialakított ke-
rengőben szabadtéri kiállítás, életnagyságú pákász tanya, valamint gaszt-
ronómiai sarok is helyet kap. Mindkét épület a beépített megújuló energi-

áknak köszönhetően önfenntartó 
lesz, így hozzájárul a fenntartható 
turizmus kialakításához.

A híd másik oldalán kerül 
kialakításra Erzsébet ligeti tanös-
vény és 15m magas kilátó sétaúttal 
fent a lombkorona magasságában, 
mely a régióban egyedi, új tech-
nológiák, és interaktív szemlél-
tető eszközök révén mutatja be 
a természet értékeit, biztosítja a 
szabadidő élményszerű eltöltését, 
az önálló aktív ismeretszerzést a 
látogatók számára.

A Szent Antal ház felújítás után
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Endrődi híd
Itt születtem, endrődi vagyok.
Szüleim is itt éltek, s a nagyok…
Már volt híd a Hármas-Körösön
művelni a földet átjártunk közösen.

A tehén, a Terka hídon ment csordába,
délután vártuk a híd lábánál csoportba.
Régi kedves gyermekkori emlék
sokszor visszatér mint jelkép…

Olvastam a Kálmán bácsiról írt könyvben,
akkor-tájt csak komppal jártak, s nem könnyen…
A híd felépült 1914-ben az itt lakók örömére,
megkezdte feladatát, hogy összekössön végre.

Most pompás formában megújult a híd.
Az itthoniak örültek, ünnepelték, volt aki sírt.
Megható ünnepségsorozaton adták át,
megtartották, áldással a névadóját…

Szép komoly, erős híd vidd a sok utast
ideátról oda, onnan ideátra, s ne kutasd
mi célból jönnek-mennek az Emberek,
szeresd őket, segítsd, hogy boldogok legyenek…

Isten áldása legyen e hídon örökké
büszke vagyok, hogy ez az ENDRŐDIEKÉ!
Tedd a dolgod évszázadokig szépen,
segítsd az utánunk jövők életét, mint régen…

Vecsés, 2014. június 7.
írta: Benke Mária

Zarándoklat a hunyai Szent László-templom búcsújára

Tízen mondtunk igent Dr. Szonda István felhívására 2014. június 21-
én, arra a zarándoklatra, melynek célja a hunyai Szent László-templom 
búcsúja volt. Szombat reggel öt óra előtt néhány perccel összeállt a kis 
csapat, melynek résztvevői vállalták a megközelítőleg húsz kilométeres 
távolság gyalogszerrel történő megtételét. Czank Gábor atya vezetésével 
indultunk az endrődi Szent Imre-templomtól, hogy érintve az út mentén 
állított kereszteket, emlékezzünk élőkre és elhunytakra, imádkozzunk 
maiakért és régiekért. A Nepomuki Szent János-szobor, Szujó kereszt, 
a Kálvária maradványai, Harnos kereszt, Szent Imre iskola keresztje, 
Kisperesi kereszt, Dinya kereszt és a régi hunyai út Tímár keresztje előtt 
álltunk meg, s időztünk egy-egy ima erejéig. A Harnos keresztnél meg-
lepetés várt, hiszen Harnos Vince és felesége, Bula Ilona invitáltak fi nom 
pogácsára, szendvicsekre, szíverősítő innivalóra. Kisunokájuk keresztelő-
jének napján is fontosnak tartották fogadásunkat a család keresztjénél, 
és szakítottak időt, energiát, hogy megvendégeljenek bennünket. A ked-
ves házaspár meleg szeretetéért így utólag is hálás köszönetet mondok 
valamennyiőnk nevében. 

Előbb a kissé hűvös reggelben, majd a felkelő nap melengető sugara-
inál közeledtünk Hunyához. 

Maga a zarándoklat, egy-egy vallási jelentőségű zarándokhely felke-
resése - adott esetben a templom búcsúja - testet-lelket erősítő „utazás” 
is egyben, amikor a cél elérése mellett fontos, az út alatti tapasztalás, az 
istenkapcsolat elmélyítése. A hosszabb utakon (például Nagyváradra), de 
ezen a néhány órán keresztül is olyan élményt kaphatunk, melyben köze-
lebb juthatunk embertársainkhoz, a természethez és nem utolsósorban 
a Jóistenhez. A kezdeti beszélgetések – a kilométerek növekedésének 
arányában – csendesednek. Ez történt Hunya határához érve, amikor mi 
is kissé porosan, átmelegedve, szűkszavúbban emelgettük lábainkat. Fél 
tíz körül láttuk meg a templom tornyát, úticélunkat. Iványi László atya és 
a gyülekező hívek közül néhányan elénk jöttek, majd bekísértek a temp-
lomba, ahol a Boldogasszony Anyánk eléneklése után nem sokkal meg-
kezdődött a szentmise. Nagy Róbert magyarbánhegyesi plébános - az 
ünnep főpapja – elmélkedésében Szent László életszentségéről beszélt, 
hangsúlyozva a generációk párbeszédének fontosságát, nemzedékek tu-
dásának áthagyományozódását. 

Körmenettel, majd szeretetvendégséggel ért véget az ünnep. A 
templomkert lombos fái alatt hazaiak és vendégek, rokonok, családta-
gok, helyiek és zarándokok találkoztak, beszélgettek. 

E rendhagyó, de hagyományt teremtő zarándoklat végén elbúcsúz-
tunk és köszönetet mondtunk a szerevezőknek, a háttérben jelen levő, 

csendes, de annál lelkesebb segítőknek. 
Hálát adtunk, hogy e napon szép tapasztalatokkal gazdagodhattunk.  

Polányi Éva
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Az év legforróbb hó-
napját, júliust, katolikus 
Anyaszentegyházunk Jé-
zus Szent Vérének szente-
li. Sok egyházközségben 
ilyenkor naponta elimád-
kozzák a Jézus Vére Litá-
niát, és egyéb engesztelő 
ájtatosságokat tartanak az 
értünk kiontott Szent Vér 
tiszteletére. De honnan 
is származik a Szent Vér 
tisztelete Egyházunkban? 
Elsősorban Isten szava, a 
Szentírás az alapja:

„A testem ugyanis 
valóságos étel, s a vérem 
valóságos ital. Aki eszi az 
én testemet és issza az én 
véremet, az bennem ma-
rad, én meg benne.” (Jn 

6,55-56)
„Nem a bakok vagy borjak vérével, hanem saját vérével lépett be 

egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök megváltást szerzett. Ha 
ugyanis a bakok és bikák vére meg az üsző hamva a tisztátalanokra 
hintve külsőleg tisztává teszi őket, mennyivel inkább megtisztítja 
lelkiismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére, aki az örök 
Lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő 
Istennek szolgáljunk. Ezért ő új szövetség közvetítője.” (Zsid 9,12-
15a)

„(…) ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a 
mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben számon 
tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, 
mindnyájunk bírájához, az Istenhez, a tökéletes igazak lelkeihez, az 
új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely 
hathatósabban kiált, mint Ábelé.” (Zsid 12,18-24)

Másrészt pedig Egyházunk kétezer éves története során több 
olyan csodás jelenség, eucharisztikus csoda támasztotta alá a Szent 
Vér kultuszát, amely ma is bátorít minket, mai keresztényeket, hogy 
Jézus Szent Vérét különleges tiszteletünkkel vegyük körül. Ezen 
csodás események során az átváltoztatáskor a bor valóságos vérré 
változott a kehelyben, vagy vércsöppek jelentek meg az átváltoz-
tatott szentostyán, - így adatott jel a Mennyből a kételkedőknek az 
eucharisztikus jelenlét iránt. Ilyen Szent Vér ereklyét őriznek a né-
metországi Walldürn-ben, ahol az átváltoztatás után az oltáron fel-
boruló kehelyből vér folyt az oltárkendőre, s a megfeszített Üdvözí-

JÚLIUSI MISEREND
Endrőd

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

A plébános szabadsága miatt július 2. és 3. hetében nincsenek 
hétköznapi misék sem Endrődön, sem Gyomán.

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

Hunya
A júliusi vasárnapokon 16 óra

hétköznap szerdán és szombaton rózsafüzér 18 órakor

Július: a Szent Vér hónapja

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

tő alakját rajzolta ki; de Szent Vér kegyhely van Magyarországon is, 
a Baranya megyei Bátán, ahol a szentostyán véres csöppek jelentek 
meg. Itt július első vasárnapján, a Szent Vér ünnepén tartanak nagy 
zarándoklatot.

A Szent Vér tisztelete arra tanít bennünket, hogy becsüljük 
meg Jézus értünk hozott véráldozatát. Becsüljük meg azt, hogy 
annyira szeretett bennünket, hogy nem sajnálta a vérét ontani, 
az életét feláldozni érettünk. És igazán megbecsülni akkor tudjuk 
ezt a nagy szeretetet, ha hiteles, imádságos keresztény életünkkel 
méltókká válunk Jézus barátságára... Július hónap legyen jó alka-
lom arra, hogy Jézus Vérét különösen is tiszteletünk központjába 
állítsuk. Jézus Szent Vérének litániája megtalálható a „Hozsanna” 
imakönyvben, a Litániák között.

Jézus Szent Vérének rózsafüzére
A rózsafüzér 7-szer 7 fekete szemet tartalmaz, mint a Hétfájdal-

mas Olvasó.
Bevezetés:
Hiszekegy... Miatyánk... Üdvözlégy (3-szor)...
Üdvözlégy titkok:
1. akinek Szent Vére értünk kiserkedt.
2. akinek Szent Vére értünk elfolyt.
3. akinek Szent Vére értünk kiömlött.

Hetedek:
Miatyánk... Üdvözlégy (7-szer)... Dicsőség...
Üdvözlégy titkok:
1. akinek Szent Vére a körülmetéléskor kiserkedt.
2. akinek Szent Vére az elfogattatás éjszakáján a kínzások 

következtében kiserkedt.
3. akinek Szent Vére a megostorozáskor kifolyt.
4. akinek Szent Vére a tövissel való megkoronázáskor kifolyt.
5. akinek Szent Vére a kereszt hordozásakor vállsebéből kifolyt.
6. akinek Szent Vére a keresztre szegezéskor a földre ömlött.
7. akinek Szent Vére Szívének átdöfésekor a földre ömlött.

Befejezés:
Könyörögjünk! Szűzanyánk! A Szent Vér Anyja! Vegyél körbe 

minket Szent Fiad Vérével, építs védőfalat Szent Fiad Véréből kö-
rénk, hogy ezen a Szent Falon ne tudjon áthatolni a gonosz semmi-
féle támadása. Szent Fiad Vére óvjon, védjen, őrizzen a jobb idők 
érkezéséig. Amen.



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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A 2. századig visszamenő ha-
gyomány nevezi meg a Boldogsá-
gos Szűz Mária szüleit: Annát és 
Joakimot. Ez az úgy nevezett Ja-
kab-ősevangélium elbeszéli, hogy 
mivel nem volt gyermeke, egy férfi 
megakadályozta Anna férjét, Joa-
kimot az áldozat bemutatásában. 
A szégyentől Joakim visszavonult. 
Imával, jótékonykodással, böjttel 
kérték Istent a gyalázatuk elvéte-
lére.

Sok könny, keserűség és várako-
zás után született meg gyermekük, 
Mária. A várva várt gyermeket há-
roméves korában a templom szol-
gálatára ajánlották fel. Szent Joa-

kim tekintélyes idős korban hunyt 
el, Szent Anna és Szűz Mária kar-
jaiban. 

Szent Anna a bányászok, hajó-
sok, anyák, szülő anyák védőszent-
je. Szent Anna Szent Joakimmal 
együtt a házastársak védőszentje 
és segítője.

(Iványi László: 200 éves az 
Endrődi Szent Imre templom

Fotó: Szent Anna az endrődi 
templomból)

SZENT ANNA
a Boldogságos Szűz Mária édesanyja 

ünnepe: július 26.

Egyházközségi vacsora Hunyán

A hunyai egyházközség május 31-én ismét megrendezte az im-
már hagyományosnak nevezhető, tavaszvégi egyházközségi vacso-
ráját a helyi Művelődési Otthonban.

A rendezvény elején Iványi László tb. kanonok, plébános és Pe-
tényi Szilárdné polgármester köszöntötte a megjelenteket, mind-
ketten kihangsúlyozták az esemény közösségépítő jellegét. A kö-
szöntőket követően a hunyai Nyugdíjasklub tagjai léptek színpadra, 
akik színvonalas előadással örvendeztettek meg bennünket, szép 
nóták és szavalatok hangzottak el.

A műsor végére megfőtt az ízletes birkapörkölt, amit ezután fel 
is szolgáltunk kedves vendégeinknek. Az étel nagy tetszést aratott, 
Pintér László gondnokunk ismét jó munkát végzett. A vacsora után 
táncra perdült a társaság, alig fértünk el a parketten, a zenét Iványi 
László és társa szolgáltatta.

Az est fénypontja a tombolasorsolás volt, ahol értékes nyeremé-
nyek leltek gazdára. A sorsolás közben izgalmas és vicces jelenetek 
szemtanúi lehettünk, amelyek tovább fokozták jó hangulatunkat. A 
főnyeremény ismét egy élő bárány volt, melyért köszönetet mon-
dunk a felajánlóknak, Iványi Miklósnak és családjának.

A tombola végén még eljártunk egy utolsó táncot, a zene éjjel 
fél egykor hallgatott el.

A vacsora ismét elérte célját: jókedv, mulatság, beszélgetések, 
viccelődések stb. által tovább épült és erősödött közösségünk. Ez-
úton mondok köszönetet az egyházközségi képviselő-testületnek 
az esemény megszervezéséért, az anyagi támogatóknak felajánlá-
saikért, a vendégeknek pedig a részvételért. Adja Isten, hogy még 
sok ilyen nagyszerű esemény résztvevői lehessünk!

Hegedűs Bence
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„A zene az életem”… 
- mondja,széles mo-

sollyal… miután a XII. 
Bogrács Napja rendez-
vényen az Öregszőlőben 
a lelkes közönség tap-
sa közepette hagyta el a 
színpadot, megalapozva a 
hangulatot Magyar Rózsa 
előadásához. 

Barbóca - ahogy sokan 
nevezik - talán egy későb-
bi előadóművészi nevet 
megelőlegezve neki - szá-
mos helyi rendezvényen 

tűnt fel az utóbbi időben, s egyre többen dicsérik egyedi szép 
hangját, tehetségét. 

A Kner Imre Gimnázium harmadik évfolyamos tanulójával 
a Bogrács fesztivál alkalmával beszélgetünk. Már az újabb be-
mutatkozására készül, ugyanis június 29-én a Hősök terén az 
üldözött magyar gazdák emlékére rendezett ünnepi műsorban 
hallhatjuk ismét.

- Hogyan kezdődött, mióta énekelsz? – kérdezem.

Talán már az óvodában kezdődött, színjátszással, néptánccal, 
évekig táncoltam is, ma is szeretem a mozgást. Aztán nyolcéves ko-
romban a Kiss Bálint Általános Iskolában kezdtem szolfézs órákat 
és zongoraleckéket venni, hét évig intenzíven zongoráztam is.

Sokat köszönhetek Halász Valéria tanárnőnek, a Kállai Fe-
renc Művészeti Iskola fuvolatanárának, illetve Tóth Erika 
operetténekesnek, akik csiszolták énektudásom. Berg Andrea pedig 
a zongoratudásom fejlesztette.

No és anyának, aki kiskoromtól segít, nagy támaszom ebben is, 
mint ahogy mindenben.

Volt egy nagy bécsi zongoránk, azon sokat gyakoroltam.

Kotormánné Hóbel Zsuzsáról van szó, aki Szarvason szüle-
tett, 1981 óta él Gyomaendrődön, ma már nyugdíjas, és sajná-
latosan 2005, férje halála óta egyedül neveli Barbit. Ő is sikeres 
üzletasszony volt, varrodát vezetett, ma is szép ötletes dolgokat 
varr, így a kreativitást, a szépérzéket, a tökéletesség és a minőség 
iránti igényt ő táplálta bele az ifj ú tehetségbe.

GYOMAENDRŐDI KRÓNIKA 
- Civil sarok - Kotormán Barbi

- Szépen énekelsz angolul is, hogy állsz a nyelvekkel, ami már nél-
külözhetetlen a mai világban, az új Európában az érvényesüléshez?

Óvodától kezdve tizennégy éve tanulok angolul, az idén nyelv-
vizsgáztam. Németül is tanulok a gimiben, és talán egyszer még az 
olasz nyelvre is jut időm. Szeretném azt is megtanulni.

- Mi a kedvenc tantárgyad, érdeklődési köröd?

Művészet, rajz. Az ének mellett sokat rajzolok is. Kedvencem 
a földrajz, emelt szintű föcit tanulok. No és a divat… Stylistként is 
segítek fi atalabb gyerekeket, akik keresik önmagukat, és ezzel önbi-
zalmat adok nekik, illetve erősítem önbizalmukat.

Szeretem a gyerekeket, énekeltem, zongoráztam a kisebbeknek 
karácsonyi műsorokban, gyermeknapokon.

- Mikor volt az első fellépésed, és mi történt azóta?

Harmadikban, nyolcévesen Szarvason. Aztán évente egy két al-
kalommal vállalati rendezvényen, nyugdíjas klub ünnepségen.

A Körös TV farsangi, karácsonyi programjában is szerepeltem, 
a Halleluja-t énekeltem.

Később versmondó versenyeken és irodalmi színpadon is sze-
repeltem.

- Hallom, a mozgáskorlátozottak egyesületén belül foglalkozol ki-
sebb gyerekekkel is?

Igen, szeretem a gyerekeket, amint már említettem, szeretek se-
gíteni másokon, az elesettebbeken. Édesanyám is tagja e szervezet-
nek, így kerültem kapcsolatba velük.

- Idén az Adományozás napján szervezett, gyűjtéssel egybekötött 
rendezvényen is énekeltél... mi a további nyári program?

A június végi gazda napi rendezvény után júliusban a Cibere 
gyermeknapon fogok énekelni, és van még egy két fellépés tervben, 
de leginkább görögországi nyaralásra készülök anyával.

- Végül melyek a távolabbi tervek, kialakult már, mi szeretnél len-
ni?

Jövőre érettségi, ez a legfontosabb. Aztán tovább szeretnék ta-
nulni, felsőfokú turisztikai, vendéglátás szakismeretet szerezni. No 
és természetesen az ének-zenével is tovább kívánok foglalkozni, 
hogy ha lehetőségem lesz rá a megyehatáron túl is, netán országo-
san megismerhessenek.

- Ez egészséges önbizalomra vall… Gyomaendrőd sok tehetséges, 
sikeres embert adott már az országnak, akik öregbítik a város hírne-
vét. Mit kívánhatunk? Legyen ezúttal is így.

Dr. Varju László

Június 7-én az Öregszőlőben rendezték 
meg a XII. Bogrács Napját, a Rózsahegyi Alapít-
vány szervezésében.

A főzőversenyre két kategóriában lehetett 
nevezni: paprikás krumpli és egyéb bográcséte-
lek.

A zsűri Lehóczkiné Tímár Irén önkormány-
zati képviselő vezetésével közel ötven ételből 
választhatott a végén.

Egész nap számos, jobbnál jobb program 
szórakoztatta a kikapcsolódni vágyó közönsé-
get, szinte megszakítás nélkül. Helyiek és meg-
hívott vendégművészek, kicsik és nagyok egy-
aránt felléptek. A Tulipános Óvoda, a Rumba TSE 
táncosai, Barbóca, Cibere bohóc, Magyar Rózsa, 
Nyugdíjas Klub énekkara, hogy csak néhányat 

említsek. Nekem személy szerint a Nyugdíjas 
Klub énekesei tetszettek legjobban. Megmutat-
ták, van még mit tanulni az idősebbektől.

Közel hatszáz résztvevő érezhette magát ki-
tűnően reggeltől estig, köztük nem kevés távol 
élő elszármazott is, az Endrődiek Baráti Körének 
hívására. Jó néhány városi civil szervezet, egye-
sület is jelen volt, s külön öröm volt látni a na-
gyon sok gyermeket, hisz ők képviselik a jövőt.

Hogy ki nyert? Az végül nem is volt fontos... 
sokan kaptak elismerő oklevelet, különdíjat és 
természetesen a szokásos első második harma-
dik helyeket is kiosztották, de valójában Gyo-
maendrőd, s benne Öregszőlő nyert ezzel a jó 
hangulatú rendezvénnyel.

Dr. Varju László

Bogrács fesztivál az Öregszőlőben



VÁROSUNK2014. július 9

Pilinszky János: Az egyszerűek imája
(Az Irodalmi oldal cikkéhez, folytatás)

Gyakran halljuk, hogy az olvasó egyszerű emberek kezébe való, 
azoknak az imádsága. Mintha az egyszerűség valami sajnálatos do-
log lenne!

Pedig az igazság épp ennek a fordítottja. Épp ezért a legbonyo-
lultabb intelligencia sem ér sokat, ha magjában nincs ott a lélek 
egyszerűsége, életadó ereje. Az egyszerűséget nemhogy ki kellene 
nőnünk; az egyszerűség kell, hogy életünk legbensőbb programja le-
gyen. Érzékeny erény ez, mint a földben születő csíra. Aki nézegetni 
akarja, sőt mutogatni, termőföldjéből ássa ki, s elpusztítja.

Ennyit az egyszerűségről. De milyen lehet akkor az „egyszerűek 
imádsága”? Valóban egyszerű, de egyszerűségében – s épp abban – 
mélységesen gazdag.

Van benne valami monotónia, ez igaz, de milyen? Szemeivel 
sok mindent példáz. Példázza a pillanatok, az órák, az esztendők, 
az idő múlását, s „bilincsével” az esztendők körforgását is. Testvé-
rien együtt lüktet a mi időnkkel, hűségesen, ahogy nem véletlen, 
hogy a hűségesek szeretik talán legjobban. „Monotóniája” a szív 
„monotóniája”, s a költészet ritmusával rokon. Mégis a hétköznapok 
megszentelésére nincs alkalmasabb az imádságnál, hiszen épp arra 
való, hogy szinte mindig mondhassuk. Megtestesítője az „imádkoz-
zál és dolgozzál”, sőt az „imádkozva élj” parancsának. Aki szereti, 
annak számára „monotóniája” üdítőbb a legtermékenyítőbb csendes 
esőnél.

De az olvasó megfelel az élet másik bensőséges titkának, törvé-
nyének is, hogy az egyszeri sokasodni kíván. Elég a természetre gon-
dolnunk, s beljebb egy lépéssel: a szeretet pazarlására. S ha mindezt 
elfogadtuk és megszerettük benne, akkor megajándékoz tulajdon-
képpeni tartalmával, mely mintegy az emberibe ágyazva közvetíti 
az istenit: az imádság szintjén azt a drámát, mely a misztérium való-
ságszintjén a szentmisében játszódik le (napról napra, óráról órára a 
földi esztendők körforgásában).

*

Panaszaink árulnak el minket. Az életre főként két panaszunk 
van. Egyrészt, hogy unalmas, másrészt hogy nemegyszer elvisel-
hetetlenül hányatott és tragikus. Nos, ha szabad ezt mondanunk, 
az olvasó egyszerre megszentelője az „unalomnak” és a „tragédiá-
nak”. Megvan a lét harmóniájába, csendjébe beavató ereje, mely 
átszőheti legszürkébb perceinket is, de működhet fordítva is, mint a 
sebre rakott borogatás. Tragikus titkaival viszont épp hétköznapjaink 
fenyegető közönyéből kíván fölrázni, vagy épp fordítva: életünk drá-
májában a legnagyobb drámát közvetítve felénk, siet segítségünkre 
a hit, a remény és a szeretet erejével.

Bizony, nem egyszer feledkezünk meg róla, és sajnos, nem egy-
szer veszítjük el életünk során. Pedig az „egyszerű szívek” szakadat-
lanul mondják ezt az „egyszerű imádságot”.

(Új Ember, 1962. október 7.)

Hegedűs Zoltán versei

Tinédzser-kor

Jártuk az erdőt és jártuk a mezőt,
És nélkülünk nem kezdődött el a bál.
Arcunkról tüntettük pattanást, szeplőt,
S …sssuhogott rajtunk a jókedvű nadrág.

Kis-Szabó

A Körös hol tiszta, hol zavaros vize,
Nyugalmas tükre, félénk fodra,
Haragos hulláma és gyilkos örvénye
Tanítottak engem.

Neveltek, hogy mindent és mindenkit
Úgy fogadjak el, amilyen.
És ehhez nekem se nyugalmas tükröt,
Se borító erőt nem adott...
Inkább csak fodrokat.

És úszni tanított. 
Együtt az árral, 
De - újabban már érzem -
Akár az ár ellen is. 

(Mt 28,20)

A tudás szitáján át-átlesve,
keresem az okot és a célt,

s ahogy az évek múlásával megáll az idő,
egymásra csodálkozunk,

rám Ő, Rá én.

Ez sem sikerült – rendel el eleve,
de mindenható gyöngeségét látva én mégis

bűnösen bízok Benne.

Hiszen engem is megváltottál,
szerelmem szemében szolgáltál,
űztél, hogy keressem a napot,

űztél, hogy keressem a bűnbánatot.

Erdők alján, foltos fényben,
faluszélén - városmélyén

alváz alatt fekve,
útszéli pihés liánok száraz ágán,

metál meeting miliőben,
szerető szív fullánkjában,

tűztipró közönyben:
az egész lesipuskás életben

végig velem voltál,
fi gyeltél,

– és már tudom –
segítettél.

Csak hát…
a legnagyobb a legnehezebb!:

a szeretet.

Bűnnel és csalódással szentelsz, Uram,
pedig lehetnék egyszerűen jó.

De a képmás nem lehet mindjárt Képmás,
ezért kaptuk az Időt, és

talán ez lehet minden titkok nyitja is!



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Június 13-án délelőtt az Endrődi Népház konferencia 
termében a „Lélekkel a Körösök mentén”- Turisztikai fejlesz-
tések Gyomaendrődön a vallás és a Körös ökológiája tük-
rében (DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007) című nyertes pályázat 
projektnyitó rendezvényére került sor. A pályázat csaknem 
félmilliárdos támogatást biztosít, a Gyomaendrődön meg-
valósuló vallás- és ökoturisztikai fejlesztéseknek. A vallás-
turisztikai beruházásoknak köszönhetően jelentős számú 
szakrális építmény is megújul városunkban. Az Endrődi 
Népház udvarán álló épületből (egykori Szent Antal ház) 21 
férőhelyes zarándokszálláshelyet alakítanak ki. A közelben 
lévő Szent Antal kenyerének sütőházát, pedig eredeti álla-
potoknak megfelelően fogják felújítani. 

A ma még romos sütőház előtt, aznap délután 17 órára 
gyülekeztek az emberek, hogy Páduai Szent Antal napján, a 
szegények és elesettek védőszentjének ünnepén, emlékez-
zenek meg a szentről és arról az eszméről, mely felépítette 
ezt a házat. A vallási szertartást Czank Gábor plébános vé-
gezte, és jelen volt Iványi László tb. kanonok, hunyai plébá-
nos is. 

Az ünnepség kezdetén Szonda István elmondta, hogy 
hamarosan megújul a ház és a jövő évi Szent Antal-napot 
már az épület újjászületésével fogjuk ünnepelni. A sütőház 
nemcsak szakrális helye lesz a településnek, hanem az 

egymásról való gondolkodás jegyében, olyan programokat 
szerveznek, melyek segítik a település rászorulóit. A ház-
ba visszaépítik a sütőkemencét, ahol a hagyományos kelt 
tészták készítésére tanítják majd a fiatal háziasszonyokat és 
az érdeklődőket. Ebben a kemencében sütik majd meg az 
ünnephez kapcsolódva „szentantalkenyerét”. 

Az idei ünnepségen Czank Gábor plébános a hívek által 
hozott liliomokat megszentelte és a Szent Antal kenyerét is. 
A megszentelt kenyeret szétosztottuk az ünnepség résztve-
vőinek. A Szent Antal sütőháznál tartott megemlékezés után 
ünnepélyes keretek között, indultak a hívők a Szarvasvégi 
temetőbe, ahol a felújított kápolna ünnepi szent miséjére 
került sor. A temető kápolnát Czank Gábor plébános ve-
zetésével újították meg, és Páduai Szent Antal tiszteleté-
re szentelték újra. A kápolna felújítása segíti az újranyitott 
temető használatát. A Szarvasvégi temetőben sokáig nem 
engedélyezték a hatóságok a temetkezést, majd csak 2000 
után megindult változások tették lehetővé, hogy a katolikus 
egyház használhassa a temetőjét. A nagyrészt hagyomá-
nyos sírjelekkel rendelkező temetőkert a régi falusi teme-
tők rendjét mutatja, ezért nagyon fontos ennek védelme és 
megőrzése. A kápolna felújítása és a holtak védőszentje-
ként is számon tartott Páduai Szent Antal oltalmába helye-
zése elősegíti ennek a kulturális értéknek a megőrzését. 

Páduai Szent Antal ünnepén
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

 Halotti búcsúztató Gyomáról 
1862-ből - II.

Életemben mindég kedvelt testvéreim!
Ti hozzátok szólnak vég rebegéseim:
Csapó Judith Kovács Gergelynek özvegye
Benedek, Imre Rebekának hű férje.
Lidia, Tandi Andrásnak élet párja
’Susánna, B. Kováts Gergely* hitves társa
Erzsébeth, Kovács Ferencz élet párjával
Hozzájok tartozó egész családjaikkal. –
Ki úgy igazgatja a’ szív mozdulását!
Mint a hempelygő víz járását, ’s folyását,
Ki tudja hány levél ékesíti a’ fát
Csak az mondhatja meg szívetek jóságát. –
Ennyi jóságot meghálálni ki bírna?
Csak az, kinél felvan az egekben írva!
De Te mondád Uram! hogy aki abból ád
A’ mivel bír, soha hálátlan nem marad. –
Nékem nincsen semmim, miben eltemetnek
Azt sem nevezhetem többé az enyimnek,
Férgeké az, a’ mint magatok tudjátok
Áldásom is másnak szájából halljátok;
De egyeznek ezzel az én kéréseim
Hallgassátok meg hát kedves testvéreim;
Mi a’ keserűség soha ne tudjátok,
Mint harmat úgy szálljon az áldás reátok,
Nevelhessétek fel szívetek magzatját
Házatok ne hagyjon ügye fogyott árvát. –
Ha elértek egykor az élet határra
Emeltessetek fel menny boldogságára. –
* * * * * *
Busongó hitvesem élő testvérei
Ezekhez tartozó minden szív vérei:
Zsófi a, H. Kovács István** élet párja
Sára, Kupai Istvánnak élet társa
Megboldogult Lajos testvére gyermeke
Kovács Lajos Molnár Zsófi ának férje
És Sára B. Molnár István*** hű párjával
Hozzájok tartozó minden rokonokkal. –
A’ rokoni érzet, költsön szeretet
Teheti boldoggá földi életünket
Ezen drága kincset adtátok ti nékem
Mellyért arra kérem Atyám jó Istenem,
Hogy rólatok soha el ne felejtkezzék
Hanem kegyelmével veletek lakozzék. -
Földi áldásiban bőven részeltessen
Ki múlástok után az égbe vezessen. –
* * * * *
Szeretett nászaim és nász asszonyaim!
Ti hozzátok szóllnak búcsúzó szavaim!
Szaniszlai Sándor Hajdú Zsófi ával
Gecsei János hű nőd Arany Sárával
Megbóldugult Szabó Józsefnek özvegye
Szendrei Rebeka s minden szerelmese. –
Oláh István Marjai Juliánnával
V. Kovács Mihály nőd Szabó Rebekával
A’ földi életnek közös sorsa szerént
A’ melly sírba temet gazdagot és szegényt,
Az embernek ígért éveket el érve
Szállok én most alá sírom fenekére. –
Azért jó nászaim! nem kell most sírnotok
Sőt Istenhez szálljon fel hála adástok. –
Hogy addig nyújtotta Isten életemet
Míg felnevelhettem kedves gyermekeimet. –
Kívánom nászaim! míg tart itt pályátok
Az Úr szent áldását szállítsa reátok. –
S végre e mulandó földi szállás helyett
Adjon szentei közt nektek égben helyet.
* * * * *
Kedves jó véreim szeretett rokonok;
Búcsúzó szavammal ti hozzátok szólok
Csapó Gergely s nőd Négyesi Zsuzsánnával
Csapó János Gálos Erzsébeth párjával
Csapó Á. István nőd Gábor Erzsébethtel
Csapó Sándor Bátori Rebeka nőddel

Csapó, Bíró, Kovács nemzetség tagjai
Titeket szóllítnak búcsúzó szavai;
Annyi áldás szálljon e szép rokonságra
Mennyi kívántatik igaz bóldogságra,
Bú felleg az élet egét ne takarja,
Messze távolítsa el azt az Úr Karja,
Hogy főldi éltetek kellemes folyása
Legyen a mennyei boldogság képmása. –
* * * * *
Életében mindég szeretett komái
Ti hozzátok szólnak búcsúzó szavai:
Gábor János Szaniszlai Rebekával
Hozzájok tartozó egész családjával. –
Istenben boldogult Izsó János párja
Bogár Erzsébeth és szerető családja
És G. Bácsi István szerelmeseiddel
E megboldogultnak vég áldását vedd el. –
A’ szent vallás kötött kedvesim hozzátok
Én valék ti nektek szerető komátok. –
Híven szerettük mi az életben egymást
Kiterjesztem tehát reátok az áldást. –
Éljetek boldogul, egész háznépetek
Örömöt jó létet szerezzenek nektek. –
Ha pedig e főldön végzitek a pályát
Nyerjetek a mennyben örökös koronát.  –
* * * * *
Közelről és távolról levő rokonai
Titeket szóllít meg búcsúzó szavával
Kis Dániel neje Csávás Rebekával, Balog
András Fekete Juliánnával, K. Csapó István
nőd Szakács Zsuzsánnával
Közelről és távolról különösen híven szerető
Barátja Fekete Mihály Bíró Zsuzsánna párja,
Igaz barátsággal vonzódtunk egymáshoz
Jussotok van tehát e végső áldáshoz. –
A sok jóságért, mit reám halmozátok
Áldjon meg az Isten szerető Atyátok,
Áldjon meg lelki, testi békességgel
Egykoron pedig majd örök idvességgel. –
Végezetre azok kik meg tiszteltétek
E megbóldogultnak áldását vegyétek:
Jó Istenem! áldd meg minden rokonimat
Barátimat s minden jó akaróimat. –
Óltalmazd veszélytől, bútól, s fájdalomtól,
E főldi életben levő sok viszálytól. –
Deríts rájok áldást hozó esztendőket
Ha boldogul tőltik e földi időket
Akkor majd emeld fel szenteid körébe
Részeltessen a menny fő dicsőségébe. –
* * * * *
Vége már búcsúdnak, menned kell ó halott!
Menned, s elfoglalnod megásatott sírod,
Menj, mi elkísérünk gyászos sírhalmodhoz,
A több már porrá vált elhunyt rokonodhoz. –
Ki fáradt testednek kívánjuk mindnyájan
Pihenjen csendesen a föld ölén lágyan. –
Hű lelked az égi jutalom honában
Vég nélkül örvendjen Isten országában.
1862. Mártzius 25-én”

A halott búcsúztatása a temetési szertartás része. Az udvaron 
az egyházi szertartás után általában a kántortanító búcsúztatta el a 
halottat, az általa költött énekkel. A halott nevében szólal meg egyes 
szám első személyben.  Ékes rigmusokban, énekszóval. A dallam 
ritkán saját költésű, de legtöbbször ismert egyházi ének dallamára 
volt alkalmazva. Életében szeretett komái; a keresztkomák, vagyis 
az oda-vissza értelemben vett keresztszülők. Az elhunyt Papp Zsig-
mond anyai ági dédnagyapja volt.

*B. Kovács – Bódor Kovács
** H. Kovács – Hajós Kovács
*** B. Molnár – Berettyó Molnár

Közreadja: Cs. Szabó István
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Június 7-én befejeződött a 2013-14. 
évi Megyei I. osztályú labdarúgó-baj-
nokság. A Gyomaendrődi FC labdarú-
gói teljesítették az év elején megfogal-
mazott célt, magabiztosan megőrizni a 
Megyei I. osztályú tagságunkat. Az új 
bajnoki idényre új edzővel vágott neki 
a felnőtt csapat. A játékos állományban 
is jelentős változás történt az előző sze-
zonhoz képest, többen abbahagyták az 
aktív játékot, ill. munkahelyi és egyéb 
elfoglaltság miatt távoztak a csapattól. 
Az érkezési oldalon sajnos nem volt ek-

kora a mozgás, kevesebb rutinos játékost sikerült igazolnunk a hi-
ányzók pótlására. A labdarúgócsapatra is jellemző, ami egyébként 
a városra is, fi atal korosztályok hiányoznak a sportból is vidéki vagy 
külföldi munkavállalás miatt. A bajnokság őszi szezonja nehezen in-
dult a csapat számára, mindez már látható volt a felkészülés során 
is, hiszen nehézkesen állt össze a gárda. A szezon közepére azonban 
magára találtak a játékosok, összeszoktak, megértették egymást a 
pályán, és elkezdték a bajnoki pontok gyűjtését. A menet közben 
betervezett pontoktól mindössze hárommal maradt el a csapat. A 
gyenge kezdést így sikerült kijavítani a végére. A hosszú téli szünet 
sem volt gondtalan és zökkenőmentes, ugyanis a nyárhoz hasonló-
an ismét több játékos távozott az egyesülettől. Volt, aki féléves tar-
tózkodás után hagyta el az egyesületet jobb ígéretek reményében. 
Sajnos saját nevelésű fi atalok is távoztak, akiket nagyon sajnáltunk, 
de az amatőr sportnak ez egy sajátos helyzete. Az érkezési oldalon 
megint új játékosokkal kellett a távozókat pótolni, újra kellett ismét 
építeni a csapatot. A tavasz hasonlóra sikerült, mint az ősz, volt egy 
nagyon jó sorozatunk is, másfél hónapig nem kaptunk ki mérkőzé-
sen.

A csapatok szezon végi helyezései:
Felnőtt csapat:
10. Gyomaendrődi FC   30 mérk.  9 győz.  8 dönt.   13 ver.     61-
69     35 pont

U-19 csapat:
14. Gyomaendrődi FC   30 mérk.  8 győz.  2 dönt.   20 ver.     37-
103   26 pont

U-16 csapat:
10. Gyomaendrődi FC   26 mérk.  8 győz.  3 dönt.   15 ver.     58-
83     27 pont

Az utolsó bajnoki mérkőzések eredményei:

2014. 05. 31.     Gyomaendrődi FC – Mezőberényi FC     4 : 3
                          G.: Zsíros P.(2), Werle T.(2)
                          Ifi .:   1 : 2    G.: Kiszely Márk
A találkozó előtt búcsúztatták el a Gyomaendrődi FC vezetői és a 

Baráti Kör tagjai az aktív játéktól visszavonuló Toldi Balázst, aki több 
mint két évtizedes gazdag pályafutást zárt le. 

Az első félidőben bátran kezdtek a vendégek, többet kezde-
ményeztek, de a hazaiak voltak a tervszerűbbek. Különösen a télen 
Berényből igazolt Zsíros akart bizonyítani egykori csapatának, és ez 
olyan jól sikerült neki, hogy húsz perc után az ő két góljával vezettek 
a Körös-partiak. Még fél óra sem telt el, amikor egy gyors ellenak-
ciót követően a rutinos Werle lépett ki a védők közül, és nem hibá-

Véget ért a labdarúgó-bajnokság

Gyöngysorok
Ember számára nem terem na-

gyobb kincs, mint a gondos, józan 
értelem.

Aki jól fi gyel s mindent megért, 
az tud csak lenni tetteiben óvatos.

Az igazság nem tűr meg semmi 
álnokságot, nyíltan szól az embe-
rekhez és éppen ezért népszerűtlen.

Semmi más foglalkozásból 
nem származik olyan átható és 
nyomban jelentkező békeszeretet, 
mint a földművelésből.

Nem az a boldogabb, akit a sze-
rencse minden kegyével elhalmoz, 
hanem az, aki semmiben sem szo-
rul rá.

Ha jól megy sorod, mértékletes 
légy, balsorsban pedig okos.

A műveletlen ember szokása 
másokra panaszkodni, amikor ő 
maga cselekszik helytelenül.

Ne külső szépségeddel tündö-
kölj, hanem tetteid legyenek szé-
pek.

Az biztosítja a város fennmara-
dását, ha valamennyi polgára egy 
akaraton van s nem szerez örömet 
ellenségeinek.

Irigység az, ha valakinek bosz-
szúságot okoz még annak a jó sorsa 
is, aki megérdemli.

Gazdaggá csak a lélek tehet.

Amikor megkérdezték Ariszto-
telésztől, mi az, ami gyorsan elöreg-
szik, így válaszolt: a hála.

zott. Ekkor úgy tűnt, hogy el is dőlt a pontok sorsa. A nehéz hely-
zetben lévő vendégek azonban nem így gondolták, a szünet után 
száznyolcvan fokos fordulatot vett a mérkőzés. A hazaiak, mint egy 
„jóllakott óvodás”, úgy kezdték a félidőt, a vendégek pedig már a ne-
gyedik percben szépítettek az elalvó hazai védelem mellett. A korai 
találat fellelkesítette a berényieket, a házigazdák viszont érthetet-
len módon megzavarodtak. A lejtőn pedig nem volt megállás, a 70. 
percre kiegyenlített a Mezőberény. Már-már mindenki azt a „téli fel-
öltőt” emlegette, amikor a rutinos Werle találata a régi kerékvágásba 
helyezte a mérkőzés menetét. Az utolsó tíz percben még próbálkoz-
tak a vendégek, de már nem volt átütőerő a támadásaikban. Az első 
félidőben nagyszerűen játszó, a másodikban kínlódó hazaiak végül 
hozták a kötelező győzelmet.

2014. 06. 07.  Tótkomlósi TC – Gyomaendrődi FC     2 : 1
                          G.: Toldi B.
                          Ifi .:   3 : 0    G.: --
A komlósi együttes ezen a mérkőzésen az életéért küzdött, hi-

szen csak győzelemmel és a mezőberényi mérkőzés számára ked-
vező alakulása esetén maradhatott a Megyei I. osztályban. E felfo-
kozott hangulatban kezdődött a mérkőzés, már a második percben 
gólt értek el a hazaiak, ami megadta az alaphangot a mérkőzésnek, 
miután egy alapvonalról becenterezett labdát 10 méterről jutatták 
a hálóba. Továbbra is a hazaiak irányították a játékot, helyzetek sora 
maradt kihasználatlanul, a félidő lefújása előtti percben azonban 
fejjel ismét a vendégek kapujába juttatták a labdát. Az első félidő-
ben igen kellemes ellenfélnek bizonyult a gyomaendrődi csapat, 
hiszen gyengén és elképzelés nélkül játszott, látszott rajta, hogy 
számára már nincs tétje a mérkőzésnek. A szünet fordulatot hozott, 
mert a második félidőben átvette az irányítást a vendégcsapat, több 
lehetőséget alakított ki a hazaiak kapuja előtt. A komlós kontrákból 
próbált veszélyeztetni, de az ígéretes lehetőségek kimaradtak. A fél-
idő közepén a hazai játékos kiállítását követően kapuja elé szorult 
az együttes, még inkább izgalmassá vált a közdelem, miután a bú-
csúmeccsét játszó Toldi Balázs egy fejessel szépített. Az utolsó húsz 
percben a hazai védelem állta a gyomaendrődiek rohamait, a máso-
dik kiállítás után viszont már a szerencsére is szüksége volt ahhoz, 
hogy megmentse a bennmaradást érő győzelmet. A nagyobb aka-
rattal küzdő Tótkomlós az első félidei jó játékával megérdemelten 
tartotta otthon a bent maradást érő három pontot.

Fülöp Zoltán
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Egészségről-betegségről
A rheumatoid arthritis

Kedves Olvasók! Ebben a részben kezdődő cikksorozatomban 
szeretném Önökkel jobban megismertetni a gyakrabban előforduló 
reumatológiai kórképek tünettanát, diagnosztikáját és napjainkban 
ismert régebbi és újabb keletű kezelési módozatát.

A cikkemben szeretném bemutatni a rheumatoid arthritis (rö-
vidítése: RA) nevű kórképet, mely ismeretlen eredetű, krónikus 
gyulladásos reumatológiai megbetegedés. Elsősorban az ízülete-
ket támadja meg és vezet lassú pusztulásukhoz, de időnként egyéb 
szervrendszereket is érinthet.

A felnőtt lakosság kb.: 0,5-1%-a érintett. Az egyébként jelleg-
zetes elváltozásokkal járó RA-ra vonatkozó egyértelmű bizonyíté-
kok csak 300-400 évre visszamenőleg állnak rendelkezésre. A nők 
veszélyeztetettebbek, közöttük 2-3-szor gyakrabban fordulhat elő 
a betegség, mint a férfi ak körében. A betegség bármely életkorban 
elkezdődhet. 

Az RA-ra általában a lappangó, sokízületi gyulladásos érintett-
séggel járó kezdet jellemző, de ritkán indulhat egy vagy néhány ízü-
let lázzal kísért acut, hirtelen kezdődő gyulladásával. Néha külön-
böző ízületek átmeneti, nyomtalanul gyógyuló gyulladásával járó, 
ún. palindrom rheumatismus jelentkezése előzi meg kialakulását, 
de az RA lehet a Still betegség kifutási lehetősége is. 

Legelőször a kezek ujjainak alap- ill. középső percei, és a 
csuklók válnak szimmetrikusan duzzadttá, fájdalmassá. Az ujj-
ízületek legvégső percei RA-ban megkíméltek. A lábakon is az 
ujjalapízületek érintettsége jellemző. Akár több órán át tartó reg-
geli ízületi merevség jellemző, a betegek fáradékonyságról, izom-
fájdalmakról, hőemelkedésről, izzadékonyságról számolnak be. A 
nagyobb ízületek érintettsége később jelentkezik. Duzzanat, nyo-
másérzékenység észlelhető, felettük a bőr kissé melegebb tapintatú 
lehet. A hosszantartó betegségben az ízületi tok a krónikus gyulla-
dás miatt zsugorodik, az inak ízülethez viszonyított helyzete meg-
változik és ízületekben tengelyirányú eltéréssel járó deformitások, 
ún. subluxatiok vagy „félfi camok” alakulnak ki. A kézháti izmok 
sorvadnak, az ökölképzés, a fogás a gyulladás, majd az anatómiai 
károsodások következtében korlátozottá válik. A csuklóízület ten-
gelyének az alkarhoz képest tenyéri irányú eltérése alakul ki, oldal-
nézetben puskára tűzött bajonettre emlékeztet; a csuklóízületek te-
rületén csontos összenövések alakulhatnak ki. A csukló gyulladását 
a kézháti feszítő izmok gyulladása kíséri, hosszas fennállása a IV.-V. 
ujjak inának szakadását okozhatja. Az ujjak tenyéri felszínén futó 
hajlító inak gyulladása csomóképződéssel járhat, mely „pattanó 
ujjat” eredményez. (A behajlított ujj aktívan nem, csak passzívan 
„pattanva” egyenesíthető ki.)

A könyökízület krónikus gyulladása és az ízületi tok zsugoro-
dása annak hajlított állapotában való rögzülését eredményezi. A 
vállízületet alkotó izmok egyes inaiban szakadások jöhetnek létre, 
vállízület duzzanat alakul ki a deltaizom területén. Az ínszakadások 
következtében a kar felemelése végül lehetetlenné válik. A csípők 
érintettsége RA-ban viszonylag ritkább. A nagyízületek közül leg-
gyakrabban a térdek gyulladásával találkozhatunk. Az ízületi folya-
dék a krónikus gyulladás miatt felhalmozódik és a térdhajlatban 
tapintható fájdalmas, nyomásérzékeny duzzanatot eredményez, 
az ún. Baker cystat. Régebb óta fennálló gyulladás a térdízületek 
nyújtott állapotban való rögzülésével járó mozgáskorlátozottságát, 
istabillá válását eredményezi. A bokaízületek is gyulladttá, fájdal-
massá válnak, később deformálódnak. A lábon a lábközépcsontok 
fejecsének talpi irányú eltérése alakul ki, kalapácsujj deformitás jön 
létre az I. lábujj alappercében. A hallócsontocskák összecsontosod-
hatnak, mely halláscsökkenéssel jár, más ízületek érintettsége miatt 
rekedtség és rágási fájdalom alakulhat ki. 

Az RA nemcsak az ízületeket érintheti, hanem a betegség ki-

menetelét előnytelenül befolyásoló egyéb szervrendszereket érin-
tő szövődményekkel is járhat. A végtagok feszítő felszínén, leg-
gyakrabban a könyöknél a betegek 20-30%-ánál a bőr alatt ún. 
rheumatoid csomók tapinthatók. A csomó elfolyósodva a bőrön ke-
resztül a felszínre törhet, de sipolynyílások vezethetnek az ízületek 
üregéből vagy a környező nyálkatömlőkből is. Az ujjakon a köröm-
ágy körül érgyulladásra utaló lesiok jelenhetnek meg, a lábszáron 
megjelenő, számos, apró, pontszerű, vöröses bőrelváltozások oka is 
az arteriás érgyulladás. A lábszárfekélyek oka RA-ban általában vé-
nás elégtelenség. A kéz-és lábujjak területén is kialakulhatnak apró 
fekélyek, melyek oka arteriák embólus vagy érelmeszesedés okozta 
elzáródása. Ritkán az arteriák gyulladása vesék, a belek, az agy, szív 
vérellátásnak károsodásához vezet. A betegeknél szteroid kezelés 
nélkül is súlyos csontritkulás alakul ki, a kézcsontok csontsűrűsé-
gének mérését a betegség aktivitásának követésére is ajánlják. Az 
idegrendszeri szövődményekre jellemzőek az alagút vagy más né-
ven kompressziós szindrómák és a perifériás idegek érintettsége. 
Leggyakrabban a carpalis alagút szindrómával találkozunk, mely 
a csuklóízületi gyulladás miatt a csuklóízületi csatornában futó 
medianus nevű ideg nyomása miatt alakul ki és az 1. három kézujj 
zsibbadásával jár. A perifériás idegek érintettségére jellemző a lá-
bakon és a kezeken kesztyű-és zokniszerűen jelentkező zsibbadás, 
fájdalom. A tüdő érintettségére jellemző a száraz mellhártyagyulla-
dás. A mellkasröntgen felvételen a rheumatoid csomókhoz hasonló 
kerekárnyékok jelenhetnek meg, melyeknek diff erenciál diagnosz-
tikai jelentősége is van. Előrehaladottabb betegség a tüdő állomá-
nyában a kötőszövet felszaporodásával járhat, melyet nagyfelbon-
tású CT vizsgálattal lehet pontosan megítélni. Immunszuppresszív 
kezelés alatt nedves mellhártyagyulladás és tüdőgyulladás alakul-
hat ki. Nem ritka a szívburok folyadékképződéssel járó gyulladá-
sa sem. Szemészeti szövődmények között meg kell említeni a má-
sodlagos Sjörgen szindrómát, mely a szem szárazságával, csökkent 
könnytermeléssel jár. Kialakulhat a szem ínhártyájának gyulladása. 
A betegeknél elsősorban a hónaljárokban megnagyobbodott nyi-
rokcsomókat tapinthatunk, melyek szövettani képe a betegségre 
nem specifi kus, elsősorban vérképző szervi betegségektől való el-
különítés céljából érdemes biopsziát venni.

A betegek többségénél a kórlefolyás hullámzó, spontán is rész-
leges fellángoló és nyugvó szakaszok váltják egymást, miközben az 
ízületek fokozatosan károsodnak, funkciójuk romlik. A RA keze-
lésének célja a gyulladás és a fájdalom csökkentésével a betegség 
nyugvó szakaszának elérése, a mozgásszervi funkciók fenntartása, 
a betegség progressziójának megállítása, beleértve az ízületeken kí-
vüli szervi szövődmények megelőzését.

A biológiai terápia az RA és más ízületi gyulladás kezelésében 
valódi áttörést jelent, mert minden korábbi gyógyszernél haté-
konyabban képes csökkenteni a gyulladásos aktivitást, a porc- és 
csontpusztulást, ezáltal hosszú távon fékezi az anatómiai progresz-
sziót, a betegség előrehaladását. 

Forrás: Dr. Gömör Béla: Klinikai Reumatológia Medicina Kiadó, 
2005. 

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



VÁROSUNK 2014. július14

Csókay András: Agysebészet rózsafüzérrel

„Szüntelenül imádkozzatok!” (Tessz 5,17)

Minden valódi ajándék formál, vezet 
minket. Felismerésekhez, mélyebb össze-
függésekhez. 

Ilyen – pünkösdre kapott – ajándékként 
tekintek Csókay András könyvére, mely-
nek középpontjában a „Szüntelenül imád-
kozzatok!” biztatása áll.

Különös lehet, hogy egy világhírű, se-
bészeti módszerei, eredményei alapján mél-

tán elismert orvos a kreativitás alappillérének éppen ezt a Szent Pál-i 
figyelmeztetést állítja.

Különös lehet, elsősorban azoknak, akik a tudományt és a hitet 
összeegyezhetetlennek tartják, akik számára a kézzel foghatatlan, 
szemmel láthatatlan nincs, nem létezik. 

Az pedig teljességgel érthetetlen, hogy operáció előtt, után, vagy 
éppen (folyamatosan) alatta a rózsafüzér mondása, az ima segít az 
emberi találékonyság, probléma-, feladatmegoldó képesség megnyí-
lásában, teret és helyet adva Isten gyógyító tevékenységének, haté-
kony jelenlétének.

Az emberi világ, emberi tekintetek alatti élet törékeny. Kapcso-
latainkat a megfelelés, bizonyítás, verseny, ítélkezés, a múlékony-
változó „felszíni fodrozódása” határozza meg. Különböző érdekek 
mentén. Az Isten felé fordulás lelkiállapot, „egyfajta irányultság”. 
Más megfogalmazásban ez Isten tekintete alatti létezést jelent. 
Csókay doktor szerint „bármit teszek, fél szemmel az Úrra tekintek”. 

A szív Istenhez emelése – az imádság – kitágítja az elme, a tudat 
lehetőségeit, mellyel nagyobb rálátás, más megoldási módok jelen-
nek meg. Az emberi lélek azzal a részével – isteni részével – kerül 
közvetlen kapcsolatba, melynek segítségével Istennel  együttműkö-
dővé, alkotóvá válhat. Fontos tudnunk – mondja –, hogy a tudósok 
csak igazságokat ismernek fel, nem képesek a teremtésre. Hiszen a 
teremtés, a kinyilatkoztatás már befejeződött. 

Mi gazdagítja belső világunkat? – kérdezi. Kultúra, hit, Istennel 
való kapcsolatunk, szeretetkapcsolataink…

Az egyént és így a nemzetet az teszi erőssé, ha el és be tud fogad-
ni, ahogyan Szent István is tette. „Szerencse, hogy ilyen isteni, más 
szóval szeretetkultúrát örököltünk.” 

Isten a szeretet (1Jn 4,6). S a kereszténység egyedülálló a vallá-
sok között, hiszen Isten keresi az embert, azzal hogy beleszületik a 
világba a betlehemi Kisded alakjában. (Barsi Balázs atya) 

Az agykutató számára a fontos felismerések egyike, hogy az 
agyhalott beteg is képes érezni, akinek nincs keringés az agyában, 
akit lélegeztetőgép éltet, de érez, érzékeli az áramló szeretetet. Nem 
az agyában, agyával, hiszen az ugyanolyan szolgáló szerv, mint a 
kéz, máj, szem. Az agyunkban nincs szeretetközpont, vagyis a sze-
retet nem agyhoz, testhez kötött valóság.

De hogyan vált az imádság, a kreativitás egyik alappillérévé 
Csókay András életében?

Einstein szerint „a tudomány a vallás nélkül sánta”. Csókay 

doktort 42 évesen hívta meg a 
Jóisten, tért meg, és tért vissza 
gyermekkori hitéhez. A férfi-, az 
elmeközpontú társadalom logi-
kai válaszokat akar adni egy-egy 
felmerülő kérdésre, logikai úton 
akar eljutni a megoldásokhoz. 
Mindennapi életünkben is így 
van ez, a tudomány területén még 
inkább. 

A szív megnyitása, felemelése 
Istenhez, az ima már másfajta lá-
tást eredményez. A szívünkkel lá-
tást. A kettő együttesen, egymást 
kiegészítve, erősítve tudja megad-
ni a jó válaszokat.

Csókay Andrást 1998-ban az 
tette ismertté, hogy kifejlesztett egy technikát „éralagút-technika” 
néven a súlyos traumás agyduzzanás kezelésére. Lényege, hogy a 
koponyatető eltávolítása után az ereket egy alagúttal védik meg az 
elzáródástól. Nemzetközi hírű lett, s az azóta eltelt évek alatt szün-
telenül bizonyította a magyar kreativitást. Azt, hogy itthoni kör-
nyezetben, szűk anyagi és korlátozott technikai viszonyok között, 
csekély támogatottság mellett is lehet kiemelkedőt alkotni. 

S ebben – keresztény orvosként - nagy szerepet tulajdonít az 
imának, a rózsafüzérnek. Isten tekintete alatt, illetve fél szemmel 
mindig Rá tekintve egyre mélyül kapcsolata az Úrral, ugyanakkor 
érzelmi életének gazdagodásával változik önmagához, embertársai-
hoz való viszonya is. Naponta megtapasztalja, hogy a haldoklókra, 
a bonctermek elhunytjaira – lényegében saját mulandóságára - csak 
Krisztus szenvedésén, halálán és feltámadásán keresztül szabad és 
érdemes tekinteni. Hiteles gyógyítóvá csak akkor lehet, ha a beteg-
gel együttérezve, nagy empátiával, de a fájdalmaikat nem megtart-
va, hanem felajánlva Krisztusnak át tudja adni azt. „… tudatosan 
felvenni a beteg szenvedését, hogy megforgasson, motiváljon, és 
aztán továbbadhassam Krisztusnak”- mondja. A rózsafüzér - orvo-
si munkájában kapott - áldásos hatásáról egy helyütt ezt írta: „A 
műtéti újítás, mely 0,1 mm-re fékezi a 0,4-0,8 mm-es élettani 
kézremegést, melytől minden mikrosebész szenved, természetesen 
rózsafüzér imádság közben jutott az eszembe, és nem akkor, ami-
kor biomechanikai–könyveket vagy egyéb mikrosebészeti cikkeket 
tanulmányoztam a kézremegés csökkentéséről. Egyszerűen a Szűz-
anyával folytatott beszélgetés közben. Döbbenetes újraigazolása 
volt a korábbi megtapasztalásnak. Ráadásként az Orvosi Hetilap 
írásomat újszerűsége miatt Markusovszky-díjjal tüntette ki mint a 
2006-os év egyik legjobb közleményét.”

Csókay András könyvének borítóján a Sixtus-kápolna meny-
nyezetfreskójának részlete látható: Michelangelo Az ember terem-
tése.  A könyv nemcsak a hit és tudomány, de a művészet és a hit 
kapcsolódásának szép példája. „Michelangelo pontos anatómiával 
ábrázolta az emberi agyat Isten alakjában. És ezt ötszáz évig senki 
nem ismerte fel, pedig hány és hány neuroanatómiát ismerő orvos 
látta ezt a freskót! És jött Meshberger professzor, aki felismerte, és 
közölte a világ egyik leghíresebb orvosi tudományos lapjában. […] 
Ez a tudomány és művészet egyesülése a hitben. Mindhárom meg-
található a képen. A hit a kép témája: Isten embert teremtő ereje; a 
tudomány maga az emberi agy, és a kultúra Michelangelo művésze-
te. Sugározza a kreatív gondolat keletkezését.”

Csókay András élete, könyvei, előadásai (interneten elérhetőek) 
tanúságtételek. A keresztény ember, a keresztény orvos hiteles tanú-
ságtétele. Valódi ajándék valamennyiőnknek…

Polányi Éva
(Folytatás: Pilinszky János: Az egyszerűek imája 9. oldal)
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A borissza ember és a kóstolás…

Egyszer a parasztember egy ötliteres bekötött üveg-
ben bort vitt a szomszéd faluba valaki megbízásából a 
barátjának. Útközben találkozott kedves ismerősökkel, 
akik egy lovas szekéren utaztak, megkérdezték, hogy 
hová tart. Ő elmesélte, hogy a vásárban volt, és eladott 
két hízott disznót, majd betért a kocsmába, hogy az 
adás-vételt elrendezzék, no meg, hogy igyanak rá egy 
áldomást. Ekkor a kocsmáros megismerte és kérdezte 
tőle, hogy ugye az ő falujában lakik Jóska, a kovács. 

- Ott hát, persze, miért kérdezi? – kérdezett vissza a 
paraszt.

- Hát csak azért, mert tartozom neki öt liter jóféle vö-
rös borral, és nem tudom, hogyan juttassam el hozzá, 
ugyanis én a kocsmámat nem hagyhatom magára…

- Elviszem én szívesen, ha ideadja.
- Már, hogyne adnám, köszönöm jó ember, hogy 

megteszi ezt a szívességet, nagyon megkönnyebbül-
tem…

Elköszöntek egymástól és a paraszt elindult a szom-
szédos faluba gyalogosan. Nagyon szomjas volt, de 
nem volt nála víz, kacérkodott a bekötött üveggel, de 
a benne lévő bor nem az övé, így hát nem merte ki-
nyitni, csak törölgette a homlokát zsebkendőjével a ka-
lapja alatt, nagyon szomjazott, de nem ivott a borból, 
elvégre becsületes ember volt…

Ekkortájt tűnt fel a lovas kocsi, amin három hasonló-
korú férfiember utazott, látásból ismerte is őket. Meg-
örült nekik, felült a kocsira, most már nem kellett neki 
bandukolni a hosszú fárasztó úton, cipelni az üveget.

A kocsin ülők megkérdezték mi van az üvegben.
- Mi volna, jóféle bor, viszem a kovácsnak, tudják a 

Jóska az, akinek a kocsmáros tartozott vele…
- Nem kóstolhatnám meg? – kérdezte az egyik em-

ber.

- Hááát, nem is tudom, tudja, nem az enyém…
- Nem baj az, csak egy kortyocskát, azt nem veszi 

észre a kovács…
- Nem bánom - mondta a parasztember bizonyta-

lanul, végtére is jó emberek ezek, - gondolta - hiszen 
felvették a kocsijukra…

Átnyújtotta az embernek, aki a szájához emelte és 
meghúzta az üveget, majd nagyot csettintett.

- Ez aztán tényleg jóféle vörös bor, hallja – e?
- Nem tudhatom, ugye én nem kóstoltam – mondta 

kiszáradt torokkal szomjasan a paraszt.
- No, miért nem kóstoljátok meg ti is? – kérdezte a 

többi szekéren utazót és körbeadta a butykost. 
Azok is mind megkóstolták és helyeseltek, hogy mi-

lyen jó testes vörös bor van az üvegben.
A parasztember már nagyon ki volt tikkadva a szom-

júságtól, így hát Ő is úgy döntött, hogy ha már kétszer 
is körbejárt a boros üveg, és mindenki kóstolgatta, ak-
kor ő miért ne tegye? Átvette az üveget, megtörölte az 
inge ujjával az üveg száját és a szájához emelte, majd 
azt mondta:

- No, akkor Isten, Isten! Vagyis egészségükre!
Igen ám, de az üveg teljesen üres volt.
A paraszt csak nézte az üveget, majd a szekéren 

utazókat, megint az üveget és nagy sokára megszólalt:
- Te jó Isten! – Na, hát kentek meg mért nem ittak a 

borból, minek csak kóstolgatták?
Így volt, igaz volt? – mese volt? – soha sem tudjuk 

meg, hogyan is történt…
Benke Mária

A sors…
írta: Benke Mária

Megpróbáltatások, szomorúság,
elkeseredés, tanácstalanság.
A hit, ami ezeken átsegít,
a hit remélni, bízni tanít!
Türelemmel, szeretettel haladok,
a számomra kijelölt úton bandukolok.
Életemben volt már sok bánat, s öröm
a Teremtőmnek ezt mind megköszönöm.
Felismerni, hogy mi a jó döntés
új nap, remény - köszöntés.
Bízni, hogy az Isten megsegít,
s utunkon végig élni tanít!

Vecsés, 2013. július 26.

A rigók
írta: Benke Mária

Minden reggel rigófüttyre ébredünk,
ez a hang, ami felvidítja életünk.
Csodálatos trillák jönnek ki csőrükből,
Nem tudjuk, hogy jön ez pici lényükből.

A háztetőn cifrázzák oly nagyon,
csak állok, s megbabonázva hallgatom.
E korai hangok simogatják lelkemet,
erre már teljesen felébredek.

Kimegyek tornázni a friss levegőre,
Párom még heverészik rendre.
Jó e korai órán elmélkedni a kertbe’
szép érzések költöznek szívembe.

Bemelegítő gyakorlatokat végzek,
hogy ne fájjanak annyira az „évek”
mik nyomják a vállamat nagyon
tornázom, bejáródok, s nem hagyom…

A rigók trillái kísérik tornámat,
boldog vagyok, s megnézem órámat,
hogy mennyi az idő ilyentájt
a vállam az imént még nagyon fájt!

Gyönyörködöm a hajnali csendbe’
kismadarak dalai szólnak rendre,
egy-egy kakas is kukorékol
a kutya is ugat, s egy béka kuruttyol.

Idilli e hajnal, a szellő lágyan simogat,
Én boldogan oda tartom az arcomat.
Csodálatos évszak a tavasz
Igaz kiszámíthatatlan, s ravasz…

2008. június 2.
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Ízes Ízek

Július
Tarka saláta

Karalábét és sárgarépát reszelünk. Kevés sóval és cukorral meghintjük, fi -
nomra vágott petrezselyem zölddel is meghintjük. Főtt tojásoknak a sárgáját cit-
rom levével összedolgozzuk, majd a salátához keverjük. A főtt tojások fehérjéjét 
villával összetörjük és rászórjuk a salátára.

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!

GYURICZA ISTVÁNNÉ szül. 
KNAPCSEK MARGIT, gyomaendrődi 
lakos, életének 94. évében, Egyházunk 
szentségeivel megerősítve június 9-én tá-
vozott gondos szerettei köréből, akik fájó 
szívvel gyászolják. Adj Uram, örök nyugo-
dalmat neki!

HUSZÁR JENŐNÉ szül. HORNOK 
IBOLYA TERÉZIA, gyomaendrődi lakos, 
életének 89. évében, május 31-én távozott 
szerettei köréből. Gyászolják szerettei, 
családtagjai, a boldog Feltámadás remé-
nyében.

KATONA IMRÉNÉ HANYECZ MÁ-
RIA MAGDOLNA hunyai lakos, hosszú 
betegség után június 6-án 69 éves korában 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászol-
ják: férje, gyerekei, unokái és a család.

RAFAEL JENŐ, gyomaendrődi lakos, 
életének 72. évében, május 24-én távozott 
az Örök Hazába. Gyászolja neje, és szere-
tő Családtagjai. Isten adjon neki csendes 
nyugodalmat!

UHRIN JÁNOS, gyomaendrődi lakos, 
életének 93. évében, június 18-án adta 
vissza lelkét Teremtőjének. Gyászolják a 
családja és a rokonai. Irgalmas Jézus, adj 
neki örök nyugodalmat!

†
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

Fényképalbum

Balra: régi Endrőd

Jobbra:
Mária lányok Hunyán
Csuvár Istvánné Bula Irma, Kiszely Im-
réné Tímár Ilus, Farkas Mátyásné Rácz 
Magdi, Szujó Lászlóné Katona Irma

Úrnap Hunyán, 1962-ben
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Kirándulások

Iskolánk tanulói tanulmányi kirándulásaikon, korosztálytól függően, 
egyre messzebbre merészkedtek, hogy ismerkedjenek szép hazánk látni-
valóival. Busszal, vonattal, kerékpárral látogattak el a Bónom-zugba, Dé-
vaványára, Szarvasra, Békéscsabára, Ópusztaszerre, Poroszlóra, Parádra és 
Budapestre. A közös élmények és tapasztalatok jól hasznosíthatók a taní-
tás során.  

Történelem verseny

Iskolánkból ebben a tanévben is több tanuló vett részt a TIT Körösök 
Vidéke Egyesület levelezős történelem versenyén. Az öt forduló után öt 
tanulót hívtak meg a megyei döntőre. A Békéscsabán rendezett versenyen 
az ötödikesek versenyében Veress Hunor 2., Nemes Ágota 7. lett. Vaszkó 
Ágnes hetedikes tanuló 5. helyezést ért el, a nyolcadik osztályosok között 
Varju Tamás 3. míg Roszik László 7. lett.

Tíz éves a Lengyelországi testvérkapcsolat

Iskolánk immár tíz éve ápol testvériskolai kapcsolatot a lengyelországi 
Pilzno város gimnáziumával. Az idén is nagy örömmel és izgalommal fo-
gadtuk négy napra szóló meghívásukat. A jutalomnak tekinthető utazás 
résztvevőit nyelvvizsgásaink, illetve az angol nyelvben jeleskedő tanulók 
közül választottuk ki. A csapat tagjai Burai Éva 8.a, Giricz Laura, Nagy Dóra, 
Roszik László, James Lucas Lancaster és Varju Tamás 8.b osztályos tanulók 
voltak.

Május 22-én indultunk útnak, és nyolc óra utazás után érkeztünk meg 
Pilznoba. A lengyel iskola vezetése és tanulói nagy szeretettel fogadtak 
bennünket, a családok is sokat készültek tanulóink fogadására. Az esti kö-
zös sportolás közel hozta egymáshoz a gyerekeket és lehetőséget adott 
az első nyelvi nehézségek leküzdésére. Pénteken közös kirándulásra men-
tünk Inwałdba és Auschwitzba. Inwałdban több mint 4,5 hektáros terü-
leten a világ több mint 50 legismertebb épületének modelljeit láthattuk 
1:25 méretarányban. Megtalálható itt többek között a római Colosseum, 
a pisai ferde torony, a Szabadság-szobor, a kínai nagy fal, az Eiff el-torony 
és a Fehér Ház is.

Az időben is utazhattunk, amikor egy középkori lengyel város minden-
napjaiba csöppentünk. Ezen kívül kipróbálhattuk a vidámpark számos já-
tékát és látnivalóját is, közülük a legnépszerűbbnek az 5D mozi bizonyult. 
Ezt követően Auschwitzba látogattunk. Az Auschwitz-Birkenau Állami 
Múzeum felkavaró úti cél. Mindenkit megérintettek az ott látottak és hal-
lottak, a II. világháború borzalmait tényszerűen bemutató kiállítások nagy 
hatással voltak ránk.

A szombati nap során megtekintettük vendéglátóink gyönyörű, mo-
dern iskoláját, bejártuk a jól felszerelt tantermeket és játszhattunk a ha-
talmas tornacsarnokban is. A tízéves kapcsolat alkalmából az iskola igaz-
gatónője köszöntött bennünket és rövid prezentációban elevenítette fel 
az elmúlt évek legszebb közös pillanatait. Délután ellátogattunk a pilznoi 
Csülök-fesztiválra, ahol megnéztük testvériskolánk tanulóinak műsorát, 
valamint megkóstolhattuk a méltán híres golonkát. Nagy örömünkre, és 
még nagyobb meglepetésünkre magyar és lengyel nyelven is köszöntöt-
ték kis csapatunkat a fesztivál szervezői.

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
A vasárnap a készülődés, vásárlás, városnézés jegyében telt. Az ebé-

det követően hosszas búcsúzkodás után indultunk haza. Útközben sokáig 
sorolgattuk élményeinket és a testvérdiákokkal szövődött barátságok em-
lékeit. Gyorsan eltelt ez a négy nap, de június végén ismét találkozhatunk, 
mivel ekkor lengyel barátaink látogatnak hozzánk.

Ballagás

45 nyolcadikos ballagott végig a szépen feldíszített tantermeken, majd 
elköszöntek az iskolától, s ezzel lezárult életük első szakasza, a gondtalan 
gyermekkor világa. Magukkal vitték az őszi túrák, tátikák, közös ünnepek, 
kirándulások, Rózsahegyi Napok sok szép emlékét, hogy szeptembertől 
másik iskolában, új közösségben folytassák tanulmányaikat. 

Az ünnepeltektől elköszönt Várfi  András polgármester és Kepenyes 
András tankerületi igazgató. Farkas Zoltánné Marcus Aurelius római csá-
szár soraival bocsátotta útra a ballagókat:

„Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, az emberileg lehetetlen.
Inkább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehetséges és megszokott, azt te 

is elérheted!”
Az ünnepségen Szujó Róbert és Roszik László kapta meg a Gergely 

diák-díjat.

Évzáró

373 rózsahegyis diák zárta eredményesen a tanévet. Kitűnő tanulmá-
nyi eredményt értek el negyvenhatan, közülük 31 alsó tagozatos, 14 felső 
tagozatos és 1 csárdaszállási tanuló. Ők oklevelet és fürdőbelépőt kaptak. 
Jó tanuló, jó sportoló díjat Soczó Rebeka, Nemes Ágota, Veress Hunor, Dá-
vid Adrienn, Nedró Balázs és Gyetvai Máté kapott. 

A nagylaposi Birka Csárda rajzpályázatának díját Meszlényi Jázmin és 
Horvát Fanni vette át Csákvári Katalintól.

Az iskolai életről további információkat és képeket találnak az iskola 
honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu 

Diákjaink lengyel vendéglátóikkal a pilznoi iskola előtt

Az évzárón Burai Lénárd a szünidő örömeiről mondott verset

Gergely diák-díjat kapott Szujó Róbert és Roszik László
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

Kalandozás a Steigervald-Tanyán

Május végén egy szép napsütéses napon ellátogattunk a 
Gyulától 15 km-re található lovastanyára, amely természet-
védelmi területté van nyilvánítva. Miután megérkeztünk, 
megtekintettük a Tanyamúzeumot, melynek különlegessége, 
hogy a gyulai parasztok önkéntes adományaiból jött létre. A 
múzeum 14 terme hűen tükrözi a régi paraszti világot. Cso-
dálattal néztük a korabeli használati tárgyakat. Ezt követően 
lovaskocsival megtekintettük a környékbeli pusztát és az ott 
szabadon élő állatokat. Lehetőségünk nyílt a lovaglás forté-
lyainak elsajátítására is. A bátrabbak felállhattak a Lucky Luke 
hátára is egy fénykép erejéig. Délben fi nom, bográcsban fő-
zött paprikás krumplit ebédeltünk, majd birtokba vettük a 
játszóteret. Hazafelé jövet Gyula nevezetességeit is megte-
kintettük a Thomas nevet viselő kisvonattal. Fáradtan, de él-
ményekben gazdagon tértünk haza.

Kirándulás

Június 4-én iskolánk 3. és 4. osztálya Kecskemétre és Jakab-
szállásra kirándult.

Nagyon vártuk már ezt a napot. Amikor reggel iskolánk elől 
kikanyarodott a busz, tele voltunk izgalommal, kíváncsisággal. 
Tudtuk, hogy az első „állomás” a Planetárium lesz Kecskemé-
ten. Itt egy űrsétát tehettünk, közelről „láthattuk” bolygónkat, 
egyik percben nappal, másik percben már éjszaka volt. Mintha 
mesevilágban lennénk. Volt amikor olyan érzésünk volt, hogy 
az egész terem forog velünk. Csodálatos élmény volt.

Innen az Ipar és Népművészeti Múzeumba mentünk, ahol a 
batikolás rejtelmeibe avattak be bennünket az intézmény dol-
gozói. Kezdetben kicsit nehezen ment a „munka”, később egész 
jól belejöttünk.

Amikor elkészültek a festett pólók, nagy volt az öröm. A sa-
ját „munkáját” mindenki hazahozhatta.

Amikor buszunk elhagyta Kecskemétet, Jakabszállás felé 
kanyarodott. Egy puszta közepén álltunk meg. Feltűnt, hogy 
itt-ott kisebb-nagyobb kiemelkedések vannak, kavicsokkal 
kirakott kis patakocskák csordogáltak. Az idegenvezető ha-
marosan tájékoztatott bennünket, hogy azok a kiemelkedések 
országunk dombos és hegyvidékes részei, a csordogáló pata-
kok pedig nagy folyóink. Csapatokat alakítottunk, és iránytű 
segítségével városokat, tájegységeket kerestünk az országunk 
kicsinyített másán. (Ami 1 km volt a valóságban, az itt 1 m volt.) 
A kilátóból messzire elláttunk, és egy érdekes kép rajzolódott 
ki a füvön. Láttuk Jézus arcát. Az igazgatónő sokat mesélt erről 
a „csodáról”.

Sajnos nagyon gyorsan eltelt a délután. El kellett indul-
nunk, hisz elég hosszú volt az út hazáig. Este nyolc órakor ér-
tünk haza. Nagyon fáradtan, de tele élményekkel. 

Szabó Eszter 3. osztályos tanuló

Várostörténeti vetélkedő

25 évvel ezelőtt, 1989. március 1-jével nyilvánították várossá 
Gyomaendrődöt. A jubileum alkalmából a Határ Győző Városi 
Könyvtár várostörténeti vetélkedőt rendezett. Iskolánkat három 
4 fős csapat képviselte a versenyen. A cél az volt, hogy a diákok 
a felkészülés során ismerjék meg településünk múltját és jele-
nét. A vetélkedő 2013 októberében indult és május 23-án zárult: 
több fordulóban többféle feladatot kellett határidőre megoldani. 
A vetélkedő eredményhirdetése május 23-án volt a Határ Győző 
Városi Könyvtárban. Gyermekeink eredményesen szerepeltek a 
vetélkedőn.

Bene Boglárka, Rostás Ágnes, Rau Mariann, Iványi István 7.o.
Gubucz Szilvia, Zsilinszky Erika, Rómer Vanessza, Rau György 

Csernyezki Liliána, Nótári Erzsébet Boglárka, Pál Barbara, Megyeri 
Milán 6. o.

Gyereknap

Június első hétfőjén rendeztük meg a gyereknapot iskolánk-
ban, amelyet már minden gyermek nagyon várt. Délelőtt osztá-
lyok közötti tallérgyűjtési verseny zajlott kint az udvaron, többek 
között horgászni lehetett, pingponglabdát pattintással egy tálba 
juttatni, seprűvel labdát terelni, papírhajót hajtogatni, különbö-
ző ügyességi feladatokat végezni, kvízt kitölteni. Ebéd után nagy 
érdeklődéssel várták a gyerekek a csocsóversenyt, a kerékpáros 
ügyességi versenyt és a pingpongversenyt. Sajnos délutánra az 
idő elromlott, de a gyerekek lelkesen folytatták tovább a különbö-
ző játékokat az aulában és az osztálytermekben. Nagyon várták 
az eredményhirdetést, amikor is kiderült, hogy a 3. osztály nyerte 
az osztályok közötti versenyt. Gratulálunk nekik, nagyon ügyesek 
voltak!

Külön szeretném megköszönni a 8. osztályosok egész napos 
iskolarádiós tevékenységét, ahol változatos, minden korosztály 
igényét kielégítő zenével szórakoztattak minket!

Szabóné Farkas Borbála
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Kedves vásárlóim!
Júliusi 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 

Úrnapja Endrődön és Gyomán


