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A hunyai volt Pogány Iskola találkozója20.

IN MEMORIAM:  Balázs bácsi5.

Önkormányzati hírek3.

Civil sarok - Vass Ignác8.

Hősök napjára13.

Amit Isten egybekötött...9.

 Anyák napi köszöntő

Szívetek alatt az új életet hordozzátok,
s amikor végre megszületik, minden

korábbi szenvedést feledő boldogsággal
és szeretettel: a karjaitokba zárjátok.

Ebben a forró ölelésben nem csak
pillanatnyi érzéseiteket, hanem egész

életeteket is: a gyermekeiteknek adjátok.
Sokszor meg sem értjük, fel sem fogjuk,
hogy milyen nagyszerű és egyedülálló,

drága Édesanyák: a ti hivatástok!
Arany Gábor

A legáldottabb kéz a földön
A te két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben:
Hát én hogy is ne áldanám?!
Tudom megáldja Istenünk is,
Az örök Jóság s Szeretet! -
Némán, nagy, forró áhitattal,
Csókolom meg a kezedet! 

Dsida Jenő

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amig ő véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad, 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Dsida Jenő

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat!
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Városunkban nagy hagyomá-
nya van a vers- és mesemondásnak. 
A Költészet napja tiszteletére rende-
zett szavalóversenyre iskolánkból 
szép számmal jelentkeztek tanu-
lóink. Április 9-én a felsősök (5-8. 
osztály) szerepeltek eredményesen.

Április 10- én 13 órától az első 
és második osztályosok, 15 órától 
a 3-4. osztályosok szavalatai hang-
zottak el. Eredményeink:

Felsősök:
5. osztály
Dógi Árpád III. kategória
6. osztály
Zsilinszky Erika I.
Gubucz Szilvia II.t
Csernyeczki Liliána III.
7. osztály
Neibort Tibor I.
Bene Boglárka II.
8. osztály
Suha Bettina III.
Orosz Klaudia III.
Hornok Roland III.
Suha Martin III.

Felkészítő pedagógusok: Polányi 
Éva, Kondorné Timár Erzsébet, Lu-
kács László

Alsósok:
2. osztály
Demeter Adrienn I.
Vári Zsófi a II.
Puj Ferenc Patrik II.
Lovas Katalin III.
Tóth Patrícia III.
Tóth Adrienn III.
Kiszely Borbála III.
3. osztály
Szabó Eszter III.
4. osztály
Czibulka Imola I.
Vass Ferenc Albert III.
Berta Bence III.
Ronyecz Ivett III.
Farkas Orsolya III.
Mészáros Kata Boglárka III.
Tóth Anna Sára III.
Wolf Anna III.
Felkészítő pedagógusok: Szabóné 
Vaszkó Éva, Molnárné Majoros Ka-
talin, Mészárosné Kiss Katalin

Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

Lelki nap

2014. április 16-án Lelki nap volt az iskolánkban. Ez a tavaszi 
szünet előtti utolsó nap volt, amikor nem tanulunk, hanem be-
szélgetünk a tanárokkal a vallás fontosságáról és az egymás iránti 

Városi versmondó verseny a Határ Győző Városi Könyvtárban
„Szövegelni voltunk...”

Szeptemberben jelentkeztünk a Határ Győző Városi Könyvtár által 
meghirdetett „Szövegelő” vetélkedőre. Ez tulajdonképpen egy szöveg-
értést fejlesztő vetélkedősorozat volt. Havonta kaptuk a feladatokat, 
amelyeket mindig nagyon vártunk. Egy-egy forduló után kíváncsian 
vártuk, hogy bejutottunk-e a következőbe. A mi osztályunkból mind-
annyian meghívást kaptunk a döntőbe. A könyvtáros nénik meglepetés 
műsorral és egy óriási tortával jutalmaztak bennünket. Mindannyian 
szép könyveket is kaptunk. Én az „Óz a nagy varázsló”-t. Már el is olvas-
tam. Nagyon tetszett! Jövőre is benevezek!

Tóth Adrienn 2.osztály

Kirándulni voltunk...

Március végén kirándulni voltunk Budapesten. 43 gyermek-
kel indultunk útnak vonattal. A program a Csodák Palotája és a 
Tropicárium meglátogatása volt. Tanulóink és mi nevelők is él-
veztük a jól sikerült kiruccanást.

tiszteletről. Reggel misével indult a nap. Az elsőáldozók gyóntak, 
majd utána az aulában volt a mise megtartva. Az Atya és a Lelkész 
úr Jézus szeretetteljes tanításairól mesélt. Amikor ennek vége lett, 
felmentünk a termünkbe, hogy vallási témájú fi lmet nézzünk. A mi 
osztályunk az Utazás a mennyországba című fi lmet kapta. Miután 
vége lett, megbeszéltük, miről szólt a fi lm. Ezen a napon csak dé-
lig kellett iskolában maradnunk. Beszéltünk arról is, hogy közeleg a 
Húsvét, és mit ünneplünk ezekben a napokban. 

Az alsósok stációkat ábrázoló képeket színeztek, majd összeállí-
tották a keresztutat. Közben a húsvétról, annak jelentőségéről, Jézus 
kereszthaláláról és feltámadásáról beszélgettek osztályfőnökeikkel.

Ebéd után mentünk haza, és készültünk a tavaszi szünetre, a pi-
henésre. A Lelki nap lényege a nyugalom, az elcsendesedés, az egy-
más iránti szeretet.

Látkóczki Bence 5. osztályos tanuló
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hogy miről döntött a Képviselő-testület április hónapban
A 2014. április havában soron következő Testületi ülést 24-re hívta ösz-

sze a Polgármester.
A Polgármesteri beszámoló után elfogadásra kerültek a lejárt határ-

idejű határozatok, majd kezdetét vette a 29 napirendi pont megtárgyalása.

Beszámoló a 2013. évi zárszámadásról
A 2013. gazdasági év komoly változásokat hozott mind a hivatal, mind 

az önkormányzat életében. Ennek oka, hogy úgy a fi nanszírozás, mint a 
jogszabályi környezet megváltozott, ami más gondolkodásmódot is feltéte-
lezett a felelősöktől. Ezen kívül átalakult a hivatali struktúra, megalakult a 
Közös Hivatal, és még számos változtatásra került sor az év során.

A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult: 3.529.195 E Ft
A 2013. évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak:
Bevételek:    2.885.767. E Ft
Kiadások:    2.551.209. E Ft
Működési kiadások összege:  1.978.767. E Ft
Felhalmozási kiadások összege:  419. 638 E Ft.
Finanszírozási kiadások összege:  134. 586 E Ft
Függő kiadások összege:   18.218 E Ft
Az éves gazdálkodás során az a cél fogalmazódott meg, hogy a Képvi-

selő-testület számára kötelezően kirótt feladatok maradéktalanul végrehaj-
tásra kerüljenek, valamint megvalósuljanak a fejlesztési célok. A kedvező 
pozíció kialakulásához hozzájárult az átgondolt és következetes adópoliti-
ka, illetve a pályázati lehetőségek megkeresése és kihasználása is. 

Az önkormányzat összevont mérlegének fő összege az előző évhez ké-
pest 605.822 E Ft összegű növekedést mutat. 

A Képviselő-testület elfogadta a pénzügyi beszámolót a 2013. gazda-
sági évről.

Az orvosi ügyelet feladatellátásának áttekintése
Városunk Hunya Községgel együtt feladat ellátási szerződést kötött 

2007. évben ismételten a SANI-MED TRANS Kft .-vel az orvosi ügyelet 
ellátása érdekében. 

Az elmúlt évek alatt sok lakossági panasz érkezett úgy a működéssel, 
mint az ügyeleti ellátásban részt vevő orvosok munkájával kapcsolatban. 
A Képviselő-testület január óta folyamatosan tárgyalja a Kft . beszámolóit, 
illetve szóbeli egyeztetést is lefolytatott a működtetővel. 

2014. március hónapban került sor Gyomaendrőd Város és Hunya 
Község Önkormányzatának képviselői és a Szolgáltató közötti egyeztető 
tárgyalásra. A megbeszélésen három problémakör köré  csoportosították a 
megoldásra váró feladatot a hatékonyabb működtetés érdekében:

 - stabil orvosi gárda alkalmazása
 - garantált panaszkezelés a Szolgáltató részéről
 - a Szolgáltató rendelkezésére álló személyi állomány bemutatása 

mellett havi ügyeleti rend kialakítása és folyamatos ismertetése az 
Önkormányzattal

A Szolgáltató a probléma felvetésével egyetértett és vállalta, hogy a 
szakmai munka javításának érdekében írásbeli javaslatot készít, majd be-
nyújtja a Hivatalnak.

2014. április 11. napján Dr. Piriczky Béla írásbeli javaslatát megküldte, 
melyről jelen ülésen hozott határozatot a Képviselő-testület.

Hosszas vita és elemzés után az a döntés született, hogy az ügyelet mű-
ködtetésére közbeszerzési eljárást ír ki a Képviselő-testület, illetve a közbe-
szerzési eljárás lezárását követő 60 napra felbontja a SANI-MED TRANS 
Kft .-vel a 2007-ben kötött szerződést.

Beszámoló a 2014. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálásáról 
és ezek részére támogatás megállapítására

A Képviselő-testület 2014. évben is pályázatot írt ki környezetvédelmi, 
sport és civil szervezetetek részére. Benyújtási határidő: 2014. március 31. 
éjfél volt.

A meghirdetett pályázatokra összesen 35 pályázat érkezett.
Környezetvédelmi Alap 6
Idegenforgalmi Alapra 7
Civil Alap 8
Sport Alap 14

A Környezetvédelmi Alap /Város-fenntartó Környezetvédelmi és Me-
zőgazdasági Bizottságra átruházott hatáskör/ 

Pályázó M e g í t é l t 
támogatás Ft

1. Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület 600.000
2. Bónom-zug Vízért Egyesület 900.000
3. Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi Egyesület 550.000
4. Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 600.000
5. Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 500.000
6. Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 450.000

A Sport és Idegenforgalmi Alap/a pályázatok elbírálását a Képvise-
lő-testület a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, ellenőrző és Közbeszerzési 
Bizottság hatáskörébe utalta/

Körös Kézilabda Club Egyesület 500.000.Ft
Központi Sport és Ifj úsági Egyesület 0 Ft
Gyomaendrődi Futball Club 3.800.000 Ft
Gyomaendrődi Judo Club 850.000 Ft
Körös Kajak SE 3.000.000 Ft
Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület 100.000 Ft
Gyomaendrőd Gyermeklabdarúgó Egyesület 700.000 Ft
Kner Tánc,- Sport Egyesület 750.000 Ft
Gyomaendrőd Női Kézilabda Sportegyesület 1.000.000 Ft
Korona Biliárd Klub 70.000 Ft
Székely Mihály Modellező Sportclub 100.000 Ft
Sánc Röplabda Sportclub 180.000 Ft
Rumba Tánccsoport Egyesület 950.000 Ft
Gyomaendrőd Delfi n Sport és Úszóegyesület 0 Ft

A Központi Sport és Ifj úsági Egyesület 300.000. Ft támogatásban 
részesült a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer pénzmarad-
ványából.

Halgasztronómiai egyesület 200.000 Ft
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör 50.000 Ft
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi 
egyesülete

50.000 Ft

Dél-Alföld-Európai-Unió Gazdasági, Kulturális, Oktatá-
si, Integrációs, Együttműködést Koordináló Közhasznú 
Egyesület

100.000 Ft

Bell Café Kft 250.000 Ft

Civil Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról az Ügyrendi, Okta-
tási, Kulturális, Kisebbségi, Esélyegyenlőségi Bizottság kapott felhatal-
mazást a Képviselő-testülettől

A Civil Alap újonnan bevezetett „B” komponensében intézményi szol-
gáltatást lehetett igényelni természetbeni juttatásként, melyre összesen 
1.000.000 Ft lett meghatározva. Határidőre 5 pályázat érkezett és került 
elbírálásra.

Név Helyszín Időszak Heti 
óra-
szám

Fő Költség
Ft

Körösmenti Tánc-
együttes Alapítvány

Katona József 
Műv. Ház

2014.01.-12.31 3 170 184.080

Rumba tánccsoport 
Egyesület

Katona József 
Műv. Ház

2014.01.-12.31 3 30 184.080

Őszidő nyugdíjas 
Klub

Katona József 
Műv. Ház

2014.01.-12.31 2 70 122.720

Nyugdíjas Gyomai 
Nőklub

Katona József 
Műv. Ház

2014.01.-12.31 1 22 61.360

Cukorbetegek Gyo-
maendrődi Klubja

Közösségi 
Ház

2014.01.-12.31 1 53 61.360

Fennmaradó összeg: 386.400 Ft
Az egyesületek esetében a döntéshozó: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, 

Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Endrődiek Baráti Köre Egyesület 0 Ft
Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport 325.000 Ft
OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület 125.000 Ft

A bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület az Endrődiek Baráti 
Köre Egyesületet a 2014. évi Hídavató Ünnepség szervezési és lebonyolí-
tási költségek tekintetében 250.000 Ft támogatásban részesítette, forrásul 
pedig a Civil Alap „B” komponensében lévő maradványösszeget jelölte 
meg.

A Civil Alap „A” komponensére beérkezett pályázatok közül az alapít-
ványokat a következő támogatásban javasolta részesíteni:

Döntéshozó: Képviselő-testület

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 155.000 Ft
Hallható Hang Alapítvány 120.000 Ft
Gyomaendrőd Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány 225.000 Ft
Suttyomba a Viharsarok Népi Kulturörökségének 
Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány

225.000 Ft

Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány 375.000 Ft

A Képviselő-testület a javaslatot elfogadta, a nyertes pályázók kiértesí-
tése folyamatosan fog megtörténni

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

Hírek innen-onnan és házunk tájáról

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

Telefonszám: 0620/376-4567

Hazahívjuk, hazavárjuk!!

Egykori Öregszőlő és környéki diákok, tanítók és hozzátar-
tozóik találkozójára 2014. június 7-én délelőtt 10 órára a volt 
Szent Imre Iskola Keresztjéhez, a 7 iskola közös Emlékoszlopá-
hoz!

Endrődiek Baráti Köre felhívása

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

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

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

611311
Köszönjük a segítséget. 

Endrődiek Baráti Köre vezetősége

ENDRŐDI HÍDAVATÁS

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

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

Endrődiek Baráti Köre Vezetősége nevében Fülöp Imréné

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

Kedves Barátunk, volt Osztálytársunk!

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

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

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

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

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

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

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

Budapest, 2014. március 22.

Nemzetközi Roma Nap Gyomaendrődön

Önkormányzatunk immár hagyományosan, mint minden év-
ben megünnepelte a Nemzetközi Roma Napot Gyomaendrődön. 
1971-ben Londonban megrendezett első Roma Világkongresszusról 
emlékezünk meg ezen a napon. A kongresszus jelentős állomása volt 
a cigányság nemzetté válásának folyamatában, a cigányság nemzet-
tudat formálódásában, itt született döntés a cigány nemzeti jelképek 
használatáról is. Április 8-át a IV. Roma Világkongresszuson 1990-
ben kiáltották ki hivatalosan is cigány nemzeti ünneppé. E napot az 
ENSZ a Roma Kultúra Világnapjává nyilvánította. 

2014. április 8-án Önkormányzatunknál megemlékeztünk erről 
az ünnepről. Szécsi Zsolt elnök ünnepi beszédében hangsúlyozta, 
hogy a többségi társadalom elfogadjon bennünket, ahhoz elenged-
hetetlen az, hogy megismerjék kultúránkat, hagyományainkat. Ezt 
követően Várfi  András Polgármester úr köszöntötte a cigányságot- 
ezen ünnep alkalmából. A Rózsahegyi Kálmán Általános iskola és a 
Bethlen Gábor Szakképző Intézmény színvonalas műsora után Pál Já-
nosné a romák szociális helyzetéről tartott előadást, őt követte Czank 
Gábor gyomaendrődi plébános, aki által betekintést kaptunk a roma 
hitvilágba. Ezt követően Dr. Szonda István néprajzkutató az endrődi 
cigányságot kiemelve az endrődi cigányzenészekről tartott előadást. 
A délelőtti program befejezéseként Önkormányzatunk megvendégel-
te a jelenlévőket, mely alatt Botos János szolgáltatta a zenét. A délelőtt 
folyamán Dr. Torma Éva főorvos asszony egyénre szabott szaktanács-
csal látta el a hozzá fordulókat. Továbbá a Vöröskereszt ingyenes vér-
cukor, illetve vérnyomásmérést biztosított a lakosság részére. Délután 
16 órai kezdettel a Kner Imre Gimnázium tanulóival közösen játszó-
házat rendeztünk gyermekek számára, mely nagy sikert aratott.
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felől!
Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-kő...
Isten áldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő!

Tímár Máté

Balázs bácsi
Ricsei Balázs pedagógus

1926-1998

Nézem a XXII. Téli Olimpiai 
Játékok monumentális, lenyű-
göző megnyitó ünnepségét. 
Szín kavalkád, fényár, pompa, 
felkészültség. Alkalomhoz illő-
en, ahogy egy ilyen világhírű 
rendezvényen elvárt. Hallga-
tom Rimszkij-Korszakov cso-
dálatos Seherezádéját, nézem 
a törékeny kislányt, Ljubovot 
(szerelem), akinek álomutazá-
sával áttekinthetjük Oroszor-
szág több százéves történelmét. 

Felcsendülnek ismerős dallamok, köztük a Moszkva-parti esték, 
rajtakapom magam, hogy dúdolom… podmoszkovnije vecsera…

…Visszarepít az időben a hetvenes évekbe. Balázs bácsi jut 
eszembe, a hangulatos orosz órák, mélységes szeretete és tisz-
telete az orosz népi kultúra iránt. Zenéjüket, irodalmukat ő ismer-
tette és kedveltette meg velem. Gorkijról, Csehovról, Solohovról, 
Tolsztojról tőle hallottam először. Óráin diáktársaimmal együtt 
megismertük az orosz népdalokat, a legszebb komoly zenei mű-
veket, és felhívta figyelmünket számtalan orosz képzőművészeti 
értékre.

Nem szólítottuk tanár úrnak. Sosem kérte. Egyszerűen csak Ba-
lázs bácsinak hívtuk. Nekünk, tanítványainak örökre az is marad. 
Magas, szemüveges, sportos testalkatú, gyors mozgású ember 
volt. Nagy műveltségű, sokoldalú, humánus, ízig-vérig tanító al-
kat. Átadni minden tudást, amit át lehet egy tizenéves kamaszodó 
gyermeknek. Ez motiválta, e szerint élt és tanított. Mindig vidá-
man és optimistán tekintett előre. Akkor még nem tudtam milyen 
embert próbáló, méltatlan évek álltak mögötte. Sosem beszélt 
róla. Még gyermekeinek sem. Orosz tagozatos osztályunkban 
nyelvtanárunk és osztályfőnökünk volt. A hetvenes években nem 
volt sikk az orosz nyelv tanulása, általában a legtöbb diák utál-
ta. Velünk megszerettette. Heti hat órában tanultuk, így minden 
nap találkoztunk. Akkor még szombaton is jártunk iskolába. Nem 
emlékszem, hogy otthon sok dolgom akadt volna a helyesírással 
vagy a ragozással. A könyv nélkül feladott szöveg rögzítése ma-
radt csak házi feladat. Az órákon úgy magyarázott, hogy mindenki 
megértette a cirill nyelv helyesírási és kiejtési nehézségeit. Nem 
csak megértette, de meg is szerette. Más tantárgyakból gyengébb 
osztályzatú osztálytársaink is jeleskedtek orosz nyelvből. Beval-
lom a gimnáziumi évek alatt is az itt megszerzett tudásból éltem 
sokáig.

Télen is kerékpárral járt. Amikor enyhült az idő, kissé kopott 
barna köpenyében kerekezett egyik iskolaépületből a másikba. 
Endrődön a felső tagozatos évfolyamok több iskolaépületben, 
egymástól négy-ötszáz méter távolságra voltak „elszállásolva”. 
Ma már nem így van. Sosem késett és sosem hiányzott óráiról. 
Szigorú volt önmagához, de elvárta a tiszteletet és a fegyelmet 
diákjaitól is. Nem csalódott bennünk. Példamutatásával szerzett 
tekintélyt előttünk. Hetedikben és nyolcadikban, április-májusban, 
ha nem esett, a Hármas-Körös gátoldalán vagy a ligetben tartotta 

meg az osztályfőnöki és az orosz órát. Heti egy alkalommal a két 
óra egymás után volt. Nagyon vártuk ezeket a szabadban eltöltött 
időket. Ha kimondta, hogy pakoljunk és menjünk, pár pillanat alatt 
könyvvel a hónunk alatt készen álltunk az indulásra. Rajongásig 
szerettük ezért. Néha télen is kimentünk a befagyott Hármas-Kö-
rös rév-zugi holtágára. Ez a téli gyermekparadicsom a ligeti iskola 
mellett van. Velünk együtt csúszkált. Ilyenkor tanárunk játszótár-
sunkká vált.

Nyaranta diákmunkát szervezett. Hatodik osztályt követő nyári 
szünidőben, a gyomai téglagyárban egy hétig nyers téglákat pa-
koltunk raklapokra. Nehéz fizikai munka. Az első két nap után a 
fáradtságtól este ruhástól aludtam el. Harmadnapra belejöttem. 
Nagyon jól kerestünk. Ebből a keresetből utaztam el a Balaton-
fenyvesi eszperantó táborba, amire előtte egy hétig készítette fel 
vállalkozó szellemű diákjait. A nemzetközi eszperantó táboroknak 
évekig egyik szervezője volt.

Egyszer, osztályfőnöki órán arról mesélt, mi az a pótolhatatlan 
veszteség, amit az embernek a legnehezebb feldolgoznia. Mintha 
tegnap lett volna, úgy cseng fülembe bölcs gondolata: ”Tudjátok 
gyerekek, az életben két dologra nem lehet felkészülni, az egyik, 
ha hirtelen leég a házunk, a másik, ha legközelebbi szeretteinkből 
váratlanul elveszítünk valakit. A többi dolog mind pótolható és 
eltörpül ezek mellett.” Gyerekfejjel még nem értettem, ma már 
teljes mértékben azonosulok vele.

Verseket is írt. Fiatalabbik lánya, 2006 nyárutóján így emléke-
zett:

„Bajban vagyok magammal. Jó lenne tudni: mit is szeretnék 
ennyi idő után? Sok-sok év telt el úgy: magyar-történelem szakos 
gimnáziumi tanárként tudtam, hogy édesapám versei között fi -
gyelemre méltóak is vannak. Elkéstem vele… Ő félre tette őket egy 
visszautasításkor, később elfelejtettük… Pedig tudtam, hogy ott 
vannak a polcon: két éve néhányat legépeltem, s elvittem egy talál-
kozókor régi csoporttársamnak. Takács Géza, a TANÍ-TANI alternatív 
iskolai folyóirat szerkesztője azt mondta rá, hogy ezek igazi versek, 
s fontos, hogy előkerültek, hiszen negyven évig nem lehettek versek. 
Jó volt hallani. Ellentételezésnek éreztem a mellőzöttség után….

…Aput 1957 februárjában tartóztatták le. A vádirat szerint 
négyüknek (kettőjüket édesapám a tárgyaláson látta először) a de-
mokratikus államrend megdöntésére irányuló cselekményben való 
tevékeny részvétel volt a bűne, ezt az ítéletben a szervezkedés elő-
mozdítása alakra módosították. Fő bűnként az irodalmi kör politi-
zálását emelték ki….

…két év börtönbüntetést kapott, megjárta a Gyűjtőfogházat, 
Kistarcsát, Márianosztrát. Édesanyámnak velünk, a két kicsi lánnyal, 
még Hajdú megyét is el kellett hagyni, így került a család Békés me-
gyébe. 

…1998-ban agyi infarktusban halt meg. Tartozom neki. A ver-
seinek helye kell, hogy legyen egy színvonalas irodalmi lapban is. Az 
50 éves évforduló talán őt is 
megérinti… legalábbis ő hitt 
benne, hogy odaát is mindent 
tud rólunk. Most azt kívánom, 
legyen igaza…”

Gyomaendrőd, 2006 
nyárutóján”

Az olimpiai lángot együtt 
gyújtja meg két híres sporto-
ló, Irina Rodnyina háromszoros 
olimpiai bajnok jégtáncos és 
Vlagyimir Tretyják háromszoros 
olimpiai bajnok, tízszeres világ-
bajnok jégkorongozó. Tűzijáték, 
fényár, pompa, szín kavalkád, 
zene, ének, vidámság. Megkez-
dődnek a több mint két hétig 
tartó sportrendezvények. Élet, 
küzdelem, játék, szenvedély, 
egy-két sportágban már művé-
szet. Balázs bácsi, hiszem, hogy 
odaátról Te is látod, és tudod 
milyen nagy értékeket és kin-
cset hagytál ránk.

Békéscsaba, 2014. február 23.
Szulimánné 

Szurovecz Eleonóra

Ricsei Balázs: 

Sorok

Óh, Élet, te szép, te hűtlen,
olyan valószínűtlen,
hogy vagyok,
s mint a nagyok,
gyötörtem magam
hasztalan
semmi dolgokért,
s hogy megfojthat a vért,
mibe
én bújtam bele,
mert szerettem volna védeni
magamat veled szemben.
Csalódtam.
Ez az én bajom, 
de minden kárban van haszon,
és törvény minden véletlenben;
te bebújsz hozzám
egy résen,
én meg így egészben
nem hagyhatom el a zárkám, 
s maradtam árván
védtelen,
míg te védve vagy ellenem.

Endrőd, 1960. febr. 11. 
(1956-os szabadulása után)
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A fenti sorok egy kedves énekünkből 
valók, mely a kedves májusi vecsernyék al-
kalmával szokott felhangozni templomaink-
ban. Május havát ugyanis, mint a legszebb, 
legvirágosabb hónapot Katolikus Egyhá-
zunk a Boldogságos Szűz Máriának szenteli, 
s a gazdagon felvirágozott Mária-oltár elé 
gyűlve esténként májusi ájtatosságot vég-
zünk. Ezeknek a szép esti vecsernyéknek 
elsődleges célja az Isten Anyjának dicsőítése 
és gyermeki hódolatunk szeretete és meg-
nyilvánulása. Másodsorban pedig, a Lorettói 
Litánia gyönyörű szavait imádkozva, tanulni 
akarunk a Szent Szűz erényeiből.

Mindnyájan ismerjük az Angyali Üdvöz-
let történetét az Evangéliumból. Gábor an-
gyal köszönti a fi atal názáreti leányt, Joákim 
és Anna lányát, és közli vele, hogy alázatos-
sága, tisztasága és mély Isten-hite miatt őt 
választotta ki Isten arra, hogy a Megváltó 
anyja legyen. Pedig első látásra Mária csak 
egy Jeruzsálem leányai közül, és tulajdon-
képpen ő maga sem érti az angyal szavait. S 
bár valószínűleg nem érzi magát méltónak 
erre, mégis alázattal meghajlik Isten akarata 
előtt: „Legyen nékem a Te igéd szerint!”.

És innen már ismerjük Mária további 
sorsát: megszüli és felneveli a Messiást, és 
bár a későbbiekben a háttérben marad, még-
is fi gyelemmel kíséri Jézus tanítóútját, em-
lékezetébe vési szavait, s joggal állíthatjuk, 
hogy ő az első keresztény, aki eljutott a töké-
letességre, s mennybevétele után megkapta 
az örökös koronát a Szentháromságtól.

De elhagyva Palesztina vidékét, s előre-
pörgetve az idők kerekét álljunk meg Szent 
István első királyunk idejénél. István elve-
zeti a kereszténységre népünket. Megérteti 
a magyarokkal, hogy a pogány isteneknek 
bemutatott áldozatok és a sámánok dob-
szava nem juttat el minket az üdvösségre. 
Elvezette népünket Jézushoz, és Jézuson ke-
resztül a Szent Szűzhöz. Az augusztusi Szent 
István-ünnepen láttuk a haldokló Szt. Ist-
vánt, aki Imre herceg korai halála után utód 
nélkül maradva, koronáját az egész ország-
gal együtt Máriának ajánlja, aki ez által lett a 
Magyarok Nagyasszonya.

És a későbbiekben a környező népek 

följegyzései, krónikásai nem hiába hívják 
hazánkat Regnum Marianumnak, Mária 
országának. Hiszen a szent Szűz tisztelete 
hamar gyökeret vert a magyar lelkekben, és 
különös gyermeki szeretettel vette őt körül. 
Nagy-Magyarország templomainak több 
mint fele Mária tiszteletére épült, a több 
mint 72 zarándokhelyre pedig évente hatal-
mas búcsújáró tömegek indultak, hogy Má-
ria segítségéért könyörögjenek.

A szép, virágillatú májusi estéken vonul-
janak el lelki szemeink előtt országunk nagy 
szentjei, kik különösen is kitűntek a Szent 
Szűz tiszteletében:

Elsősorban maga az imént említett Szent 
István király, aki beleülteti a magyar szívek-
be a Boldogasszony tiszteletét, halálakor 
nem kapkod trónörökös után, hanem meri 
egyenesen Máriára bízni az országát és né-
pét, tudva, hogy ott lesz legjobb kezekben. 
Ezt látva, Testvéreim, kicsit gondolkodjunk 
el: mi tudjuk, merjük-e az Isten Anyjára 
bízni ügyes-bajos dolgainkat, vagy csak a 
magunk erejében bízva akarjuk véghezvinni 
ügyeinket? Mennyire van ott a mindennap-
jainkban a Szent Szűz tisztelete, vagy éppen 
mennyire zárjuk őt ki életünkből?

Ott látjuk a liliomtiszta Szent Imre her-
ceget a székesfehérvári templom Mária-ol-
tára előtt térdelni, amint tisztaságát és életét 
Máriának ajánlja fel – s tudjuk, ezt meg is 
tartotta haláláig. Napjainkban sokan sokat 
méltatlankodnak az ifj úság életéért. Mert 
„bezzeg a mi időnkben” nem így éltek a fi -
atalok. Valóban, mások voltak a szokások és 
az erkölcsök. Valóban nem a jó úton jár ifj ú-
ságunk jó része, - tisztelet a kivételnek! De 
vajon a morgolódáson és megszóláson kívül 
eszünkbe jut-e az, hogy Imre herceg példájá-
ra legalább néha-néha Máriához forduljunk 
a jövő magyarjaiért? Jóleső érzés volt, ami-
kor káplán koromban a Szarvasi templom 
Mária-Társulatának tagjai vasárnaponként a 
rózsafüzér tizedei közé imádkozták: „Rózsa-
füzér Királynője, könyörögj ifj úságunkért!” 
De, Testvéreim, nem csak a Rózsafüzér tár-
sulat 15-20 imádságos tagjának a feladata ez, 
hanem mindannyiunk napi imádságának 
egyik fő kérnivalója lenne, hogy gyermeke-

ink, ifj úságunk Isten akarata szerint fejlődje-
nek, az Egyház tagjaiként. Akkor talán nem 
történne meg az, hogy fi ataljaink a maguk 
„vallását” a diszkók homályában, a kábító-
szerek bódulatában vagy az erkölcstelenség 
fertőjében keresné, hanem Mária közbenjá-
rása által az Isten oltalma és kezei alatt. Na-
gyon komoly feladatunk a fi ataljainkért való 
imádkozás!

Lám, csak két nagyját soroltuk fel né-
pünknek, s mennyi tennivalót találtunk: 
Mária oltalmát kérni nehézségeinkben és 
harcainkban, imádkozni a magyar ifj úsá-
gért, feleleveníteni őseink régi imádságos 
szokásait, mint például az Úrangyala-imád-
ság, a rózsafüzér, vagy épp az ebben a hó-
napban imádkozott májusi ájtatosság…

Kedves Testvéreim, Szűz Mária szép hó-
napja felhívja a fi gyelmünket, hogy lelki té-
ren sok a tennivalónk. Mária továbbra sem 
tagadja meg Szent István egykori kérését, és 
továbbra is országunk felett őrködik.

A szép májusi estéken imádkozzunk a 
Boldogságos Szűzhöz, hogy jó és istenfélő 
keresztényekként tudjunk példát mutat-
ni másoknak is, ezáltal is teljessé téve első 
Szent királyunk óhaját.

Czank Gábor

MÁJUSI 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
Hétköznap csütörtök kivételével 18 óra, szombaton 18 órakor 

vasárnapi előesti mise, vasárnap és ünnepnap 10 óra
misék előtt fél órával májusi litánia

Bérmálkozás:
Május 3-án szombaton délután 18 óra-
kor Hunyán.
Május 17-én, szombaton délután 17 
órakor Gyomán. (ugyanaznap, szomba-
ton reggel 9 órakor gyónás és főpróba a 
gyomai templomban)

Elsőáldozás Endrődön:
Június 1-jén, Krisztus mennybemene-
tele ünnepén, vasárnap 9 órakor. (előtte 
való este, május 31-én, szombaton 18. 
órakor első-gyónás és főpróba)

Elsőáldozás Gyomán:
Június 8-án, Pünkösd vasárnapján, 11 
órakor.
(előtte való este, június 7-én, szombaton 
18 órakor első-gyónás és főpróba)

MÁJUSI ÜNNEPEK
  1. csütörtök:  Szent József, a munkás
  2. péntek:  Szent Atanáz püspök és egyháztanító
  3. szombat:  Szent Fülöp és Jakab apostolok
  4. vasárnap:  Húsvét 3. vasárnapja
  7. szerda:  Boldog Gizella
11. vasárnap:  Húsvét 4. vasárnapja
12. hétfő:  Szent Néreusz, Achillleusz, Pongrác vértanúk
13. kedd:  A fatimai boldogságos Szűz Mária
16. péntek:  Nepomuki Szent János áldozópap, vértanú
18. vasárnap:  Húsvét 5. vasárnapja
20. kedd:  Sienai Szent Bernardin áldozópap
21. szerda:  Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai
22. csütörtök:  Szent Rita özvegy
23. péntek:  Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú
24. szombat:  Szűz Mária, keresztények segítsége
25. vasárnap:  Húsvét 6. vasárnapja
26. hétfő:  Néri Szent Fülöp áldozópap
27. kedd:  Canterbury Szent Ágoston püspök
30. péntek:  Szent István király ereklyéinek átvitele

„Néked ajánljuk Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát...”

Hunyai Hősök Napja: május 25. vasárnap 10 óra, templom
Hunyai egyházközségi vacsora: május 31. szombat 18 óra
Hunyai Szent László búcsú: június 21. szombat 10 óra
Gyomai Jézus Szíve búcsú: június 28. szombat 10 óra



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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SZENT XXIII. JÁNOS PÁPA

Korunk szentje XXIII. János, a Jó pápa. Hosszú csen-
des, szolgáló évek után került Szent Péter székébe, és fel-
ismerve az idők jeleit elindította az Egyház megújulását. 
Egyszerűségében és Isten iránti szeretetében szeretnénk 
követni.  Egyszerűségének, közvetlenségének és őszinte em-
berszeretetének köszönhetően minden idők egyik legnép-
szerűbb pápája volt. A hívő nép ajkán megbecsülést kifeje-
ző megszólításai születtek. Özönlöttek hozzá a zarándokok, 
az egyszerű emberek szentjeként vonul be a köztudatba.
Angelo Giuseppe Roncalli a Bergamo melletti Sotto il Mon-
téban született 1881-ben. Bergamóban és Rómában tanult. 
1904-ben szentelték pappá. Az I. világháborúban tábori lel-
kész. Különböző feladatokat lát el Rómában, leginkább a 
missziók területén. 1925-ben c. érsekké nevezik ki, és Bul-
gáriában kezdi diplomáciai szolgálatát, amelyet Törökor-
szágban és Görögországban folytat. 1944 decemberétől Fran-
ciaországi nuncius. 1953-ban bíboros és velencei pátriárka 
lett. 1958-ban választják meg pápává. 1959. január 25-én, a 
Falakon kívüli szent Pál Bazilikában meghirdeti a II. Vatiká-
ni Zsinat összehívását, amelyet 1962. október 11-én nyitott 
meg a világ püspökeinek résztvételével. 1963. június 3-án 
halt meg. Ünnepét II. János Pál pápa a zsinat megnyitásának 
napjára helyezte. Jeles enciklikái mellett meg kell említeni 
remek könyvét, Egy lélek naplója címmel, amely magyarul is 
megjelent. 

SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA

II. János Pál pápa Karol Józef Wojtyła néven 1920. május 
18-án született Wadowicében. Szülei Karol Wojtyła és Emilia 
Kaczorowska. Édesanyja 1929-ben halt meg, legidősebb 
bátyja pedig, Edmund, aki orvos volt, 1932-ben hunyt el. 
1941-ben elvesztette édesapját is. 1946-ban lett pap, 1958-
ban segédpüspök, 1964-ben érsek, 1967-ben bíboros. Részt 
vett a II. Vatikáni Zsinaton. 1978. október 16-án választották 
pápává. A II. János Pál nevet választotta. Október 22-én mu-
tatta be székfoglaló szentmiséjét. Homíliájában hangzottak 
el a híres Ne féljetek! szavak. 455 év óta az első nem olasz 
pápa, a legelső szláv pápa. 1981. május 13-án a Szent Péter 
téren merényletet követtek el ellene. Emiatt kilencszer kel-
lett megműteni! A pápa meglátogatta merénylőjét a börtön-
ben és megbocsátott neki. A Pápa meggyőződése volt, hogy 
Szűz Mária védte meg a gyilkos golyótól. A Pápa 1982 máju-
sában elzarándokolt Fatimába, a golyót a Szűzanya koroná-

jába tetette és megköszönte a gyógyulását. 1984-ben Mária 
mennybevitelének az ünnepén (aug. 15.) felajánlotta az egész 
emberiséget Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által a Szenthá-
romságnak. 1987. március 25-én adta ki „A Megváltó Anyja” 
kezdetű enciklikát, amellyel meghirdette Mária-évét.

Féltő gondoskodással vezette az Egyházat, szolgálatát fá-
radhatatlan missziós lelkülettel végezte. II. János Pál pápa 
kétszer látogatott Magyarországra: 1991. augusztus 16. és 
20. között, valamint 1996. szeptember 6-7-én.

A fiatalok szeretete vezette, amikor meghirdette az ifjúsá-
gi világnapot. Hídépítő volt a zsidók, az ortodoxok, a protes-
tánsok és a világvallások között. Létrehozta az imatalálkozót 
Assisiben, a nem keresztény világvallások képviselőivel, ahol 
mindenki a saját hite és hagyománya szerint fohászkodott. A 
boldogok közé emelte többek között Teréz anyát, a magyarok 
közül pedig Apor Vilmost és Batthyány-Strattmann Lászlót. 
Magyar szentjeink közül ő kanonizálta Kingát és Hedviget. 
1999-től súlyos beteg, példát adott a szenvedés elfogadásá-
ban és felajánlásában is.

2005. április 2-án, az általa alapított Isteni Irgalmasság 
vasárnapjának vigíliáján halt meg. Utóda, XVI. Benedek 
pápa 2011. május 1-jén avatta boldoggá, és ünnepét október 
22. napjában jelölte meg.

2013 júliusában Ferenc pápa aláírta a szentté avatásához 
szükséges dokumentumot. Szentté avatására 2014. április 
27-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapján került sor, XXIII. 
János pápával együtt.

(forrás: Magyar Kurir, Szentek élete)

„MennybeMenők”

A Szeged-Csanádi egyházmegye immár 
hetedik alkalommal rendezte meg a Tesz-Vesz 
Tavasz nevet viselő akciót, melynek célja, hogy 
a fi atalok közösségeit önkéntes tevékenység-
re buzdítsa, érzékennyé tegye őket a környe-
zetükben keletkező feladatok észrevételére és 
azok elvégzésére. Az önkéntes munka lehetett 
bármi, „ami szebbé teszi egy vagy több ember 
életét vagy környezetét”. A kezdeményezés-
hez a hunyai plébánia közössége is csatlako-
zott, velünk együtt mintegy háromezren tény-
kedtek az egyházmegye területén.

A következő feladatokat tűztük ki magunk 
elé: a plébánia előtti kert tavaszi rendbetétele, 
a „keresztes” iskola külső állagvédelme, illetve 
kiszabadítása az elnyomó tujaerdőtől, a teme-
tői második világháborús hősi emlékmű köré 
virágok ültetése, végül falunk neves nótaszer-
zőjének, Kakas bácsi sírjának a rendbetétele.

A tényleges program március 22-én volt, 

de az előkészületek már hamarabb megkez-
dődtek: 15-én ki lett javítva a keresztes iskola 
sok helyen hiányzó vakolata, majd 17-én az 
egyházközség asszonyai körbemeszelték. A 
Tesz-Vesz program napján reggel 9 órára gyü-
lekeztünk a plébánia elé. Nem sokkal a kezdet 
előtt 5 percre meglátogattak bennünket a 
szervező szegedi Katolikus Ifj úsági Alapítvány 
képviselői, akik Tesz-Vesz-es karszalaggal aján-
dékoztak meg bennünket. Összesen tizenkét 
fi atal és kettő idősebb hunyai résztvevő volt.

9 óra után kezdetét vette a munka. A plé-
bánia előtti kertet kigyomláltuk, a bokrokat 
megmetszettük és virágokat ültettünk. A ke-
resztes iskola és az igazgatói lakás előtt a tujá-
kat egy szintre vágtuk, a fenyőket alul megrit-
kítottuk. Amint levágtuk az első tuját, az iskola 
falán lévő Jézuska azonnal napfénybe borult. 
Ezt követően kimentünk a temetőbe és a má-
sodik világháborús hősi emlékmű köré árvács-

kákat ültettünk, a program legvégén pedig 
a régi temetőben kitakarítottuk Kakas bácsi 
sírját, miközben szóba is jött a „Két csattanós 
pofonért” című remekműve.

Délután egy órára mindent terv szerint 
elvégeztünk. Jóleső érzés volt látni, amint a 
résztvevők nagy lelkesedéssel végezték tenni-
valójukat, mindenki mosolyogva és néha vic-
celődve serénykedett. Menet közben ízletes 
süteményeket is kaptunk. Felemelő élmény 
volt megtapasztalni, hogy községünk arcula-
tát önzetlen munkánkkal szépítettük. Vegye-
nek példát mások is erről a rendezvényről!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a 
vakoláshoz szükséges anyag, illetve szerszá-
mok felajánlóinak, a meszelésben résztvevő 
asszonyoknak, a fi nom sütemények készítői-
nek, és végül a programon megjelent résztve-
vőknek.

Hegedűs Bence

Te s z - Ve s z  Ta v a s z  2 0 1 4 .  H u n y á n
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... avagy tízéves az újjáépített Liget fürdő

Kellemes, napsütéses áprilisi 
napon sétálok a gyomai Erzsébet 
liget fái között, a fürdő felé. Egyedül 
a tervezett új csónakkikötő beton-
alapokba ágyazott magas kerítés-
oszlopai rondítják el a hangulatom 
s a városképet is. Hol volt a városi 
főépítész, mikor ezt tervezték, jóvá-
hagyták?

A fürdő néhány nap múlva nyí-
lik, lázas készülődés, sürgés-forgás 
érzékelteti a szezonnyitás közeled-
tét. Idén tízéves a felújított, újjáé-
pített fürdő, beszélgető partnerem 
Vass Ignác igazgató. Neve számom-
ra, s nem csak számomra egyet je-
lent a fürdővel, vizes szakember, 

mondhatnánk, immár közel negyven éve. 

Ha Széchenyi a „hídember”, az „esőember”-ről Dustin Hoff man 
jut eszünkbe, Vass Ignácot nyugodtan nevezhetem „vízember”-nek… 
hisz mindig minden a vízhez kötötte, ez a szakmája.

- Hogyan is voltak a kezdetek, mit lehet tudni rólad? – kér-
dezem.

Én nem itt születtem, hanem Dévaványán, majd Nyíregyházán 
jártam középiskolába, később áttételekkel Bajára kerültem, ahol a 
Budapesti Műszaki Egyetem kihelyezett tagozatán szereztem víz-
ügyi, mérnöki oklevelet. Gyomára a sport révén kerültem, hisz 
közben futballoztam is, s Gyomának a hetvenes években jó futball-
csapata volt, így kerültem ide 1976-ban. Hosszú évek alatt meg-
szerettem a települést, s aztán itt maradtam. Segítette ezt, hogy a 
feleségem is gyomai születésű. Különböző beosztások után a fürdő 
vezetője lettem egészen 2004-ig. Ekkorra tehető az új fürdőépület, 
gyógyászati részleg felépítése. Ezt követően a füzesgyarmati Kas-
télypark Fürdő vezetésére kaptam ajánlatot, majd 2011-ben jöttem 
vissza, s vállaltam el ismét a fürdő irányítását. Kitartóan dolgozunk 
huszonnyolc munkatársammal, azóta a gyógyfürdő kategóriát is el-
nyerte a fürdő a hatóságoktól. Igyekszünk népszerűsíteni Gyoma-
endrőd nevét belföldön és külföldön egyaránt.

Ezt magam is tapasztaltam, számos utazási, idegenforgalmi ki-
állításon láttam a Liget fürdő standját gyakran egyedüli kiállítóként 
Gyomaendrődről.

A fürdő megépítése sikertörténet volt a maga idejében. Tíz éve, 
2004. május nyolcadikán adták át, melyen megjelent az ország ak-
kori miniszterelnöke is. A megújult, megszépült fürdőben a vendé-
gek száma folyamatosan növekszik, egyre többen jönnek nem csak 
a környékről, az ország távolabbi részeiből is, hogy itt Gyomaend-
rődön, a fürdőben pihenjenek, kikapcsolódjanak, gyógyuljanak.

- Ezek szerint minden ok meglenne az örömre, azonban so-
kan csak azt látják, hogy mintegy negyven-ötvenmillió forintot 
visz el fenntartása a városi költségvetésből. Hol hát az igazság? 
- kérdezem.

2011-ben, amikor visszakerültem a fürdő élére, valóban ilyen 
helyzet volt, azonban mára már sikerült hatékonyabb gazdaságos-
sági intézkedésekkel ezt az összeget húsz millió forint felé csök-
kenteni, s azon vagyunk, hogy egy közel nullszaldós eredményt 
hozzunk ki. 2013-ban a könyv szerinti üzemeltetési eredményünk 
pozitív volt. Emellett vannak elképzelések a fürdő fejlesztésére. Egy 
25-30 szobás szálloda közvetlenül a fürdőre épülve, a fürdő szolgál-
tatásaira alapozva jelentősen növelhetné a fürdő bevételét, gazdasá-
gos üzemelését, ami a város adóbevételeit is emelné. Emellett erősí-
teni kell a gyógyfürdő jelleget, be kell fejezni a megkezdett munkát, 
hogy komplett gyógyászati ellátást tudjunk biztosítani a fürdőben.

GYOMAENDRŐDI KRÓNIKA 
- Civil sarok - Vass Ignác

- Említetted, hogy 
aktívan fociztál. Mit je-
lent számodra a sport?

Igen, NB-3 szin-
tig jutva a Békéscsabai 
Előrében is futballoztam, 
jobboldali középpályást, 
söprögetőt, ahol a köz-
elmúltban elhunyt volt 
gyomai játékossal, későb-
bi elismert nemzetközi 
játékvezetővel, Német 
Lajossal is játszottam 
együtt. Jelenleg a Gyo-
maendrődi Futball Club 
elnöke vagyok, korábban 
a játékot abbahagyva is 
voltam már szakosztály-
vezető a gyomai klubnál, 
majd a kilencvenes évek 
elején az Endrődi Futball 
Clubnál is - ily módon is igyekszem támogatni a város sportéletét.

- Szabadidő manapság az egyre rohanó életben egyre kevés-
bé létezik. Ha van, mivel töltöd azt, esetleg különleges hobbid 
van-e?

A zenét nagyon szeretem, mindig felfrissít. Viszonylag fi atalon 
kezdtem el gitározni. Nyíregyházán D. Nagy Lajossal, a későbbi Bi-
kini együttes tagjával is játszottam együtt.

Marad még a horgászat, amire ugye itt a Körös holtágaiban na-
gyon sok lehetőség adódik. 

- No és a család... róluk mit lehet tudni?

1972-ban nősültem, feleségem egészségügyi területen dolgo-
zott, itt a fürdőben is a fi zikoterápián, amíg nyugdíjba nem ment.

Egy fi unk és egy lányunk van és egy kis unoka. Fiam Budapesten 
vagyonőr, lányom német-történelem szakos tanár, évekig a Bethlen 
Gábor szakiskola igazgatóhelyettese volt, jelenleg a kecskeméti SOS 
gyermekfaluban dolgozik, melyre büszke vagyok.

- Érezve tetterődet, mi az a három kívánság, ami szeretnéd, 
ha még teljesülne?

Elsőként s további szakmai sikerként, a fürdő jól fejlődjön to-
vább.

Aztán természetesen a család mindenképp, a gyermekeim, uno-
kám, családom boldog jövőjét szeretném biztosítva látni. Harma-
dikként pedig, hogy sokáig élvezhessem hobbimat, a futballt és a 
horgászatot.

Ehhez kívánok én is erőt, egészséget s egy a fürdővel is fejlő-
dő Gyomaendrődöt.

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

Endrődi Szent Imre Egy-
házközségért Közhasznú Ala-
pítvány, célja az egyházi temetők 
karbantartása, újra megnyitá-
sukkal kapcsolatos költségek fe-
dezése, a templom belső felújítá-
sának támogatása.

Adószám: 18380761-1-04.

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

Adószám: 18389980-1-04

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

Adószám: 19182030-1-04.

Élet Másokért Közhasz-
nú Egyesület, célja a rászoruló 
gyermekek és felnőttek segítése, 
támogatása.

Adószám: 18384215-1-04

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

Adószám:19056274-1-04

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

Adószám:18372276-1-04

Cukorbetegek Gyomaend-
rődi Klubja, célja a cukorbete-
gek oktatása, segítése.

Adószáma: 18378272-1-04

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

Adószám: 18371608 –1-04.

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

Adószám:18379383-1-04

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

Adószám: 18370827-1-04.

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

Adószám: 18376184-1-04

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

Adószám: 18379778-1-04

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

Adószám: 18386932-1-04

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

Adószám: 18386248-1-04  

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

Gyomaendrődi Mentőala-
pítvány: célja a mentőállomás 
berendezésének, felszerelésének 
és a mentéstechnikai eszközök-
nek a bővítése. 

Adószám: 18376713-1-04

Mozgáskorlátozottak és 
Hadirokkantak Gyomaendrődi 
Egyesülete

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

Adószám: 19057134-1-04

Rózsahegyi Iskola 
alapítványai:

A Rózsahegyi Iskola Diák-
jaiért Alapítvány az iskola tanu-
lóinak és tanulóközösségeinek 
támogatására szolgál. (Tanul-
mányi versenyek nevezési díja, 
útiköltsége, nyelvvizsga díjak, 
tanulmányi kirándulások, kul-
turális tevékenységek, rendez-
vények.) Az alapítvány közre-
működésével készült el a Hősök 
terén és a ligetben lévő játszótér.

Adószám: 18390162-1-04

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

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

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

Adószám: 18387139-1-04

Köszönet az 1%-ért!Amit Isten egybekötött...

Daraki Csaba és Hári Kitti március 15-én kötött szentségi 
házasságot a gyomai katolikus templomban. Életüket kísérje Isten 

bőséges áldása!

Reményik Sándor:
Istenarc
Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tán lét-előtti létem emlék-képe!
Fölibe ezer réteg tornyosul,
De érzem ezer rétegen alul,
Csak nem tudom, mikép került a mélybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban.
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,
Ha rossz órámban eltűnik egészen
Alter-egóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
A rárakódott világ-szenny alatt.
A rámrakódott világ-szenny alól,
Kihűlt csillagok hamuja alól
Akarom kibányászni magamat.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
S most ásót, kapát, csákányt ragadok,
Testvéreim, jertek, segítsetek,
Egy kapavágást ti is tegyetek,
Mert az az arc igazán én vagyok.

Egy istenarc van eltemetve bennem:
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.
S bár világ-szennye rakódott reája,
Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.

Ez a vers az 
Irodalmi oldalhoz 
tartozik. (14. old.)

 
Tisztelt Fogadóink!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 

lottózó 
új helyre költözött, Gyomaendrőd, Fő út 56/1 sz. alá.

Megújult környezetben, de továbbra is sok nyerési 
lehetőséggel és eséllyel várjuk 

játékos kedvű fogadóinkat!
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2014. április 12-én rendezték meg a XI. Gyomaendrődi Tu-
dományos Néprajzi Konferencia, melynek témája a kertkultú-
ra volt. A tanácskozás fővédnöke Dr. Ujváry Zoltán professzor 
emeritus, a konferencia elnöke Dr. Bartha Elek MTA doktora, 
rektorhelyettes volt. Dr. Forisek Péter PhD történész az óko-
ri kertek sajátosságáról szólt előadásában. Dr. Surányi Dezső 
MTA doktora, botanikus az ókori pannóniai villagazdaságok 
és a 19. századi alföldi tanyás gazdaságok történelmi össze-
függéseit elemezte. Dr. Bereczki Ibolya, a Skanzen főigaz-
gató helyettese a múzeumi kertek kialakításáról és gyakorlati 
tapasztalatairól számolt be előadásában. Dr. Lovas Kiss Antal 
egyetemi docens, pedig a virágoskertek szimbolikájáról szólt. 
Kovács László Erik néprajzkutató egy hazánkban kevésbé is-
mert gyógynövény, a stevia magyarországi termesztéséről és 
elterjedéséről tartott képekkel illusztrált előadást. 

Néprajzi oldalunkon, Dr. Szonda István néprajzkutató elő-
adásából idézünk, aki a csudabalai uradalom kertészeti emlé-
keiről közölt érdekes adalékokat.

„A csudabalai uradalomi kertészet emlékei (részlet a konfe-
rencián elhangzott előadásból)

A kertész 1920-tól Smíri Elek endrődi származású vincellér 
iskolát végzett szakalkalmazott volt. Képesítését az Arad mel-
letti, Ménesi vincellérképzőben szerezte. Fennmaradt kézzel 
írott naplója, melyben a vincellérképzőben töltött napjairól és 
tanulmányairól részletes leírást közöl. A napló 1903-ban íródott 
és agrártörténetileg, valamint a szűk témánkhoz kapcsolódva is 
érdekes írott forrás. Hasonló vincellérképző működött a Nagy-
várad melletti Bihardiószegen is. Vaszkó Irén közlése szerint, 
Smíri Elek korábban a váradi káptalan főkertésze volt és már 
akkor kitűnt magas szakmai felkészültségével. Több bihari tele-
pülés gyümölcsfásítási programjában vett részt. A balai gazda-
ságban a feladata a szőlő és gyümölcsös kezelése, gondozása 
és az ott folyó munkák irányítása volt. Különösen a szőlőben 
volt sok feladat, de ehhez a gazdaságtól a megfelelő számú 
munkaerőt és igaerőt megkapta. A szőlő őszi befedését és ta-
vaszi nyitását általában az aratásra is szerződött munkások vé-
gezték. A metszést, permetezést, kötözést, csonkázást pedig 
férfi és női summások, napszámosok vállalták. A szüret irányí-
tása és a borkészítés is az egyik fő foglalatossága volt a ker-
tésznek. A gyümölcsszedés és tárolás munkáinak irányítását 
is ő végezte. A komoly szaktudás elismerése a bérezésében is 
megmutatkozott, hiszen a rendes juttatáson felül 200 liter bor 
járandósága is volt. 

A kert és szőlő:
A 12 kh szőlő és gyümölcsös, melyet a 19. század végén 

telepítettek, a majorral nagyjából párhuzamosan álló egykori fo-

lyómederben helyezkedett el, a déli-délnyugati lejtős részen. A 
szőlőt szabályos négyzet alakú táblákban alakították ki, minden 
táblában más-más szőlőfajtával. Voltak csemege és borszőlők, 
így minden tábla sarkán fémtábla jelezte a szőlőfajta nevét 
(magyarul és latinul). A szőlőtáblák között egyenes utak voltak 
akkorák, melyen egy bivaly húzta lajtos kocsi el tudott járni. 

Szőlőfajták: rizling, ezerjó, aramon, hamburgi muskotály, 
fehér és piros delavare, passatuti, csabagyöngye, cabernet, 
ezeréves Magyarország, muskat othonel, szlankamenka

A szőlők előterében és az utak mentén gyümölcsfák voltak: 
májusi cseresznye, dió, meggy, szilva, ringló, kajszibarack, ró-
zsabarack, árpával érő körte, búzával érő körte, vérbélű körte, 
kormos körte, arany pármin alma, kormos alma, rétes alma, 
ribiszke, piszke, málna

A bor tárolásához nem volt megfelelő pince, hanem a ker-
tész lakás egy részében volt kialakítva az úgy nevezetett bor-
ház. A borház ablaka dróthálóval volt lezárva és szalmatömés-
sel szigetelték, így télen-nyáron egyenletes hőmérséklet volt 
benne. A helyiség padozata 1méter mélyre volt süllyesztve. A 
törkölyt a zúzókádakban döngölték le, agyaggal letapasztották 
és télen az állatok takarmányába keverték; csak ritkán főzték 
ki pálinkának. Az évi borhozam 250-350 hektoliter között volt. 
Külön készítettek vörös és fehér borokat. A gyümölcsöt, főleg 
az almát, melyből a legnagyobb mennyiség termett helyben ér-
tékesítették a környező tanyák lakóinak, vagy Endrődön és Túr-
kevén adták el kocsiderékból. Ötliteres mérővel árulták. Az el 
nem adott almát és körtét az úgynevezett almaházban tárolták 
vesszőből és nádból font cserényeken. Télen fonott kosarak-
ban, vászonnal bevarrva postán küldték Geistéknek Csákóra 
vagy Pestre, illetve a környező birtokosoknak is. Vaszkó Irén 
emlékszik, hogy Wekerle Sándor miniszternek is küldtek, aki 
rokonságban volt a Geist családdal.  A hullott gyümölcsöt pedig 
az állatokkal feletették. A tulajdonos és a gazdaság vezetője 
is tehernek érezte a kertet és a szőlőt, ezért keveset újítottak 
rajta, hiszen a fő hangsúly a gazdaságban az állattenyésztésre 
fektették.

Az egyik folyóér kiszáradt medrében gyönyörű gyümölcsöst 
telepített a korábbi tulajdonos és bebizonyította, hogy ezen a 
nehéz talajon is, sok munkával és szakértelemmel eredmé-
nyeket lehet elérni. A majorság körül kisebb akác ligetecské-
ket telepítettek. A nagyobb fásítási akciók az 1930-as években 
indultak el, amikor a Földművelésügyi Minisztérium rendelet-
tel kötelezte a földtulajdonosokat a fásításra. Ebbe az akcióba 
kapcsolódott be a gazdaság és több ezer csemetét ültetett el. 
Ekkor ültették a Gajszerdő tölgyfáit, melyek mára, tiszteletre 
méltó fákká nőttek…” 

Kertek, történelmi kertek, parasztkertek

A konferencia keretében Dr. 
Surányi Dezső professzor 
emlékezett az endrődi születésű 
szilvanemesítőre Dr. Tóth Elekre 
emléktáblájánál

Dr. Lovas Kiss Antal egyete-
mi docens előadása a virá-
gos kertek szimobilikájáról
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 Halotti búcsúztató Gyomáról 
1862-ből - I.

Ritka eset, hogy egy halotti búcsúztató „életirat és nemzet-
séglevél” egyben előkerüljön családi levéltárból. Ez esetben 
Papp Zsigmond hagyatékában találtam meg egy ilyen sok min-
denre alkalmas –többek között családfa összeállításra is – iratot. 
S tisztelettel ajánlom az olvasók fi gyelmébe.

„Élet és halál Ura, felséges Istenünk!
Alázatossággal eltelik kebelünk –
Ha megtekintünk mint sorsunk rendezőjét
Örömünk s fájdalmunk Atyját és teremtőjét – 
Alázattal hajtjuk meg most fejünket
Arra kérünk Téged! Bölcs, jó Istenünket
Hogy földi pályánkat bölcsen folytathassuk
Egykor a mennyeknek javait bírhassuk. –

* * * * *
Ha végig elnézünk szívünkből szeretett
Megboldogult társunk életpályád felett
E gyász színt mutató zárt koporsó körül
Keblünket fájdalom s mély bú veszi körül. –
Mint tündöklő tükör olyan volt életed
A melly mutogatott ragyogó képeket;
Egy fel nyitott könyv volt a’mellynek sorai
Vóltak a kegyesség világos utai. –
Mellyben ha vizsgáljuk a’ számos lapokat
Belőle mi élők tanulhatunk sokat. –
Eljön koporsódhoz az iffju s így esd;
Hatalmas jó Isten! Kérésem meg ne vesd,
Adj nékem e földön ollyan boldogságot
Mint e’ boldogultnak olly szép ifjúságot. -
Mert a’ki annyit élt, és híven fáradott
Ki a’ földön olly szép gyümölcsöket hozott,
Nemes tette által, annak ifjusága
Szépen illatozott mint a’ kert virága. –
’s ha ez erős férfi  sírod látandja meg
Így szóllhat te hozzád megboldogult öreg:
Hogy te megmutattad élted dél korában
Miképen kell járni az élet útában
Tapasztaltad hogy a’kit a’ bűnt megveti
Azt az ég áldása szüntelen követi. –
Ki nem csak magának él, hanem a közjónak
Az örülhet méltán lelke nyugalmának. –
Mit mondjunk éltednek setét alkonyáról?
Az erőtlenséggel járó öreg korról. –
A’mint gyengült testednek hanyatló ereje
Akként nevekedett a’ hitnek napfénye,
Melly felmelegíté tündöklő fényével
Lelked, egy jobb élet bóldog reményével. –
A’mint távozának a föld örömei
Akként közelgének kebled reményei,
Melly a’ hosszas munka s küzdés után nyugtot
Igérnek, s mennyben örökös jutalmat. –
Életed estvéjén eljöve a halál
Intése után várt nyugtodra indulál. –
Munkásságod után nyugodni mégy csupán;
Hol csendesen pihensz fáradtság után. –
Te a nyugalomra indulsz el hív társunk
A’hová közülünk könnyek közt bocsátunk. –
Mert fáj kebelünknek, hogy egyházunk népe
Egy hív tagját, tőlünk a’ halál bús képe
Ismét elszakasztván, nem látjuk orczáját
Nem tapasztalhatjuk többé munkásságát. –
Kivált hű családod bánatos kebellel
Veszik körül sírod, s könnyek özönivel
Áztatják azon sírt, melly egy hű életpárt,
Egy szerető Atyát, és hűséges polgárt
Zárván kebelében, őt nem ölelhetik
Jó tetteit már vissza ne fi zethetik.
Öreg CSAPÓ János ezen elhunyt neve

71 évre telt e’ földön élete
Mennyből 48-at töltött hű párjával
Felette kesergő KOVÁCS Erzsébettel
15 órai súlyos nyavalyája
Életét el oltván a’ menny lett hazája
Dicsőült lelkének, ott örvend az égben
Részt vesz a’ boldogok égi örömében. –
Onnan szól búcsúja kedvesi hozzátok
Végső áldásait tőle fogadjátok.

* * * * *
Elsőbb téged szóllít végső búcsúzása
Vatai Kovács Erzsébeth busongó hív társa!
Milly hamar mulandó ezen földi pálya
Az ember szívét ma kedv, öröm kínálja
Ma még vigadozva örvendünk – de hólnap
Ki szenvedt testünkre hév könnyek omolnak. –
Aki megtekinti váratlan végemet
A változó sorsról tanuságot tehet. –
Nem sokkal ezelőtt hitted é kedves nőm!
Hogy a válás percze illy hirtelen eljön. –
Hogy végbúcsút mondva elhagyom a földet
És te felöltözöd gyász özvegységedet. –
Köszönöm kedves nőm! Szívednek szerelmét
Köszönöm jóságod, s azt a gondos elmét,
A’mellyel éltemben kedvemet kerested
Óhajtásimat is beteljesítetted. –
Köszönöm szívemből – és most Isten hozzád
Ő legyen mindenkor gondviselő Atyád
Erősítsen téged gyengülő korodban
Vigasztaljon búban terhes bánatodban. –
Élted hátra lévő mulandó napjait
Egészség, békesség karolja által itt
E’ földi életben, ha vég órád ütend
Akkor elhunyt férjed a’ mennyben ölelend.

* * * * *
Szeretett gyermekim! Jertek hallgassatok
Búcsúzó szavaim ezek ti hozzátok
János*, felesége Kovács Juliánna
Mihály**, Szaniszlai Erzsébethnek párja
Gábor, életpárod Gecsei Sárával
Lajos, élet társad Szabó Rebekával
És Erzsébeth Oláh János jó férjével
Hozzájok tartozó minden kedvesekkel;
Szárnyam alatt felnőtt szeretett magzatim
Anyátok elhunytán méltán bánkódhattatok
Mert ti elhunytával egy szerető Atyát
Vesztétek el benne, ki hozzátok gondját
Okos tanácsával híven igazgatta
Kedvesi jólétét elő mozdította,
Olly Atyát vesztétek, akinek élete
Szíve dobbanása s minden lehellete
Boldogságotokra vala irányozva
Szerető jósággal vala koszorúzva, -
Most midőn elválik ezen jó Atyátok
Arra kér, hogy míg e’ föld leszen hazátok
A’ szeretet láncza fűzzön át titeket
Szeressétek egymást s bús szülőtöket
Soha tettel s szóval meg ne búsítsátok
Sőt inkább ölelő karral ápoljátok. –
Így leend rajtatok az Isten áldása. –
Legyen is, ez rátok vég jó kívánása. –
Most Isten veletek szeretett magzatok
Mind földön mind mennyen legyetek bóldogok.

* * * * *
(Folytatás a következő számban)
* 1848/49-ben községi bíró
** 1890-92-ben községi bíró

Közreadja: Cs. Szabó István
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A Gyomaendrődi FC labdarúgói folytatták 
szereplésüket a Megyei I. osztályú labdarúgó 
bajnokság tavaszi szezonjában. A lejátszott mér-
kőzések eredményeinek köszönhetően a csapat 
tartja helyét a tabellán, a döntetlenekkel azon-
ban lassul a felzárkózás a középmezőnybe. Meg-
nyugtató, hogy a legtöbb mérkőzésen tudunk 
gólt, gólokat szerezni, azonban a védelem is 
több alkalommal igen gólképes. Ennek köszön-
hető a több döntetlen, egy kicsit jobb összponto-
sítás és fegyelmezett játék jobb eredményt, több 
győzelmet hozhat a későbbiekben. Reméljük, az 

elkövetkező mérkőzéseken ez be fog következni. Kell még a siker a kö-
vetkező mérkőzéseken is, hogy a kitűzött cél, a biztos Megyei I. osztályú 
tagság megőrzése megvalósuljon.

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei:

2014. 03. 29.    Gyomaendrődi FC – Mezőhegyesi SE     2 : 2
                         G.: Toldi B., Lakatos E.
                         Ifi .:   0 : 0    G.: --
Alacsony színvonalú játék folyt a mérkőzés első felében a nem túl 

népes publikum előtt. A félidő végén a hazaiak megtörték a gólcsen-
det, így egygólos előnnyel mehettek a pihenőre. A második félidő első 
perceiben a hazaiak még az öltözőben maradtak, a vendégek kihasz-
nálták a fegyelmetlenséget és egyenlítettek. Ezt követően magához tért 
a hazai csapat, a félidő közepén ismét vezetést szereztek. Amikor már 
mindenki hazai győzelemre számított, a vendégek a mérkőzés utolsó 
perceiben ismét egyenlítettek. A gyomaendrődi csapat kevés kreativi-
tással is két alkalommal jutott előnyhöz, de ilyenkor rendre visszavett a 
tempóból, amit a lelkes vendégek minden esetben ledolgoztak, megér-
demelten szereztek pontot a pontatlanul játszó hazaiaktól.

2014. 04. 05.     Körösladányi MSK – Gyomaendrődi FC     2 : 2
                          G.: Toldi B., Zsíros P.
                          Ifi .:   5 : 0    G.: --
Az első negyedórában a házigazdák léptek fel támadólag, komoly 

helyzetet azonban nem tudtak kialakítani a gyomaendrődi kapu előtt. 
Válaszul a vendégek szereztek vezetést, miután egy 16-oson belüli ke-
zezésért megítélt büntetőt Toldi révén értékesítettek. A folytatásban a 
ladányi próbálkozásokban kevés fantázia volt, a szünet előtt azonban 
mégis sikerült egyenlíteniük, egy beadást elvétettek a védők az érkező 
hazai játékos nem hibázott. Gyors gólváltással indult a második félidő. 
A kitámadó vendégek gyors egymást követő harmadik lehetőségükkel 
élve újra megszerezték a vezetést. A vendégek kapusának fi gyelmetlen-
sége révén két perccel később összejött a hazai egyenlítés is, egy távoli 
lövés felgyorsult a vizes füvön, amivel a vendégek hálóőre nem tudott 
mit kezdeni. Halmazati büntetésként a gyomaendrődiek reklamáló 
edzőjét a kispadról kiállította a játékvezető. Továbbra is a vendégek ma-
radtak aktívabbak, Toldi szabadrúgása a felsőlécről pattant a mezőny-
be, Werle ziccerénél pedig a hazai kapus mentett hatalmas bravúrral. A 
kialakult döntetlennel a gyomaendrődiek lehettek elégedetlenebbek.

2014. 04. 12.     Gyomaendrődi FC – Jamina SE     4 : 0
                          G.: Werle T.(2), Csapó P., Lakatos E.
                          Ifi .:   0 : 4    G.: --              
Az eltiltás alatt álló edzőjüket nélkülöző hazaiak remek játékkal 

rukkoltak ki ezen a napon. Az első találatra ugyan a játékrész derekáig 
kellett várniuk az endrődi pálya nézőinek, a találkozó elejétől kezdve ki-
érződött, hogy a nagy kedvvel játszó gyomaendrődiek számára nem je-
lenthet problémát a három pont begyűjtése. A félidő közepén két perc 
alatt lőtt két gyors találat alaposan visszavetette a jaminaiakat. Ezen az 
sem változtatott, hogy a félidő végén a hazaiak kapusát kiállította a já-
tékvezető. Ezen a mérkőzésen nem volt tartalék kapus nevezve, így egy 
mezőnyjátékos, Zsíros állt a hazaiak kapujába a mérkőzés végéig. Hiá-
ba próbálta a szünetben felrázni együttesét a vendégek edzője, ezen 
a napon nem tudott csodát tenni, játékosai a második félidőben sem 
találtak magukra. A második félidőt létszámhátrányban játszó hazaiak 
ebben a játékrészben is szereztek még két gólt, ezzel magabiztossá tet-
ték a sikerüket. 

2014. 04. 19.     Szeghalmi FC – Gyomaendrődi FC     2 : 1
                          G.: Toldi B.
                          Ifi .:   5 : 0    G.: --

Mérkőzések hétről hétre a labdarúgóknál

Gyöngysorok
A bölcsesség legfőbb tiszte és 

tanújele, hogy a tettek a szavakkal 
összecsengjenek.

Valamennyi alkotmányban 
a legfőbb, hogy törvényeiben és 
egyéb intézményeiben úgy ren-
dezkedjenek be, hogy a vezetők 
ne nyerészkedhessenek.

Akik azt akarják, hogy ural-
muk szilárd maradjon, azoknak 
a testőre a jóindulat legyen, ne 
fegyverek.

A házasságban uralkodjék a 
szerelem, melyhez örömest sze-
gődik a barátság. Ahol e kettő 
szövetkezik, ott minden magától 
megy.

Az anyaszív csügg mindig 
jobban gyermekén, mert tudja, 
hogy övé, - az apa csak hiszi.

Gyermekeinknek öröksé-
gül tisztességérzetet s ne aranyat 
hagyjunk.

Az uralkodás, vezetés termé-
szettől sajátja a különb embernek.

Aki a szenvedéstől rosszabb 
lesz, úgy jár, mint az ezüstözött 
rézgaras a tűzben: az ezüst leol-
vad, a réz megmarad. 

Nem a tűz teszi rézzé, - a tűz 
csak megmutatja, hogy mindig 
réz volt.

A mérkőzés harmadik percében már vezetéshez jutottak a haza-
iakat, ami megfogta a gyomaendrődi csapatot. Bő negyedóra után 
kezdett magához térni a vendégek játéka, ettől kezdve változatos lett 
a meccs, de a támadók kevés veszélyt tudtak jelenteni a kapukra. Szü-
net után kísértetiesen úgy alakultak a játék képe, mint az első játékrész 
elején, a hazaiak szabadrúgás találatával megnyugtató lett az előnyük. 
A magabiztos vezetés mintha elaltatta volna a szeghalmi együttest, a 
gyomaendrődiek egyre inkább domináltak, de a helyzeteiket rendre el-
hibázták. A találkozó hajrájában aztán Toldi Balázs 25 méteres szabadrú-
gása utat talált a hazaiak kapujába. Ettől kezdve sorra jöttek a vendégek 
helyzetei, a mérkőzés végéig három nagy lehetőségük is volt ledolgozni 
hátrányukat, helyzetkihasználásban azonban csődöt mondtak, ezért 
pont nélkül maradtak. Az utolsó tíz perc magabiztos játéka kevésnek 
bizonyult a pontszerzéshez.

2014. 04. 26.     Gyomaendrődi FC – Szarvasi FC     0 : 1
                          G.: --
                          Ifi .:   2 : 3    G.: Putnoki T.(2)              
A szebb napokat is megélt csapatok jelenleg a középmezőny jobb 

helyezéséért léptek pályára. Sajnos a játék színvonala igazolta is a csa-
patok tabellán elfoglalt helyét. Csapkodó, pontatlan volt a mérkőzés, 
sok rossz átadás, kevés helyzet jellemezte az első félidőt. A hazaiak pró-
bálkoztak a támadás vezetéssel, de nem tudtak igazi ziccert kidolgozni, 
a félidő legnagyobb helyzetét is a vendégek hagyták ki az utolsó perc-
ben. A második félidő sem sok változást hozott, de a vendégek a félidő 
tízedik percében egy végigvitt támadásból gólt szereztek. Ezt követően 
védekezésre rendelkeztek be, őrizték előnyüket. A hazaiak próbálkoztak 
a gólszerzéssel, hogy legalább egy pontot megmentsenek, de a táma-
dás vezetésük elképzelés nélküli, pontatlan és igen erőtlen volt. A vér-
szegény támadások nem is vezettek eredményre, a várt egyenlítő gól 
nem is született meg. Az erőtlen és pontatlan hazai csapattal szemben 
a szarvasi fi atalok az egy sikeres támadásuknak köszönhetően három 
ponttal gazdagodtak és megerősítették helyüket a tabella közepén.

Fülöp Zoltán

Körzeti asszisztensi állás meghirdetése
Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla utca 3. sz. alatti háziorvosi 

rendelőmbe keresek háziorvosi asszisztenst 2014. június 1-jei 
munkakezdéssel. OKJ ápoló / körzeti ápoló / körzeti közösségi 
szakápoló / diplomás ápoló képesítés szükséges a felvételhez. 
További elvárások: számítógép kezelői ismeret, jó empatikus-, 
együttműködési-és kommunikációs készség, precízség, nyi-
tottság, gyorsaság.

Az üres asszisztensi állás betöltésére várom a jelentkező-
ket az alábbi telefonszámon, e-mail címen:

06/30 862-4230
macsarij25@gmail.com

Tisztelettel: Dr. Macsári Judit
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Mikor 2013 szeptemberében a gyomai Kner Imre Gimnázium-
ba kerültem, mint könyvtáros tanár, a vasútállomásról a gimnázi-
um felé a Hősök Emlékműve mellett jöttem el. Láttam, hogy művé-
szi alkotás ez, érdekelt leleplezésének története. Gondoltam, hogy 
avatásának időpontjában még elevenen élt az emberek lelkében a 
Nagy Háború emléke, biztos nívós ünnepséggel tették emlékeze-
tessé ezen eseményt (be is igazolódott a feltételezésem). A cikkem 
adatgyűjtésének időszakában találtam rá a Gyomai Újságra, annak 
is az 1927-es évfolyamára (hisz előzetesen informálódtam, hogy 
Istók János neves szobrászművész alkotását 1927-ben leplezték le), 
amely részletesen beszámol a szoborállítás legapróbb részleteiről is.

Sajnos az endrődi hősi 
emlékművel kapcsolatban 
csak annyit tudtam kiderí-
teni, hogy Horváth Gézá-
nak egy 1925-ös alkotása. 
Feltehetően leleplezéséről 
a Gyoma-Endrőd és vidé-
ke c. lap 1925-ös évfolya-
mában írtak tudósítást, 
de csak az 1924. október 
12-i számot találtam meg, 
így fantáziámra kell ha-
gyatkoznom ez emlékmű 
ismertetésénél. (Azt hi-
szem, nem leszek kegye-
letsértő e tettemmel!) A 
Gyomai Újság - mely né-
ha-napján közölt cikkeket 
az endrődi eseményekről 
- első töredékes évfolya-
mában (1926. augusztus 

21 - december 26-ig) semmi információt nem találtam ezen kato-
naszoborra vonatkozóan. A Gyomai Újság 1927. május 15-i számá-
ban olvastam azt az írást, mely meglódította a fantáziámat. József 
főherceg (aki a 7. hadtest parancsnoka volt és e minőségben ki-
tüntetések adományozója) a Honvédelem c. lapban folytatásokban 
közölt harctéri naplójában megemlékezik a 39. gyalogezred egyik 
endrődi közlegényéről, Árvai Imréről, kinek hősies magaviseleté-
ért kéri számára az első osztályú vitézségi érmet. E katona kar és 
combsérülései ellenére is ragaszkodott ahhoz, hogy a kötözőből 
(mely Sztropkon, a keleti fronton volt) újra a harctérre térhessen 
vissza. Talán e katona látható az endrődi hősi szobron!

De térjünk rá a gyomai emlékmű felállításának körülményeire!
Régóta tervbe vette Gyoma, hogy az 1848-49. évi forradalom-

nak és szabadságharcnak méltó emléket állít, ez a terv azonban 
mindig elodázódott. A Nagy Háború után adta magát a lehetőség, 
hogy egy másik heroikus küzdelemmel együtt mindkettőre emlé-
kezhessünk. Ezért öntötte szoborba Istók János azt az allegórikus 
képet, mikor a 48-as honvéd kezéből a szabadság lobogóját átveszi 
a világháborús katona és így az eszme továbbélését segíti. 

A Gyomai Újság 1927-es évfolyamában lázas előkészületek ol-
vashatók a gyomai hősi emlékmű felállításának előmunkálatairól, 
méltó módon való megünneplésének megszervezéséről. A méltó 
emlék felállítására bizottság alakul, Budapestre utaznak, Istók Já-
nos műtermébe, hogy az öntés előtt szemrevételezzék az öntőfor-
mát és - ha szükséges - javaslatokat tegyenek a majdan kiöntendő 
szobor küllemére vonatkozóan. E bizottság örvendetes hírt kap: 
József főherceg (a békéscsabai 101-es emlékoszlop felavatásán való 
részvételéhez hasonlóan) szeptemberben vagy októberben tekin-
télyével fogja emelni a szobor leleplezésének rangját. A pontos 
időpont november 20-a vasárnap lesz, melyre a szellemi táplálék 
mellett kulináris élvezetekkel is készülnek, úgy díszebéddel (Jó-
zsef főherceg és a díszvendégek számára) és közebéddel (Gyoma 
harctereket megjárt fi ainak, a hadirokkantak, hadiözvegyek és ha-
diárvák részére). A közebéd megtartására a gyomaiak adakozását 
kérik, pénzbeli és természetbeni hozzájárulást (az adakozók névso-

rát az ünnepség utáni 
lapszámban teszik 
közzé), az adományok 
gondos kezelésére és 
felhasználásuk ko-
ordinálására 5 tagú 
adomány-számláló 
bizottság alakult. A 
hősök neveinek össze-
gyűjtésére többször is 
felszólítás jelent meg 
a lapban, hogy sen-
ki hozzátartozója ne 
maradjon le az em-
lékmű posztamensén 
olvasható névsorból. 
A leleplezési ünnepély 
meghívója és a prog-
ramja a november 
13-i lapszámban volt 
olvasható, a november 
27-i számban pedig 
a programpontokról 
szóló méltatások.

1. 9 órakor istentiszteletek az Evangélikus, Református, Római 
Katolikus és Izraelita templomokban, imaházakban 

2. fél 11-11 között a lakosság és a díszvendégek gyülekezése a 
számukra kijelölt helyeken

3.  11.10-kor József főherceg fogadása a pályaudvaron 
4.  fél 12-kor József főherceg fogadása a szobornál - az ünnepély 

hivatalos megnyitása:
- Magyar Hiszekegy (énekli a Gyomai Dalárda)
- József főherceg avatási beszéde 
- József főherceg koszorúzása
- 4 felekezet lelkészének áldása hőseinkre 
- Hősök emlékére (énekli a Gyomai Dalárda)
- Óda (szavalja Doby Béla református lelkész)
- Nyugodjatok, pihenjetek! (szerzője Hajdú Béla, énekli a Gyo-

mai Dalárda)
- díszvendégek, meghívottak koszorúinak, virágainak elhelye-

zése (pl. Panvitz Vilmos, a 101. gyalogezred képviseletében, emel-
lett 76 szervezet és magánember - köztük a 4. honvéd és a 101. 
közös gyalogezredek képviselői). Minden iskola - köztük a gyomai 
gimnázium- tanulói, növendékei is elhelyezték a megemlékezés vi-
rágait a szobor talapzatánál. 

- Istók János szobrának átvétele 
- Himnusz (énekli a Gyomai Dalárda)
- József főherceg előtt katonai tiszteletadás 
- József főherceg és a díszvendégek elvonulása a Központi Ka-

szinóba 
5. a dísz- és közebéd 
Könyvtárosként és könyvkötőként a Kner család közéleti te-

vékenysége, a gimnázium tanáraként a gimnázium névadójának 
családja ill. tagjainak magánemberként való ténykedése érdekel 
(történészként is a közemberek mindennapjai, életük, gondjaik, 
problémáik). Kner Izidor a közebéd rendező-bizottságának elnö-
keként - e tisztének megfelelve - a közebéd során sorra látogatta az 
olvasóköröket és a székházat ill. az ott megrendezett fogadásokat, 
ez alkalomra 5 akó bort adományozott. Körútja során látta, hogy 
elfogyott, így még egy akóval megtoldotta adományát. (A díszebé-
den 167-en, a közebéden 862-en vettek részt.)

Az adománygyűjtéshez hozzátartozik, hogy mivel a szükséges 
mennyiségnél több természetbeni adomány gyűlt össze, a fennma-
radók összegéből a szegény sorsú hadviseltek gyermekei egy-egy 
pár cipőt kaptak ajándékba (közeledvén Karácsony).

A szegedi emlékművön (a Hősök Kapuja felett) ez olvasható: 
Hősi halált halt hű fi aink emlékét őrzi az élet!

Bánki-Nagy Endre

Hősök napjára (Gyomai történések)
(Országomban mennek a katonák c. írás folytatása)
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Kerényi Lajos: Utam Hozzád, Uram!

A megtisztulás útja, a megvilágosodás útja, 
a misztikus egyesülés útja

Lelki zarándokútra hív meg bennün-
ket Kerényi Lajos atya Utam Hozzád, 
Uram! c. könyvével. Istenhez vezető lel-
ki zarándokútra.

Az idős, ma már 87 éves piarista atya 
rendkívüli tapasztalattal, derűs bölcses-
séggel vezet a Megtisztulás, a Megvilá-
gosodás és a misztikus Egyesülés útjain. 
(A lelki élet fejlődésének, a lélek Istenhez 
emelkedésének hármas tagolását a korai 
évszázadokra teszik.)

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők 
meglátják Istent”(Mt 5,8)

A lelki úton elindulva azt a biztatást 
kapjuk, hogy tisztuljunk meg, tisztítsuk 

meg szívünket. A tiszta szív ugyanis feltétele annak, hogy „messzebbre 
látunk”, hogy többet fedezünk fel „Isten végtelen csodáiból”.

A szív a szövetség helye, annak a szövetségi kapcsolatnak, amely 
Isten és ember között jön létre az imádság által. Ezért nem mindegy, 
mi minden terheli szívünket. A kereszt és a keresztre szögezett Isten-
Ember, Jézus irányt ad életünknek. Látásunkat a horizontról felemeli, 
miközben ráismerhetünk saját „istenarcunkra”. Arra az „istenarc”-ra, 
mely ott van mélyen mindannyiunkban. Születésünktől fogva. Az em-
beriség (kollektív) történetén-történelmén túl, személyes történetünk 
szenvedéseinek, fájdalmainak ezer és ezer rétege rakódik rá, temeti el, 
az idők kezdeteitől… 

„Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére” (Ter 1,27)
Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, aki 

képmása marad azután is, hogy bűne következtében elvesztette hason-
lóságát Teremtőjével. De mit értünk a bűn alatt? Istentől való elszakí-
tottságot, elfordulást. A bűn az ősszülők engedetlenségével kezdődött 
és vezet az önmagát középpontba állító, sebzett, sérült mai emberig. „A 
bűn lényege éppen ez: önmagamat állítom Isten helyére.” A Megtisz-
tulás útján csak alázattal lehet járni, s tudnunk kell, hogy Valaki na-
gyon szeret, és nagy szeretettel vár vissza. Visszavár, hogy egységünk 
Vele helyreálljon. Visszavár, ahogyan a tékozló fiú gyönyörű történe-
tében fiát az édesapa. 

A Megvilágosodás útjára lépés feltétele, hogy a szív megszabadult 
a bűnöktől. Létezésünk nagy kérdései sorjáznak. Miért élek? Miért van 
a szenvedés? Lehet-e boldog az ember? Mi van az élet után? Ezen az 
úton a lélek kezdi „látni” és „érteni” a dolgokat, azok természetfeletti-
ségét. Az értelem, a spekulatív gondolkodás helyett a valódi látás lesz 
fontosabb. S a valódi látás az érzékeken, érzékelésen túlra vezet, egy 
olyan világba, ahol a tudomány képviselői megtorpannak. A válaszok 
újabb kérdéseket hoznak, s mutatnak az ésszel foghatatlan Valóságra. 
Arra, aki Van, s akinek létezését Einsteintől a tudományos élet jelen-
kori képviselőiig - például az agykutató Freund Tamásig - valamennyi-
en elismerik. 

Lajos atya hite fényénél mondja a következőket: „Átmeneti időben 
élünk… […] Észre kell vennünk, hogy a tudomány Istenre talál, és Is-
ten ajtaján kopogtat. Mindig felfedeznek valami újat, s az ember örül, 
hogy a materializmus, az Isten nélküli racionalizmus, az egzisztencia-
lizmus érveit a tudomány maga cáfolja meg.”

Életünk nehéz és nagy kérdései vezetnek el bennünket azokhoz 
a hitigazságokhoz, amelyeket a Kegyelem, a Szentlélek nélkül nem 
tudnánk befogadni. Melyek elfogadásával megélhetjük a békét és a 
nyugalmat. A segítő Kegyelem, mely megvilágosít, jótettekre ösztö-
nöz, s ráhangol Isten szándékára. „Boldogok, akik nem látnak, mégis 

hisznek.” (Jn 20,29)
Lelki fejlődésünk harmadik szakasza a misztikus Egyesülés útja, 

amelyen járva a szent misztériumok és szentségek közvetítésével Krisz-
tus és a Szentháromság misztériumában részesülünk.

Ősidőktől kezdve minden nép, minden ember vágya, hogy talál-
kozzon, egyesüljön istenségével, ehető és iható formában. Ez a vágy 
szólal meg a középkori versekben, amelyek a keresztény ember Krisz-
tussal való találkozását fogalmazzák meg. A középkor kereszténye azt 
vallotta, hogy az Oltáriszentségben mindenki találkozhat, egyesülhet 
Krisztussal. Jézus Krisztus köztünk maradt az Oltáriszentségben: Teste 
és Vére az örök élet forrása. (Babits Mihály Eucharistia c. verse is erről 
szól.)

Isten szeretete minden mást is vezérel életünkben, kiterjed ember-
társaink és önmagunk szeretetteljes elfogadására. Az imádság beépül 
életünk minden percébe, kitölti és átfogja az egész napot, egyensúlyba 
hozza a külső és belső teendőket.

Lajos atya több mint hatvanéves szolgálata a hiteles élet tanúsága. 
Látogatásai a gyógyíthatatlannak diagnosztizált betegek között a Fény, 
a Remény felmutatása, Krisztus jelenlétéé, melyről így ír: „Jézus mai 
útjáról azért tudok beszélni, mert órákat töltök Vele azokon az utakon, 
amelyre biztos Ő ihlet a betegek felkeresésekor. Igen, számomra ez az 
egyesülés útja az én 
élő Istenemmel. Órá-
kat vagyunk együtt. 
Ő indít, Ő vezet, Ő 
ad kitartó lendületet. 
Hetente gyakorta húsz 
órát is együtt vagyunk. 
Beszélgetünk. Ötlete-
ket ad. Együtt dobog a 
szívünk. Nehéz ám er-
ről beszélni. Legújab-
ban azt ihleti, hogy 
vidáman menjek be a 
kórtermekbe. Ott mo-
solyogva köszöntsem a 
betegeket e szavakkal: 
- Lajos atya vagyok! 
Jézust hordozom! Üd-
vözli önöket!... – A vi-
lágért sem térítek. Ezt 
nem engedi Jézus. A 
fájdalmas arcok kivétel 
nélkül visszamosolyog-
nak. [...] Csodálatos 
utak ezek! Soha nem 
unalmasak. Akadnak 
azért – Istennek hála, 
egyre kevesebben -, 
akik szidnak, idétlen-
kednek. A velem lévő 
útitárs, Jézus, évtize-
dek óta eszembe jut-
tatta – csak Ő tehette 
–a Szentírás isteni 
üzenetét: Ne félj, ha 
nevemért gyalázatot 
szenvedsz, olyankor 
Isten Szentlelke lebeg 
feletted és vigasztal. 
Így aztán nem kesere-
dem el.”

A lelki fejlődés-
ről szóló könyvét Sík 
Sándor Te Deum című 
versével zárja. A hála 
énekével, mely életét 
mélyen áthatja, s mely 
az ezen úton járók 
mindennapjainak ré-
sze, lelki hozzáállása is.

Polányi Éva

Reményik Sándor 
Istenarc c. verse a 9. 

oldalon olvasható!

Sík Sándor:
Te Deum

Téged Isten dicsérlek 
és hálát adok mindenért. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kitavaszodott. 
A jácintok, tulipá-

nok, nárciszok ontják 
illatukat, a kertek, ut-
cák, terek pompáz-
nak a fák, bokrok szí-
nes virágaiban…

Élmény sétálni, 
szemlélődni a tél 
után… A szomszéd 
Mariska néni egye-
dül él macskájával, 
kutyájával békes-
ségben. Mindig beszélget velük, kedvesen hívja őket, ha 
elérkezik az etetés ideje… Leül a kertben egy székre fájós 
lábait felrakja a sámlira, máris mindkét jószág ott terem 
és a lába elé heveredik…

Ő simogatja, becézgeti a két rosszcsontot…
Kandúr Kázmér és Bélaházi Bogáncs nagyon hallgat 

a nevére…

Egyik reggel a kertben locsoltam a virágaimat, ami-
kor arra lettem figyelmes, hogy nagy lárma van a szom-
szédban Mariska néninél. Fülelni kezdtem, mi lehet a zaj 
forrása. Látom ám, hogy egy rigó lány, Rigó Rózsi hordja 
a fészekhez való szalmaszálakat, avar és más hasznos 
anyagokat, a rigófiú Rigó Rezső pedig csodálatos dalla-
mokkal udvarol a lánynak.

Élvezettel hallgattam, milyen pompás trillákat csal ki 
picinyke csőréből.

Igen ám, de közben Kandúr Kázmér lassan a föld-
höz lapulva próbálta becserkészni Rigó Rózsit, amit nem 
hagyhatott szó nélkül az udvarlója, Rigó Rezső. Éppen 
egy szép nagy gilisztát húzott ki a frissen ásott földből, 
azzal bajlódott, mikor a macska próbálta becserkészni, 
megfogni.

Rezső elkezdett éktelen lármát csapni, erre aztán Ró-
zsi is bátrabb lett, besegített neki.

- Nem eszel rigópecsenyét, ezt megígérhetjük neked – 
mondták szinte egyszerre a vadászó macskának.

A kandúr kicsit lelassított, de a vadászatot azért nem 
adta fel.

Csendben várt.
Mariska néni is kiment a kertbe, hogy megtudakolja 

a nagy lárma okát, éppen szellőztetett és meghallotta, 
hogy valami rumli van a kertben.

Rászólt határozott hangon a macskájára,
- Kázmér! Ne merészeld molesztálni a rigókat, hiszen 

azok a kis drágák éppen párosodnak, és fészket építe-
nek, hogy a jövő rigónemzedékének tojásait rakják le és 
keltsék ki a tojásból. -

A kandúr elkezdett kényesen nyávogni, dorombolva 
a Mariska néni lábához törleszkedni, mint aki semmi rossz-
ban nem sántikált…

Ahogy a gazdi bement a lakásba máris teljes gőzzel 
ismét vadászni kezdett. 

- Kandúr Kázmér nem adja fel – mondta.
Bogáncs lustán feküdt a háza előtt egy kis pokrócon, 

és oda sem figyelt, mi zajlik körülötte. Igen ám, de nem 
tudott aludni a nagy csiviteléstől, lármától, nyújtózkodva 
ásított, vakkantott egyet a macska felé.

A macska nem is figyelt rá, csak a vadász ösztöné-
nek akart hódolni, mindenáron elkapni a rigókat. Tovább 
osont a nyomukba, de a rigók felröppentek a fára. Kan-
dúr Kázmér türelmesen várakozott…

Rigó Rezső látta, hogy elmúlt a veszély, ismét a gilisz-
tához repült, hogy élelemre tegyen szert. No, akkor len-
dületbe jött a kandúr is és majdnem lecsapott, egy-két 
farktollát kitépte szegény csinos rigófiúnak, aki harciasan 
ezt meg akarta torolni, és rárepült a macskára, a csőré-
vel ahogy bírta püfölte.

Kandúr nem tudta, mi is történik, nem volt hozzászok-
va, hogy ilyen harcias legyen egy madár. Nézett jobb-
ra-balra, majd segélykérően a kutyára, aki nyújtózkodva 
lustálkodott.

- Ez több kettőnél – mondta a macska, gyere már és 
segíts, a csőre olyan éles ennek a madárnak, hogy még 
kárt tesz bennem… ha te lennél bajban, én is segítenék 
neked.

- Rendben – mondta álmosan a kutya -, mit vársz tő-
lem?

- Mit, mit – hogy szabadíts meg a rigóktól.
- Jó – válaszolt, és szörnyű ugatásba kezdett…
Erre kirohant a házból Mariska néni és a söprűvel el-

kezdte a macskát, majd a kutyát zavarni.
- Nyáú, mi a baj? – kérdezte a gazditól a macska ké-

nyeskedve.
- Hogy mi a baj? Még kérded, hiszen megmondtam, 

hogy ne bántsd a rigókat, és te mégis vadászol rájuk?
- Neeeem, én nem…
- Nem is ajánlom – emelte fel a seprűjét a gazdi, és 

mérgesen a kutyája felé fordult.
- Te is hallgass el, ne lármázzatok, felveritek az egész 

környéket. Legyen rend és békesség, azt ajánlom, külön-
ben kaptok mindketten a seprűvel! Szegény kicsi rigók 
nem tudják megvédeni magukat. -

A riadt kis rigók megértették, hogy támaszra, védel-
mezőre találtak Mariska néniben, hálásan csicseregtek 
neki és tovább hordták a fészeképítő anyagot.

Rigó Rózsi négy szép kis pettyes tojáskát tojt, amit hű-
ségesen őrzött a fa lombjai között a fészkében, a párja 
Rigó Rezső pedig hordta rendületlenül a finom eleséget 
neki. Majd pár hét múlva kikeltek a tojásból a picik. A 
rigószülők felváltva vitték az élelmet, a négy éhes kis csőr 
folyton tátogott…

A macska azért még néha napján odaoldalgott a fa 
alá és nyávogva nézett felfelé, de rögtön eszébe jutott 
a kalandja a rigóval és persze a gazdi söprűje is, ezért 
békén hagyta a kis rigócsaládot. A kicsik hamar felcse-
peredtek és kirepültek a fa ágaira, a macska is beletö-
rődött, hogy inkább a gazdi adjon neki eleséget, hiszen 
nincs is rászorulva a vadászatra.

Bezzeg, amikor télen Mariska néni egerészésre bíztat-
ta, ahhoz nem fűlt a foga, lustán heverészett a szobában 
a jó meleg kályha mellett.

Hát így történt a tavaszi idill a szomszéd kertben a ri-
gócsaláddal…

Benke Mária

A csoda…

Figyeld, hallgasd a szíved, hogy dobog.
Ez egy csodálatosan nagy dolog.
Csoda, hogy árnyékod fut Veled,
s látod a folyó tükrében az eget…

Ne várj az Életben nagy csodát!
Hidd, mik történnek Veled, azok csodák.
Minden nap új csoda vár Rád,
lásd, halld meg mindig a csodát hát!

Ősszel a fák lombja új színeket ölt,
boros - gazda a pincében óbort tölt.
Kortyold e nedűt, érezd zamatát,
a csodás bor ízét, színét, illatát.

Élvezd az Életet, mely maga a csoda!
Óz birodalmába jutsz el oda,
hol mesebeli minden és csodás
 a szíved dobbanása, mesebeli varázs! 

Vecsés, 2012. október 11.

A harcos Balázs…
avagy, játék a szavakkal…

Harcol a szúnyogokkal Balázs,
megtelik velük a lakás…
Rendezgetni kezdi a garázst,
meglepi ott egy halom darázs.
Ez nem álom, s nem varázs,
megcsípi őt tarkóján egy darázs
izzik a csípés helye, mint a parázs,
nem jó hely számára a garázs.
A fullánk, éget, harcol Balázs,
a csípéskor elpusztult szegény darázs.
A harc döntetlen, mindkettő szenvedett,
a harcnak imígyen csúnya vége lett…

Vecsés, 2012. augusztus 24.

Benke Mária versei
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Ízes Ízek

Május
Zöldbabos sertésszelet

A zöldbabot sós vízben fűzzük meg. Közben sertéshúsból szeleteket vágunk, 
enyhén kiklopfoljuk, sós-borsos lisztbe mártjuk, és mindkét oldalát a szeleteknek 
pirosra sütjük. A megmaradt zsiradékban hagymát pirítunk, majd felengedjük a 
bab főzőlevével. Visszatesszük bele a hússzeleteket, és lassú tűzön megpá-
roljuk. Tejföllel elkevert liszttel behabarjuk, ellenőrizzük a sósságát, majd hoz-
záadjuk a főtt zöldbabot, és öt perc párolás után tálalhatjuk krokettel vagy sült 
krumplival.

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!

CSERNUS SÁNDORNÉ szül. 
KURILLA MÁRIA MAGDOLNA, 
gyomaendrődi lakos, április 13-án 73 éves 
korában az Egyház Szentségeivel megerő-
sítve távozott az örökkévalóságba. Gyászol-
ják gyermekei, rokonai. Isten adjon neki 
örök nyugodalmat.

FÜLÖP ISTVÁNNÉ szül. ALMÁSI PI-
ROSKA MARGIT, gyomaendrődi lakos, 
89 éves korában március 23-án távozott 
szerettei köréből az örökkévalóságba. Gyá-
szolják családtagjai, szerettei. Isten adjon 
neki örök nyugodalmat!

JUHÁSZ LÁSZLÓ IMRE, 
gyomaendrődi lakos 62 éves korában, már-
cius 21-én tragikusan elhunyt.

Gyászolják gyermekei, családtagjai. Is-
ten őrködjön pihenése felett!

LIZICZAI ISTVÁNNÉ szül. DRAHÓ 
MARGIT, április 15-én, 88 éves korában 
távozott szerető családja köréből. Gyászolja 
leánya, unokái, családtagjai. Isten fogadja 
lelkét az Örök Hazába!

MÉSZÁROS FRIGYES, gyomaendrődi 
lakos, 69 éves korában április 12-én várat-
lanul elhunyt. Gyászolják a családtagok, 
rokonok, jóbarátok. Pihenése legyen csen-
des, emléke áldott.

MOLNÁR IMRÉNÉ szül. KISZELY 
MARGIT, gyomaendrődi lakos, 86 éves 
korában, március 24-én adta vissza lelkét 
Teremtőjének. Gyászolja a család, roko-
nok, ismerősök. Fogadja be lelkét az örök 
Boldogság!

PAPP ISTVÁNNÉ szül. NÁDAS ER-
ZSÉBET, gyomaendrődi lakos, 84 éves 
korában február 5-én hunyt el. (Temetése 
április 8-án volt) Gyászolják rokonai, isme-
rősei. Béke legyen hamvai felett.

UHRIN FRIGYESNÉ szül. PAPP JULI-
ANNA, gyomaendrődi lakos, 93 éves korá-
ban március 31-én Egyházunk Szentsége-
ivel megerősítve távozott az Örök hazába. 
Gyászolják gyermekei, unokái és a rokon-
ság. Az Úr adjon 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

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

Cséplés Hunyán, a Bundási soron, 1940-50-es évek

A képek beküldője: Alt Jánosné Salamon Teréz ny. pe-
dagógus. Köszönet a képekért!
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Iskolánk Diákönkormány-
zata tizedik alkalommal rendez-
te meg hagyományos Darvas 
Tibor Versmondó Versenyét, 
melyre ebben a tanévben április 
14-én, éppen Tibor napon ke-
rült sor.

A nagydiákok versenyén 26 
tanuló vett részt és a következő 
eredmények születtek:

5. évfolyamon:
I. Kónya Réka és Gecsei Lilla
II. Vincze Levente
III. Nagy Noémi és 
 Szilágyi Szabina

6. évfolyamon:
I. Vinkovics Zoltán
II. Gecsei Zita
III. Kövesy Lili

7. évfolyamon:
I. Varjú Dániel
II. Weigert Csenge

8. évfolyamon:
I. Fekécs Fanni
II. Bátori Bernadett

III. Szőke Dzsenifer és 
 Mészáros Gábor

A kisdiákoknál 52 versmon-
dó közül a következő helyezések 
születtek:

1. évfolyamon:
I. Farkas Réka
II. Kovács Zsombor
III. Tóth Petra

2. évfolyamon:
I. Weigert Villő
II. Tari Alexia Vivien
III. Gubucz Petra
Különdíjas: 
 Szilágyi Adrienn

3. évfolyamon:
I. Fekete Aliz
II. Péteri Patrik
III. Majer Levente
Külön díjas: Kiss Adrián

4. évfolyamon:
I. Fodor Botond
II. Nándori Viktória
III. Tímár Péter
Különdíjas: Varga János

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Német Nemzetiségi Kulturális Nap

Meghívást kaptunk az Orosházán megrendezett Bé-
kés Megyei Németek Anyanyelvi és Kulturális Napjá-
ra. Iskolánkat a 3. a osztályos tanulók képviselték, aki-
ket elkísért intézményvezetőnk, Ágostonné Farkas Mária is.
A gyerekek polkát táncoltat az orosházi művelődési ház színpadán, 
amit Weigertné Gubucz Edit tanított be. A műsor részeként dalt 
énekeltek németül, és egy verset adtak elő. El is játszották azokat. 
Gitáron kísért Schwalm Gyula, a műsorszámokat betanította Balla 
Károlyné és Kereki Irén.

Darvas Tibor Versmondó Verseny

Elkészült az endrődi Szarvasvégi Temető kápolnájának külső-belső 
felújítása, Istennek legyen hála! Köszönet illeti a közreműködőket: Czank 
Gábor plébános, Balog Péter sekrestyés, Pepelán Ferenc kántor, Zsögön 
Renáta adminisztrátor és családja, nem utolsó sorban id. Harnos Vince 

és neje, Tímár Miklós egyházközségi gondnok, Ungvölgyi Péter és ifj . 
Iványi István ministránsok. Isten fi zesse mindenki munkáját, adományát, 
hozzájárulását. Reméljük, ez a régi kis kápolna most egy jó ideig megújul-
va tölti be szerepét. LAUS DEO!
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Versmondó verseny

Iskolai versmondó versennyel készültek tanulóink a költészet napi 
városi ünnepségre. Sok gyereknek ez bátorságpróba is volt egyben, 
mert most léptek fel először közönség előtt, de szép számmal voltak 
rutinos előadók is. Klasszikus és kortárs költők alkotásaiból válogatott 
színes csokorral szórakoztatták a zsűrit és a vendégeket két délutánon 
át. A legjobbak továbbjutottak a városi versenyre, ahol a zsűri négy 
kategóriában értékelte a versenyzőket. Gratulálunk minden versenyző-
nek, fogadjátok meg a zsűri tanácsát: Olvassatok verset!

Nyílt napok

A nyílt napokon három napra a tanteremajtókat is kitártuk az ér-
deklődők előtt. Első alkalommal a nagycsoportos óvodások és szüleik 
tekintették meg az iskolát, majd részt vettek néhány tanórán a leendő 
első osztályos tanítók jelenlegi osztályaiban. A mozgalmas foglalkozá-
sokon az ovisok kipróbálták az interaktív táblát, szerepeltek, rajzoltak, 
ritmizáltak, csoportosítottak, számoltak, sőt, még az igeragozásban is 
segítettek a negyedikeseknek, szüleik örömére. Az élményeket csak 
fokozta, hogy az órák után közösen mondtunk búcsút a télnek. A mas-
karás hívogatókat követve az udvaron ismertettük a farsang történetét, 
majd mikor egy tél-űző verset is elmondtunk, lángra lobbant a kisze 
báb. A varázslat jól sikerült, a szikrázó napsütésben még lehetett játsza-
ni egyet az iskolaudvaron.

A második és a harmadik nap a szülőké volt. Sokan voltak kíváncsi-
ak az órákra, a korszerű pedagógiai és értékelő módszerekre, a koope-
ratív munkára, diff erenciált foglalkozásokra. A felnőttek képet kaptak 
gyermekük osztályon belüli helyzetéről és a gyerekek is örültek, hogy 
szüleik aktívan érdeklődnek iskolai munkájuk felől.

A diákolimpia körzeti hírei

A mezei futóverseny első korcsoportjában Szrnka Berzsián szerezte 
meg az első helyet, a második korcsoportban Karsai Gábor lett máso-
dik, a harmadik korcsoportban pedig Kovács Ágnes első, Nyemcsok Ju-
dit második, Lakatos Rikárd harmadik helyezést szerzett. Iskolánkból ők 
jutottak tovább a megyei fordulóra.

Kézilabdásaink és focistáink egyaránt a második helyen végeztek a 
körzetben.

Rendhagyó történelemóra

A középkorban élt gyermekek nehéz sorsával, munkájával ismer-
kedtek tanulóink a rendhagyó órán. Megnézték és felpróbálták a hábo-
rúk során használt súlyos páncélokat, pajzsokat, kardokat, buzogányo-
kat. A felkavaró történeteket hallva, reméljük, sok gyerekben az marad 
meg tanulságul, hogy legjobb békében tanulni, játszani.

Verseny eredmények

Iskolánk az idén tizedik alkalommal kapott meghívást Mezőberény-
be, a helyi általános iskola által szervezett - ezúttal is színvonalas - nem-
zetközi matematikaversenyre, melyen a Rózsahegyit négyfős hetedi-

kes (Dávid Adrienn, Szerető Dorottya, Vaszkó Ágnes, Wéber Dorina) és 
négyfős nyolcadikos (Dobák Dóra, Lövei Zsuzsanna, Szujó Róbert, Var-
jú Tamás) csapat képviselte. A nyolcadikosok a 4. helyen végeztek, az 
egyéni verseny legjobb helyezését Dobák Dóra érte el, aki ötödik lett.

Békéscsabán, a Teleki Pál Országos Földrajz, Földtan Verseny me-
gyei fordulóján iskolánkat Vaszkó Ágnes és Lövei Zsuzsanna képviselte. 
A hetedikesek között Ági 11., a nyolcadikosok versenyében Zsuzsi 5. he-
lyezett lett. Tanulóinknak az egész éves tananyagból, a Természetbúvár 
cikkeiből és Teleki Pál életéből szerzett tudásukból kellett számot adni.

Meszlényi Jázmin 3.b osztályos tanuló országos különdíjas lett a 
Magyar Asztronautikai Társaság által kiírt rajzpályázaton, melynek té-
mája: Űrturizmus - civilek a világűrben! Gratulálunk minden verseny-
zőnek!

Ki mit tud?

Idő szűke miatt csak az alsósok mutathatták be műsorukat a tavaszi 
szünet előtt, de így is tíz remek műsorszámmal szórakoztatták a kortár-
sakból és szülőkből álló közönséget. Énekeltek, zenéltek, táncoltak, sze-
repeltek, báboztak, sőt még lakodalmast is előadtak. Aki elmulasztotta, 
a legjobbakat megnézheti a Rózsahegyi Napok gálaműsorán. 

Nyuszi buli

Mint valami illatos répamezőn, csak gyűltek, csak gyűltek a nyulak 
az iskolai könyvtárban. A kockásfülű nyúl és Zsuzsa néni meghívására 
több mint 200 nyuszi hozta el kisgazdáját a nyuszi buli megnyitójára. 
Egy hétig örvendeztek a sok látogatónak, majd húsvétra hazamentek 
tojást festeni.

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

Vidám hangulat a nyuszi bulin

Rendhagyó történelemóra középkori fegyverekkel

Lakodalmas jelenet a Ki mit tudon
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Kedves vásárlóim!
Tavaszi ajánlataim:

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

gombaölők
• egér- és patkánymérgek, csapdák, 

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

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

Várom vásárlóimat! - 
FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Egész évben várjuk ked-
ves vendégeinket klimatizált, 
termálvizes szobáinkban.

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

Az étterem nyitva 
11-21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren-
dezvény lebonyolítását vállal-
juk a teljesen klimatizált Hídfő 
étteremben 160 főig.

FÉSZEK
Panzió és Étterem

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

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

A hunyai volt Pogány Iskola találkozója

Fotók: Soczó Géza


