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Böjte Csaba tanévkezdő gondolatai
Kezdődik a tanév! Neked mint pedagó-

gusnak hinned kell, hogy minden gyermek a 
Teremtőnk drága ajándéka. Jelszónk: a mi Iste-
nünk selejtet nem teremt! Ez az élő hit ragyog-
jon ott az arcodon! Tudnod kell, hogy növen-
déked rád emeli a tekintetét, olyannak ismeri 
világát, amilyennek szemed tükrében látja ön-
magát! Bízzál a diákban, és bízzál magadban, 
lehetetlen feladatot nem ad az Isten!

(...)
A jó nevelő úgy oktat, nevel, mint a sza-

kács: egy svédasztalra szépen feltálalja azokat 
az értékeket, melyek a gyermekek számára fon-
tosak, fi gyel a külalakra, mert egy tananyagnál 
nem elég, hogy igaz vagy hasznos, hanem az is 
lényeges, hogy kívánatos, vonzó, a diák számá-
ra fogyasztható, feldolgozható legyen!

A gyerekek hihetetlenül hamar tanulnak! 
Csodálatos pedagógiai türelemmel szemlélni a 
testi, szellemi, lelki növekedést, kibontakozást, 
egy jó iskolában igazából minden nap egy új 
születés! Ekkor még sem a gyermek, sem a pe-
dagógus nem tudja, hogy a nagy Isten milyen 
ajándékokat rejtett el a tanuló szívébe, értel-
mébe! Ennek felfedezése a legcsodálatosabb, 
egy pedagógiai kaland, igazából ezért érde-
mes tanárnak, nevelőnek menni! A diák, de a 
tanár is aranyásó, minden egyes találkozás alá-
merülés a tárnába, mely valahol magában rejti 
a kincset melyért érdemes volt megszületni, 
világra jönnie a gyermeknek és neked is, hisz 
általad születik a növendéked tehetségéből 
mindaz mi mozgásban tartja, szebbé teszi a 
világot. Kíváncsian dolgoztok, tanítva tanul-
tok, s a napok ahogyan peregnek mindket-
ten reményben égtek! Talán ma lesz az a nap, 
melyen felcsillan a talentum, az a drága érték, 
melyet a rád bízott életben rejtett el az Isten? A 
jó pedagógus észreveszi, ha a gyermek kószá-
ló fi gyelme sokkal többet időzik a fi zika, a ter-
mészet titkai között, mint máshol, vagy talán 
dalolni, énekelni szeret és ehhez csodálatos 
hangot is kapott ajándékba. Tovább kell menni 
az iskola zegzugos útjain, nem kell kapkodni, 
csendesen térképezzétek fel, mi van a növen-
dékben? Lám, játszva tanulja a nyelveket vagy 
talán inkább a számok világában kószál játszi 
könnyedséggel? Lehet, hogy hatalmas empá-
tiával hajlik le a bomló virágokhoz, a tipegő kis 
állatokhoz, vagy éppen a beteg társaihoz? Kis 

felvillanásai a mélyben rejlő kincseknek elég 
ahhoz, hogy céltudatos munkába kezdjetek. 
Te vagy az edző, s ha jól dolgoztok, növendé-
kedből mindkettőtök dicsőségére bajnok lesz! 
A bajnoka mellett a tanár is ott áll a dobogón!

Sok-sok értéket halmozhat fel Alkotónk a 
gyermekeinkbe! Minden kincsnek kiaknázásá-
hoz nem elég egy élet, de ez nem gond, mert 
örök életre teremtett lények vagyunk, ezért a 
célok hierarchiájának felállítására fordítsátok 
fi gyelmeteket. A megismert, felfedezett talen-
tumok kibontakoztatásának sorrendjét el kell 
dönteni! Ide hatalmas alázat kell, a cseperedő 
növendék legtisztább belső vágyai kell, hogy 
irányt mutassanak. Isten nem rángat, nem akar 
erővel megtömni, mint a ludat, Ő szabadon 
szeret! Mennyei Atyánk azt akarja, hogy azt a 
lányt vedd el, akit legjobban szeretsz, aki mel-
lett szárnyaid nőnek és úgy érzed, hogy érte 
le tudod hozni az égről a csillagot. Egészen 
biztos, hogy a hivatás, a mindennapi munkánk 
kiválasztásánál Isten ugyanígy vezet! Szerel-
med mellett is van küzdelem, de ez a munka 
örömteli együttlét! A megtalált hivatás végzése 
is verejtékes, de azt vállalva örömmel tölti el a 
fáradság testedet. Tudnod kell, hogy a benned 
lévő értékek megszülése is vajúdással jár, de ez 
a szülés téged gazdagít, az általad világra ho-
zott szellemi, lelki, anyagi érték boldoggá tesz, 
gazdagságod értelmet ad az iskoládnak, az el-
telt évek munkájának!

Ez a tanév nem robot, hanem hosszú 
tanulásnak szentelt éveid megkoronázása! 
Gyöngyhalász vagy, s most drága kincsedért 
alámerülsz! Céltudatosan keresd, hozd felszínre 
a te és a rád bízott gyermek életét megváltoz-
tató értékeket! Képes vagy rá! Merd vállalni az 
iskolát! Az oktató, nevelő munkádtól szárnyat 
bontó fi atal magasba tör, és diadalmas erővel 
felemelkedik! Élete minden gyümölcse a tied is, 
hisz te is ástad a kutat, melynek vize életet ad! 
Minden pohár víz, mit nagyra nőtt gyermeked 
szeretettel másnak ad, azt az Úr neked is meg-
fogja köszönni, ebben biztos lehetsz!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok egy na-
gyon boldog, eredményes tanévet az otthona-
inkba felvett diákoknak, és az őket szeretettel 
nevelő tanároknak, pedagógusoknak!

Sok szeretettel, Csaba testvér
Magyar Kurír

Rózsahegyi Marika
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Szelidi-tavi nyári tábor

A „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása” 
című pályázat keretein belül iskolánk huszonöt tanulója augusz-
tus 13-tól 18-ig egy élményekben gazdag nyári táborban vett 
részt a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola tanulóival közö-
sen a Szelidi-tónál. A tábor legfőbb célja az volt, hogy a két iskola 
tanulói és pedagógusai a közös programok megvalósításán ke-
resztül minél jobban megismerjék egymást.

Ezalatt az egy hét alatt tartalmas programokon vettek részt: 
sétáltak Kecskemét és Baja belvárosában, utaztak kisvasúton a 
Gemenci-erdőben, Bakódpusztán láttak egy csodálatos lovasbe-
mutatót, sütöttek tökipompost, végigsétáltak a Kékmoszat tan-
ösvényen és csónakról fi gyelték a tó élővilágát. Szabadidejükben 
számháborúztak, nyársaltak, sportjátétékokat játszottak, stran-
doltak és egy izgalmas éjszakai túrán vettek részt. Fáradtan, de 
élményekkel, barátságokkal gazdagodva tértek haza. 

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

Kitüntetetteink

2014. augusztus 11-én vá-
ratlanul elhunyt Rózsahegyi 
Marika, városunk díszpolgára. 
A Rózsahegyi Kámán Általános 
Iskola felterjesztése alapján 
Gyomaendrőd Város Képvise-
lő-testülete még a júniusi ülé-
sén döntött arról, hogy „Gyo-
maendrőd Díszpolgára” 
kitüntető címet adományoz 
Abóczky Róbertné Rózsahegyi 
Marika részére. A kitüntetés át-
adására az augusztus 20-i ün-
nepi képviselő-testületi ülésen 
került sor. Az adományozók és 
tisztelői nagy fájdalmára már 
csak az ünnepi ülésen részt vevő lánya és fi a vehette át a város 
rangos kitüntetését. 

Részlet a felterjesztő méltatásából:
Abóczky Róbertné Rózsahegyi Marika 1933. február 1-jén 

született. Rózsahegyi Kálmán unokája, nagyapja színiiskolájában 
szerzett színész oklevelet 1952-ben. 1952-től 1955-ig az Állami 
Faluszínház tagja volt, majd a József Attila Színházhoz szerződött. 
1958-tól az Országos Rendező Iroda rendezvényein szerepelt vi-
déken és a szomszédos országokban. 1973-ban a Kamara Vari-
etéhez szerződött, majd 1974-ben Amerikába ment vendégsze-
repelni. Egy év múlva – férjhezmenetele miatt – visszavonult a 
színpadról.

Az endrődi iskola tantestülete, munkatársai, tanulóközössé-
ge és szülői munkaközössége 1995-ben határozta el, hogy nevet 
választ az iskolának, amely kifejezi a nevelés alapelveit meghatá-
rozó értékrendjét. A választás az endrődi születésű országos hírű 
színész és színi pedagógus Rózsahegyi Kálmánra esett.

A névadáshoz a Rózsahegyi család hozzájárulását a nagy szí-
nész unokája, Rózsahegyi Marika küldte el az intézmény számára. 
A családtagok megnyerésével elérte, hogy a névadó ünnepsé-
gen a Rózsahegyi család 8 tagja jelen legyen. Rózsahegyi Marika 
pedig a nagyapja kedves, személyes tárgyait hozta el ajándékba: 
a legendás gurulós pipát, az endrődi párnát és egy arcképet. A 
névadó ünnepségen szoros érzelmi kötődés alakult ki Marika és 
az intézmény között, valamint Marika és Endrőd között.

Rózsahegyi Marika minden évben díszvendége és egyben 
tevékeny résztvevője volt a Rózsahegyi Napok iskolai rendezvé-
nyeinek. Rendhagyó óráin szívesen mesélt Amerikáról, és nagy-
apjával kapcsolatos emlékeiről. Kapcsolatot teremtett a Bajor 
Gizi Színészmúzeummal, ahonnan az iskola Rózsahegyi kiállítása 
értékes dokumentumokat kapott. A kiállítás ma már az egyetlen 
hely, ahol a Rózsahegyi hagyaték látható.

Különösen nagy segítséget nyújtott abban is, hogy mind az 
iskola, mind a városi könyvtár Rózsahegyi Kálmánnal kapcsolatos 
helytörténeti jelentőségű dokumentumokkal gyarapodjon, hogy 
a meglévő dokumentumok feldolgozásra és nyilvánosságra ke-
rülhessenek. 

Kötelességének érezte és lelkiismeretesen végezte a szellemi 
örökség gondozását, a család és a szülőhely közötti kapcsolat 
ápolását, a város és az iskola jó hírének terjesztését.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Giricz László, egykori endrődi diák Gyomaendrődért emlék-
plakett kitüntetést kapott.

Rendszeres kapcsolatunk 1996 óta, a névadás évétől folya-
matos. A Rózsahegyi Napokon 18 éven át minden alkalommal 
tartott rendhagyó órákat történelmi, helytörténeti témákban. 
Előadásaiban számos saját gyűjtésű anyagot használ, amivel kü-
lönösen érdekessé, és még értékesebbé teszi az átadni kívánt tar-
talmat. Ezeket a nemcsak tartalmukban, hanem kivitelezésükben 
is igényes ismeretterjesztő anyagokat további felhasználás céljá-
ból az iskolának ajándékozta, amit mi minden esetben örömmel 
fogadtunk.

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Rózsahegyi Marika 1933-2014

Giricz László Gyomaendrőd város és a történelmi Magyaror-
szág értékeinek megismertetésével elévülhetetlen érdemeket 
szerzett.

Kitüntetéséhez szeretettel gratulálunk.

A játszótéri pákászhálón mindenki elfért

Giricz László, Cs. Szabó István, Rózsahegyi Marika lánya és fi a az ünnepi 
testületi ülésen
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miről döntött a Képviselő-testület augusztus hónapban

Évek óta már, a nyári szünet a Képviselő-testület számára a júli-
us hónap. Ezért első alkalommal augusztus 12-én ült össze néhány 
halaszthatatlan napirendi pontot megtárgyalni.

Ezek a következők voltak:
 -  Az önerő igazolásához kellett határozatot módosítani a „Bé-

kés megyei Ivóvízminőség-javító Program”-ban.
 - A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 

által elfogadott, a Nonprofi t Kft . ügyvezetőjének a javadalma-
zási szabályzatát kívánta módosítani és kérte Gyomaendrőd 
Képviselő-testületét, hogy hagyja jóvá (a többi önkormány-
zatokhoz hasonlóan) az éves prémium kifi zetésének módját.

Városunk Képviselő-testülete még áprilisban hozott egy határo-
zatot, amely szerint a vezető tisztségviselő prémiuma csak abban az 
esetben fi zethető ki:

 - ha a lakossági terhek nem emelkednek
 - ha a Többcélú Társulás tagönkormányzatai ez ügyben egy-

hangú döntést hoznak
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem kívánt módosíta-

ni az áprilisban hozott döntésén.
 - Mirhóháti út 6 szám alatti ingatlan megvásárlásáról született 

döntés, amely a Mirhóháti út 8 szám alatt található és az Őszi-
kék Idősek Otthonának telekszomszédja. A vásárlás forrása a 
2014. évi költségvetés felhalmozási tartalékaként lett megha-
tározva, valamint az ingatlan bekerült az önkormányzat kor-
látozottan forgalomképes vagyonába.

 - Az ülés utolsó napirendi pontja szerint megválasztásra kerül-
tek a Helyi Választási Bizottságok tagjai is.

Városunk Képviselő-testülete augusztus 20-án a nemzeti ünne-
pünkön ünnepi ülést tartott, melyen helyi kitüntetéseket is adomá-
nyozott.

Az idei évben Gyomaendrőd díszpolgára címet adományozott 
Rózsahegyi Kálmán unokájának, Abóczky Róbertné Rózsahe-
gyi Marikának, valamint Cs. Szabó István öntözéses-meliorációs 
üzemmérnök, etnográfus, nyugalmazott múzeumvezető részére.

Giricz László mérnök, Dr. Bánki Gyula nyugalmazott háziorvos 
pedig megkapta a Gyomaendrődért kitüntető emlékplakettet mun-
kásságuk elismeréséül.

2014. augusztus 28-iki ülés tartalmából:

Orvosi ügyeleti feladatok ellátása

Az Önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le tel-
jes körű ügyeleti feladatok ellátására. A szerződés megkötésére a 
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft .-vel került sor. A szer-
ződés 2014. szeptember 1-jétől lép hatályba, és addig a SANI-MED 
TRANS kft .-nek kellett volna gondoskodnia az ellátásról! A vállalt 
kötelezettségét a Kft . azonban többszöri felszólításra sem végezte 
el, így a városban dolgozó háziorvosok látták el a feladatot. Erre 
az időre a fi nanszírozást az önkormányzat visszatartotta és fi zette 
belőle az ügyeletet vállaló orvosokat, ápolókat és a technikai sze-
mélyzetet.

Augusztus 16-tól megtörtént az ügyeletet szolgáló vagyontár-
gyak birtokba vétele, valamint a Békési Kistérségnél felbontásra ke-
rült a SANI-MED TRANS Kft .-vel a szerződés azonnali hatállyal. A 
szeptember 1-ig a feladatot a Békés-Medical Egészségügyi Szolgál-
tató megbízási szerződéssel végzi városunkban

A Képviselő-testület elfogadta a döntési javaslatot, mely szerint 
Gyomaendrődön 2014. szeptember 1. napjától a Békés-Medical 
Egészségügyi Szolgáltató látja el az ügyelettel kapcsolatos felada-
tokat.

A 4. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése 
2015. február 1. napjától

Dr. Darvas Tamás a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa 

2015. január 31. napjával be kívánja fejezni háziorvosi tevékenysé-
gét és február 1. napjával nyugdíjba vonul.

Az eddig kialakult gyakorlatot követve, a Képviselő-testület a 
zökkenőmentes feladatellátás érdekében ismét megbízta a Városi 
Egészségügyi Intézményt a háziorvosi körzet működtetésének biz-
tosításával.

Dr Torma Éva az intézmény igazgató főorvosa jelezte, hogy a 
helyettesítést Dr. Katona Piroska fogja ellátni addig, amíg a praxis 
nem kerül betöltésre.

A Képviselő-testület jóváhagyta az előterjesztést.

Köztemetők körbekerítése

A Képviselő-testület június hónapban tárgyalta a köztemetőink 
körbekerítésére és rendbetételére írt előterjesztést. Ezen az ülésen 
döntés nem született, mivel a beterjesztett műszaki tartalommal 
csak részben értett egyet a testület. Kmetykó János főépítész elké-
szítette javaslatát és a Képviselő-testület elé terjesztette az augusz-
tusi ülésen.

A rendelet értelmében a kerítéshez használható anyag fa, kő, 
kovácsoltvas, égetett anyag, illetve ezek kombinációja lehet. Az elő-
terjesztésből megtudhattuk, hogy drótfonatos kerítést építeni csak 
abban az esetben lehet, ha azt az örökzöld sövény eltakarja egész 
évben. A bekerülési költség ezzel a műszaki tartalommal olyan 
magas, (temetőnként meghaladja az 5 millió forintot) hogy annak 
kivitelezése csak a Területfejlesztési Operatív Program segítségével 
valósítható meg.

Beszámoló a „2014. évi útépítési, útfelújítási, beruházás 
valamint útkarbantartás Gyomaendrődön” 
tárgyú közbeszerzési pályázatról

A közbeszerzési eljárás július 2-án lett elindítva a Képviselő-tes-
tület által elfogadott műszaki tartalommal, melyre egy ajánlat érke-
zett. Ez az ajánlat a meghatározott keretösszeget jóval meghaladta, 
így az eredménytelenné lett nyilvánítva.

Az új eljárás július 22-én indult, amire ismét egy ajánlat ér-
kezett, amely minden elvárásnak megfelelt. Az ajánlattevő neve: 
Swietelsky Magyarország Kft . Az ajánlattevő vállalta, hogy a szerző-
déskötéstől számított 60 napon belül elvégzi a munkát mindhárom 
műszaki rész tekintetében.

Ezek a következők:
1. Losonczy utca útalap építés
2. a város teljes területét átfogó útfelújítás, útkarbantartás, ke-

rékpárút javítás
3. járdajavítás
A képviselő-testület elfogadta az előterjesztésben foglaltakat.

Lehóczkiné Timár Irén
Képviselő

Tisztelt 8. számú választókörzet lakói!

Értesítem Önöket, hogy Öregszőlő Rózsahegyi Házban tájé-
koztatót tartok 2014. szeptember 15-én 9 órától 11 óráig.

Szeretettel várok minden kedves, körzetemben lakó válasz-
tópolgárt.

Tisztelettel:
Lehóczkiné Timár Irén

H E LYR E I G A Z Í TÁ S !
 
Tisztelt Olvasók! Újságunk e számának a 7. oldalán sajná-

latos elírás történt.
Cs. Szabó István nem Gyomaendrődért kitüntető emlék-

plakettet kapott, hanem Gyomaendrőd város díszpolgára 
lett.

Cs. Szabó István és a Kedves Olvasók szíves elnézését kér-
jük!

Szerkesztőség
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GYOMAENDRŐDÖN, Tamási Áron 13 sz. alatti ház eladó. 
Érdeklődni: 06 30-705-1257 számon lehet.

Hírek innen-onnan és házunk tájáról

Gyomaendrődön Vásártéri LTP-en földszinti egyszobás la-
kás szeptember 1-től KIADÓ! Telefonszám: 0620/376-4567

Világbajnok lett Tótka Sándor!

Az idei év nem volt 
könnyű egykori tanítvá-
nyunk, Tótka Sanyi szá-
mára. Egyszerre készült az 
érettségi vizsgára és élete 
eddigi legnagyobb verse-
nyeire. Az érettségi vizsga 
a többi megmérettetéshez 
képes „gyerekjátéknak” 
tűnhet, de magántanuló-
ként, a világversenyekre 
való felkészülés mellett ez 
is elismerésre méltó telje-
sítmény. 

„…május elején kifeje-
zetten zsúfolt program vár 
rá. Április 30-án, szerdán 
elballag, majd csütörtö-
kön utazik a milánói Világ 
Kupára. Onnan vasárnap 
késő este jön vissza, hétfőn 
pedig megírja a magyar 
érettségit, aztán szép sor-
ban a matekot és a történelmet…” 

Milánóban a Világkupán elérte addigi legjobb felnőtt egyé-
ni eredményét és 200 m-en ezüstérmes lett, miközben Világ- és 
Európa- bajnokokat előzött meg. 

Mint említette: „…nem a szegedi rendezésű ifj úsági és U23-
as világbajnokság a cél, hanem a tapasztalatszerzés a felnőtt-me-
zőnyben és az Eb.

– A szegedi indulás élményversenyzés lenne, örömet szerez-
ni a fantasztikus közönségnek és fordítva. Viszont nekem a riói 
olimpia a célom. Az ottani sikeres szerepléshez pedig a felnőttek 
között kell indulnom.”

Moszkvában a felnőttek között is sikeres volt a megmérette-
tése, hiszen a világbajnokságon a kajakváltó tagjaként világbaj-
noki címet nyert.

„A férfi  kajakosoknál Dudás Miklós volt az első ember, ő ne-
gyedikként adta át a stafétát Tótka Sándornak, aki egy helyet javí-
tott és harmadikként váltotta Nádas Bencét. A mindössze 18 éves 
kajakos tartotta a pozíciót, a befejező ember, Hérics Dávid pedig 
emberfeletti hajrájával behozta a csapatot az első helyre, ezzel 
Magyarország először szerzett aranyérmet férfi  kajakváltóban.”

Kedves Sanyi!
Egykori iskolád, a Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium 

és Kollégium tanulói, tanárai büszkén tekintenek fel Rád! Ver-
senyeid eredményeihez szívből gratulálunk! További pályafutá-
sodhoz sok sikert és egészséget kívánunk!!!

Világbajnok lett Tótka Sándor!

Kedves Sanyi! A Városunk újság - a szerkesztők és az olvasók 
nevében is - gratulál! Büszkék vagyunk rád!

MEGHÍVÓ

Öregszőlő és környéki volt diákoknak, pedagógusoknak 
Szent Gellért-napi ünnepi szentmise lesz az endrődi templom-
ban szeptember 20-án, szombaton délelőtt 10 órakor. Szeretettel 
hívjuk és várjuk a volt tanárokat, diákokat és mindenkit!

Dr. Bánki Gyula kitüntetése

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete dr. Bánki Gyula részére „Gyomaendrődért” kitüntető 
emlékplakettet adományozott 2014. augusztus 20-án, ünnepi 
ülés keretében.

Dr. Bánki Gyula 1963 októberétől 50 évig szolgálta orvosi 
hivatását, több mint 25 éven keresztül városunkban. 1986-tól a 
tüdőgondozó csoportvezető főorvosa volt, majd több mint egy 
évig a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa is volt. 
1997-től gyógyított háziorvosként, emellett tüdőgyógyász sza-
korvos is volt, illetve radiológusként is dolgozott.

Szerkesztőségünk a város betegei nevében is gratulál e kitüntetéshez!

 XI. Karitász Tábor Hunyán

Már egy hónappal ezelőtt elkezdődött a tervezgetés: milyen 
élményekkel ajándékozzuk meg az idei táborba jelentkezőket. 
A változatos, gazdag program július 21. és 25. között valósult 
meg, amelyen óvodás korú gyermekektől főiskolás korúakig a 
XI. Szent László karitász tábor került megrendezésre. Naponta 
35-40 fő gyermek, fi atal vett részt a táborban, melynek legfőbb 
célja, hogy a fi atalok és gyerekek találkozzanak egymással, és 
megérezzék a közösséghez tartozás erejét, élményét.

Minden korosztály számára voltak programok, játékok, 
pingpongozás, vetítés, kézműves-foglalkozások. Első nap 
íjászkodás, lovas kocsikázás, amely igen nagy élmény volt an-
nak, aki kipróbálta. Ebédet a helyi Önkormányzat konyháján 
főzték, amely igen változatos és fi nom volt.

Az önkéntesek mindennap más helyszínre vitték a táboro-
zókat, így második nap az endrődi Tájházhoz, hiszen többen 
még nem is jártak ott. A Tájház igazgatója, Dr. Szonda István 
szeretettel fogadta a kis csapatot, ott szintén sokféle elfoglalt-
ságban volt részük a gyerekeknek, valamint a helytörténeti 
gyűjtemények megtekintése, a régi eszközök, használat tárgyak 
megismerése, és a fi nom kemencében sült tészták elfogyasztása.

A következő napon a gyulai templomok látogatása és a gyö-
nyörű Mária Múzeumban is eltöltöttek egy-két órát a résztve-
vők. Nagy élmény volt a közösen elfogyasztott pizza és fagyizás. 
Elfáradva értek délután haza a diákok. Azt gondolom, hogy ez a 
nap még sokáig megmarad emlékezetükben.

Következő napon, azaz csütörtökön ügyességi vetélkedők, 
csoportos játékok, kézműves foglalkozások, beszélgetések vol-
tak.

Pénteken a község Művelődési Házában Kapunyitogató 
programok várták a résztvevőket. Volt néptánc, kézműves ját-
szóház, mesterség bemutató a Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület foglalkozásvezetőinek közreműködésével, és helyi 
értékbemutató kézimunkák, mézeskalács, gyöngyfűzés, hor-
golás, festett tojás kiállítás és még sokféle elemek bemutatása. 
A programok végén a helyi kemencében sült kelt tésztának az 
elfogyasztása, valamint a Körösmenti Táncegyüttes közreműkö-
désével táncház szervezés, amelyen mindnyájan részt vettek és 
jól érezték magukat.

Köszönjük a polgármester asszonynak, Petényi Szilárdné 
Anikónak a sok-sok támogatást, amit évről évre kapunk a tá-
borra, köszönjük az önkénteseknek munkájukat, anyagi támo-
gatást, akik támogattak bennünket, valamint Dr. Szonda István 
igazgatónak és munkatársainak, hogy ismét sok élményt szerez-
tek gyerekeinknek, és mindenkinek, aki bármit tett, hogy sike-
res legyen a tábor megrendezése.

Hanyecz Vencelné

HUNYAI MEGHÍVÓ

Szeptember 14-én vasárnap a 10 órai szentmisén öreg mi-
nistráns fi úknak találkozó lesz. Szentmise után kötetlen beszél-
getés, emlékek felidézése. Adjuk tovább a hírt, jöjjünk minél 
többen!
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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

Édesanyám…

Édesanyám ma lenne 
100 éves, ha élne, sajnos 
szegény már 15 éve el-
ment…

Hihetetlen, hogy 
mennyire itt van ma is ve-
lem. Érzem Őt, hallom a 
hangját, kedves vidámsá-
gát, jóságos bölcs gondo-
latait…

Mindig úgy fogalma-
zott, hogy soha senkit 
meg ne bántson…

Kéretlenül nem mond-
ta el a véleményét, csak 
ha olyan valakivel beszélt, 
akit nagyon szeretett és 
jót akart neki…

Nagyon szerettem, 
hogy szeretett mesélni, 
mindig, mindenről, az if-

júságáról, a szokásokról, az Édesapámmal való találkozásuk-
ról, romantikus udvarlásáról, ami hat éven át titokban tartott, 
míg majd megkérte a kezét, amit természetesen a szülei el-
utasítottak. Anyám jómódú családból származott, apám félár-
va szegény alkalmazott volt náluk… Szóba sem jöhetett, hogy 
ők ketten…

A szülei kiválasztották a számára megfelelő partit, amit 
Anyukám kikért magának. (Abban az időben ilyet nem volt 
szabad tenni…) Majd mikor nemet mondtak a szerelmének 
a kérésre, miszerint feleségül kérte, Anyám kijelentette, hogy 
akkor megszökik az Apámmal…

Ez is igen rendhagyó dolog volt akkortájt, főleg, hogy egy 
nagyon vallásos család gyermeke volt, rendszeresen imádko-
zó, templomba misékre járó. 

Édesapám a kis jövedelméből, szorgalmából összerakott 
annyi pénzt, hogy vett egy építési telket, egy lovat, némi 
építő anyagot és elindult Anyámért, Akit lóháton elvitt egy 
kedves ismerőséhez, s az esküvőig csak nagyon komoly sza-
bályok szerint, felügyelet mellett találkozgattak. Majd megtar-
tották az esküvőjüket, és a házasságkötés után albérletben lak-
tak és építették a házukat. Életre szóló szerelem volt az övék, 
és mi gyerekek (három gyermekük született, sajnos az első 
kislányuk fél évesen meghalt) is nagy szeretetben, odafigye-
lésben nőttünk fel. Mindenkinek meg volt a feladata, amit el 
kellett az iskolába járás, tanulás mellett végeznie. Úgy nevel-
tek, hogy észre sem vettük. A magatartásukkal, tisztességük-
kel mutattak példát nekünk, becsületességből, szeretetből, 

tiszteletadásból… Ezernyi emlék, élmény tolul fel emlékeze-
tembe, mikor rá gondolok. Mindig jóleső érzéssel révedek el 
a múltba, hiszen csak jók történtek velem és a testvéremmel. 
Nem emlékszem, hogy valamikor is lett volna nálunk vesze-
kedés, sem a szüleim egymás közt, sem velünk, gyerekekkel 
soha sem esett hangos szó a házban… Türelemmel, szeretet-
tel mindent elértek nálunk… Tiszteltük egymást, a szüleinket, 
rokonainkat és minden felnőttet, becsületes vallásos emberek-
ként nevelődtünk fel. 

Ezernyi gondolat tolakszik a fejembe, ha a szüleimre és a 
gyermekkoromra gondolok, hogy mennyire nem volt sem-
mink, általános volt a kis falunkban a szegénység, senkinek 
sem volt többje a másiknál, de élelmünk, ruházatunk, ottho-
nunk volt és a megértő szeretet. Soha nem is vágytunk annál 
többre, mint amit a mi jó szüleink megteremtettek nekünk…

Játékokat mi magunk találtunk ki, Ők szabad teret enged-
tek kreativitásunknak. Téli esteken a finom meleg kemence 
mellett Édesanyám felolvasott, minden nap egy-egy fejezetet 
a „nagy könyvből”, ami olyan volt, mint ma a filmsorozat, már 
alig vártuk az estét, s a következő részt… 

Keményfedelű, kék borítású könyv volt, sajnos a címére 
már nem emlékszem, ellenben a történetek foszlányokban 
vissza-vissza járnak… félig meseszerű volt a történet esemé-
nyeinek fűzése, Anyám mindig a legérdekesebb résznél hagy-
ta abba a felolvasást, jó éjt kívánt mindannyiunknak és vártuk 
a másnap estét, hogy folytassa…

Szép emlék maradt, ma már tudom, hogy nem csak a felol-
vasás volt a lényeg, hanem, hogy együtt vacsorázott és utána 
együtt ült a család a szobában a jó meleg kemence mellett. 
Szeretetet árasztottak ezek az esték, a mai rohanó életben na-
gyon hiányoznak a gyermekkorom történései és Édesanyám 
meséi is… Talán ezért váltam én is nagy mesélővé, aki mindig 
ír, mindenről és sokat olvas. Egy életre meghatározta anyám 
ezekkel az esti felolvasásokkal az érdeklődési körömet, hálát 
adok Istennek érte…

Vecsés, 2014. augusztus 18.
Benke Mária

Török Sándorné Tímár Margit
(1914-1999)

A hűség…
Fekszem a fűben, ábrándozom.
A hűség fogalmáról gondolkodom.
Hűséges voltam egész életemben
Társhoz, Baráthoz, Hazához egyetemben…

Tisztesség, s a hűség társak,
Kart karba öltve együtt járnak.
Egyik fogalom a másik feltétele,
csapongás, hamisság nem fér bele!

Megbízhatónak kell lenni,
alázattal, hűséggel tenni!
Hűség Hazához, Önmagunkhoz,
hűség Társunkhoz, Családunkhoz…

A hűségben kiszámítható leszek.
Soha olyat nem teszek,
mi a Másiknak rossz, vagy fájna…
vagy olyat, mit a tisztesség bánna!

Ha hűségemet viszonozzák,
örömömet így fokozzák!
akikhez hűséges én vagyok 
hitem visszaadják, elvárásaim nem nagyok…

Önzetlenül hűségesnek lenni,
 nem kell nagy dolgokat tenni.
Hinni-bízni, hogy a „másik” is hűséges.
Kételkedés így nem lehetséges…

Vecsés, 2010. június 10.

A népdal…

Száz torokból száll az ének,
énekelnek ifjak, „vének”
Szájról szájra hagyománnyal,
terjedt el a magyar népdal…
Vidám citeraszó kíséri daluk,
 hangjuktól vidámak vagyunk…
Kinyílt már a labdarózsa,
Vecsésen énekelnek évek óta.
Labdarózsa Népdalkör,
csodás kincs mit örököl…
Zengjen daluk még sokáig
hirdesse határtól határig
a magyar népdal becsületét,
magyarságunk tisztességét…
Hol énekük szárnyal, zeng
reménység lesz a szívünkben bent…
Száz torokból száll az ének.
Énekeljék: ifjak vének
a népdalt, mely hagyományunk
jelképezze magyarságunk…

Vecsés, 2012. július 6.

Benke Mária versei
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SZEPTEMBERI MISEREND
Endrőd

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

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

Hunya
Vasárnapokon: 10 órakor, 

hétköznapokon csütörtök kivételével 18 óra

SZEPTEMBERI ÜNNEPEK
  3. szerda:  Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító
  5. péntek:  Kalkuttai Boldog Teréz
  7. vasárnap:  Évközi 23. vasárnap
  8. hétfő:  Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)
  9. kedd:  Claver Szent Péter áldozópap
12. péntek:  Szűz Mária szent neve
13. szombat:  Aranyszájú Szent János püspök, egyháztanító
14. vasárnap:  A Szent Kereszt felmagasztalása
15. hétfő:  A fájdalmas Szűzanya
16. kedd:  Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vt.
17. szerda:  Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító
19. péntek:  Szent Januáriusz püspök és vértanú
20. szombat:  Kim Taegon Szent András és társai koreai vértanúk
21. vasárnap:  Évközi 25. vasárnap
23. kedd:  Pietrelcinai Szent Pio áldozópap
24. szerda:  Szent Gellért püspök, vértanú
26. péntek:  Szent Kozma és Damján vértanúk
27. szombat:  Páli Szent Vince áldozópap
28. vasárnap:  Évközi 26. vasárnap
29. hétfő:  Szent Mihály, Szt. Gábor és Szt. Rafael főangyalok
30. kedd:  Szent Jeromos áldozópap, egyháztanító

A római katolikus és a görögkeleti egyház szeptember 8-án 
emlékezik meg a boldogságos Szűz Mária születéséről. A magyar 
népnyelv ezt az ünnepet Kisboldogasszony, Kisasszony napjának 
nevezi.

Ezzel az ünneppel kapcsolatban mindig egy kép ugrik be előt-
tem. Gyermekkoromban, az Arad megyei Tornyán ilyenkor a hí-
vek a kisasszonynapi mise után körmenetben, templomi zászlók-
kal, lobogókkal kizarándokoltak a falu szélén levő „Mária-kúthoz”, 
ahol a helyi hagyomány szerint 1896-ban volt egy Mária-jelenés. 
Egy ilyen kisasszonynapi ájtatosság alkalmával hallottam 8-10 éves 
koromban ezt az éneket:

„Nagy örömmel, énekléssel zengedeznek az egek,
Vidámságot, nyájasságot mutatnak a földiek,
mert ma Szűz Mária, mint a legszebb rózsa,

Bimbajából kinyíla;
Szüzesség virága, ékes lilioma,

Kisasszonyunk, Mária!”

Azóta, valahányszor ezt az éneket hallom, szeptember 8-án, a 
tornyai Mária-kút képe jelenik meg előttem, ahogy azok a régi éne-
kes-imádságos nénik nagy, öreg szakadozott énekeskönyvekből ezt 
az éneket éneklik.

A Szentírásban nem olvasunk Mária születéséről, az első száza-
dok írásai, a szent hagyomány őrizte meg nekünk, miszerint Mária 
szülei, Anna és Joákim istenfélő, ámde gyermektelen, idősödő há-
zaspár volt. A gyermeknélküliség a zsidóknál valami nagy bűn bün-
tetésének számított, így a gyermekteleneket lenézték, megvetették. 
Egy alkalommal Joákim áldozatot ment bemutatni a jeruzsálemi 
templomba, de a főpap nem hagyta áldozatát az oltárra tenni, gyer-
mektelensége miatt. Szomorúan ment haza, és feleségével, Annával 
buzgó imádságba kezdtek, hogy Isten vegye le ezt a szégyent róluk. 
Egy napon, egyazon órában, amikor Joákim odakint volt a legelőn 
a juhokkal, Anna pedig otthon ténykedett a ház körül, mindkette-
jüknek megjelent Gábriel arkangyal, egy örömhírrel: Isten gyer-
mekkel fogja megajándékozni őket imádságos életük jutalmaként. 
Így is történt, egy éven belül egy leánygyermekük született, akinek 
a héber Mirjam (=Mária) nevet adták. Mária szent nevének ünne-
pe négy nappal később, szeptember 12-én van.

A szeptember 8-i dátum ugyan nincs feljegyezve, Mária szüle-
tése napját pontosan nem ismerjük. Azonban ezen a napon történt 
annak a ma is álló Szűz Mária templomnak a fölszentelése, amely 
azon a helyen épült, ahol a hagyomány szerint Szűz Mária szüle-
tett, a jeruzsálemi Betheszda-fürdő mellett.

Mária születésének szép ünnepe azért fontos számunkra, mert 
Máriában mindnyájan egy égi édesanyát kaptunk Istentől. A Szent 

Szüzet, mint az ég ajándékát tekintsük ezen a szép szeptemberi ün-
nepen. De ugyanakkor születésnap is szeptember 8-a, Szűz Mária 
születésnapja. Születésnapon pedig illik megajándékozni az ünne-
peltet. A mi ajándékunk az imádságunk és a szeretetünk legyen, 
amellyel körülvesszük égi Anyánkat, kérve, hogy közbenjárásával 
továbbra is támogassa, segítse életünket, erényeivel pedig járjon 
előttünk, hogy hozzá hasonlóan, az alázatot, istenfélelmet, szere-
tetet gyakorolva, az Isten gyermekeinek ígért örök boldogságot 
elnyerhessük.

Czank Gábor
plébános

Szűz Mária születése:
Kisboldogasszony
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Gazdag vámos volt, amikor Jézus 
meghívta, a héber Lévi nevet használta. 
A tizenkét apostol közé került Máté (Mt 
10, 2-4; Mk 3,16-19; Lk 6, 13-16; ApCsel 
1, 13), alázatosan, nagy-nagy örömmel 
követte Mesterét mindenhova. Krisztus 
feltámadása után ő is Galileában várta 
az Urat, ott volt a hegyen, amikor Jézus 
minden nép tanítására küldte őket (Mt 
28, 16-20). Pünkösd után először Galile-
ában tanította honfitársait és nagyon pél-
damutató, böjtölő életet élt.

Máté is a pogány népek közt hirdet-
te az evangéliumot, a hagyomány szerint 
Etiópiában, Perzsiában, talán még Mace-
dóniában is térített.

Evangéliumát a zsidó honfitársai 
számára írta anyanyelvén, arámul. Cél-
ja a Messiásra vonatkozó jövendölések 
beteljesedésének bizonyítása volt, ezért 
gyakran hivatkozik így: „... hogy betelje-

sedjék, amit a próféták jövendöltek ...”. 
Tanítását az első század ötvenes éveiben 
írhatta le, hamarosan görögre is lefordí-
tották, talán maga Máté. Ez a fordítás 
maradt fenn, az arám nyelvű sajnos el-
veszett. Evangéliuma azonban megőriz-
te Jézus imáját a kereszten, anyanyel-
vükön: „Éli, Éli, lámmá szábáktáni?” 
vagyis: „Én Istenem, én Istenem! Miért 
hagytál el engem?” (Mt 27, 46; Zsolt 21, 
1)

Általános hagyomány szerint vérta-
núságot szenvedett, ennek azonban sem 
helyéről, sem idejéről nincs adatunk. 
Többféle vértanúságot írnak le ezek a 
hagyományok, máglyahalált, karddal 
történő kivégzést. A legenda szerint 
maradványai a salernoi székesegyházba 
kerültek.

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

Szent Máté
apostol és evangélista - ünnepe: szeptember 21.

Újságunk Gyoma nép-
rajza oldal szerkesztője, Cs. 
Szabó István többedmagá-
val augusztus 20-án, Szent 
István királyunk ünnepén 
Gyomaendrőd Város Ön-
kormányzata ünnepi ülés 
keretében Gyomaendrődért 
kitüntető emlékplakettet ka-
pott. Szerkesztőségünk szív-
ből gratulál, és Isten áldását 
kívánja Cs. Szabó István to-
vábbi életére.

Íme a méltatása:

Tisztelt Ünnepi Ülés!

Cs. Szabó István öntö-
zéses-meliorációs üzemmérnök, etnográfus, nyugalmazott múze-
umvezető Gyomán született 1938. november 29-én. 

Általános iskolai tanulmányait Gyomán végezte. Középisko-
lai érettségit Vácott tett a Mezőgazdasági Technikumban, mivel 
származása miatt a megye összes középiskolájából eltanácsolták. 
Ezután elvégezte a balassagyarmati mezőgazdasági szakiskola tan-
folyamát. A Debreceni Agrártudomány Egyetem Szarvasi Főisko-
lai Karán 1978-ban öntözéses és meliorációs üzemmérnök, majd 
1992-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kar Néprajz Tanszékén, etnográfus szakon, egyéni 
úton nyert diplomát.

1978-ban Gyomán ismerkedett meg közelebbről Főtiszteletű 
Dr. Sipos István teológiai magántanárral, az akkori gyomai refor-
mátus lelkipásztorral. Az ő kivételes egyénisége, hitvalló reformá-

tus prédikátori személye, 
a vele való beszélgetések 
térítették vissza ősei egy-
házába. Abban a megtisz-
teltetésben részesült, hogy 
megválasztották pótpres-
biternek, 1985-től pedig 
rendes presbiternek. 1991-
től egyházmegyei világi 
jegyző, egyházkerületi vi-
lági küldött, 1996 és 2002 
között pedig egyházme-
gyei levéltáros, műemléki 
előadó volt. 1984 és 1987 
között levelező tagozaton a 
Debreceni Th eológiai Aka-
démián tanult.

1958-ban lépett mun-
kába, először állatte-
nyésztési közigazgatásban 
dolgozott. 1985-1994-ig, 

nyugdíjba vonulásáig a békéscsabai Gabonamúzeum vezetője volt.
Több száz cikke, tanulmánya, dolgozata jelent meg, tanulmány-

kötetekben, folyóiratokban, napilapokban a néprajz és földműve-
lés, állattartás, helytörténeti, történeti-néprajz tárgyban. Két önálló 
kötete jelent meg. Cikkei jelenleg is rendszeresen megjelennek a 
Városunk Gyomaendrőd című újságban. 

Gyomai kötődését jellemzi, hogy publikációiban arra törek-
szik, hogy Gyoma illetve környéke történelmi múltját feltárja, 
megismertesse. Munkássága alappillére mindannak, amit Gyoma 
történetéről, helytörténetéről, néprajzáról, a református egyház-
történetről ismerünk. Kiemelkedő tevékenysége a Papp Zsigmond 
hagyaték feldolgozása, a kiállítás létrejöttében való közreműködés.

(Méltatás és fotó: www.gyomaendrod.hu)

Cs. Szabó István méltatása
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... avagy húsz éve volt az első kapavágás a 
Szent Gellért egyházi iskola területén

A Szent Gellért Általá-
nos Iskola mintegy húsz éve 
áll a fi gyelem középpont-
jában Gyomaendrődön. 
Jövőre ünnepli az iskola hi-
vatalos fennállásának, tehát 
a tanítás megkezdésének 
20. évfordulóját, idén pedig 
húsz éve, hogy az építkezés, 
az első kapavágás megtör-
ténhetett, Iványi László tb. 
kanonok és sokan mások 
alapító, szervező munkájá-
nak köszönhetően.

Erről is és sok minden 
másról beszélgetünk, Lu-
kács László igazgató úrral, 
aki 2006 óta vezeti az intéz-
ményt.

- Pár hét és kezdődik 
a tanév. Felkészültek rá? – 

kérdezem a kívül-belül megszépült iskola egyik termében ülve.

Igen, amint látható, most a napokban fejeztük be a festést, már 
csak a padok visszahelyezése, néhány záró munka következik, s 
munkatársaimmal örömmel várjuk az új tanév nyitását. Minden-
ben felkészülten várjuk az új elsősök érkezését is.

- Mielőtt további részletekbe megyünk, hadd mutassam be önt is 
röviden a kedves olvasóknak. Hogyan került Gyomaendrődre, melyek 
eddigi pályafutásának főbb állomásai? 

Kazincbarcikán születtem, az általános iskolai és a középiskolai 
éveket Borsod megyében töltöttem. A miskolci Fáy András Köz-
gazdasági Szakközépiskolában érettségiztem, majd 1993-94-ben 
szalézi szerzetes voltam Szombathelyen. 

1994-95-ben egyházi szemináriumra jártam, egyházmegyés kis-
pap voltam, majd pedagógiai asszisztens autista gyermekek mellett. 
Visszakerülve Miskolcra, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 
karán, magyar irodalom szakos tanári képesítést kaptam 2001-ben, 
PHD tanulmányokat is folytattam magyar irodalom szakon.

Ezzel párhuzamosan a Pázmány Péter Tudományegyetem hitta-
nári szakát is látogattam.

Később hitoktató, majd magyar irodalom tanárként dolgoztam 
Ózdon, Sajószentpéteren.

2006-nyarán az Új Ember újságban láttam meg azt az intéz-
ményvezetői pályázatot, melynek eredményeképp kerültem ide a 
Szent Gellért Katolikus Iskolába a 2006/2007-es iskolai évtől.

Azóta itt élek, dolgozom, közben megnősültem, feleségem né-
mettanár, jelenleg XGYED-en van, hisz két fi unk már itt született, 
Bence 15, Botond pedig 2 hónapos.

- Iskolai munka, család... marad még szabadidő hobbira? S ha 
igen, mi az?

Szeretek gitározni, a gyerekeimmel foglalkozni, látni amint cse-
perednek, fejlődnek.

Emellett bibliaértelmezéssel foglalkozom szabad időmben, ér-
dekel, hogy más egyházak hogyan tanítják.

- Hogyan látja az itt töltött éveket, az iskola fejlődését az elmúlt 

GYOMAENDRŐDI KRÓNIKA 
- Civil sarok - Lukács László

években?

Először is egy nagyon jó szakmai színvonalon dolgozó pedagó-
gus csapat vesz körül, s az iskola minden dolgozója lelkesen segít a 
célok megvalósításában.

Örülök, hogy az iskola tanulói létszáma stabil, minden évfolya-
mon indítunk egy osztályt elsőtől nyolcadikig, így mintegy kétszáz 
tanulónk van.

A huszadik évébe lépő iskolát sikerült az elmúlt években álla-
gában felújítanunk. A napelemes fűtési rendszer bevezetése, abla-
kok cseréje stb. megvalósult, a püspökség pénzügyi fi nanszírozása 
mellett pályázati pénzekből, adományokból sikerült a játszótér, fut-
ballpálya, tornaterem korszerűsítése, szaktantermek, nyelvi labor 
kialakítása és megfelelő szintű technikai eszközök beszerzése is a jó 
szakmai munka biztosításának előfeltételeként. Mindez a tanulóink 
eredményes, sikeres tanulását, a tudás megszerzését szolgálja.

- Miben erős az iskola, milyen tárgyakban sikeresek a gyermekek, 
tanulók? 

Igen jó színvonalú a nyelvi képzés, angol és német nyelvet taní-
tunk heti egy órában első osztálytól kezdve. Az énekkar kiemelkedő 
teljesítményt nyújt, s a testnevelésre is hangsúlyt fektetünk, a röp-
labda csapatunkra külön büszke vagyok.

- Igen, az egyik városi megemlékezésen, ünnepen én is megcsodál-
tam az iskola tanulóinak, énekkarának magas színvonalú előadását. 
Miben rejlik még az iskola erőssége, közösségformáló ereje?

Heti rendszerességgel közös áhítattal kezdjük a hetet az iskola 
kápolnájánál, mindig másik osztály a felelős a szervezésben.  Emel-
lett heti két hittanórát tartunk, a református vallású tanulóinknak 
külön istentiszteletet is. Ugyancsak erősíti a diákokat az, hogy a lo-
gikai gondolkodásra való nevelés, a logikai játékok szerepe előtérbe 
került iskolánkban.

- Szinte közismert, hogy szeptembertől a Kner Imre Gimnázium 
és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola egy szervezeti egységbe 
kerül a Püspökség felügyelete alatt.

Érezni fognak-e a diákok valamit ebből a változásból a tanítás 
során?

A gyakorlatban nem, egy jól szervezett főigazgatóság koordi-
nálja, felügyeli a munkánkat s továbbra is kiemelt célunk, hogy a 
magas szintű tanítás mellett, a gyermekeknek öröm és élmény le-
gyen ide járni iskolába.

Köszönöm a beszélgetést.
Dr. Varju László
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Egészségről-betegségről
A Kneipp-kúra

Kedves Olvasók! Korábbi cikksorozatomban írtam a vízgyó-
gyászat történetéről, betekintést engedtem a Kneipp-féle vízgyógy-
ászat általános alapjaiba, ismertettem a modern vízgyógyászat 
élettani hatásait, és nem utolsó sorban Sebastian Kneipp rövid, de 
tartalmas életrajzát. Azt gondolom, hogy az Olvasók a jobb megis-
merés által közelebb kerülhetnének a modern vízgyógyászathoz, ha 
cikkeimben ismertetem a Kneipp-féle vízgyógyászat módszereinek 
gyakorlati alkalmazását is, Albert Schalle szerző műve után, pontos 
leírások alapján. 

A modern vízgyógyászat tapasztalati tényekből fejlődött ki. 
Kneipp eleinte önmagán próbálta ki a később általánossá vált mód-
szereit. 30 évig kísérletezett, és először mindent magán alkalmazott. 
Tapasztalatai révén tért át az erős vízkúráról a gyengére. „Semmi 
sem ártalmasabb, mint egy módszer szertelen alkalmazása.” Aki a 
vízgyógyászat alkalmazási módjait ismeri, jelentős hatású gyógy-
eszközökkel rendelkezik.

 Sok beteg azért nem gyógyul meg, mert nem az embert ma-
gát, nem a teljes szervezetet, hanem csakis egyes szerveit gyógyít-
ják. Kneipp szerint viszont az egész ember gyógykezelése a fontos. 
Nagy érdemet szerzett Kneipp azáltal is, hogy a gyógynövények 
használatát újból felelevenítette. 

Kneipp a következő vízgyógyászati eljárásokat alkalmazta: le-
mosás, borogatás, pakolás, fürdő, zuhany és gőzölés. 

A Kneipp-kúránál a hideg fürdőt legfeljebb csak 6-10 másod-
percig alkalmazzuk. A régi vízkúra durva és megerőltető voltával 
szakítva, Kneipp az emberi szervezet elviselőképességéhez alkal-
mazkodott. Véleménye szerint, minél hidegebb a víz, annál rövi-
debb ideig lehet csak alkalmazni; és minél melegebb a test, annál 
nagyobb a hatáserősség, annál nagyobb reakciót kapunk. 

Kneipp a fürdő után a beteget nem szárította le. A reakció így 
erősebb és tovább tart, ami a vízkúra hatását fokozza. Gondoskod-
ni kell a test vízkúra előtti és utáni kellő felmelegedéséről. Óvatos 
gyógymódjával önkéntelenül is eleget tett az azóta alaptörvénnyé 
vált élettani igazságnak, mely szerint kis ingerek az életműködése-
ket javítják, ellenben az erősek lerontják.  

Az ősidőben már használt, de az idők folyamán feledésbe merült 
vízgyógyászati eljárásokat rendszerbe foglalta, technikájukat javí-
totta, és a betegségek javallatait megállapította. Kneipp a gyógyítás 
céljaira a természetes hideg vizet használta. A jegelést ártalmasnak 
tartotta. Gyengék, vérszegények és idősek, akik meglehetősen ne-
hezen melegszenek fel, továbbá a túlérzékenyek és az idegesek a 
vízkúrát langyos vízzel kezdjék. 

A test vízprocedúra előtt és után alaposan melegedjék föl. Fá-
zékony, libabőrös embert nem lehet hideg vízzel kezelni. A felme-
legedés a vízgyógyászat alappillére. Legegyszerűbb módon ezt úgy 
érhetjük el, hogy a beteg szabadban vagy pedig kedvezőtlen időjá-
rás esetén fűtött helyiségben mozog és tornázik. Ugyanezt érhetjük 
el akkor is, ha a beteget közvetlenül felkelés után kezeljük. Fürdés 
után a fejbőr, az arc és a kezek leszárítása mellett a test többi részét 
nedvesen hagyhatjuk, de gyenge testalkatú és nehezen felmelegedő 
embereket célszerűbb ledörzsölni. Ha a testünket nedvesen hagy-
juk, úgy mozgással és tornával kell testünket leszárítani és felme-
legíteni. 

Kneipp felfogása szerint a hideg víz a legtermészetesebb felme-
legedést idézi elő. Mielőtt izzadás esetén zuhanyt, fürdőt vagy le-
mosást vennénk, a mellünket és homlokunkat gyorsan nedvesítsük 
meg hideg vízzel, utána pedig nyugodtan fürödhetünk. Közvetlen 
főétkezések után ne fürödjünk, mert ezzel az emésztési folyamatot 
megzavarjuk. Körülbelül várjunk mindig 1,5 órát. A hideg víz al-
kalmazásánál ugyanis a gyomor-bélrendszer erei összehúzódnak és 
a bélcsatorna működése csökken. 

Kneipp a téli vízkúrát többre becsülte, mint a nyárit, mert télen 
a hatás erősebb. Az általános vízgyógyászati szabályokat azonban 
télvíz idején pontosabban kell betartani, mert hideg helyiségben hi-
deg vízkúrát nem alkalmazhatunk. A vízkúra legyen rövid és enyhe. 

Kneipp egyik módszere a lemosás. A hideg vizes lemosás a víz-
gyógyászat ősi formája. A legismertebb edzőszer, mert szabályoz-

za és javítja a vérkeringést, 
irányítja a hőszabályozást, 
befolyásolja az anyagcse-
rét, felfrissíti és élénkíti az 
idegrendszert. A lemosást 
durva lenvászonnal végez-
zük. A test gyors lemosása 
után a bőrt ne szárítsuk le, 
hanem feküdjünk azonnal 
vissza az ágyba, és marad-
junk ott jól betakarva kb. 
negyed óráig, vagy pedig 
azonnal öltözzünk fel, és 
tornáztatással melegítsük 
és szárítsuk nedves testün-
ket.

Kneipp a hideg vizes 
lemosást különösen gyer-
mekeknek, gyenge testal-
katúaknak, súlyos és lázas 
betegeknek javasolta. Lázas 
betegeknél a hideg vizes le-
mosás teljesen helyettesíti a 
hideg fürdőt. Az erre hasz-
nált víz legyen kimondottan hideg, mert minél alacsonyabb hőfokú 
vízzel dolgozunk, az eredmény annál jobb. 

A lemosásnak két módja van: az egész test lemosása és a test 
egyes részeinek lemosása. Az egész lemosás a következőképp vég-
zendő: legelőször nedvesítsük meg a jobb kar belső, majd külső 
felszínét, ezután pedig a mell és a has lemosása következik. Utána 
a jobb karhoz hasonlóan a bal kart, végül az alsó végtagokat dör-
zsöljük le a hideg vizes ronggyal. Legutoljára marad a talpak be-
nedvesítése, amit azonban olyformán is végezhetünk, hogy hideg, 
nedves törölközőre állunk. A lemosás ideje 1-2 perc, ennél tovább 
nem tarthat. Lemosás közben a rongyot többször mártsuk hideg 
vízbe, mert a dörzsölés hatására hamar felmelegszik. 

A lemosást reggelente végezzük, de lázas betegeknél mindenkor 
alkalmazhatjuk. Ha e kúrát magunk végezzük, úgy a nedves töröl-
köző két végét vegyük kezeinkbe, és ily módon dörzsöljük le hátun-
kat, miközben a nedves törölközővel a hátunkon fűrészelő mozgást 
végzünk. 

A hideg vizes lemosásokat ne alkalmazzuk naponta, mert a 
szervezet igen hozzászokik és a kívánt hatását többé nem fejti ki. 
Legcélszerűbb, ha a lemosásokat hetente 3-4 alkalommal végezzük, 
vagy ha hat hétig tartó mindennapos kezelések után 1-2 hetes pi-
henőt tartunk. 

A hideg vizes lemosás feltűnően erősíti a szervezetet, javítja a 
vérkeringést, hőszabályozást, fokozza az anyagcserét és megnyug-
tatja az idegrendszert. A bőrműködés javítása révén a salakanyagok 
kiválasztása fokozódik. 

A következő cikkeimben szeretném ismertetni a téma iránt ér-
deklődőkkel a Kneipp által alkalmazott további vízgyógyászati el-
járások módozatait. 

Forrás: Dr. Albert Schalle: A vízgyógyászat ABC-je

dr. Macsári Judit

 Továbbra is 
sok szeretettel várjuk 

játékos kedvű 
fogadóinkat és fogadókedvű játékosainkat! 

lottózó 

Gyomaendrőd, Fő út 56/1 sz.

Oszlácsné Kati

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

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



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Timár Imre 29-ik honvéd gyalogezredbeli tizedes búcsúzója
Aki a déli harctéren a királyért és hazáért vívott küzdelemben szeptember 22-én megsebesült 

és október 20-án hősi halált halt Budapesten.
Dévaványa, 1914. október 24-én

Dallama: Jézus az én reményem: mély sír födjön be bár.

Úr Jézus szent nevében
Nem találva segélyt,
Ime kiszenvedt testem
A koporsóba tért,
Lehajtottam fejemet
Szememet bezártam,
Atyám! szent kezeidbe
Lelkemet ajánltam.

Milyen fiatal voltam
Istenem menni kell,
Jövendő boldogságom
Ily hamar hagyni el,
Összetépett reményeim
Rátok hajtom fejem,
S porladok fiatalon
A sírban csendesen.

Oh, mily nehéz a szívnek
E szó: lemondani,
A mosolyt elfeledni,
Könnyeket ontani,
Itt hagyni az örömet
Viselni szenvedést
S kínos halált szenvedni
Ily rövid életért.

Nem szenvedtél hiába,
Te szép ifjú halott
Hősi halálod után,
Szép emléked hagyod
Királyunkért, hazánkért,
Áldozat életed
Hálás szívvel őrizzük
Drága emlékedet.

Három hónapja mentél,
Te is a harctérre
Tudod, hogy ez neked is
Szent kötelességed
Mint bátor, jó katona,
Harcoltál is híven
Ott kapott sérülésed,
Került életedbe.

Timár Imre voltam én,
Huszonhetedik évemben
Földi pályám végezve
Jézusom nevében,
Mielőtt eltávoznék
E siralom völgyből,
Halljátok végbúcsúmat,
Mit mondok szívemből.

Timár Mihály jó atyám,
Tudom bánatodat,
Mikor a sírnak adod
Te kedves fiadat,
Tűrd békén a jó Isten
Vég-szent akaratát,

Ki szívedre bút adott,
Gyógyuló irt is ád.

Kiszely Isméria anyám,
Anyák legjobbika
Vérző szívvel ráborulsz
Gyászos koporsómra,
Óh, ne sirasd fiadat
Csókolom kezedet,
Szűz anyám vigasztalja
Anyai szívedet.

Köszönöm jó szüleim
Szíves jóságtokat,
Hogy haza hoztátok,
Nyugodni fiatokat,
Gondos neveléstekért
Szívem hálás leszen
Isten áldását kérem,
Rátok ott fönn mennyben.

Ilonka jó testvérem
Az Isten már veled,
Bodon Gyula jó férjeddel
Boldog legyen élted,
Aki szintén katona,
Messze van a harcban
Életét az ég Ura,
Védje s oltalmazza.

Mihály és Piroska,
Szeretett testvérim
Szüntessétek könnyetek
Ezek vég soraim,
Szép ifjú élteteket
A szép Szűz Mária
Bú, baj és szenvedéstől,
Védje s oltalmazza.

Irénke és Józsika,
Két legkisebb testvér
Elválok már tőletek
Azt óhajtja lelkem,
Éljetek itt mindnyájan
Igaz szeretetben,
Találkozunk majd fenn az
Égiek körében.

Kiszely Pál nagyatyámnak
Mondom búcsú szavam
Sodar Teréziáddal
Éljetek boldogan,
Öreg napjaitokban
Jézusom segítsen,
Néha imáitokban
Foglaljatok engem.

Atyámnak testvérei,
Akik öten vagytok
Legyetek az életben

Mindnyájan boldogok
Anyámnak is egyetlen
Testvérét szólítom,
Áldjon családjaitokkal
Együtt én Jézusom.

Jöjj mostan Kovács Lajos
Kedves keresztatyám
Hunya Anna párod, ki
Édes keresztanyám,
Keresztfiatok most már
Égiek körében
Imádja Istenét, fönt
Értetek az égben.

Timár Pál te szeretett
Bérmakeresztatyám,
Timár Anna mint kedves
Bérmakeresztanyám,
Hozzám volt szívességtek
Jutalmat találjon
Már e földi életben,
Majd a másvilágon.

Timár és Kiszely részről
Szeretett rokonaim,
Katona bajtársaim,
Vendégek, barátim,
Mint vőlegényt virággal
Tegyetek a sírba,
Te pedig édes Jézus,
Végy szent országodba.

Még egyszer szólítlak
Kikért szívem sajog
Jó szüleim, testvérim,
Istenben bízzatok
Ha szívetek nagyon fáj,
Az égre nézzetek
Ott borul Isten elé,
Hű lelkem értetek.

Magyarok nagy Istene,
Elődbe borulok
Szép hazáért esengve
Hozzád folyamodok,
Szent kezeddel oltalmazd
Harcoló seregünk,
Hogy most és mindörökké
Szüntelen dicsérjünk.

Induljunk az Úr Jézus
Drága szent nevében,
Kísérjétek testemet,
 A gyásztemetőbe,
Hol rég elhunyt testvérem
Nekem is helyet ád,
Lelkünk együtt az égben
Imádja Jézusát.

Írta: Alt Géza kántor helyettes
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

„Gyomai lány vagyok” II.
„Elérkezett az iskolába menetel ideje, s nagy ígéretekkel, 

két bátyámmal egy osztályba elindultam az iskolába. 
Akkor még négy osztály járt egybe (az alsó I-IV. elemi osz-

tály). A besenyszegi református iskolába jártunk. Az iskolához a 
tanyáról a legrövidebb út a temetőn keresztül vezetett. Reggel 
ötkor keltünk, s bizony lépegetni kellett, hogy nyolcra be is ér-
jünk az iskolába. Ha elkéstünk, akkor nem is mertünk bemenni, 
hanem a temetőben bujkáltunk, egész délelőtt ott játszadoz-
tunk. Ez olyan közel volt az iskolához, hogy láttuk, mikor lett 
vége a tanításnak, s akkor mi is hazaindultunk. Hiába volt „Fe-
csegi” a nevem, nem mertem otthon elfecsegni az iskolakerü-
lést, mert két bátyám alaposan megfenyegetett, ha árulkodok. 
Azzal ijesztgettek, hogy ha fecsegek, a reggeli setétségben el-
hagynak és ott esz meg a fene… 

Délután háromra kellett kiérni a tanyára, édesanyám akkorra 
főzött, s ha nem értünk ki, akkor tengeriszemen térgyepeltünk. 
Úgy ám, hogy egy-egy oldalamon a két bátyám azért, hogy ne 
verekedjenek össze, de ennek az lett a következménye, hogy 
mind a ketten engem csapkodtak. Ennek meg az volt az in-
doka, hogy mivel én nem tudtam velük lépést tartani, miattam 
késtünk. Mire a büntetést letöltöttük, négy óra felé is volt már, s 
akkor utána ebédelhettünk. 

Ebéd után a fi úknak a nagy jószágot kellett megetetni, meg-
itatni, nékem a libákat és a méheket legeltetni. Este a petró-
leum lámpa mellett kellett tanulni, én bizony nagyon nehezen 
tanultam meg olvasni. 

Nekünk kellett a boltban petrót venni, s bizony, mint oly sok-
szor, kimentünk a közeli Körözs partra játszani, s beleborult a 
petró a vízbe, s az olyan gyönyörűen csillogott a lemenő nap 
fényiben, hogy addig gyönyörködtünk ebben, hogy alaposan 
elkéstünk, otthon teljes setétségben értünk haza. Ennek a kö-
vetkezménye; se ebéd, se vacsora, csak térgyelés s utána le-
fekvés.

Mind a hárman egy ágyban aludtunk, lábbal össze, én a 
fi úk lábánál. Amikor a szülők is lefeküdtek, én bizony nagyon 
éhes lettem, elindultam a setétben a konyhába, de édesanyám 
észrevett, s kérdezte, mi a fenét matatok a setétben? Mondom, 
hogy pisálni kell... ezzel megnyugodott s én a konyhában le-
szeltem egy nagy szelet kenyeret s a fi úknak is vittem volt be-
lőle. Ezek meg azzal hálálták meg, hogy reggelre beleszartak 
a cipőmbe. Emiatt nem mehettem iskolába. Édesapám addig 
hízelkedett, hogy kiszedte belőlem, miért történt ez a disznó-
ság. Jót nevetett rajta, s hogy ne vesszen el a nap, egész nap 
az ágyon kellett maradnom s olvasnom kellett hangosan, míg 
hazajöttek a fi úk, s ennek a napnak köszönhetem: megtanul-
tam olvasni, sőt megszerettem az olvasást.

Jött a tél s igen kemény hidegek voltak, mire beértem az 
iskolába, összefagytam. Tanító bácsi megsajnált, s mivel olyan 
jól megtanultam olvasni, egész délelőtt a kályha mellett ülhet-
tem, s csizmámat lehúzhattam, tanító bácsi dörzsölte a félig 
fagyott kezemet, lábamat. De aztán elmúlt a jó világ, tanító bá-
csit elvitték katonának. Jött egy tanító néni, de ő nem szeretett 
engem, s én se szerettem őt.

Sajnos, nem a tanuláson járt az eszem, hanem a tanító néni 
bosszantásán. Még többet kerültem az iskolát – már egyedül is 
-, a tanító néni meg akart verni, kiugrottam az ablakon, a töb-
biekkel elfogatott és cefetül elvert. Egyedüli lány voltam, akit a 
padra húzva elvertek. Odáig fajult a dolog, hogy óra alatt meg-
szöktem, és a gátoldali nagyanyámhoz mentem a kisházba.

Egyik alkalommal az előttem ülő lány – kényeske – hátrakö-
nyökölt és kiborította a tintás üvegemet.

Hát nem ő kapott ki hanem én, hiszen doktor volt az apja, 

orvosdoktor. Na, aztán én hazafelé elkaptam a doktorkisasz-
szonyt, és úgy megtéptem, hogy az apja egy hétig babusgatta, 
mire rendbe jött. Az apja bejött az iskolába, hogy ki tette ezt 
a lányával? A lányka nem merte elmondani, mert beígértem 
neki, hogy ahányszor árulkodik, annyiszor megtépem. S csak 
a bátyáim tudtak az esetről, azok meg nem árulkodtak. Apám 
megelégelte ezt a herce-hurcát, s átíratott a központi iskolába, 
ami a ref. templom mellett volt. Ott úgy mutatott be, hogy nevel-
hetetlen vagyok. De a ref. kántortanító úr nagyon kedves em-
ber volt, és megfogadta neki, hogy ezután másképp lesz, amit 
be is tartottam. Így aztán a tanító úr az év végén „jó humorú 
kislánynak” minősített.

1942 tavaszán nagy öröm ért, mert született egy kisöcsém. 
Madarat lehetett velem fogatni, hogy én gondozhattam a kis-
öcsémet, míg édesanyám a szomszéd gazdák földjein dolgo-
zott.

Mivel édesapám nemigen értett a gazdasághoz, hamarosan 
kitelt az időnk, és egy „szomszédos” tanyába kerültünk, a Lisz-
kai János bácsi tanyájára. Nyáron kinn tartózkodott a tanyán. 
1942 nyarán kerültünk oda, én legeltettem a teheneket, közben 
vigyáztam az öcsémre, s egy bátyám is otthon maradt segíteni.

Ősszel nagyon hideg lett, és az öcsém súlyosan megbe-
tegedett. A kéményen a halálbagoly kuvikolt, hiába dobáltam, 
az én öcsém hathónapos korában meghalt. Ekkor mán nyolc 
esztendős „nagyjány” voltam.

Összecsomagoltunk, a kis halottal bekocsiztunk Gyomára 
a jegyző nagybácsihoz. Nekik is kis nádas házuk volt, két szo-
bával talán. Orvoshoz vitték a kis halottat a halotti bizonyítvány 
végett, s onnat tőlük temettük el kisöcsémet. Az orvos azt írta 
be a halál okának: hanyagság miatt következett be a halál, ké-
sőn került orvoshoz. A jegyző nagybácsi segített aztán, hogy 
következménye ne nagyon legyen emiatt a szüleimre nézve.

Édesapám akkoriban sokszor eltűnt egész napokra is. Na-
gyon szomorú voltam és elkeseredett. Azon a télen a jegyző 
nagybácsiéktól jártam iskolába, nékik két lányuk volt, azokkal 
elvoltam, hogy felejtsem a kisöcsémet. Ezért édesanyám mo-
sott náluk, mert ángyika a jegyzőné nagyon beteg volt. Így az-
tán csak nyáron kerültem ki a tanyára, de nagyon jól éreztem 
magam a jegyzőéknél.

1944. január 1-től újabb tanyába költöztünk, mert apám itt 
sem lett parasztember, a kis alacsony köpcös kövér Liszkai bá-
csinál is kitelt az ideje. Ez a tanya pár km-re volt a várostól.

Ha jól emlékszek, ennek a tanyának a gazdája Kató Fe-
renc volt. Én a gazda jószágát őriztem, a fi úk eljártak dolgozni 
a szomszédos tanyákra legeltetni. A nagyobbik bátyám leven-
tébe járt. Apám egyre többször kapott epilepsziás rohamot. 
Édesapámat éjjelenként keresték a csendőrök, sokszor napo-
kig nem jött haza. Számomra ezek titokzatos dolgok voltak. A 
krumplisvermet kibővítették, és ez lett az óvóhely, mert köze-
ledett a front. A tanya felett ágyúgolyók repkedtek. Egyszer a 
bátyáimmal felmentünk a szalmakazal tetejire, hogy jobban 
lássuk az eseményeket. Hát ránk lőttek a repülők, azt se tu-
dom, hogy kerültünk le olyan gyorsan, apánk meg lent elájult, 
amikor meglátta, hogy mi történt. Egyik reggel megjelent két 
orosz katona, apánk beszélt velük, hiszen szlovák volt, magya-
rul alig tudott, zöldségeket beszélt sokszor. Előkerült a két bá-
tyám, fejükön leventesapkával. Az oroszok le akarták lőni őket, 
de apám addig magyarázott nekik, meg én elébük álltam, hogy 
megmenekültek, s engem az orosz karjába kapott s sírva ma-
gyarázta, hogy otthun neki is ilyen kislánya van.”

Közreadja: Cs. Szabó István
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A lélek útjai

I. Dobogókő - Manréza

Pilisszentlászló, Pilisszentkereszt, Pilisszentlélek, Dobogókő. 
Felforrósodott júliusi aszfalton emlékképek táncolnak. 

Előbukkannak, majd eltűnnek, mint akkor a hópelyhek a beha-
vazott fák között; mint az este fehérségében felparázsló ablakszemek 
egy különös házacskán, a Zsindelyesen, Makovecz Imre alkotásán; 
mint a kandalló pattogó tűzrózsái… akkor.

Most hétköznapi kietlenség a kanyargó főutcán, megelőlege-
zett csend, hőségben lelassult pillanat. Elvárás nélküli várakozás. A 
lelkigyakorlatos ház szelíden simul bele Dobogókő természeti kör-
nyezetébe. Apró kavicsos útja fehéren mutatja az utat a kerten át 
egészen az erdőig. Az út kijelölt, eltéveszthetetlen, mégis egyedi, 
mindenkinek más és más. Emberek haladnak rajta, hogy megta-
pasztalják a csendet, s ebben a csendben Istent és önmagukat. A 
Csendet, mely körülölel, átjár, gyógyít. Teret ad a valódi találko-
zásnak. Önmagunkkal, másokkal, Istennel. Lehetőség a magunkba 
szállásra, az érzékeken túli valóság megtapasztalására, s lehetőség 
arra, hogy súlypontunk áthelyeződjön: énközpontúságból istenköz-
pontúságba. 

Vedd a lámpát, magunkba térünk,
Nincs külvilágban menedékünk.

Érzed? Réteg réteg után szakad,
Omlik be tétova léptünk alatt.

Ez még mind rögös, érzéki világ,
De mi megyünk, mind mélyebbre tovább.

Ahol már csak a Lélek lelkesít –
Megyünk, meg nem állunk az Istenig.

(Reményik Sándor: Magunkba le - részlet)

E békés, nyugodt világban nincs szükség az információk zajos 
áradatára, a technika ma már nélkülözhetetlen – egyébként prakti-
kus – „csodáira” (telefon, internet), de más kommunikációs lehető-
ségekre sem, például beszélgetésre. Zajok, hangok vannak ugyan, 
de ezek a természetből, a kinti világból ide eljutó, beszűrődő fosz-
lányok.

A „magunkba szállás” fokozatosan, napról napra történik, aho-
gyan lépésről lépésre kezdünk „kinyílni” ebben a Csendben, kezdjük 
érzékelni testünket, válunk érzékennyé a természet finom harmóni-
ájára, tudunk egyre jobban a jelenben lenni és ott maradni. Követ-
kezetesen, éberen, fenntartva érdeklődésünket. A Most-ban levést 
segíti a természet, a légzésre, tenyérközépre figyelés, s a Jézus-ima, 
Jézus nevének ismételgetése, szelíden belelehelve a szót (belső le-
vegőáramlással) a tenyerünkbe. A napi nyolc óra meditáció elvezet 
bennünket lelkünk árnyaihoz, az árnyoldalhoz, majd ezen keresztül 
isteni lényegünkhöz. Komoly, nagy felismeréseket adó, sebzettsé-
geinken áthaladó út ez, melyen a fájdalmak feloldódnak, megvál-

tódnak bennünk. Jézus fájdalmán, megfeszítettségén keresztül. És 
gyógyulásnak indulnak… 

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

(Reményik Sándor: Istenarc - részlet)

Megoldódhatnak eddig megoldatlan problémák, életünk mély-
be, tudattalanba száműzött nehézségei. Rálátással, Istenre figyelés-
sel, a Kegyelem gyógyító kiáradásával.

Az itt eltöltött időnek fontos része a testmozgás, illetve a napot 
lezáró Szentmise. Ennek keretében halljuk a kiválasztott evangéliu-
mi szakaszt és a hozzá tartozó tanítást, vezetőink tanítását. Tapasz-
talatainkat a lelkigyakorlat végéig csak a (közös) megosztáson fogal-
mazhatjuk meg, tárhatjuk fel. 

„Mindenkinek saját útja van Istenhez, a szemlélődés egy szelíd 
út” - halljuk a lelki vezetőnket. Ezen az úton elindulva ideig-óráig 
útitársak lehetünk, együtt haladunk, egymást segítjük, megosztá-
sokon elmondjuk meglátásainkat. Ráhagyatkozunk a vezetésre, s 
bízunk abban, hogy saját mélyünkbe ereszkedve összekapcsolódha-
tunk középpontunkkal, Istennel. 

Ezt a megtartó összekapcsolódást élhettük meg az utolsó nap dél-
utánján, a Szentségimádás alatt. Dobogókő fái nyögve hajlongtak 
az elszabaduló viharban, hirtelen lecsapó villámok sisteregtek körü-
löttünk, megrengetve minden szilárdnak hitt fizikai formát. S ebben 
az égzengésben vált kézzel foghatóvá, bizonyossággá – a megkapott 
Kegyelem által - Isten jelenléte, biztonságot adó Valósága, Békéje. 

Valami furcsa összehangolódás, 
Valami ritka rend – 

Széthúzó erők erős egyensúlya, 
Mély belső bizonyosság idebent – 

Bizonyosság arról, hogy élni jó, 
Szenvedni elkerülhetetlen, 

Szeretni tisztán: megistenülés, 
Meghalni szép – 

S a Kifejezést meglelni mindezekhez, 
Megtalálni a felséges Igét: 

Az Igét mindezekhez: 
A Béke ez. 

Orkán ordíthat aztán odakünt, 
Robbanhat ezer bomba: kárbament, 

 

Dobogókő – Manréza Lelkigyakorlatos Ház, kápolna 
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De kárt nem okozott. 
Bent: 

Csend. 
A Béke itt kezdődik. 

Bent: 
Csend. 

Isten hozott. 
(Reményik Sándor: Béke)

II. Međugorje

Megszentelt helye a világ-
nak Međugorje, ez a Mária-je-
lenésekről ismert bosznia-her-
cegovinai kis település, ahol 
először 1981-ben jelent meg 
Szűz Mária. 

Mária jelenléte azóta is va-
lóság, nemcsak az Őt látóknak, 
de az egyszerű zarándokoknak, 
hívőknek is. 

Fiatalok találkoznak itt min-
den évben Dél-Koreától Elefánt-
csontpartig számos országból. 
Találkoznak, hogy együtt imád-
kozzanak, ünnepeljenek. Tanú-
ságokat hallgassanak, tanúságot 
tegyenek. Tanúságot hitükről, 
élő és megújuló kapcsolatukról 
Istennel, elzarándokolva Máriá-
hoz, a Béke Királynőjéhez.

A napi ötvenezer résztvevő együtt imádkozása megrendítő. A 
nyelvek sokféleségében, bábeli zűrzavarában nyoma sincs a „zűrza-
varnak”, mindenki tudja, mikor kell az előimádkozó után folytatni, 
mikor kell csendben lenni. A szervezettség, összehangoltság csodá-
latos.

Jubileumi évben van Međugorje, hiszen harminchárom éve volt 
az első jelenés, huszonöt éve indult a fiatalok első imatalálkozója. 
De nem feledhetjük az éppen száz éve kitört nagy háborút, a szara-
jevói merényletet követő első nagy világégést, vagy a mostári hídon 
áthaladva, a szétlőtt házakat látva, a jugoszláviai háborút. 

A Béke Királynőjéhez imádkozni nemcsak szükséges, de nagyon 
jó. Háborúban és békében, gondok között és gondtalanságban, 
egyedül és ötvenezer emberrel. Ez a sokaság nem arctalan, isme-
retlen tömeg, de emberekből, lelkekből álló közösség, melynek köz-
pontja Krisztus, megtartó hitünk, kereszténységünk. Itt ráismerünk 
arra az istenarcra, amely valamennyiünkben ott van, melyet meglá-
tunk a felénk forduló mosolyban, a „Béke veled!” – kézfogásban, a 
lélek legmélyebb összetartozás-szeretet-igényében: a Miatyánkban, 
a Szentségimádás mindent és mindenkit átölelő csendjében.

Az imatalálkozó az együtt ünneplésnek valódi Ünnepe: dalban-
táncban, rózsafüzérben, gyónásban, Szentmisében, a napi majd 
hatszáz pap szolgálatában...fiatalok és nem csak fiatalok között… 
Mária jelenlétében…

A Lélek útján járunk:… Križevac szikláin (többször is) a Ke-
resztúton… ugyanitt a hajnali szentmisén a hegy tetején felmagaso-
dó kereszt tövében, szemben a felkelő nap sugaraiban, mely fénybe 
vonja Međugorjet… a Jelenések hegyén, rózsafüzérrel kezünkben… 
a Feltámadt Krisztus és a Szűzanya szobránál… tanúságtétel közben 
a néhány másodperces földmozgás észlelésében…a Napot körülöle-
lő szivárvány alatt… a negyvenöt perces harangzúgásban, amikor 

a viharfelhők a felettünk csapkodó villámokkal együtt irányt válta-
nak…augusztus 2-án az újabb Mária-jelenésben…

„Íme, a te anyád” - néz rám és szólít meg magyarul ottlétem 
minden napján az a sok nyelvre lefordított evangéliumi mondat, 
mely az imatalálkozó jelmondata is. Jánosnak, a szeretett tanítvány-
nak mondja ezt halála előtt Jézus. S mondja ezt valamennyiőnknek 
kétezer év távolából.

Igen, íme a mi égi Édesanyánk, akinek támogató szeretetében 
bízva teszünk (tettünk) meg többezer kilométert, zarándokolunk 
el Hozzá a világ minden tájáról… hogy megvalljuk mi is szerete-
tünket, együtt imádkozzunk az emberiségért, közösségeinkért, sze-
retteinkért, önmagunkért…  a Béke Királynőjéhez, Máriához… a 
BÉKÉÉRT…

Polányi Éva

Rónay György: Himnusz a Boldogságos Szűzhöz

Halkan hull az őszi este harmata…
Harmatozd rám égi kedved, Mária.
Oszladozzék balga szívem bánata.
Te vigyázz rám, boldogságos Szűzanya.
Hogyha kővel megdobnak az emberek,
Szeljek nékik ízes búza-kenyeret.
Töltse be a lelkemet a szeretet.
Tiszta szívvel áldhassam szent Gyermeked.
Bánatok közt elvadultam. Légy szelíd
térítőm, hogy égi Atyánk fényeit
szeplőtlenül tükrözhessem, mint a víg
tengerszem a hajnal ifjú fényeit.
Gyermek-kedvvel ámuljak a fényeken,
Rózsa legyen tövisek közt életem,
piros rózsa, virágozzak ékesen.
Rózsakertek öntözője, légy velem.
Ellankasztó szárazságot messze űzz.
Égjek a szent szerelemben, mint a tűz,
égi Tűznek tűztestvére, kit derűs
kötelék a legfőbb Tűzzel összefűz.
Fáradtságban biztatásod el ne vedd.
Cirógasson langyos, puha tenyered.
Jó öledbe hajtva tikkadt fejemet,
megbékéljek mint a megvert kisgyerek.
Hogyha majd egy furcsa órán meghalok,
mint Fiadat úgy öleljen két karod.
Köszöntsenek örvendezve angyalok.
Fogadjon be országodba magzatod.
Amen.

Mária-szobor

Križevac
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Rövid nyári pihenőt követően 
mintegy öthetes felkészülési ideje volt 
a Gyomaendrődi FC labdarúgóinak 
az igen korán, augusztus 9-én rajto-
ló 2014-2015. évi Megyei I. osztályú 
labdarúgó-bajnokságra. Az új bajnoki 
idényre ismét új edzővel vágott neki a 
felnőtt csapat, mert az előző évi edző, 
Árgyelán János Körösladányba távo-
zott. A csapat új edzőjének személye 
Mazán Zoltán lett.

A játékos állományban is jelentős 
változás történt, abbahagyta Toldi Ba-
lázs az aktív játékot, ill. eligazoltak játé-
kosok a csapattól. Az érkezési oldalon 

sok fi atal játékos szerepel, akikre nagy szüksége van az egyesület-
nek, mert az elmúlt években sajnos nem sikerült fi atal játékosokat 
igazolni. Az elmúlt években a labdarúgócsapatra is jellemző volt, 
ami egyébként a városra is, fi atal korosztályok hiányoznak a sportból 
is vidéki vagy külföldi munkavállalás miatt. Ezek a fi atal játékosok re-
méljük, rövid időn belül beilleszkednek a csapatba, megszokják az 
első osztály légkörét, és hasznos tagjai lesznek a Gyomaendrődi FC 
labdarúgó csapatának. 

A bajnokság végére a cél a csapat számára, szeretnénk magabiz-
tosan megőrizni a Megyei I. osztályú tagságunkat, és az első nyolc-
ban végezni a bajnokság végeztével. 

Az U-20 és az U-17 korosztályú csapatot továbbra is Pelyva Mik-
lós irányítja ebben a szezonban.

A játékosállományban bekövetkezett változások:
Érkezett: Mazán Zoltán (vezetőedző), Krizsán Pál (Kétsopronyi 

RSE), Máté Martin (Kétsopronyi RSE), Kovács Imre Richárd (Atletico 
Békéscsaba), Kovács Róbert Zsolt (Kondorosi TE U19), Barabás Ist-
ván (Mezőberényi FC), Szűcs Gábor (Mezőberényi FC), Sódar Gábor 
(Atletico Békéscsaba), Szabó Péter (Atletico Békéscsaba), Erdősi 
Gyula (Csépa KSE), Sztankó Ákos (Békéscsabai Jamina SE).

Távozott: Árgyelán János (játékos-edző), Toldi Balázs (visszavo-
nult), Zsiros Péter (Szarvasi FC), Pántya Sándor (Mezőberényi FC), 
Muhari Gergő (Tököl VSK), Lakatos Erhard (Békéscsaba 1912 Előre 
U21).

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei:

2014. 08. 09.     Szarvasi FC  –  Gyomaendrődi FC     1 : 0
                          G.: --
                          Ifi .:   8 : 0    G.: --  

A bajnokság nyitó fordulóján Szarvasra utazott a Gyomaendrőd. 
Az első félidőben kiegyenlített mezőnyfocit láthatott a nem túl né-
pes közönség, többségében vérszegény támadásokkal, melyekből 
nem született gól az első játékrész során. A fordulást követően va-
lamivel aktívabbá váltak a házigazdák, bár a mérkőzés legnagyobb 
helyzete az ő kapujuk előtt adódott, de sajnos kimaradt. A gólcsen-
det végül a Szarvas törte meg a 75. percben, több lehetőség elpus-
kázása után látványos találattal jutottak vezetéshez a házigazdák. 
Az utolsó negyed órában a gyomaendrődiek igyekeztek menteni a 
menthetőt, de túlságosan is fellazultak hátul, ebből eredően veszé-
lyesebb lehetőségek a szarvasiak előtt adódtak. A mérkőzés képe 
alapján a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.

2014. 08. 16.     Gyomaendrődi FC  –  Mezőkovácsházi TE     6 : 2  
                          G.: Csapó P., Erdősi Gy.(3), Molnár T., Máté M.
                          Ifi .:   2 : 2    G.: Kun Cs.(2)

A labdarúgók bajnoki pontokért 

játszanak

Az első hazai mérkőzésen az újonc Mezőkovácsháza látogatott 
Gyomaendrődre. Az első félidő még kiegyenlített játékot hozott, 
mindkét fél előtt adódott lehetőség, azonban félóra elteltével a 
hazai Csapó váltotta gólra Erdősi beadását. Vezetésük birtokában 
a hazaiak megnyugodhattak, a vendégeket viszont támadóbb szel-
lemre ösztökélte a bekapott találat. A szünetet követően az egyen-
lítés érdekében kitámadtak a kovácsháziak, a hazaiak viszont sorra 
eredményes kontrákat vezettek, és szinte minden lehetőségüket 
gólra tudták váltani. Ebben különösen Erdősi Gyula volt elemében, 
aki gólpassza mellett a második félidő első negyedórájában három-
szor maga is bevette az ellenfél kapuját. Ezt követően még kétszer 
sikerült mattolni a vendégek védelmét, az ellenfél pedig csak szépí-
teni tudott az eredményen a második félidőben.  A gyomaendrődi 
publikum régen láthatott kedvenceitől ilyen gólzáporos győzelmet, 
a végén nem is maradt el a vastaps formájában érkező tetszésnyil-
vánítás.

2014. 08. 23.     Kondorosi TE  –  Gyomaendrődi FC     4 : 0
                          G.: --
                          Ifi .:   11 : 0    G.: --  

A harmadik fordulóban a Megye I. osztályú bajnokság legjobb 
játékosállománnyal rendelkező csapatához látogatott csapatunk. 
Szűk félórán keresztül monoton játék folyt, a hazaiak irányítottak, de 
a gyomaendrődiek sem játszottak alárendelt szerepet. A Kondoros a 
félidő hajrájában gyakorlatilag helyzet nélkül szerzett megnyugtató 
előnyt, 6 perc alatt két gólt is lőttek a vendég védelem rövidzárlatá-
nak köszönhetően. A biztos vezetés meghatározta a második félidő 
játékát is, amely során hamar tovább növelte előnyét a KOTE. Ezt 
követően átadta a teret, de a vendégek erejéből mezőnyfölénynél 
többre nem futotta. Néhány helyzetüket a hazai kapus hárította, a 
másik oldalon viszont a rutinos csatároknak elég volt egy pillanat is 
ahhoz, hogy fölényessé tegyék a Kondoros megérdemelt győzelmét. 
A tavalyi ezüstérmes hozta a kötelezőt, de a fi atal gyomaendrődi 
csapat sem vallott szégyent veresége ellenére.

Fülöp Zoltán

Határ Győző köztünk van
Augusztus 20-án városunk szülötte, Határ Győző „haza jött”.
Születésének 100. évfordulója van, ezért az idei év Határ Győző 

Emlékév.
Tiszteletére Gyomaendrőd Város szobrot állíttatott a Kollmann 

téren.
E cél érdekében Gyomaendrőd város Önkormányzata, a Nem-

zeti Kulturális Alap Vizuális Kollégiumához pályázatot nyújtott be 
Határ Győző mellszobor portréjának elkészítésére.

A szobrot Oláh Mátyás szobrászművész készítette.
Felavatása nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án történt. Em-

lékműsor keretében Várfi  András polgármester és a művész, Oláh 
Mátyás leplezték le a műalkotást.
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A törött szív…
Csabi zárkózott, magának való 

fiú volt, szeretett egyedül lenni, az is-
kolában is külön vonult, megette az 
uzsonnáját és bámulta a felhőket, 
de nem ment a többiek közé. Mikor 
felnőtt, az Édesapja gazdaságában 
segített a faluban, ahol éltek. Ha volt 
egy kis szabad ideje kiment az erdő-
szélre, ábrándozva nézte a felhők já-
rását, ott nagyon jól érezte magát.

Édesanyja keseregve mondta a 
párjának:

- Te, Józsikám, mi lesz ezzel a gye-
rekkel? – Soha nem voltak barátai, 
most már abba a korba ért, hogy lányokkal is jó volna, 
ha ismerkedne, szórakozni járna egy kicsit, de nem, ő 
csak dolgozik, meg bámulja az eget…

- Ne aggódj, asszony! – mondta a férje, helyén van 
ennek a gyereknek a szíve, szorgalmas, dolgos, majd 
ha eljön az ideje, rátalál a párjára, aki egy életen át a 
társa, s a gyerekei anyja lesz…

- Én bíz’ aggódom – válaszolt a felesége – nézd meg 
most is csak ül kinn az erdő szélén, a tisztáson, és cso-
dálja az égboltot… Nem mondom, nagyon szép a fel-
hők színe és alakváltozása, hiszen a természet maga a 
csoda, de akkor is… - pörölt az asszony.

Telt, múlt az idő, Csaba járt az édesapjával kaszálni 
a tisztásra, hogy a jószágoknak legyen téli takarmánya. 
Egyszer csak a kasza élesen pendült, és egy darab fur-
csa kőbe vágott. Csabi megállt, felvette a követ meg 
sem nézte, a zsebébe rejtette és kaszált tovább. Ahogy 
haladt, egyszer csak megint talált egy hasonló nagy-
ságú, formájú követ. Kézbe vette, nézegette, majd ösz-
szeillesztette, és csak ámult, hogy egy szívforma alakult 
ki az összeillesztett két kőből. Nagyon elcsodálkozott, 
mondta is édesapjának, aki csak legyintett, s azt mon-
da:

- Tudod fiam, a természet csodákra képes, hihetet-
len mi mindent alkot, a köveket is csiszolja, formálja az 
időjárás. El sem hinné az ember, milyen alakzatokat hoz 
létre… Nincs ebben semmi különös.

Csabi azért gondosan becsomagolta a két fél szív-
re emlékeztető követ a zsebkendőjébe, és berakta a 
mellénye zsebébe. A munkával estefelé végeztek, fá-
radtan összepakolták a szerszámokat a lovas szekérre, 
a rendre vágott szénának valót megigazgatták, és el-
indultak haza.

Otthon finom illatok várták őket, gulyásleves volt a 
vacsora, már igen csak megéheztek.

- No, szentem, mossál gyorsan kezet – szólította édes-
anyja –, és asztalhoz hamar, mert kihűl a finom étel…

- Ejnye, no! És én? Én nem is kapok? – kérdezte hun-
cutkodva a gazda.

- Már hogyne kapnál, édes uram, hiszen te is egész 
nap keményen dolgoztál, csak tudod, egy anya a gye-
rekét részesíti előnyben, kényezteti. Gyere te is, és már 
szedem is a finom gulyást. 

Örzse, a feleség, keresztet vetett a szép kerek há-

zikenyérre és megvágta, egy-egy nagy karéj kenyeret 
kanyarított a férfiembereknek, hogy a leveshez egyék.

Azzal megvacsoráltak, és nyugovóra tértek, de Csa-
bit a szívformájú kő nem hagyta nyugodni, még fárad-
tan is megpróbálta összeragasztani a két fél formát. Bí-
belődött velük. Egyszer csak csoda történt…

Csabi elámult, mert a két kődarab, ami szívet for-
mált összeragadt és lüktetni kezdett a kezében, mintha 
élne. Bizsergő érzés járta át egész testét…

- Szemfényvesztés – gondolta – mi történhetett, mi 
lehet ezzel a kővel?

- Nem varázslat, ami a kővé vált 
szívvel történt, ez az én szívem – mond-
ta egy leányhang -, de mivel összetör-
te egy legény, eldobtam jó messzire, 
nem akartam több szenvedést, fájdal-
mat megélni, ezért azóta szív nélkül 
élek, nincs örömöm, de legalább bá-
natom sincs, nem érzek semmit…

- De hát hogyan? – dadogta Csabi.
- Egyszerűen rideg lettem, mint egy 

gép, teszem a dolgom, de érzelmek 
nélkül. Most egy furcsa érzés kerített a 
hatalmába, és idevonzott, azt én sem 
értem, hogy hogyan – mondta alig 

hallhatóan.
- Te voltál már szerelmes? Milyen az? – kérdezte a fiú. 

Majd újabb kérdéseket tett fel a lánynak: 
- Hogy hívnak, hol laksz, hogy kerültél ide?
A lány mosolygott.
- Tudod, én itt élek a faluban, látásból ismerlek is té-

ged, tudom, hogy egy magányos szorgalmas fiú vagy, 
és lányokkal nem volt még soha sem dolgod. Mikor a 
szívemet ragasztgatni próbáltad, valami varázslat ide 
vonzott hozzád…

- Nem értem – válaszolta a fiú -, ez a két kő a te szí-
ved? 

- Igen, valamikor az volt…
- Most mi fog történni? – kérdezte izgatottan. Na-

gyon tetszett neki ez a tiszta tekintetű szép szőke lány…
- Nem tudom, talán így volt megírva a sorsunk, hogy 

mi ketten találkozzunk, és én még kapjak egy esélyt, 
hogy boldog legyek, nem gondolod?

- Mit tegyek – kérdezte a fiú – ragasszam össze? 
- Nem szükséges. Látod, hogy összeforrt. 
Majd egy villanás alatt eltűnt Csabi kezéből a szív…
Csendben, döbbenten ültek egymással szemben.
A lány kipirul arccal ült, Csabi szíve táján melegsé-

get érzett, és rámosolygott, nagy zavarában nem is 
tudta mit kellene mondania…

Csendben ültek a kicsi szobában a pislákoló lámpa 
fényénél, és az ablakon néztek kifelé, ahonnan bevilá-
gított a telihold. Csabi lekapcsolta a lámpát és együtt 
nézték a holdat, majd Kati közelebb húzódott hozzá, 
megfogta a kezét, melegséget érzett a szíve tájékán… 
Sokáig ültek kéz a kézben, egymás vállára hajtott fejjel, 
és nagyon boldognak érezték magukat.

A kővé vált törött szív összehozta őket, szerelmet 
adott mindkettőjüknek.

Csabi boldogan mesélte szüleinek, hogy megtalál-
ta élete párját, és hamarosan megházasodik. Ők csak 
ámultak a hír hallatán, de nagyon örültek neki.

Meglátogatták Kati szüleit, mindent megbeszéltek, 
és hatalmas lakodalmat csaptak. A fiataloknak, akik 
azóta is boldogan élnek, már három gyönyörű gyerme-
kük szaladgál a ház körül az udvaron…

Soha senkinek nem mesélték el a törött kő szív törté-
netét, ezt a titkot megtartották maguknak örökre…

Benke Mária
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Ízes Ízek

Szeptember
Kapros-tökös palacsinta

Palacsinta tésztába fi nomra reszelt tököt keverünk. A szokásosnál kicsit vas-
tagabb palacsintákat sütünk belőle. Kaprot apróra vágunk. Világos margarinos 
rántást készítünk, belekeverjük a kaprot, felöntjük főzőtejszínnel, sóval, borssal, 
kevés reszelt szerecsendióval ízesítjük. A negyedrét hajtott palacsintákat meg-
öntözzük a szósszal, melegen tálaljuk.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

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

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

TÉRHÁLÓK, ESŐCSATORNÁK is kaphatók!

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

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

Munkáink garanciálisak, 
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető 
legjobb minőség elérése a legmegfi zethetőbb áron!

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

PROFILJAINK:

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

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

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

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

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

Igény szerint házhoz is megyek! Hétvégeken is!

Látkóczkiné Erdős Magdolna
GYOMAENDRÕD, SZENT ISTVÁN. U. 61.

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

FARKAS FERENCNÉ SOCZÓ ERZSÉ-
BET békéscsabai, korábban hunyai lakos, 
augusztus 10-én megtért Égi Urához. Te-
metése Nagyboldogasszony ünnepén volt 
Hunyán. Gyászolja családja.

FARKAS GUSZTÁV gyomaendrődi 
lakos, 62 éves korában augusztus 15-én 
hunyt el. Gyászolják rokonai, ismerősei. Is-
ten őrködjön pihenése felett. 

FARKAS MÁTYÁS hunyai lakos, 92 
éves korában a szentségekkel is megerősít-
ve, augusztus 15-én az Égi Hazába költö-
zött. Gyászolja családja.

HEGEDŰS IMRÉNÉ BALOGH JUSZ-
TINA hunyai lakos, volt sekrestyés, au-
gusztus 18-án a szentségekkel is megerősít-
ve, Isten Országába költözött. Gyászolják: 
családja és a hunyai hívek.

HUNYA ILLÉSNÉ LESTYÁN ILONA 
hunyai lakos, augusztus 11-én 75 éves ko-
rában visszaadta lelkét Teremtőjének. Te-
metése Hunyán volt, Nagyboldogasszony 
ünnepén. Gyászolja családja.

TÍMÁR ILDIKÓ gyomaendrődi lakos, 
50 éves korában július 31-én távozott sze-
rettei köréből az Örökkévalóságba. Gyá-
szolják családtagjai, szerettei. Isten adjon 
neki örök nyugalmat. 

URBÁN VINCE gyomaendrődi lakos, 
87 éves korában, augusztus 6-án adta visz-
sza lelkét teremtőjének. Gyászolja a család 
rokonok, ismerősök. Fogadja be lelkét az 
Örök Boldogság. A gyászoló család ezúton 
köszöni a nagy számban meg jelentek rész-
vétét és a kegyelet virágait. 

†
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.

A II. világháború utolsó óráiban, 1944. augusztus 2-án számol-
ták fel Auschwitzban a II/E. cigány barakkot, kivégezve a még ott 
iszonyú körülmények között raboskodó, 3000 cigány származású 
foglyot.

A Cigány Világszövetség 1972-es párizsi kongresszusának ha-
tározata alapján minden évben ez a nap a cigány Holokauszt nem-
zetközi emléknapja. A szervezet kezdeményezte, hogy augusztus 
2.-án, délben egyperces csenddel emlékezzenek meg a Holokauszt 
cigány áldozatairól.

Az egyetemes cigányság eme szörnyű tragédiájára emléke-
zik meg Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, 
a Roma Polgárjogi Szövetség, és a Civil Közösségért Alapítvány 
2014. augusztus 1-jén és 2-án a Fő út 80 szám alatti Roma Közös-
ségi Házban.

Megemlékezésünk 2014. augusztus 1-jén este 7 órakor dokumen-
tumfi lm vetítéssel kezdődött, melyben a túlélők beszámoltak arról, ho-
gyan élték túl a szörnyű kínzásokat, megrázkódtatásokat. Ezt követően 
Czank Gábor plébános úr vezetésével katolikus szertartással emlé-
keztünk az elhunytakról, majd ezt követte a csendes gyertyagyújtás. 
Cigány hagyományokhoz híven virrasztást tartottunk, ahol Botos János 
és cigányzenekara húzta a siratós nótákat.

Augusztus 2-án 10.55-kor Várfi  András Gyomaendrőd Város Pol-
gármestere köszöntötte a megemlékezőket, melyben vezérgondo-
latként hangsúlyozta, hogy soha többé ne történjék ilyen szörnyű 
esemény. Ezt követően „Porrajmos, samudaripe, kali trash, roma 
holokauszt – a sok nevű, szégyenteljes történelem...” előadása volt 
hallható Habina Péter (Civil Közösségért Alapítvány) előadásában, 
majd Pál Jánosné (Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat) A társadalmi előítéletekről napjainkban 
című előadása hangzott el.

Déli 12 órakor 1 perces néma csenddel emlékezünk a 70 évvel ez-

előtti szörnyű tragédiájáról. Ezt követően a Fő út 80 szám alatti Roma 
Közösségi Ház udvarán lévő fát kineveztük a megemlékezés fájának.

A megemlékezés befejezése előtt ünnepi beszédet mondott Szécsi 
Zsolt Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
Záróakkordként Botos János és cigányzenekara a Nemzetközi Ci-
gányhimnusszal zárták a megemlékezést.

A megemlékezést támogatták: Várfi  András polgármester,  
Poharalec László önk. képviselő, Aranyos Kft., Hentes Feri Húsboltja, Bo-
tos János Cigányzenekara, Fülöp István, Mohácsi Sándor

„Roma Holokauszt 1944-2014”
2014. augusztus 1-2.
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
Nyári napközis tábor

Augusztus 4-8-ig nyári napközis táborban vettünk részt. Renge-
teg élményben volt részünk. A hét folyamán ellátogattunk a Tűzoltó-
ságra, ahol egy remek bemutatót tartottak nekünk a helyi tűzoltók. 
Robi bácsi tanyáján íjászkodtunk, közösen főztünk, sütöttünk, sokat 
játszottunk. Szarvason az újonnan megnyílt Vadasparkban is eltöltöt-
tünk egy napot. Szerda délelőtt a Mentőállomáson láttak vendégül 
bennünket, ahol Rávai Béla bácsi közreműködésével bepillantást nye-
rünk a mentősök munkájába, délután pedig kalandtúrán vettünk részt 
az endrődi ligetben. Voltunk a Liget Fürdőben, ahol strandoltunk. A 
hét csúcspontja a pénteki nap volt, amikor vízitúráztunk, az endrődi 
hajókikötőtől áteveztünk a gyomai szabad strandig. Kellemesen elfá-
radtunk, de mindenkinek ez a nap tetszett a legjobban. Csudajó hét 
volt, köszönjük a szervezőknek a lehetőséget!

Tóth Patrícia 3. osztályos tanuló

Balatoni

tábor
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

 Ismét Erzsébet-táborban nyaraltunk!
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 120 tanulója és 

13 pedagógusa az idei nyáron is a Balaton partján tölthetett egy 
programokban gazdag, csodálatos hetet. 

A tavalyi nagysikerű táborozás után rögtön elhatároztuk, 
hogy a következő évben is pályázatot nyújtunk be az Erzsébet-
program keretében meghirdetett vakációzásra. Pályázatunk 
nyert, s így a diákok nagyarányú érdeklődése miatt 2014. július 
13-án korán reggel két autóbusszal indultunk Balaton-parti úti 
célunk, Fonyódliget felé. Néhány társunk vonattal tette meg a 
hosszú utat. Megérkezésünk után a Balaton hűs vizében is meg-
mártóztunk. Nagyon büszkék voltunk a tábornyitón két diákunk-
ra, akik az Erzsébet-tábor zászlaját vonhatták fel. Ezalatt a többi 
táborozó a már jól ismert tábordalt énekelte: „Gyere, elférünk, 
gyere el, kérünk, s lesz egy szép közös emlékünk, ha a víz, ha a 
part, ha a Nap is kitart, és nem kapunk ki egy nagyobb vihart.” 
Szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk, a táborozás hetében 
ugyanis a kisebb záporok ellenére mindennap tudtunk a tó vizé-
ben fürödni. A táborban gazdag program várta a gyerekeket: vízi 
vetélkedő, színházi előadás, vízi kalandpark, koncert, diszkó, Er-
zsébet-vetélkedő, kerékpáros akadálypálya, focibajnokság, tábori 
olimpia, kisvonatozás Fonyódra, s éjszakai Bátorság-próba. Csa-
patunk minden versenyre benevezett, s a feladatok teljesítése után 
többször hirdették ki győztesnek iskolánk tanulóit. A sportban is 

jeleskedtek a gyerekek: a tábori focibajnokságban a 12 éven felüli 
fi úk 4. helyezést értek el, a 12 éven aluliak csapata pedig bronz-
érmes lett! Pásztor Olivér 4. b osztályos tanulónk szerezte meg 
a gólkirályi címet. A tábori olimpián futás, távolugrás, kislabda 
hajítás és célba rúgás sportágakban mérhették össze erejüket a 
diákok. Ismét több tanulónk állhatott a dobogó különböző fokai-
ra az eredményhirdetéskor, s nyakukba került az Erzsébet-tábori 
arany-, ezüst- vagy bronzérem. Fehér Dóra és Kónya Frigyes sze-
rezte a legtöbb érmet, de büszkék vagyunk Werle Zorka, Gubucz 
Réka, Weigert Enikő, Galát Levente, Ugrai László és Kiss Barna-
bás teljesítményére is. A színes és változatos tábori programok 
mellett az utolsó napon egy hajókirándulást is tudtunk szervezni 
Badacsonyba.

A táborzáró ünnepség után a diákok közül többen megfogad-
ták: jövőre ismét eljövünk az Erzsébet-táborba!

Köszönet a táborozás megszervezéséért Vaszkó Lajosné, Balla 
Károlyné és Forgácsné Gyetvai Krisztina pedagógusoknak, vala-
mint a diákok felügyeletéért Ágostonné Farkas Mária intézmény-
vezetőnek, Csapóné Pap Zsuzsanna, Fekécs Éva, Fekécsné Búza 
Erika, Gálné Juhos Éva, Gyalog Irén, Gyuriczáné Molnár Éva, 
Kocsisné Beranek Gizella, Kovácsné Szabó Mária és Orbán Jó-
zsefné pedagógusoknak. Köszönjük a Gyermekekért Alapítvány 
anyagi támogatását is.

A címben olvasható kijelentést a saját bőrükön tapasztalta a 
gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Csoport, ugyanis augusztus 
22-én egy kellemes napot töltött a Gödöllő melletti takaros kis 
településen, Szadán. Jámbor Lajos (gyomaendrődi származású) 
jegyző úr és Vécsey László polgármester úr hívta meg az együt-
test és vezetőjét, Hunya Jolán tanárnőt abból az alkalomból, hogy 
a település visszanyerte a Nagyközség címet. Ez mindenképpen 
örömmel és elégedettséggel töltötte el a helyi lakosokat. A Nagy-
kátáról érkező Fúvós Zenekar és a Színfolt legnagyobb táncosai 
közös műsorukkal tették az ünneplést érdekessé és emlékezetessé. 
A szervezők fi nom vacsorával, süteménnyel, ajándékokkal kedves-
kedtek a fellépőknek. Vendégszeretetüket szívből köszöni a csoport 
és vezetője. A mazsorett –táncosok a térzenei előadás előtt ellá-
togattak az öt percre lévő Veresegyházára, ahol Közép – Európa 
egyetlen Medveotthonát tekintették meg. A területen nemcsak 
medvéket, hanem farkasokat, rénszarvasokat is tartanak. Olyan ki-
futórendszert építettek meg, ahol teljes biztonságban, testközelből 
látogathatják az érdeklődők az állatokat. A nagyon érdekes, nem 
mindennapi élményt közösen élték át a táncosok, a kiránduláson 
szerzett tapasztalatok, a jókedv, az önfeledt vidámság erősíti a cso-
portszellemet, a felszabadult érzések mindenképpen hasznosak 
lesznek a további fellépéseikre. Polgármester úr szavaival élve: Sza-
dán valóban jó lenni! Köszönjük, hogy ott lehettünk!Még a medvéket is megszelídítjük

Szadán lenni jó!
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Kedves vásárlóim!
Szeptemberi ajánlataim:

• virághagymák, rózsatövek (tulipánok, 
jácintok, nárciszok)

• virágföldek, virágtápok, műanyag 
virágcserepek

• kandallók, szenes kályhák, kályhacsövek
• demizsonok, műa. kannák, műa. hordók
• takaróponyvák, fóliák, p.p. zsákok, 

raschel zsákok
• dróthálók, raschel hálók, kötöző drótok, 

spárgák
• gumicsizmák, esőruhák, védőkesztyűk
• szegek, csavarok, Reisser csavarok
• fejszék, balták, fűrészek, kéziszerszámok
• festékek, ecsetek, zsákos anyagok
• cefrés hordók, cefredarálók, segédanyagok
• rágcsálóirtók, csapdák, ragasztók
• kisállat eledelek, kiegészítők

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 

Kenyérszentelés Gyomaendrődön és Hunyán


