
A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 220 Ft

XXII. évfolyam 4. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2015. április

A tartalomból:

Gimnáziumi életképek 
(kosárlabda-bajnokság döntő) 20.

Civil sarok: 
Czank Gábor atya8.

Önkormányzati hírek3.
IN MEMORIAM  - 
Dr. Markovits Pálné Kondor Viktória5.

Két endrődi Kossuth-díjas találkozása

Az előző havi újságokban meghir-
detettek szerint március 21-én tartotta 
egyesületünk az éves közgyűlését, a már 
megszokott, de új köntösbe öltözött Alma 
Máter étteremben. A szokásos arcok és az 
Endrődről érkezett csapat már 10 óra előtt 
elkezdhette véget nem érő beszélgetése-
it, hisz ez az egyik alapja barátságainknak, 
egyesületi létünknek.

Fél 11-kor elkezdődött a rendhagyó 
módon összeállított hivatalos program, 
melyen vetítéses aláfestéssel megem-
lékeztünk a csendőrsortűzről, az elmúlt 
évben elhunyt volt tanárainkról, tagtársa-
inkról. Természetesen üdvözöltük az ese-
ményünkön először részt vevő Toldi Balázs 
polgármester urat, Gergely Ágnes írónőt, 
majd nagy taps fogadta Kunkovács László 
friss Kossuth-díjas fotográfust, egyesüle-
tünk tagját. 

Az elmúlt év eseményeinek és ered-
ményeinek ismertetése közben levetítésre 
került az a több mint fél órás fi lmösszeál-
lítás, mely a tavalyi nagy sikerű hídavató 

ünnepségen készült, melyet Giricz László 
barátunk „vágott meg”, hogy időben meg-
felelően és élvezhetően elevenítse fel azok 
számára is e szép rendezvényt, akik nem 
tudtak részt venni rajta.

Sok-sok érdekes beszámolót lehetett 
volna még tartani az első díjas eredmé-
nyünkkel zárult paprikás krumpli főző ver-
senyről, de a sikeres halászléfőzésünkről is.

 Várunk mindenkit az ez évi programja-
inkra, hogy személyesen élvezhesse azt a 
családias és meghitt légkört, ami rendez-
vényeinken érezhető.

A meghirdetett ez évi összejöveteleink:
 - Rózsahegyi Napok: május 15-16-17. 

(16-án kirándulással)
 - Öregszőlői paprikás krumpli főző 

verseny: június 6.
 - Halászlé főző verseny: augusztus 22.
 - Disznóvágás: október végén
 - Megfelelő aktivitás esetén szervez-

hetünk nyár közepére egy etyeki 

Endrődiek Baráti Köre közgyűlés Budapesten

Folytatás a 7. oldalon
A képen: Kunkovács László és Gergely Ágnes
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1848. március 15-re emlékeztünk

A 167 évvel ezelőtti forradalmi napokról és a szabadságharc 
eseményeiről emlékeztünk meg az énekkar és az irodalmi szak-
kör ünnepi műsorával. Az ünnepségünkön részt vett Dr. Pacsika 
György, a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője.

Jól szórakoztunk a tavaszváró retro partin

A szülői közösség sokadszorra szervezte meg a rózsahegyis jóté-
konysági vacsorát. A telt házas rendezvényen 220 vendég szórako-
zott a 90-es évek hangulatában. A tanári kar korabeli slágerekkel szó-
rakoztatta a közönséget. Köszönjük a szülőknek, a támogatóknak, és 
mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

Sikeresen szerepeltek tanulóink 
az országos történelem versenyen

Február 19-én rendezték meg Békéscsabán az Országos Törté-
nelmi tanulmányi verseny megyei fordulóját, melyre –az első forduló 
eredményei alapján- iskolánk két tanulóját hívták meg.   A verseny 
témája „Európa (476-tól) és Magyarország története 900-tól 1301-ig” 
volt. A 18 fős mezőnyben Vaszkó Ágnes 8. osztályos tanuló 2. he-
lyezést ért el, Szmola Szabolcs 7.osztályos tanuló 6. lett. Felkészítő 
tanáruk: Vaszkóné Dinya Erzsébet

Az ország legjobbjai között versenyeztek úszóink

Iskolánk 2 tanulója jutott be az Országos Diákolimpia úszás dön-
tőjére. A Győrben megrendezésre kerülő versenyen Nemes Ágota 
a III. korcsoportos mellúszásban, 44 mp-es idővel 9. helyezést ért el. 
Felkészítő: Vaszkán Gábor. Szintén 9. lett a IV. korcsoportos lányok 100 
m-es gyorsúszásában Vaszkó Ágnes 1.10.82-es időeredménnyel. 
Felkészítő: Irimiás Róbert. A lányok több budapesti, veszprémi, eszter-
gomi sportiskolás kortársukat is maguk mögé utasították.

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Idén is sok tanulót megmozgatott a mezei futóverseny

 A Gyomaendrődi Városi Diáksport Bizottság az endrődi sport-
pályán rendezte meg a tavaszi futóversenyt, amelyen 4 iskola kép-
viseltette magát. Láthattunk kiélezett, utolsó pillanatig izgalmas 
befutókat, és fölényes győzelmeket egyaránt. Négy alkalommal dőlt 
meg a fennálló pályacsúcs, pedig már ezeket is egykori megyei-, sőt 
országos szinten is eredményes atléták tartották! Az egyéniben 1-6 
helyezett versenyzők okleveleket, a dobogósok pedig érmeket ve-
hettek át. Dobogós helyezést értek el: I. korcsoportban Kereki Lili, 
Filipovits Viktória, II. korcsoportban Karsai Gábor, Nagy Dominik, III. 
korcsoportban Szigetvári Denissza, IV. korcsoportban Dógi Patrik és 
Tarsoly Nikolett.

Aranyfonál mesemondó versenyen vettek részt 
tanulóink a könyvtárban

Március 3-án mesemondóversenyen vettek részt iskolánk felső 
tagozatos tanulói a Határ Győző Városi Könyvtárban. A népes me-
zőnyben mindenki színvonalasan szerepelt, ezt a zsűri oklevéllel és 
könyvvel jutalmazta. Külön kiemelték és helyezéssel értékelték két 
nyolcadikosunk teljesítményét: Geszti Barbara első, Vaszkó Ágnes 
második helyezett lett. A hét többi napján az alsó tagozatosok mesé-
it hallgatta az érdeklődő közönség.

I. helyezett lett Gombkötő Zsófi a (1. b), 
II. lett Fekécs Zsófi a (1. b), Hanyecz Nikoletta (2. o), Keresztes Fan-

ni (3. o), Kereki Nóra (4. o) 
III. Farkas Lili (1. b), Horváth Nikolett (1. a), Gál Gergő (2. o), Burai 

Lénárd (4. o) Csikós Dzseniff er (4. o) Jónás Mariann (4. o).

További információk találhatók iskolánkról a www.
rozsahegyiiskola.hu oldalon.

A mesemondók Mészáros Mihálynak, a zsűri elnökének társaságában
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hogy miről döntött a Képviselő-testület március hónapban

Komoly bizottsági előkészítő munka előzte meg a képviselőtes-
tület márciusi soron következő ülését.

 – A napirendi pontok tárgyalása előtt tette le az esküt az idő-
közi választáson győztes Vasas György Péter, aki a Körösök 
Vidéke Egyesült színeiben nyert a választáson. Győzelméhez 
ezúton is gratulálunk, sok sikert kívánva a város legfi atalabb 
politikusának. Ez a választás egyben az ülésrendet is megvál-
toztatta, így hátrébb kerültek a FIDESZ képviselői.

 – Az első napirendi pont keretében fogadták el a képviselők a 
Szennyvíztelep rekonstrukciójáról szóló beszámolót. A ki-
vitelezés jól halad, melyről a képviselők és az érdeklődők a 
délelőtti sajtó-nyilvánosság előtt tett bejáráson győződhettek 
meg. A közel 1 milliárd összköltségű kivitelezés biztonságossá 
és a kor követelményeinek megfelelővé teszi a város szenny-
vízkezelését.

 – A közmunkaprgramban Gyomaendrőd mindig élen járt. A 
2015-ös esztendőben is folytatódnak a programok. A Belvíz 
mintaprogramban 56 fő, a Földút- és illegális hulladék min-
taprogramban 45 fő, a Mezőgazdasági mintaprogramban 98 
fő, a Helyi sajátosságon alapuló mintaprogramban 38 fő és 
a Belterületi közúthálózat javítási munka programban 40 fő 
vesz részt.

 – Elfogadták a képviselők a Települési Értéktár Albizottság be-
számolóját. Gyomaendrődnek sok-sok értéke van és fontos, 
hogy ezeket számba vegyük. A feltárásban és a javaslatté-
telben is élen jár a Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány. A 
megye 75 településéből 34-ben alakult meg a helyi értéktár 
bizottság.

 – Az szociálisan érzékeny és a szociális szövetkezetre odafi gye-
lők nagy aggodalommal gondoltak a Start Szociális Szövet-
kezetről szóló napirendi pontra. Miközben az ország számos 
településén alakulnak a gyomaendrődihez hasonló szövet-
kezetek, nálunk még az a kérdés is felmerül, hogy egyáltalán 
működjön-e tovább. A hozzáállás szinte kézi vezérlésű: vagy 
támogatlak, vagy nem. Végül helyes döntés született, a tes-
tület a szövetkezet pillanatnyi fennmaradása mellett döntött.

 – Hogyan tovább a város tulajdonában vagy résztulajdonában 
lévő gazdasági társaságok terén? A gazdasági társaságok át-
szervezése már régóta elodázhatatlan téma a városvezetés kö-
rében. A testület a Liget fürdő Kft .-vel és a Gyomaközszolg 
Kft .-vel most nem kíván foglakozni, ugyanakkor jelentős át-
szervezést kíván a Gyomaszolg Ipari Park Kft . és a Zöldpark 
Kft . területén. Hány ember válik munkanélkülivé? Erre nem 
volt megfelelő válasz.

 – Sok szó esett az elmúlt időben a Halfőző Verseny szervezé-
séről. Elhangzott az is, hogy legyen Gyomán, vagy váljon a 
Bogártalálkozó társrendezvényévé. A turisztikában korábban 
oly aktív GYÜSZ-TE igyekszik kivonulni a rendezvényszer-
vezésből. A döntés végül az lett, hogy Endrődön kerül meg-
rendezésre augusztus 22-én, és az önkormányzat 850.000 Ft 
támogatást biztosít.

 – Lemondás alpolgármesteri tiszteletdíjról volt a témája a so-
kadik napirendi pontnak. Lehoczkiné Tímár Irén alpolgár-
mester lemondott több havi költségtérítéséről a könyvtár és a 
köztemető karbantartására.

 – A bejelentések során Betkó József képviselő határozottan ki-
állt amellett, hogy a külterületen élők postai úton kapják meg 
a városi újságot.

Várfi  András

Március 15. Hunyán

„Talpra magyar, hí a haza!”
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról
A JÁRÁSI HIVATALHOZ KERÜL 
AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

A szociális ellátásokról szóló törvény megváltozása miatt 2015. 
március 1-től az aktív korúak ellátásával, vagyis a rendszeres szoci-
ális segéllyel és a foglalkoztatást helyettesítő támogatással kapcsola-
tos ügyintézés a jegyzőktől a járási hivatalokhoz kerül át.

2015. március 1. napjától  kezdve az aktív korúak ellátásának 
ügyintézése megszűnik a Gyomaendrődi és a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivataloknál. Ebben az ügykörben a továbbiakban 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal Hatósági Osztálya fogadja majd az 
ügyfeleket, mind a járási hivatal főépületében (5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1.), mind a járási hivatal dévaványai kirendeltségén 
(5510 Dévaványa, Hősök tere 1.), mind pedig a hunyai, csárdaszál-
lási és ecsegfalvi ügysegédi szolgálatnál.

A járási hivatal hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátása kereté-
ben kétféle ellátástípus lesz megállapítható:

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-től átalakul. Azon 

személyek, akik részére az önkormányzat jegyzője 2015. március 
1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultságot 
állapított meg, március 1-től foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tásra vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra 
válhatnak jogosulttá. Ezt a lehetőséget a jegyző vizsgálja minden 
érintett esetében 2015. január 1. és 2015. február 28. között.

Az aktív korúak ellátásával összefüggésben folyamatban lévő 
ügyek iratait a jegyzők 2015. március 6-ig átadják a járási hivata-
loknak.

Az átvételről a járási hivatal 60 napon belül értesíti az ügyfeleket.

 Szent László zarándoklat 
a szeretet és a béke jegyében

Idén május 9-én indul a Szent László zarándoklat Gyomaendrődről

Szent László király emlékére ismét gyalogos zarándoklatot hirdet 
a katolikus egyház.

Szent László az uralkodását közfelkiáltással kapta meg, s ezért 
alázatból nem koronáztatta meg magát. Már gyermekkorában kitűnt 
édesapjától örökölt vitézi erényeivel s édesanyjától kapott vallásosságá-
val. Egész élete a béketeremtésről szólt. A bölcs uralkodót már életében 
szentnek tartották, s halála után azonnal megkezdődött a szakrális éle-
te. Zalavárban temették el, majd Nagyváradon helyezték örök nyuga-
lomra. Írásos emlékek is fennmaradtak arról, hogy már a középkorban 
elindult a zarándoklat a lovagkirály sírjához, s a későbbi királyok eskü-
jüket Szent László sírjánál erősítették meg.

1917-ben Széchenyi Miklós püspök hirdetett zarándoklatot az 
egyházmegye központjába, hogy imádkozzanak Szent Lászlóhoz a bé-
kéért. A húsvét ötödik vasárnapján tartott zarándoklat hagyománya 
1920-ban egy időre megszakadt.

A zarándoklat hagyományát 2012-ben élesztette újjá a római kato-
likus egyház, és már akkor indult az első gyalogos zarándoklat Nagy-
váradra, a Festum Varadinum kulturális ünnepségsorozat helyszínére. 
Az idei, május 9-i zarándoklat Gyomaendrődről indul majd, s Körösla-
dányt, Újirázt, Komádit, Körösszegapátit, Csonkatornyot, Vizesgyánt, 
Köröstarjánt érinti. A zarándoklattal Szent László oltalmába ajánlják a 
Kárpát-medence népei és vallásai közti békét, amely a román-magyar 
kapcsolatokban kezd kialakulni, s szeretnék, ha ez példává válna az eu-
rópai kultúrában is, hangzott el a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című 
műsorában.

Annak idején a királyoknak nem népe volt, hanem népei, a na-
cionalizmus a 19. században kezdett erősödni. A román és a magyar 
nép között nem voltak konfl iktusok, ha mégis, azt a Kárpát-meden-
cén kívülről gerjesztették. A zarándoklattal azt igyekeznek elősegíteni, 
hogy az itt élő kis népeknek rendezzék közös dolgaikat - mondta Dénes 
Zoltán esperes a műsorban.

Gyomaendrődön már megkezdték a zarándokház felépítését, a 
központi zarándokállomást pedig Újirázban szeretnék kialakítani, de 
az ortodox és a református egyház is szívesen fogadja a zarándokokat. 
Akik szeretnének részt venni a zarándoklaton, a gyomaendrődi vagy az 
újirázi plébánia címére írhatnak, tájékoztatott az esperes. 

forrás: hirado.hu

Kunkovács László Kossuth-díjat kapott

Nemzeti ünnepünk, március 15. al-
kalmából Magyarország köztársasági 
elnöke - a kormány előterjesztésére - a 
Kossuth-díjat adományozta KUNKO-
VÁCS LÁSZLÓ endrődi születésű  
fotóművésznek, néprajzkutatónak, az 
alföldi életet és a pásztorhagyományo-
kat megörökítő művészi életpálya elis-
meréseként.

Szerkesztőségünk szívből gratulál e 
nagyszerű kitüntetéshez. A művész to-
vábbi életére Isten áldását kívánjuk!

Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány

HÁZUNK TÁJA
Mezőgazdasági és életmódképzések a népfőiskolán

Az előadások helyszíne:
Endrődi Népház, 5502 Gyomaendrőd Blaha út 21.

Kurzusok:
2015. április 25.
10.00 Virágoskert gondozása
11.00 Gyógynövények, fűszernövények termesztése
2015. május 23.
10.00 Gyümölcsöskert tervezése, kialakítása, gondozása
11.00 Szőlőfajták, borászati ismeretek
2015. június 27.
9.00-15.00 Hagyományos kemencés sütemények készítése (gyakor-

lati képzés)
2015. szeptember 26.
9.00-15.00 Gyümölcstartósítás: aszalás, lekvár főzés, szörpök (gya-

korlati képzés)
2015. október 24.
10.00 Biogazdálkodás, biokertészet
11.00 Egészséges táplálkozás

A kurzusokra jelentkezés minden oktatási nap előtt egy héttel
a 06-20-238-0046-os telefonszámon vagy 
a szondaistvan70@gmail.com e-mail címen

A kurzusok részvételi díja: 1000 Ft/képzési nap.
A két gyakorlati képzés díja 3000 Ft/képzési nap.
A részvételi díjat a képzési nap elején, a helyszínen kell fi zetni.

Megemlékezés az endrődi csendőrsortűz áldozatairól

Március 20-án, pénteken este, szentmise keretében emlékez-
tünk meg az 1935-ös endrődi csendőrsortűz 80-ik évfordulójá-
ról.

A szentmisén a hívek mellett részt vett a városunk polgár-
mestere, Toldi Balázs és a különféle szervezetek, egyesületek 
képviselői is.

A szentmisén Ft. Pata Gábor, bácsbokodi plébános mondott 
szentbeszédet.

A szentmise végén processzióban vonultunk a Hősök terén 
álló emlékműhöz, ahol elhelyeztük a kegyelet mécseseit és virá-
gait, koszorúit, imádkoztunk az áldozatok lelki üdvéért, majd a 
Himnusz és a Szózat eléneklésével zártuk megemlékezésünket.

KINEVEZÉS

Iványi László tb. kanonokot, hunyai plébánost 2015. márci-
us 23-án püspöke kinevezte az Isteni Irgalmasság Apostoli Lel-
kiségi Mozgalom egyházmegyei referensévé.

 BÉRMÁLÁS lesz Hunyán, április 18-án szombaton, 18 órakor.
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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

Endrődön született 1926. 
november 7-én Kondor József 
szobafestő, fényképész és Hor-
nok Terézia háztartásbeli középső 
gyermekeként. A család az apai 
nagybáty, Szabó Imre kisegítője-
ként a Korona vendéglő- mozi- 
szálloda épületében lakott. Vica 
itt nőtt fel és sokszor, mosolyogva 
emlegette „pincérnői” karrierjét.

Az elemi iskola után családi 
indíttatásra Szarvason a keres-
kedelmibe járt. Ennek elvégzése 
után 1943 őszén az Endrőd-Gyo-
ma Takarékpénztár banktisztvise-
lőjeként helyezkedett el. Fiatalon 
a sport szeretete áthatotta az éle-
tét, ezért is alapított még 1943 

nyarán kézilabdacsapatot Endrődön, amelynek lelkes kapusa volt.
Az 1945-ös év vízválasztó volt az ő életében is. Budapestre uta-

zott Hunya Istvánhoz, a Szovjetunióból hazatért rokonhoz, aki maga 
mellé vette a Dózsa Népe nevű laphoz, ahol 1949-ig újságíróskodott. 
Ezt követően 2 évig könyvtáros volt a parlamenti könyvtárban.

1946-ban ment férjhez Dr. Markovits Pál kutató állatorvoshoz, és 
1947-ben megszületett Laci fia. Munka, család mellett végezte 1947 
és 52 között az ELTE magyar-történelem szakát.

A parlamenti könyvtár után 11 évet töltött az MTA Történettudo-
mányi Intézetében, majd 1962. november 1-től dolgozott az MTA 
Könyvtára Kézirattárában.

Kézirattárosi munkája során nemcsak történészi felkészültségét 
hasznosította, hanem mindazt az ismeretet, amit korábbi pályája 
során szerzett meg. Az endrődi bankban levél- és iratrendező do-
bozokba rakosgatta a számlákat és gyorsan felismerte, hogy ezek a 
kézirattári munkát is megkönnyítenék. A Kézirattárban ma is az ő kez-
deményezésére meghonosított levélrendezőket használják.

33 év alatt számos hagyatékot feldolgozott, köztük olyan nagy 
terjedelműeket, mint Molnár Eriké, Lónyay Menyhérté. Az évtizedek 
során sok tanulmányt, cikket, recenziót írt, és ezt nyugdíjasként is 
folytatta.

A Városunk újságban is számos recenziója jelent meg a 90-es 
években, elsősorban gyomaendrődi születésű szerzők kiadványairól.

Férjével útjaik ugyan 1962-ben elváltak, de a baráti kapcsolat 
mindig megmaradt köztük.

7 éve a legnagyobb csapást kellett átélnie, ami embert érhet, el-
vesztette a fiát. Unokája és a tágabb család jelentett némi vigaszt a 
tragédiában. A testvérek gyerekei, unokái számára az ő lakása lett a 
találkozóhely, ahová rendszeresen mentek és szívesen hallgatták a 
megélt történelmi korok beszámolóját.

1945-től ugyan Budapesten élt, de szülőföldjéhez, gyökereihez 
mindvégig ragaszkodott.

A szűkebb haza szeretete indította arra, hogy több, mint 50 éve 
többedmagával megalapítsa az Endrődiek Baráti Körét. Amíg egész-
sége engedte, eljárt a rendezvényekre és örömmel idézték fel kortár-
saival az endrődi múltat, a Köröshöz kötődő emlékeket.

Irodalomtörténész földijével – Dr. Szilágyi Ferenccel - minden 
kézirattári találkozáskor az endrődi, gyomai híreket is megbeszélték.

Már gyerekkorában nagyon szerette a verseket, a vendégek 
gyakran kérték egy-egy szavalásra. Rengeteg verset tudott kívülről 
és néha ő is tollat ragadott:

Dr. Markovits Pálné - Kondor Viktória
(1926-2015)

„S akkor felködlött az egész… évtizedek sora…
hogy nyaranta kedves-Húgom s férje otthona
volt gyakorta férjem-fiam s a magam otthona…
a Hármas Körösben tanult meg fiam úszni
a később az óriási holt ág stranddá kimunkált része
lett minden nyarunk csodás úszó menedéke…”

2011-ben (85 évesen) még élvezettel úszott a Körösben.
Január 5-én lett rosszul és a kórházban már nem is tért magához, 

13-án elment.
Utolsó, már majdnem öntudatlan szavai egy vers volt:

„Megkondul az esteli harangszó,
Kifáradt már a lovas és a ló,
Hazamegyek, ölébe vesz dajkám,
Az altató nóta hangzik ajkán,
Hallgatom s félálomban vagyok már…
,Cserebogár, sárga cserebogár’…”

Helyreigazítás - Előző számunkban, ezen az oldalon az Iványi Sándor-
néról szóló írásunkban elírás történt. A hibás rész helyesen:

2015. január 9-én bekerült a csabai kórházba, ahonnan január 10-én a 
hajnali órákban elindult a nagy útra férje és családtagjai után az Égi Hazá-
ba. Több, mint tízévnyi betegségtől megfáradt testét az endrődi templomból 
kísértük a Szarvasvégi temetőbe, január 17-én.

Tisztelt Iványi Atya – Főszerkesztő úr!

Egy számomra – és azt gondolom sok endrődi kedves ismerős szá-
mára is – örömteli levelet kaptam, melyet szeretnék megosztani a követ-
kező „Városunk” c. lapban az olvasókkal. A levelet egy drága tanító nénim 
írta, aki 60 évvel ezelőtt tanított, és négy éve az 50. általános iskolai talál-
kozónkon találkoztam vele a Rózsahegyi Napok keretén belül ünnepelt 
évfordulónkon. Úgy gondolom, hogy közlésre érdemes mert, ahogy én is 
nagyon meghatódtam, megörültem levelének, nyílt levélként másoknak 
is örömet szerezhetne egy kis csoportképet is mellékelek hozzá, ami 1956. 
III. 27-én a 9. születésnapomon készült… A csoportképen a tanító nénit 
és magamat megjelöltem… A levél közzétételéhez engedélyt kértem a 
tanító néninktől, aki örömmel adta hozzájárulását a közléshez… Íme a 
levél:

„Kedves Benke Mária! Drága Török Magdi! – Török Baba!

Azt hiszem, a kis kép emlékeztet, hogy egy volt tanító nénid kere-
sett meg, Tímár Imréné Sz. Kathy Mária vagyok, ny. tanító nénid.

Az 50 éves találkozótok után a Dombszögön rákérdeztem, hogy 
Török Baba vagy? – s azt válaszoltad: „Igen Én vagyok!” Nagyon sajnál-
tam, hogy a Körös-parti találkozóra nem tudtál eljönni.

Csodálom hónapról hónapra a Városunk Gyomaendrőd újságban 
megjelent verseidet és meséidet. Gratulálok, és nagy-nagy elismerés-
sel tudok róluk írni.

Írj nagyon sokáig! – mert nagyon várjuk!
Rendkívül meghatott a 2014. szeptember 1-jén írt versed: „Volt 

egy régi ház Endrődön a Kossuth utcában…” 1959. augusztusában én 
is ebből a Kossuth utca szakaszból mentem férjhez, a fényképész Laci-
kával szemben lévő házból. 

Tímár Benedekné koporsósnál laktam, a Kossuth u. 14-ben. Fér-
jem Tímár Imre érettségizett villanyszerelő volt. 30 évet éltünk együtt, 
1989-ben sajnos meghalt. Házasságunkból 2 gyermek született, 1960-
ban Gyöngyike és 1969-ben Csilla. Mindkét lányom pedagógus lett. 
Gyöngyikém Békéscsabán középiskolai tanár, Csillám Gyomaendrő-
dön gyógypedagógus, logopédus tanár.

Gyöngyikének egy lánya van, jogász, Csillának két kislánya, ők a 
Gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán Iskolában végeztek. Mind a két 
lány kitűnő tanuló volt. Magamról: - 48 tanítási évet dolgoztam End-
rődön.

Csodáltam a Körös-partot, s az endrődi embereknek a városhoz 
ragaszkodó szeretetét. Azt vallottam: „Egy gyermek sem tehet róla, 
melyik kéményen tette be a gólya…” Minden tanítványomat igyekez-
tem a legjobb tudásom szerint megtanítani mindenre…

Makarenkó elvét vallva: „Követelek Tőled, mert szeretlek!”
Emlékszel Babykám? - Borbély Sándor igazgató úr is sokat köve-

telt tőlünk, ami később hasznunkra is vált.
Minden Endrődön végzett általános iskolás tanuló jó alapképes-

séggel, felkészülten folytathatta a tanulmányait. Mikor Gyöngyikém 
az első osztályt végezte, így szólt az Igazgató úr által diktált tollba-
mondás szövege:

„Jöjjetek vissza ősszel vidáman, piros arccal a második osztályba!”
Öt évig napközis tanító voltam, ott találkoztam Szegvári Katikával, 

Gellai Pannikával, Sárhegyi Bandikával, ott 12 osztályból tevődött ösz-
sze a csoportom.                  (folytatás a  17. oldalon)
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ÁPRILISI MISEREND
Endrőd

Vasárnap és ünnepnap: 9 órakor nagymise.
Szombaton 17 órakor Mária-litánia, utána vasárnapi 

előesti mise.
Hétköznapokon: reggel fél 8-kor szentmise 

- csütörtök kivételével.

Gyoma:
Vasárnap és ünnepnap: 11 órakor nagymise.

Pénteken: 17 órakor szentmise

Hunya
Vasárnapokon: 10 órakor, 

hétköznapokon csütörtök kivételével 18 óra, 
szombaton vasárnapi előesti mise 18 óra.

Április hónap első vasárnap-
ján ünnepli a nyugati keresztény-
ség Jézus Krisztus feltámadását, 
a Húsvétot. Kereszténységünk 
legnagyobb ünnepe ez: megvál-
tottságunk ünnepe, melyen Isten 
legnagyobb szeretetét mutatta ki 
irántunk, emberek iránt. A Szent-
írásban azt olvassuk: „Isten úgy 
szerette a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta érte, hogy mindaz, aki 
benne hisz, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” Húsvétkor ezt a 
határtalan szeretetet ünnepeljük.

Húsvét jelentőségét azon-
ban nem lehet megérteni anél-
kül, hogy a keresztény ember 
végig ne imádkozná a nagyböjti 
szent időt, végig ne elmélkedné a 
nagyhét szomorú eseményeit: az 
Olajfák hegyi elhagyatottság vér-
verejtékes gyötrelmeit, az elárultság és kiszolgáltatottság érzését, a 
megostorozás és a töviskorona fájdalmait, a kereszthordozás végső 
erőfeszítéseit. Anélkül, hogy gondolatban ne rezzennénk össze a 
kalapácsütések hangjára, és a gondolatra, hogy a világot teremtő 
kezek és az elveszett bárány után járó lábak a durva fakereszthez 
szegeztettek. Anélkül, hogy ne állnánk ott lélekben a gyermekét si-
rató Mária mellett. Anélkül, hogy ne állnánk ott mi is, amikor az 
óriási kő elzárta a Megváltó sírbarlangjának bejáratát...

Ha ezt a nagyböjtben és különösen a nagyhéten tudtuk végig-
imádkozni, és a szent szertartásokon való részvétellel végigelmél-
kedni, akkor érezzük meg igazán Húsvét örömét, mely feledtetve 
az előző napok véres és fájó eseményeit, a húsvétkor felzúgó ha-
rangok hangján belekiáltja a világba: „Feltámadt Krisztus e napon, 
Alleluja, hála légyen az Istennek!”

Igen, kedves Testvérek, hálát kell adnunk Húsvét szent ünne-
pén a minket ennyire szerető Istennek. Hálát adni az Atyaisten-
nek azért, hogy szeretete jeleként halálra adta értünk Szent Fiát, 
és hálát adni az üdvözítő Jézusnak, hogy kimondta: „Fiat voluntas 
Tua! Legyen meg a Te akaratod!” - s ezzel az önmegadó igenjével 
meghozta mindannyiunk üdvösségét és a lehetőségét a mennybe-

jutáshoz.
A húsvéti ünneplésünk min-

den mozzanata ezt a hálát kell 
táplálja szívünkben. A virágva-
sárnap megszentelt barka, melyet 
egész évben házunkban őrzünk, 
azt a tudatot kell ébren tartsa a 
szíveinkben, hogy mi sosem aka-
runk elárulói, megtagadói lenni 
a szenvedő Jézusnak, hanem Őt 
örökké szívünk királyaként ün-
nepelni és imádni.

Amikor a húsvéti ünnepi asz-
talokhoz ülünk, és elfogyasztjuk 
a tradicionális húsvéti étkeket, 
melyeket a húsvéti nagymisén 
megszenteltetünk, Jézus  utolsó 
vacsorájára emlékeztessen - hisz 
ez a kivonulás ünnepe volt a zsi-
dóknál, amikor megemlékeztek 
arról, hogy Isten kihozta őket 

Egyiptomból a rabszolgaság házából -, s ugyanígy Krisztus húsvéti 
életáldozata minket is kihozott a bűn és a kárhozat szolgaságából. 
A hagyományos húsvéti tojás is egy ősi keresztény szimbólum: a sír 
jelképe, melynek fala egyszer csak megreped és egy új élet támad 
belőle. A sírból feltámadó, s bennünket is új élettel megajándékozó 
Krisztusra emlékeztet.

Hívő és nemhívő ember egyaránt megünnepli a Húsvétot, ki-ki 
a maga módján. De ahogy groteszk dolog a Karácsonyból kifelejte-
ni a gyermek Jézus születését, ugyanolyan esetlen dolog lenne úgy 
ünnepelni a Húsvétot, hogy nem ismerjük az ünnep jelentőségét... 
És ha már ismerjük, tudjuk, hogy mit is ünneplünk, illő, hogy a 
szívünk mélyén mindannyian hálát adjunk Isten megváltó szere-
tetéért. Ezzel a lelkülettel ünnepeljük meg az idei Húsvét szent ün-
nepét, és ezekkel a gondolatokkal kívánok én is a magam, valamint 
az endrődi és gyomai katolikus egyházközségek hívőközössége 
nevében áldott húsvéti ünnepet minden kedves Olvasónak, az ősi 
keresztény húsvéti köszöntéssel:

„Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!”
Czank Gábor plébános

Az endrődi plébánia új webhelye:   www.endrodiplebania.hu
A gyomai plébánia új webhelye:     www.gyomaiplebania.hu

Újságunk új webhelye:  www.varosunkujsag.hu
A hunyai plébánia új webhelye: www.hunyaiplebania.hu

„Feltámadt Krisztus e napon!”

ÁPRILISI ÜNNEPEK
  2. csütörtök:  Nagycsütörtök
  3. péntek:  Nagypéntek
  4. szombat:  Nagyszombat
  5. vasárnap:  Húsvétvasárnap
  6. hétfő:  Húsvéthétfő
12. vasárnap:  Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja
16. csütörtök:  Soubirous Szent Mária Bernadett
19. vasárnap:  Húsvét 3. vasárnapja
21. kedd:  Szent Anzelm püspök és egyháztanító
23. csütörtök:  Szent Adalbert püspök és vértanú
24. péntek:  Szent György vértanú
25. szombat:  Szent Márk evangélista
26. vasárnap:  Húsvét 4. vasárnapja
28: kedd:  Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú
29. szerda:  Sienai Szent Katalin, Európa társvédőszentje
30. csütörtök:  Szent V. Piusz pápa



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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Jómódú jeruzsálemi családból szárma-
zott, a hagyomány szerint levita (pap) volt. 
Édesanyját Máriának hívták, és unokaöccse 
volt Szent Barnabásnak. Jézusnál 10-15 év-
vel fiatalabb volt. Rokoni, vagy baráti kapcso-
latban voltak Jézus családjával.

Szintén a hagyományból sejtjük, hogy az 
ő házukban tartotta meg az Úr az utolsó va-
csorát (Mk 14, 13-16). A jeruzsálemi keresz-
tények az első pünkösd után az ő házukban 
tartották összejöveteleiket, Szent Péter há-
zukba ment csodás szabadulása után (Ap-
Csel 12, 12). Péterrel Rómába utazott, titká-
ra és görög tolmácsa volt.

Alexandriában, szentmiséjén támadták 
meg, kötelet kötve nyakára elhurcolták, vér-
tanú halált szenvedett. 310 körül. Sírja fölé 
templomot emeltek. Ereklyéit (disznóhús 
közé rejtve menekítették ki), 820 körül Ve-
lencébe vitték, tiszteletére ott a dómot épí-
tették meg 976-1071 között. Azóta szerepel 
a város címerében az oroszlán, Szent Márk 
jelképe, attribútuma. Az oroszlán evangéliu-

mának kezdete miatt lett Szent Márk jelké-
pe, mert a „pusztában kiáltó” szavaival kezdi 
evangéliumát. A 6-7. századtól ünnepéhez a 
búzaszentelés szokása kapcsolódik.

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

SZENT MÁRK evangélista
ünnepe: április 25.

Endrődiek Baráti Köre közgyűlés Budapesten
folytatás az 1. oldalról

borpince látogatást és szeptemberben a Liget fürdői családi 
főző napi részvételt.

Természetesen előírás szerint beszámoltunk egyesületünk gaz-
dasági helyzetéről is.

Összetartozásunk jegyében az ez évben kerek születésnapot ün-
neplő tagtársainkat külön köszöntöttük. A 70 évesek egy-egy üveg 
pezsgőt, a 75-80 évesek egy kerámiaplakettet kaptak, mely megha-
tó perceket okozott.

Az elfogyasztott ebéd után még sokáig tartott volna a baráti be-
szélgetés, ha a busz menetideje nem sürgette volna a rendezvény 
befejezését.

Várjuk a távol maradt tagtársaink jelentkezését, hogy a további 
rendezvények még szélesebb körben legyenek lebonyolítva.

EBK vezetőség
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GYOMAENDRŐDI KRÓNIKA 

- Civil sarok - Czank Gábor atya
Az alábbi gyomaendrődi civil 

szervezetek köszönik az eddigi jó-
indulatot mindazoknak, akik adó-
juk 1%-ával korábban is támogat-
ták alapítványukat, egyesületüket. 
Remélik és kérik, az ez évi támo-
gatást is. (2014. évi lista alapján) 
Ha valahol változás történt volna, 
kérjük, értesítsék a Szerkesztősé-
get!

Endrődi Szent Imre Egy-
házközségért Közhasznú Ala-
pítvány, célja az egyházi temetők 
karbantartása, újra megnyitásuk-
kal kapcsolatos költségek fedezé-
se, a templom belső felújításának 
támogatása.

Adószám: 18380761-1-04.

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

Adószám: 18389980-1-04

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

Adószám: 19182030-1-04.

Élet Másokért Közhasznú 
Egyesület, célja a rászoruló gyer-
mekek és felnőttek segítése, tá-
mogatása.

Adószám: 18384215-1-04

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

Adószám:19056274-1-04

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

Adószám:18372276-1-04

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Kiemelkedően Közhasznú Egye-
sület célja az élet és vagyon védel-
me városunkban és környékén.

Adószám: 18371608 –1-04.

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

Adószám:18379383-1-04

Gyomaendrődi Városi 

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

Adószám: 18370827-1-04.

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

Adószám: 18376184-1-04

Selyem úti Óvodáért Alapít-
vány célja az óvodás gyermekek 
kirándulásainak támogatása, az 
óvodai felszerelések színvonalá-
nak javítása.

Adószám: 18379778-1-04

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

Adószám: 18386932-1-04

A Napsugár Óvodákért Köz-
hasznú Alapítvány, célja a Sza-
badság úti és a Fő út 85 sz. alatti 
óvodák gyermekeinek tanulási, 
játszási feltételeinek jobbítása, az 
óvodák tárgyi feltételeinek javí-
tása.

Adószám: 18386248-1-04  

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

Gyomaendrődi Mentőala-
pítvány: célja a mentőállomás be-
rendezésének, felszerelésének és 
a mentéstechnikai eszközöknek a 
bővítése. 

Adószám: 18376713-1-04

A Rózsahegyi Iskola Diák-
jaiért Alapítvány az iskola tanu-
lóinak és tanulóközösségeinek 
támogatására szolgál. (Tanulmá-
nyi versenyek nevezési díja, úti-
költsége, nyelvvizsga díjak, tanul-
mányi kirándulások, kulturális 
tevékenységek, rendezvények.) 
Az alapítvány közreműködésével 
készült el a Hősök terén és a liget-
ben lévő játszótér.

Adószám: 18390162-1-04

Köszönet az 1%-ért!

Augusztusban lesz három éve, 
hogy egy városi rendezvényen, az 
Endrődi Népházban találkoztam egy 
fi atal, dinamikus, szimpatikus fi a-
talemberrel, aki mint kiderült, nem 
sokkal azelőtt került városunkba, s 
mivel civilben volt, rákérdeztem tár-
saságom tagjaitól, hogy ki ő? Hát az 
új katolikus plébános – jött a válasz. 
Akkor egy rövid kézfogásra, bemu-
tatkozásra tellett, azóta természete-
sen volt alkalmam számos egyházi 
és világi rendezvényen találkozni, 
dolgozni vele. Mint ahogy az eltelt 
három évben a város lakói is talál-
kozhattak vele, a templomon kívül 
hivatalos rendezvényeken, ünnepsé-
geken, megemlékezéseken vagy épp 
legutóbb a Kállai Ferenc Népfőiskola 
Szent Antal Házat ismertető rendez-
vényének előadójaként.

Igen aktív, igazi gyomaendrődivé 
vált ezalatt a rövid idő alatt, márcsak 
azért is, mert nem csak az endrődi, 
hanem a gyomai katolikus egyház-
községet is szolgálja, vezeti.

Március idusán beszélgetünk, 
véletlenül születésnapja után né-
hány nappal s Húsvét előtt pár héttel 
az endrődi plébánia sokat megélt 
ódon falai között. Az előtérben híres 
nagy elődök képei tekintenek le ránk.

- Bár sokan ismernek, sőt sokan 
kedvelnek is, hadd mutassuk be az 
egyházfi  civil oldalát, magát az em-
bert, ha egyáltalán lehet ilyen elkü-
lönítést tenni. Mit lehet tudni rólad, 
ifj abb éveidről, hol születtél?

Aradon születtem 1980. 
március 12-én, de szüleimmel 
Pécskán éltem. Paraszti család-
ból jöttem, bár édesapám az ara-
di vagongyárban is dolgozott, 
ma már nyugdíjas. Őseim, szü-
leim, nagyszüleim ma is Pécskán 
élnek. Egyetlen fi ú vagyok a csa-
ládban, de van egy nővérem is, 
aki öt évvel idősebb, már ő is Ma-
gyarországon él, Szombathelyen 
tanító. Gyerekkoromat tehát 
Aradon és Pécskán töltöttem, 
Aradon jártam általános iskolá-
ba. Középiskolába viszont már 
Temesváron, a „Gerhardinum” 
Katolikus Gimnáziumba jártam.

- Hogyan alakult az életed a kö-
zépiskolás éveket követően, egyál-
talán mikor alakult ki benned, hogy 
a papi hivatást választod, esetleg 
egy példakép élete kapcsán?

Nagyon vallásos környezet-
ben, családban nőttem fel, ahol 
a hit, az imádkozás, templomba 
járás természetes meghatározó-
ja volt életünknek, életemnek, 
ami az akkori Ceausescu érában 
nem volt mindennapi Románi-
ában. Tízéves lehettem, amikor 
ez a hivatás megérett bennem, s 
éreztem, én ezt a küldetést aka-
rom teljesíteni. Amikor középis-
kolába Temesvárra a Katolikus 
Kisszemináriumi Gimnáziumba 
mentem, szüleim is meggyő-
ződtek, hogy én ezt komolyan 
gondoltam, s tudomásul vették 
döntésem, beleegyeztek, jól ke-

zelték.
Temesvárról a kisszeminári-

umból egyenes út vezetett Sze-
gedre a nagyszemináriumba, 
azaz a Szent Gellért Papnevelő 
Intézetbe, ahol a szemináriumi, 
gyakorlati oktatást végeztük, 
míg a hittudományi elméleti 
képzést a Gál Ferenc Hittudomá-
nyi Főiskolán szereztem meg.

- Tíz éve, hogy pappá szentel-
tek, melyek voltak főbb szolgálati 
helyeid Gyomaendrőd előtt?

Igen, 2005-ben Gyulay End-
re püspök úr, egyházmegyénk 
akkori vezetője szentelt pappá. 
Ezt követően Békésszentandrá-
son voltam káplán két évet, majd 
2007-2010 között plébános Újkí-
gyóson, illetve 2010-2012 között 
Makón.

- Mint tudjuk, minden sikeres 
ember elfoglalt, marad szabadidő 
hobbyra, mivel telik a szabadidőd, 
ha van?

Igen, az idő nem sok, de 
igyekszem jól kihasználni, ami 
erre jut. Szakrális néprajz, vallá-
sos szokások, népi vallásosság, 
tárgyi emlékek fotózása nagyon 
érdekel. Illetve minden fotózás, 
egy szép naplemente, szép kert, 
egy csárda, épület stb.

Emellett még természetesen 
sokat olvasok, s kedvelem a ter-
mészetet, a kertészkedést.

- No és a pipa, a pipázás… hogy 
alakult ki nálad, hány pipád van?- 
vetem közbe.

Igen, a pipázás is része éle-
temnek. Ha megtetszett egy 
pipa, megvettem, így van bősé-
gesen, de kell is, hisz egy pipát 
naponta egyszer használhatsz, 
ki kell tisztítani. Egyébként be-
lenőttem a pipázásba, hisz gyer-
mekkoromban nagy dohány-
kertészet folyt a faluban, sokan 
pipáztak, így később egyszer én 
is kipróbáltam...  Felvetődhet a 
kérdés, mint plébános pipázha-
tok-e? Nos, X. Pius pápa engedé-
lyezte még 1914-ben...

- Elmondható rólad, az embe-
rek visszajelzései alapján, hogy is-
mert s népszerű vagy a városban, 
sőt volt növendékeid is - tapasztal-
tuk - időnként felkeresnek a város-
ban, ragaszkodnak hozzád. Milyen 
érzés népszerűnek lenni, hogy vise-
led a népszerűséget?

Meghívnak civil események-
re, mi is szervezünk itt szertar-
tással egybekötött megemléke-
zéseket az emlékműveknél civil 
szervezetekkel, mint pl. most az 
1935-ös sortűz áldozatai emlé-
kére... Tény, hogy érzem az em-
berek szeretetét, ragaszkodá-
sát. Egyre többen felismernek a 
városban. Múltkor egy fi atal pár 
szólított meg, s a beszélgetés vé-
gén érdeklődött egyházi esküvő 

felől, máskor más ismeretlenek, 
ez jól eső érzéssel tölt el.

- Végül így Húsvét előtt még 
inkább előjön, előjöhet a HIT kér-
dése. Hogyan látod a hitet az em-
berek életében, te magad hogyan 
éled meg?

Nem papként vagyok vallá-
sos, hanem az egykori pécskai 
parasztgyerek vallásossága, ami 
dolgozik bennem, tehát meg-
győződésből vagyok vallásos, 
hithű katolikus.

Kell a hit. Például azt a hitet, 
ami Magyarországon régebben 
megvolt, majd a háború követ-
kezményeként szétzilálták, visz-

sza kell adni az embereknek. Ez 
egyfajta küldetésem is.

Amit a hited, emberiességed, 
közösségi élményed alapján 
adsz, azt vissza is kapod, s így 
már elégedett lehetsz. Egészsé-
ges módon szeretet az, amit a hit 
ad.

Fontos a hitoktatás. Látszik a 
gyerekeknél, fogékonyak a val-
lásra. Felkínálni lehet a vallásos-
ságot, nem rájuk erőszakolni, s 
ők élnek a lehetőséggel. Szép és 
nemes feladat ez.

Áldott Húsvéti Ünnepet kívá-
nok mindenkinek.

Dr. Varju László
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A fürdők gyógyító hatását igen 
korán felismerték eleink. Eszter-
gomban már 1000 körül is létezett 
egy leprásokat befogadó gyógyhely, 
kicsivel később kórház is. Itt, Eszter-
gomban alakult meg aztán első is-
mert felsőbb szintű orvosi iskolánk 
is, egy káptalani iskola. A fejedelmi 
és királyi székváros gyógyításban 
játszott kimagasló szerepe magya-
rázhatja, hogy 1180 körül itt hasz-
nosították először intézményesen 
a hévizes tó vizét és melegét (a mai 
fürdőtelep elődjét), melyet egy ok-
levél tanúsága szerint III. Béla első 
neje, Chatillon Anna antiochiai her-
cegnő ajándékozott az odatelepült 
kereszteseknek. A keresztes lovagok 
itt nyitották meg az ország első nyil-
vános fürdőjét, mely mellett ispo-
tályt is építettek. De ugyanők tartot-
ták fenn és működtették Felhévízen 
a mai fővárosunk első nyilvános 
közfürdőjét is. 

A hazánkban letelepedő első 
szerzetesrend, a bencés rend tagjai 
is foglalkoztak gyógyítással. Szent 
István király egyik, 1015-ben kelt 
okleveléből tudjuk, hogy az uralko-
dó tíz szolgát küldött a pécsváradi 
kolostor számára, a betegek kiszol-
gálására, hatot pedig azért, hogy a 
fürdők működtetésében segítsenek 
a barátoknak. A kolostorok kórhá-
zait általában források közelében 
alapították, hiszen abban a korban a 
legfontosabb gyógyszerek a gyógy-
növények voltak, de a kúrálásban 
nem volt elhanyagolható szerepe a 
gyógyító erejű, nagy mennyiségű 
ásványi sót oldott formában tartal-
mazó forrásvizeknek sem. A Kár-
pát-medence pedig, mint tudjuk, 
mindig is híres volt hő-és egyéb for-
rásairól, felvidéki és erdélyi gyógy-
vizeiről. 

  II. András egy 1211-ből szár-
mazó oklevelében is találunk uta-
lást a budai meleg vizű forrásokra. 
Az első budai kór-és szegényházat, 
mely a középkor végéig működött, 
a király fi a IV. Béla 1235 után épít-
tette nővérének, thüringiai Szent 
Erzsébetnek a tiszteletére. A kora-
beli források szerint a nagyméretű 
ispotályban gyógyították a „Szent 
Antal tüze”-ként ismert lobos 
bőrbajt is, az úgynevezett „ignis 
sacer”-t, melyre a gyógyvizek va-
lóban gyógyító hatással lehettek. A 
híres Szent Erzsébet ispotály, mely 
a keresztesek gondozásában volt a 
XIII. században, feltételezhetően a 
mai Rudas fürdő közelében állt.

Oláh Miklós Hungariájában 
megemlíti a betegápolással fog-
lalkozó Szent Lélek Lovagrend is-
potályát, mely a mai Lukács fürdő 
környékén állhatott. Tagjai számára 
a Szentlélek-rend főnöke, Artolfus 
nagymester emelt 1330-ban ispo-
tályt és fürdőt. Budának ez volt 
időrendben a második, és egyben 
legnagyobb kórháza. (A Szentlélek-
rendet Montpellier-ben alapították 
a XII. század végén. A XIII. század-
ban ágoston-johannita – ispotályos 
– regula alapján átszerveződtek, 

ezért nevezték őket is keresztesek-
nek.)

A török hódoltság korában a 
magyar városok jellegzetes képét 
a dzsámikon, minareteken kívül a 
fürdők formálták. Különösen Buda 
természeti adottságai – a bővizű 
hévízi források – kedveztek a für-
dőkultúra kifejlődésének, s itt már 
a XVI. században több nagy für-
dőkomplexum épült. Az épületek 
két fajtája volt ismeretes: a gőz-és 
termálfürdők, s ezek jórészt csak a 
vízellátás és fűtés megoldásában kü-
lönböztek. 

A budai Rudas, Rác, Király és 
Császár fürdő alapjait képező kora-
beli fürdők is a török korban épül-
tek, s olyan jelentős eredeti részeik, 
mint például a kupolás, medencés 
meleg vizű helyiségek még ma is 
működnek. A Király (egykori nevén 
Kakas kapu) fürdő 1566 után épült. 
Vizét Észak-Buda kútjából vezették 
ide agyagcsővezetéken keresztül. 

A török fürdők kívülről vörös 
és fehér lemezekkel voltak borítva, 
a kupolákat pedig ólomlemezekkel 
fedték. A belső tereket, így a Király 
fürdő középső kupolás terét is már-
ványlapokkal és fajanszdarabokkal 
rakták ki. 

  A különböző útleírások nagy 
lelkesedéssel számolnak be a für-
dőkről. Fürdőbeli élményéről mesél 
1583-ban Wolf Andreas Steinach 
is, aki Lichtenstein császári követ 
kíséretében érkezett Sztambul felé 
átutazóban Magyarországra: „A 
fürdőkben nagyszerűen éreztük 
magunkat. Az egyiket nap, mint 
nap felkerestük; csodaszép, nagy-
szerű fürdő ez, mely ontja a termé-
szetes, csaknem forró ásványvizet, 
és berendezése is kitűnő… Útitársa-
immal mindig éjnek idején használ-
tuk a fürdőt, mivel nappal ez csak 
a törökök rendelkezésére áll. Úgy 
tudom, hogy Budán még két ilyen 
fürdő működik; az egyikbe – állító-
lag tisztára márványból épült – csak 
nők járhatnak. A mi fürdőnk vörös 
márványból épült, lent a török vá-
rosban, közel ahhoz a kapuhoz, me-
lyen át Tata, Győr és Bécs felé visz 
az út…”

Báró Wratislaw Vencel, a ka-
landor cseh ifj ú, aki II. Rudolf csá-
szár követeihez csatlakozva 1591-
ben, tizenöt esztendősen, szintén 
Sztambul felé utazván jutott el Bu-
dára, a város török kori fürdőéle-
téről is megemlékezik. „A fürdők 
– írja – nincsenek messze attól a 
helytől, ahol hajóink kikötöttek. A 
vizük olyan forró, hogy emberi test 
alig állhatja. Gyógyító hatásukat a 
törökök igen nagyra becsülik, ezért 
tisztán tartásukra is nagy gondot 
fordítanak. …A medence kerüle-
te 43 lépés, mélysége pedig annyi, 
hogy a víz egy középtermetű em-
bernek nyakáig ér. … Van itt kilenc 
kamra is, mindegyikben két sárga-
réz csap a falba erősítve – ezeken ke-
resztül felváltva meleg és hideg víz 
jut a medencébe. 

Evlia Cselebi, a híres török uta-

A magyarországi gyógyfürdőzés történetéről

Egészségről-betegségről

zó 1660-ban írt beszámolója hiteles 
és részletes képet ad a budai török 
fürdőkről: „E városnak gőzfürdő-
re szüksége nincs, mert sok hév-
vize van… Nyolc helyen teljes és 
tökéletes hévvize van… Az Ácsik 
ilidse (nyílt fürdő): Frengisztánból 
és Magyarországból kocsikon 
jönnek ide… Jesil direkli ilidse: 
Debbághane (a mai Rácváros kör-
nyéke) külvárosban van a Duna 
partján; nyolc boltíve fölött magas 
kerek kupola van, a melynek kerü-
lete kétszáz lépés. Nagyon tiszta, s 
a vízmedencébe öt fokozatú széles 
lépcsőkön kell lemenni. Mindenki 
a termetének megfelelő fokozaton 
vesz fürdőt… Nyolc boltív alatt 
nyolc háfeni medence van; tiszta 
fürdőszolgák vannak benne… En-
nek a vize mérsékelt; természete 
erős. Kupolájának négy sarkát desz-
kazsindely fedi. Egy zöld oszlopa 
van, ezért nevezik zöld oszloposnak 
(jesil direkli). Debbág-kháne ilidse: 
A város területén belül ólomtete-
jű, díszes fürdő. Vize kénes levén, 
szétvágott kénnek szagával bír. Az 
aranyművesek palackokkal visznek 
ebből a vízből s fényesítési mun-

kánál használják. Az én ujjamon 
is volt egy ezüst gyűrű a melynek 
smaragdjára világos írással rá volt 
vésve: Szejjáh-i álem Evlia” (vi-
lágjáró Evlia); ezzel a gyűrűmmel 
bementem ebbe a debbág-khánei 
fürdőbe, s mikor kijöttem, a gyű-
rűm mely tiszta ezüstből volt, tiszta 
aranyszint vett fel. A míg Ujvár (Ér-
sekújvár) meghódítására mentünk 
s utána Belgrádban teleltünk, egy 
évig gyűrűmnek színe nem válto-
zott meg. 

Eduard Brown angol orvos, aki 
az Angol Orvosi Társaság megbí-
zásából járt tanulmányúton orszá-
gunkban, 1673-ban Londonban 
megjelent munkájában emlékezik 
meg a török kori felső-magyaror-
szági bányavárosokról, azok für-
dőiről és forrásairól. A török kor 
geográfi ájának fontos forrásai a 
török kincstári deft erek, amelyeket 
a múlt század végén már magyar 
fordításban is kézbe vehették az ér-
deklődők. 

Forrás: Csiff áry Gabriella: Régi 
magyar fürdővilág

dr. Macsári Judit

Egy magyar ember egy napja
A magyar ember látott egy reklámfi lmet hazájáról, és ezért elhatároz-

ta, hogy a mai napon csupa olyan dolgot vesz a kezébe, amit magyar felta-
lálóknak köszönhet az emberiség.

Kezdetnek fogott egy golyóstollat  (Bíró László, 1931), felírta, hogy 
Találékony magyarok, majd egy mágnessel feltette a hűtőgépre (Szilárd 
Leó 1929), utána   öngyújtóval (Irinyi János 1836) rágyújtott egy ciga-
rettára, közben CD-t hallgatott, nézegette a hologramos matricát a borí-
tón (Gábor Dénes, 1947), majd beszedett egy C-vitamint (Szentgyörgyi 
1931). Eszébe jutott egy barátja, telefonált egyet a vezetékes telefonjáról 
(Puskás Tivadar 1878). Még volt egy kis ideje, ezért játszott egy kicsit a 
komputerén (Neumann János 1944), elmélázott, hogy mely rendszert 
használja, végül a Basic Computer mellett döntött (Kemény János 1964), 
és Excel táblázatba rendezte tennivalóit (Simonyi Károly 1974). Megné-
zett (volna) egy 3D-s fi lmet, de ezt még egy 3D-s szemüveggel (Rátai Dá-
niel 2010) sem tudta megoldani. A kudarc után feltett egy bakelitlemezt a 
hagyományos lemezjátszójára (Goldmark Károly 1948), és bekapcsolta a 
tv-t is (Mihály Dénes, 1919). Látva, hogy éppen New Yorkot mutatják be, 
megörült, hogy színes tv-je van (Goldmark Károly, 1948). Nagyon tetszett 
neki a város, elsősorban a Centrál Park (Asbóth Sándor, ő készítette a vá-
ros rendezési tervét is). Még megnézett egy tudományos fi lmet az űrkuta-
tásról, ismét elcsodálkozott a holdautón (Pávlics Ferenc kb. 1960), majd 
még indulás előtt megpróbálta kirakni a Rubik kockát (Rubik Ernő 1976).

Már semmi nem kötötte le, így elindult sétálni, és mivel a közeljövő-
ben autót kívánt vásárolni, autókat nézegetett. Ezért magához vette au-
tomata fényképezőgépét (Mihályi József 1938), dilemmázott kicsit, hogy 
a régebbi típusú kontaktlencséjét (Dallos József 1928) vagy lágy anyagú 
kontaktlencséjét (Győrff y István 1959). használja-e? Az első kocsi, ami 
megtetszett, egy Ford T-modell volt (Galamb József 1908,) aztán talált 
egy dízelmotoros BMW-t (Ansits Ferenc 1983), és megnézett magának 
egy Chevroletet is, amelynek automata sebesség váltója volt (Biró László 
1932). Még felmerült egy VW bogár is a speciális dizájnja miatt (Barényi 
Béla, 1925). Ez annyira tetszett neki, hogy ennek még a karburátorát is 
megvizsgálta (Csonka János 1893). De hamar rájött, hogy marad neki a 
bicikli, hazamenve meg is nézte a pincében, hogy rendben van-e, főleg a 
dinamója (Jedlik Ányos 1861), majd ámultan nézte a szomszéd ház te-
tejére leszálló helikoptert (Asbóth Oszkár 1928). Ezt a tényt azon mele-
gében elmesélte Pulitzer díjas (Pulitzer József 1917) újságíró barátjának, 
akivel egy múzeumban találkozott, ahol éppen bemutatták a fényáteresz-
tő üvegbeton feltalálásnak fázisait (Losonczi Áron, 2001) – magát a be-
tont nem tudták megnézni, mivel annak jogi hercehurcáit 13 év alatt nem 
sikerült befejezni.

Mikor végre hazaért, már sötét volt, felkapcsolta, régimódi lévén, még 
kriptontöltésű lámpáját (Bródy Imre 1930), megivott egy pohár szódát 
(Jedlik Ányos 1940), és mivel megfájdult a feje, keresett egy gyógyszert 
is, meg is találta a legutóbb Bécsben vásárolt Kalmopyrin (Richter Ge-
deon 1912). Az egész nap fáradozásait kipihenendő visszatért a bakelit 
lemezhez, és feltette a Kodály-módszer vívmányait világszerte elterjesztő 
(Kodály Zoltán 1929) Psalmus Hungaricusát.             (Közre adta: Vaszkó Irén)
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Endrőd történelmének ma is tisztá-
zatlan tragikus eseménye 80 évvel ez-
előtt, 1935. március 20-án történt. 

A korabeli választások felkavarták 
Magyarországot, a különféle pártok 
képviselői kortes beszédekkel buzdítot-
ták választóikat. A hatalmas szegény 
néptömegek a jobb világ reményében 
hallatták hangjukat és érdeklődve, lel-
kesedve álltak az őket képviselő pártok 
jelöltjei mellé. Endrődön 1935. március 
20-ára hirdették meg a Kisgazdapárt 
jelöltjének Andaházy-Kasnya Bélának 
választási beszédét. A kormánypárti 
korrupció és az őket kiszolgáló helyi 
vezetés nem tudta megakadályozni a 
beszéd megtartását, csak olyan hely-
zeteket teremtettek, melyek akadályoz-
ták a rendezvények nyugodt szerve-
zését. Andaházy szinte egy időpontra 
kapta meg az engedélyt a beszéde 
megtartására több településen. Persze 
várható volt, hogy nem tud időre odaér-
ni mindenhová a képviselőjelölt. End-
rődön, a piactéren több mint ezer fős 
tömeg gyűlt össze és nyugodtan várták 
a kisgazdapárt képviselőjelöltjét. A je-
lölt már úton volt, de az előírt időpont 
után 15-20 perccel érkezett meg; és a 
gyomai előjáróság nem engedélyezte 
a beszéd megtartását. A történetet ed-
dig a pontig minden korabeli hírforrás 
és visszaemlékező hasonlóan mondja 
el. A jelölt sürgönyözött a miniszteri 
engedélyért, a tömeg pedig egyre tü-
relmetlenebbül várta Andaházy lelkesí-
tő beszédét. A község vezetése és a 
gyomai előjáróság elrendelte a tömeg 
feloszlatását, a rendezvény beszünte-
tését. És ekkor eldördültek a fegyve-
rek. Hat ember holtan esett össze, egy 
a kórházban halt meg. Sebesültek a 
földön és a megrémült tömeg menekü-
lése.

Endrőd történelmének egyik legvi-
tatottabb eseményéről néhány sajtó-
közleményt és tanulmányrészletet köz-
lünk, melyek jól szimbolizálják, hogy 
a különféle hatalmi csoportok miként 
próbálták a tragédiát a saját ideológiá-
juk megerősítésére felhasználni. 

Másnap a Hármas-Körös helyi lap 
egész oldalas vezércikkben számolt be 
az eseményről: Magyar vér folyt End-
rődön címmel. 

„Megrendítő szörnyű eseménynek 
volt színhelye az endrődi piactér. A 
végletekig felizgatott tömeg nem res-
pektálta a csendőri karhatalmat, s ami-
kor legnagyobb részt éretlen suhancok 
gúnyolódása, szidalmazása és fenye-
gető, magatartására eldördült a csend-
őrség fegyvere, 4 férfi, 2 családanya 
élettelenül hevert a pár pillanat alatt 
szétfutó tömeg korábbi helyén. A 9 se-
besült közül egy a kórházba szállítás 
alatt meghalt.”(Hármas-Körös, 1935. 
március 22. szám)

A Gyomai Újság másnap ugyan-
csak vezércikkében számolt be az ese-
ményről:

Támadják a csendőröket: Sortűz
„Közben Gyomáról két lovas csend-

őr érkezett erősítésül, kik a kövesúton 
a Dombszöghöz akartak a tömeg kö-
zött menni, de egyesek megfogták a 
lovak kantárát, sőt az egyik lovon vé-
gig is vágtak, mire a két lovas csend-
őr kivette revolverét, de azt nem volt 
kénytelen használni, így is át tudott 
jutni a parancsolt helyre, honnan visz-
szafordulva, most már kivont karddal 
kezdték az úton álló tömeget oszlatni, 
míg a községháza előtt álló csendőrök 
szintén megkezdték volna a tömeg 
oszlatását, de a tömeg is a csendőrök 
felé nyomult és Faragó Mátyás törzsőr-
mester fegyverét megfogták, mire ő azt 
elsütötte. Az első lövés után még gyors 
egymásutánban még vagy hét lövés 
hangzott el, erre a tömeg hanyatt-hom-
lok menekült csak Kasnya képviselő 
jelölt úr állt továbbra is az autója mel-
lett, a vastag szivarral a szájában és 
gúnyosan mosolygott.”(Gyomai Újság, 
1935. március 22-ei szám)

Az Endrődi Csendőrsortűz emlék-
művének megépítése és a szomorú 
esemény 40. évfordulójára történé-
szekből és politikusokból álló bizott-
ságot hoztak létre és tudományos ta-
nácskozást rendeztek Endrődön. A 
tanácskozás előadásait könyv alakban 
is megjelentették. Ebből a kötetből 
származik a következő idézet: 

„Miután a kisgazda képviselő-
jelölt negyed órát késett, Bakos 
Józseftiszteletbeli főszolgabíró, mint 
kirendelt hatósági biztos betiltottaa vá-
lasztási gyűlést. Csakhogy amikor már 
megérkezett Andaházy-Kasnya,a ha-
tósági biztos még akkor is fenntartotta 
utasítását. Andaházy-Kasnya ezután 
a Belügyminisztériumból telefonon 
ígéretet kapottsérelme orvoslására. 
Ezért kérte a tömeget, várja meg az 
alispánhozküldött belügyminisztériumi 
utasítást. A csendőrök, kiegészülve 
aGyomáról küldött két lovas és két ke-
rékpáros csendőrrel, félkörbefogták a 
piacteret. A gyorsan dördülő sortüzek 
Farkasinszki Lajos kosárfonó,Gellai 
István földmunkás, Mészáros Gyula 
cipészmester, PribovszkiIstván, Gyu-
ricza Bálintné és Polányi Józsefné 
életét azonnalkioltották. 9. D. Kovács 
Lajos gyomai napszámos röviddel a 
sortűz után,Roó Gáspárné pedig több 
mint két hónappal később, már a gyulai 
kórházbanhalt bele sérüléseibe.” (Pö-
löskei Ferenc: Endrőd 1935. A Medosz 
Történelmi Emlékbizottsága. Endrődi 
Csendőrsortűz 1935. In: Orbán Sándor 
és Szakács Kálmán (szerk.) Budapest, 
1975. 19.o.)

Az objektivitáshoz idézzünk egy 
szemtanú visszaemlékezéséből:

„Ott álltam Andaházy-Kasnya kép-
viselő jelölt autójának első sárvédőjére 
támaszkodva és vártuk az engedélyt. A 
csendőrök a községháza falánál a gö-
dör egyik oldalán, a tömeg velük szem-
ben. A csendőrök puskájukat súlyba 
helyezve tartották és az egyik csendőr 
puskája elsült.(Papp Zsigmond önélet-
rajzi írása (kézirat)

Sajnos ma sem tudjuk pontosan 
mi váltotta ki a vérengzést, de azt saj-
nos igen, hogy a tragédiában meghalt 
emberek után megtört családok, ár-
vák, egy életre megnyomorított sorsok 
maradtak. Emlékezzünk tisztelettel a 
sortűzben meghalt emberekre és ne 
hagyjuk, hogy még egyszer bármilyen 
politikai irányzat, párt, hatalmi csoport 
a saját érdekeik erősítése miatt kisajá-
títsa a mártírokra való emlékezést.

Az Endrődi Csendőrsortűz 80. évfordulója
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

Vörös Vince történelmi jegyzete I.
Vörös Vince levelét és történeti áttekin-

tés jellegű „jegyzeteit” a parasztság szerve-
zeteiről azért szeretném közkézre bocsáj-
tani – minden kommentár nélkül -, mert a 
gyomai paraszttársadalomra is meghatáro-
zó történelmi hatása volt ezen előzmények-
nek. 

Vörös Vince 1911-ben született 
Kisbicsérden, Bakonyára nősült, itt élte le 
életét. A parasztmozgalmakban a Kisgaz-
dapártban számos vezető tisztséget viselt, 
író, újságíró, 1988. Fkgp elnöke, 1990-1994 
között az országgyűlés alelnöke, 2001-ben 
meghalt.

Új Auróra – 1973-1989 között. Tandi 
Lajos: „Az óceán közelében” 1978. 
1. sz. Békés m. kulturális folyóirat.

Kis Újság – a Kisgazdapárt lapja, Új 
Barázda – Parasztszövetség lapja

Szabad szó – Nemzeti Parasztpárt lapja

Dr. Futó Zoltánné részére
GYOMA
Rákóczi út 16.

Igen Tisztelt Asszonyom!

Talán első meglepetésemből még 
fel sem ocsúdtam, abból, hogy az Ön ál-
tal küldött „Új Auróra” folyóiratot és az „Új 
Barázda” 1928. szeptember 16-i laprészét 
megkaptam, máris egy másik nagyszerű 
ámulatba estem, amikor elolvastam a folyó-
iratban megjelent tanulmányt, vagy ahogy 
a szerző írja; „adósságtörlesztési kísérlet”, 
és az „Új barázda” cikkét az Országos Kéz-
művesipari Tárlatról.

Hetven éves vagyok, ebben a korban 
már ritkán forrósodik fel az ember lelke, de 
most az történt velem. Többféle okból. Per-
sze, elsősorban Papp Zsigmond nagyszerű 
tehetsége, képessége robbantott, hisz amit 
ő „alkotott”, az egymagában csodálatos, s 
megérdemli, sőt, szükségszerűnek tartom, 
hogy a művészet oly magaslatán mutassák 
be az utódoknak, ahonnan fénye messze 
tud világítani, hogy lássák, s ha meglátták, 
hatolhasson be a lelkek mélyébe. Legyen 
üzenet ebben a furcsán bomló világban: a 
korszerű művészetet és a népiséget nem 
lehet elválasztani, nem szabd elválasz-
tani, mert minden megújulás ebből az ősi 
erőből fakad. Magyarságunk életében a 
parasztság egy különleges, egyedülálló 
jelentőségű réteget alkotott, mely egyetlen 
más néprétegünkben nem található meg: a 
saját maga elszigeteltségében olyan szel-
lemiséget, kultúrát hozott létre, mely nem-
zeti kinccsé vált, s Európában ily gazdagon 
és nemzeti életelixírjének fontosságában 
egetlen más országban nem található meg. 
S Papp Zsigmond ennek a magyar szelle-
miséget teremtő népi művészeknek egyik 
kiemelkedő jelentőségű tagja volt. S ha azt 
mondom és mondják sokan, hogy Papp 
Zsigmond hátrahagyott és családja által – 
ahogy olvasom – főleg lánya által megőrzött 
alkotásai méltó nyilvánosságot kapjanak, 
akkor nemcsak egyszerű tiszteletet feje-
zünk ki az ő képességei iránt, hanem tör-
ténelmi cselekvést, a legsürgősebb időben, 

amikor a magyarságunkat megtartó erő, a 
parasztság, amelyből oly sok csodálatos 
népi művészet: népdal, faragászat, színes 
nyelvi szóhasználat, mondatszerkesztés 
kelt életre, eltűnőben van, vagy sírhatnánk 
felette: el is tűnt. Ma, parasztnépünk, mint 
ilyen, nem létezik. Nemcsak a paraszti falu, 
a ház, az udvar, kert, tehát a paraszti porta 
alakult át, részben ipari, részben mezőgaz-
dasági – ipari lakóhellyé, de a parasztságot 
összetartó lelkiség, gondolatvilág, életfor-
ma is megszűnt, eltűnt a határ sajátos dű-
lő-neveivel, erő, patak, völgy, hidak, utak, 
legelők, kenderföldek, kenderáztató tavak, 
horók, horgosok, szőlőhegyek, dombok, 
lankák, térségek, malmok, rétek nevei és 
még mi minden. Egybeszántják a határt, 
nincs „Alá-dűlő, Aligvári, Sűrűi-, Fehérkői 
dűlő”, hanem ezeket számok helyettesítik, 
melyeknek nincs mondanivalója, nem roko-
na a népléleknek, mint amazok, melyeket 
ősapáink-anyáink neveztek így valami őket 
érintő okból. Ennélfogva az a földterület 
kötődött hozzájuk.* Papp Zsigmond faragá-
sai, melyeket az „Új Aurórában” látok, ezt 
az életet fejezik ki. A bútor íróasztalának 
aratást ábrázoló domborműve remekmű a 
számomra: a négy kaszás (egyik kaszát 
élesít, ahogy nálunk Baranyában mondják: 
kaszáját köszörüli), aztán az aratás asszo-
nyi műveletét bemutató négy parasztasz-
szony különböző mozzanata: a maroksze-
dés, a felszedett marok kévébe rakása, a 
búzából kötelet készítő, majd a kaszására 
váró kötelet tartó asszony, a megkötött 
kévék, a távoli jegenyefás tanya, élethűen 
ábrázolja a sok verítéket, energiáit igénylő 
aratást, mely századok, régmúlt idők során 
forrása volt a lélekből fakadó nóták, játékok 
felbuggyanásának. A vályogvetők, a páva 
éppoly igézők, mint bármely természeti 
csoda**, pl. Erdélyben az égre törő Oltár-
kő, vagy a monumentális sziklák között 
húzódó Békás-szoros és a benne csilinge-
lő kristálytiszta patak. Aztán, Asszonyom, 
elemi erővel tólult fel bennem az emlékek 
sokasága. A negyvenes évek elején vagy 
a „Kalászos mozgalom”, vagy a „Paraszt-
szövetség” révén jártam Gyomán. Erről írá-
som is jelent meg egy lapban – lehet, hogy 
a „Kis Újságban” -, melyet sok papírjaim 
között majd egy alkalommal biztosan meg-
találok, és akkor, lehetséges, találkoztam 
Papp Zsigmonddal is, mert az orgonakészí-
tés emléke innen származik, csak az idő, 
és ebben a három-négy évtizedes időben 
belesűrűsödött nehéz sorsom halványí-
totta meg az emlékezést, azért jegyeztem 
fel Rácz Lajos barátomnak írt, s már lezárt 
levelem borítékjának hátoldalára azt a né-
hány szót, írná meg, ki is készítette a gyo-
mai református templom híres orgonáját. 
E sorok elkészítéséig Lajos barátom még 
nem írt (nem bántom, hiszen a 80-at veri, 
és látása erősen gyengül), ezért volt meg-
lepetés az Ön küldeménye, Asszonyom, 
mely abból a néhány szóval feltett kérésből 
ered, melyet Lajos barátom borítékjára je-
gyeztem fel. Ki sem fejezhetem, mennyire 
örülök szíves szándékának, csak egyszerű 
szóimmal mondok érte meleg köszönetet. 
Nem tudom, lánya-e Ön Papp Zsigmond-

nak, vagy egyéb rokoni kapcsolat fűzi a 
Családhoz***, de mivel eleget tett kérésem-
nek, áldja meg érte az Isten! S nem hallgat-
hatom el, maga a folyóirat, az „Új Auróra” is 
hatással volt rám, mert ebben a számban 
több ismerősre bukkantam, akinek a nem-
zedékéhez tartozom. S nem is akármilyen 
nevekre: Szabó Pál, Veres Péter, Darvas 
József, Sinka István, Hegyesi János, mind 
személyes ismerőseim. És Szűcs Sándor a 
Sárrét néprajztudósa. Szabó Pál hozzám 
írta leveleit a Parasztszövetségbe, mikor 
a negyvenes években a „Szabad Szó”-tól 
hazakerült Biharugrára. S Kovács Bélával 
éppen akkor jártunk nála Ugrán, amikor 
édesanyját temették.

Veres Péter útmutatást adott nekem, a 
fi atal baranyai parasztembernek, merre és 
hogyan? Levelei máig megvannak. Egyik 
füzetét így dedikálta: „Vörös Vincének, az 
egykés Baranya fi ának, hogy nincs más 
megoldás”. Darvas József, a „Szabad Szó”-
nál, a „Kis Újság”-nál állt mellettem. Több 
előadására elkísértem, könyveit szeretettel 
ajánlotta nekem. Sinka Istvánnak kedves 
barátságban voltam, bár őú alacsonyra, én 
magasra nőttem, kedves humorral „bara-
nyai piszkafának” nevezett, asztaltársasá-
gához tartoztam (Veres Péter is alacsony 
növésű ember volt és első személyes ta-
lálkozásunkkor meglepetéssel mondta: 
„Vince, nem ilyennek képzeltelek el, már-
mint alakra”). Sinkával, Veres Péterrel is 
megszerettük egymást. Hegyesi János, 
a szegénység, a paraszti munkásnyomor 
énekese-költője mindmáig jóbarátságban 
van velem. Debrecenben együtt voltunk az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés ülésein. Ő szóno-
kolt, én jegyzői teendőket végeztem.

Szűcs Sándort személyesen nem is-
mertem. Könyveit olvastam, a tudós so-
kat tett Sárrét világának megismertetésé-
ért, s nagyon örülök, hogy két könyvét a 
biharnagybajomi tanácselnök közreműkö-
désével tavaly dedikálta nekem és elküld-
te születésnapjára megjelent új könyvecs-
kéjét. Ez a gazdag szellemi korszak jelent 
meg előttem az „Új Auróra” 1978. évi 1. 
számának olvasásával, tehát mélyérzelmű, 
gazdag emlékű hullám érte lelkemet.

S a fenti sorba teszem Papp Zsigmond 
emlékezetét is, ő melléjük, a nép kincsei 
mellé, s igen örülnék, ha írásom előkerü-
lésével kiderülne, személyesen ismerő-
sök voltunk. Ezt a levelemet, tiszteletem, 
megbecsülésem jeléül gondolatban oda-
helyeztem népművészeti hagyatéka elé, 
köszöntésül és igazolásul, amit tett, nem 
puszta önmaga kedvtelésére tette, hanem 
a magyar nép számára üzenetként hagyta, 
mely fontos ma és mindenkoron. Ön iránt 
is őszinte becsüléssel vagyok Asszonyom, 
szíves köszöntéssel:

Vörös Vince

* Példaként Baranya megyei földrajzi 
helynevek

** Papp Zsigmond festményei
*** Dr. Futó Zoltánné szül. Papp Ilona 

(P. Zsigmond  leánya)

Közreadja: Cs. Szabó István
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„A világháború nem termett magyar Türtaioszokat*, akik csatába énekeljék 
a halálra szánt ezredeket. Az ok kézenfekvő: a magyar megharcolta a harcát, 
becsületből és lojalitásból, de nem gyűlölte ellenségeit, és nem érezte a magyar 
célt a népek szörnyű összezavarodásában. Harcolt, de nem magasztalta a har-
cot, mint ahogy az ember szívesebben hallgat keserű kötelességeiről.

A nemzedék nagy költői a háborúra a béke vágyának állandó megújult 
hirdetésével reagáltak, viselve érte, mint Babits Mihály, a hivatalos üldöztetés 
ódiumát. A legsötétebb, legtragikusabb hang Adyé volt, aki profetikus távol-
ba-hallásával érezte a háború ezerszeres zenebonája mögött a végzet közeledő 
lépéseit.

A magyar katonák vitézségét Gyóni Géza hirdette, Ady hangján nevelt 
verseiben, melyek a körülzárt Przemyśl várából és orosz hadifogságból érkeztek 
haza, romantikus körülmények között. De Gyóni sem a háborút dicsőítette, 
csak szegény harcosokat, és legerősebb verse, a Csak egy éjszakára a harctéren 
szenvedők rettenetes felkiáltása azok ellen, akik távoli, védett helyeken dicsérik 
vagy nem dicsérik a mások vére hullását, a haldokló gladiátor átka a nézők 
ellen” – írta Szerb Antal a Magyar irodalom történetében. (Az a Szerb Antal, 
aki maga is egy másik nagy világégésben, a második világháború idején halt 
meg. 1945 januárjában a balfi munkatáborban.)  

A nagy háborúra emlékezik a Petőfi Irodalmi Múzeum is, amikor „A ma-
radni szégyen, veszni borzalom”- magyar írók az első világháborúban című 
kiállítására hívja látogatóit. 

„… a háborút megélt magyar írók és költők nézőpontjából és értelmezésé-
ben mutatja be az 1914 és 1918 közötti éveket. A kiállítás elsősorban a kora-
beli irodalmi művekből és személyes narratív forrásokból építkezve az egyéni 
tapasztalatok közvetítésére vállalkozik”- ajánlják a kiállítás megálmodói.

Két költő, két háborús művével emlékezünk mi is az első világháború tra-
gikus időszakára.    * Türtaiosz (Kr. e. 7. század) görög költő, a politikai elégia megteremtője.

„béke! béke már!”
Magyar írók, költők és az első világháború

S ha kiszakad ajkam, akkor is,
e vad, vad március évadán,
izgatva bellül az izgatott
fákkal, a harci márciusi
inni való
sós, vérizü széltől részegen,
a felleg alatt,
sodrában a szörnyü malomnak:
ha szétszakad ajkam, akkor is,
ha vérbe lábbad a dallal és
magam sem hallva a nagy Malom
zugásán át, dalomnak izét
a kinnak izén
tudnám csak érzeni, akkor is
- mennyi a vér! -
szakadjon a véres ének!
Van most dicsérni hősöket, Istenem!
van óriások vak diadalmait
zengeni, gépeket, ádáz
munkára hülni borogatott
ágyuk izzó torkait:
de nem győzelmi ének az énekem,
érctalpait a tipró diadalnak
nem tisztelem én,
sem az önkény pokoli malmát:
mert rejtek élet száz szele, március
friss vérizgalma nem türi géphalált
zengeni, malmokat; inkább
szerelmet, embert, életeket,

meg nem alvadt fürge vért:
s ha ajkam ronggyá szétszakad, akkor is
ez inni való sós vérizü szélben,
a felleg alatt,
sodrában a szörnyü Malomnak,
mely trónokat őröl, nemzeteket,
százados korlátokat
roppantva tör szét, érczabolát,
multak acél hiteit,
s lélekkel a testet, dupla halál
vércafatává
morzsolva a szüz Hold arcába köpi
s egy nemzedéket egy kerék-
forgása lejárat:
én mégsem a gépet énekelem
márciusba, most mikor
a levegőn, a szél erején
érzeni nedves izét
vérünk nedvének, drága magyar
vér italának:
nekem mikor ittam e sós levegőt,
kisebzett szájam és a szók
most fájnak e szájnak:
de ha szétszakad ajkam, akkor is,
magyar dal március évadán,
szélnek tör a véres ének!
Én nem a győztest énekelem,
nem a nép-gépet, a vak hőst,
kinek minden lépése halál,

tekintetétől ájul a szó,
kéznyomása szolgaság,
hanem azt, aki lesz, akárki,
ki először mondja ki azt a szót,
ki először el meri mondani,
kiáltani, bátor, bátor,
azt a varázsszót, százezerek
várta lélekzetadó szent
embermegváltó, visszaadó,
nemzetmegmentő, kapunyitó,
szabadító drága szót,
hogy elég! hogy elég! elég volt!
hogy béke! béke!
béke! béke már!
Legyen vége már!
Aki alszik, aludjon,
aki él az éljen,
a szegény hős pihenjen,
szegény nép reméljen.
Szóljanak a harangok,
szóljon allelujja!
mire jön uj március,

viruljunk ki ujra!
egyik rész a munkára,
másik temetésre
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!
Ó béke! béke!
legyen béke már!
Legyen vége már!
Aki halott, megbocsát,
ragyog az ég sátra,
Testvérek, ha tul leszünk,
sohse nézünk hátra!
Ki a bünös, ne kérdjük,
ültessünk virágot,
szeressük és megértsük
az egész világot:
egyik rész a munkára,
másik temetésre:
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!
(1916)

BABITS MIHÁLY: HÚSVÉT ELŐTT

Gyóni Géza: Csak egy éjszakára...
Csak egy éjszakára küldjétek el őket; 
A pártoskodókat, a vitézkedőket. 
    Csak egy éjszakára: 
Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk, 
Mikor a halálgép muzsikál felettünk; 
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek, 
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,

Csak egy éjszakára küldjétek el őket; 
Gerendatöréskor szálka-keresőket. 
    Csak egy éjszakára: 
Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát 
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák, 
Robbanó golyónak mikor fénye támad 
S véres vize kicsap a vén Visztulának.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket. 
Az uzsoragarast fogukhoz verőket. 
    Csak egy éjszakára: 
Mikor gránát-vulkán izzó közepén 
Ugy forog a férfi , mint a falevél; 
S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, – 
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
A hitetleneket s az üzérkedőket. 
    Csak egy éjszakára: 
Mikor a pokolnak égő torka tárul, 
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról 
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben 
S haló honvéd sóhajt: fi am… feleségem…

Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket. 
    Csak egy éjszakára: 
Vakitó csillagnak mikor támad fénye, 
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe, 
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget, 
Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet.

Küldjétek el őket csak egy éjszakára, 
Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára. 
    Csak egy éjszakára: 
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva; 
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna; 
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét, 
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak 
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak! 
    Hogy esküdne mind-mind, 
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert, 
Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent: 
Magyar vérem ellen soha-soha többet! 
– Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
               (Przemyśl, 1914. november)
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Az utolsó nap
(novella - diákversenyre)

Kellemes, enyhe tavaszi reggel volt. Napfényben úszott minden, 
madarak csicseregtek szerte a fákon. A mezőn virágok illatoztak.

Egy tanya udvarán három gyermek játszadozott, két kisfi ú és egy 
kislány. A legidősebb, Elek olyan hatévesforma gyerek lehetett, öccse, 
Ince négyéves volt, a kislány, Irénke pedig csak hároméves, alig volt va-
lami fogalmuk az élet nehézségeiről.

Távolabb tőlük, a csirkék között egy cseléd tevékenykedett, kukori-
camagot szórt közéjük. A hátán valami fehérlett, de távolról nem igazán 
volt kivehető, hogy mi az. Közelebbről már látszódott, hogy az bizony 
egy kislány batyuba téve. Ő volt Margitka, a legfi atalabb testvér, alig töl-
tötte be első életévét. Kerek szemekkel bámulta a csibéket, amint egy-
mással viaskodtak a kukoricaszemekért.

Idekint minden a megújulást, az élet szépségét hirdette, de ezek a 
csöppségek el sem tudták képzelni, hogy bent a házban mi történik. 
Az édesanyjuk feküdt ott bent nagybetegen ágyában. Mellette nagy-
mamája tett-vett, ápolta gondosan unokáját. Nem egy könnyen átvé-
szelhető betegség tartotta az ágyban ezt a huszonéves édesanyát, nem, 
hanem a tüdőbaj gyilkos keze szorongatta őt. Némán feküdt, kimerülve, 
csendben tűrte sorsát.

Nagymama egyszer csak megállt és nézte csendben unokáját, akit 
ő nevelt fel, hiszen árva lett még kislány korában. Tudta jól, hogy mi lesz 
a vége a dolognak. Ismerte ő közelről a kórt. A férjét is ez vitte el, sőt 
még a bátyját is, aki egy nagyreményű fi atal pap volt, telve életerővel, 
és mégis oly hamar elragadta a halál. Akit megkörnyékez, annak meg-
pecsételődik a sorsa.

Egy könnycsepp csurrant ki nagymama szeméből. A négy déduno-
kája jutott az eszébe. Ők is árvák lesznek, akár az anyjuk. Az apjuk oda-
van a fronton, már két éve nem tudnak róla semmit. Lehet, nem is él. Itt 
már csak a Jóisten segíthet.

Ebben a pillanatban elkezdtek ugatni a kutyák. Az asszonyok jöttek 
haza a templomból, ugyanis vasárnap volt. Éppen delet harangoztak.

Nagymama kiállt eléjük az útra, és bevárta őket.
- Jöjjenek be imádkozni, Irén haldoklik – mondta nekik halkan.
Azok szó nélkül elindultak utána. Amint mentek fel a gangra, a há-

rom gyerek majdnem elütötte őket, úgy szaladtak a cseléd elől, ugyanis 
elcsenték a kendőjét. Szegény leány hátán Margitkával alig győzte utol-
érni őket. Végül azért sikerült. Mire kilihegte magát, a három rosszcsont 
már el is tűnt. Az asszonyok néztek a gyerekek után. 

- Mi lesz velük? – kérdezték magukban.
Amikor beértek, leültek egy lócára, Irén mellé, aki feléjük fordult. 

Halkan, alig hallható hangon üdvözölte őket:
- Köszönöm, hogy bejöttetek - suttogta.
- Ugyan, ez természetes – válaszolt egyikük.
Csend lett, de alig egy perc múlva meg is tört. „Mi atyánk, aki a meny-

nyekben vagy, szenteltessék meg a te neved...” - szállt az ima az égbe. Az 
asszonyok szomorúan, de fegyelmezetten ültek egymás mellett, meg 
sem mozdultak.

Nagymama kiment az udvarra. Amint kiért, azonnal körbevették a 
kicsik. Hívták, hogy menjen velük virágot szedni, azonban ő csak moso-
lyogva megsimogatta az arcukat, ezt válaszolva:

- Nem lehet, édesanyátokkal kell lennem.
- Mikor múlik már el a betegsége? - kérdezte Elek, aki némiképp már 

felfogta a körülötte lévő helyzetet.
- Nem tudom – jött a kurta válasz –, na eredjetek!
- Regina! – szólt oda a cselédnek. - Szólj a béresnek, hogy fogja be 

a lovat, pakolja meg szalmával a kocsit, és álljon be az istálló meg a ház 
közé.

- Értettem – nyugtázta Regina.
Ebből tudta, hogy gazd’asszonya szenvedése lassan a végéhez kö-

zeledik. Értette ő, mire kell a kocsi. Ha meghal, azonnal viszik be a faluba. 
Nagymama visszament a szobába. Mikor beért, látta, hogy Irén sír. Oda-
ment hozzá és megfogta a kezét. Irén ránézett. Ezt suttogta:

- Ne hagyja a négy gyereket! Senkijük sincs. Az apjuk, ki tudja, él-e. 
Nem marad senkijük. Ne hagyja a négy gyereket!

- Nem hagyom, megígérem – nyugtatta nagymama.
Nem sokkal ezután Regina bevezette a három gyereket, kezében 

a negyedik. Odavitte őket az anyjukhoz, aki egyenként megsimogatta 
és megcsókolta őket. A gyerekek átölelték édesanyjukat. Már nem volt 
szokatlan számukra, hogy fekszik, megszokták. Nem tudták, hogy las-
san véget ér a szenvedés. Regina ezután kivezette őket. A kocsi már ott 
állt a ház és az istálló között.

Egy óra múlva Irén már a kocsin feküdt, csukott szemmel, néma aj-
kakkal. A ló befogva, a béres kezében gyeplő. Egy kis hintóban nagy-
mama a négy gyerekkel, elöl pedig a kocsis. A menet megindult. Elöl a 
szekér, hátul a hintó. A lovak patája felverte a port, ami a virágillattal teli 
levegőben tovaszállt.

Regina állt az út szélén némán, könnyes szemmel nézte őket. Nem 
mozdult. Már eltűntek a látóhatáron, de ő még mindig ott állt. Könnybe 
lábadt a két szeme...

Hegedűs Bence

Vén Árpád: Fogd meg kezét, Uram!
Van-e a világon sorsgyötörtebb nemzet a magyarnál, 
Erre választ senki nem tudná, ha mindjárt akarná.
E sokat szenvedett nép még ma is töpreng és kínlódik,
Amely olyan lesz maholnap, mint egy száraz rózsafa, amely nem bimbózik.

Kéne e rózsafának egy hozzáértő mester, egy hírneves kertész,
Aki olyan legyen az emberek közt, mint templomban a lelkész.
Ki hirdeti Istennek parancsait, hirdeti csodáit,
De magyarságunk talán még nem ért el odáig?

Miért nincs meg e maroknyi népben, ami létezik másban,
Miért kell néki élni elnyomva és megalázottságban?
Meddig bírja húzni a nyakába szoruló igát, 
Miért lett e nemzetből egy könnyező anya, mely siratja fi át?

A világon vajon hány millió ember szereti a piros-fehér-zöldet,
Hányan öntözik hulló könnyeikkel a szent anyaföldet? 
Hánynak jut eszébe naponta e szent szó: a Magyarok Istene,
Hány tudná elmondani azt: szívem boldogsággal van tele?

Miért nincs, ki vigyázzon a tengerben e parányi csepp vízre,
Van-e olyan ember, aki a nemzeti színünkből szebb csokrot fűzne.
Van-e még valakinek szebb, dicsőségesebb és csodálatosabb múltja,
Gondoljunk csak arra, hogy honnan kelt először e szép nemzet útra.

Annyi vitézt és hőst, világhírű tudóst senki sem tart számon,
Nemzetnek kell lennie annak, aki merne, hogy kiálljon.
Éppen ezért segíteni akar Isten az eltűnő félben levő magyarságon,
Legyen az anyaországi, határon kívüli, vagy túl az óceánon.

Fogd meg kezét, Uram e kisemmizett, meggyötört népnek,
Hogy a jövőnket általad láthassuk mindannyian szépnek.
Taníts meg arra, hogy távolból is szorítsuk kezét egymásnak,
Mindaddig, míg az utolsó magyarnak valahol egy sírt megásnak.

Elmondta Vén Árpád székely-magyar testvérünk Békéscsabán, 2007. 
november 18-án a vasárnapi istentisztelet után, az Úr asztala előtt, aki a 
Kézdivásárhely melletti Torjáról érkezett hozzánk, Isten áldja meg érte! 

Közreadja: Cs. Szabó István

Füst Milán: A magyarokhoz
Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok
S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás
Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is van lángod:
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás nyelv a magyar.
Révület fog el, ha rágondolok is.
Ne hagyd hát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, melyből származott
E nemes-szép alakzat… Rossz idők futottak el feletted,
Megbontott a téli gond és romlásodat hozta, megtapodtak,
Megbolygatták hitedet, az eszed megzavarták, szavak áradatával ellepték,
Áradás szennyével borították be kertjeid, vad vízi szörnyek ették virágaid, — majd
 a vad burjánzás
Mindent ellepett utána, — oly termés volt ez a térségeken emberek!
Hogy üszökké vált minden, aminek sudárrá kellene szöknie…

De légy türelmes, — szólok hozzád, — vedd a Libanon
Ős cédrusát, e háromezeréves szűzet, — rá hivatkozom, mert onnan vándoroltam
 egykor erre.
Tekintsd őt, — türelmes pártájával hajladoz a szélben, nem jajong,
De bölcsen hallgat s vár, amíg a negyedik nagy évezredben
Kibonthatja gyümölcsét a nagyvilág elé. S tán ez a sorsod itt.
Ki fénnyel sötétséget oszlat, holtat ejt s élőt emel,
Borúlatodra majdan rátekint. Halld meg szavam!
Én prófétáktól származom.

Egy magyar-zsidó ember csodálatos vallomása anyanyelvünkről, Isten áldja meg 
érette, áldott legyen emléke! 

Közreadja: Cs. Szabó István
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Március 14-én a nemzeti ün-
nepet megelőzően elkezdődött 
a 2014-2015. évi labdarúgó-
bajnokság tavaszi szezonja. A 
három és fél hónapos bajnoki 
szünet után felfokozott érdek-
lődéssel várta a rajtot mindenki. 
A téli pihenő alatt igen jelentős 
változás következett be a csapat 
életében. Teljesen átalakult az 
egyesület vezetősége, Vinkovics 
Attila személyében pedig új el-
nöke lett a klubnak. A csapat 
szakmai irányításában is történt 
változás, a Mezőberénybe távo-
zó Mazán Zoltán vezetőedzőt 
házon belülről pótolta az új 

elnökség az elkövetkező fél évre. A kispadon két rutinos hazai 
játékos osztozott, Werle Tibor és Farkasinszki László, mint játé-
kos-edzők.

A keretben is jelentős mozgás zajlott, több játékos érkezett, 
de távozó is akadt.

Érkezett: Ollé Péter (Békési FC), Szilágyi Henrik (Nagyszénás 
SE), Tóth Krisztián (Nagyszénás SE), Kókai Kálmán (Nagyszénás 
SE), Kecskeméti Sándor (Csorvás SK), Pántya Sándor (Mezőberé-
nyi FC).

Távozott: Mazán Zoltán (vezetőedző), Kiszely Márk Béla (Csár-
daszállási SZSK), Toldi Ákos (Mezőberényi FC), Raff ael Hendrik 
(Mezőberényi FC), Szűcs Gábor (Mezőberényi FC), Erdősi Gyu-
la (Szeghalmi FC), Farkas János (Szabadkígyósi SZSC), Sztankó 
Ákos (Piliscsaba SE).

A téli felkészülés alatt kemény munkát végzett a csapat a 
bajnokság kezdetéig. A betervezett edzésmunkát elvégezték, a 
kedvező téli és kora tavaszi időjárás is segített ebben a munká-
ban és a tervezett edzőmérkőzések is mind megrendezésre ke-
rültek.

A bajnoki rajt két hazai mérkőzéssel indult, az előzetes esély-
latolgatás alapján egyik sem ígérkezett könnyűnek, de ettől ta-
lán azért jobb eredményt remélt mindenki.

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei:

2015. 03. 14.     Gyomaendrődi FC – Kondorosi TE     0 : 4
                          G.: ---
                          Ifi .:   0 : 8    G.: ---              
Tavaszias, de kissé hűvös időben kezdődött a tavasz első 

hazai bajnoki mérkőzése. Az osztály eddigi egyetlen veretlen 
csapata, a bajnokesélyes látogatott Gyomaendrődre a nyitó-
fordulóban. Ennek megfelelően azonnal támadólag lépett fel 
a vendégcsapat, de a hazaiak az elején jól tartották magukat. 
A félidő 30. percében azonban egy jól eltalált szabadrúgással 
megszerezte a vezetést a kondorosi csapat. Ezt követően sem 
változott a játék képe. A félidő utolsó percében, már a hosszabbí-
tásban a játékvezető büntetőt ítélt a vendégeknek és kiállította 
a hazaiak szabálytalankodó védőjét. A büntetőt értékesítették, 
így kétgólos előnnyel jött a szünet. A második félidő ugyanúgy 
kezdődött, mint az első fejeződött be. A vendégek kihasználva a 
hazai védők fi gyelmetlenségét, már a második percben egy fe-
jessel megszerezték a harmadik góljukat. A mérkőzést továbbra 
is a vendégek uralták, és a félidő közepén ismét egy fejesgóllal 
beállították a végeredményt. A minden csapatrészében jobb 
Kondoros két pontrúgásból és két fejesből szerzett góllal megér-

Elkezdődött a tavaszi félév a 
labdarúgóknál

demelten szerzett győzelmet a talán az ellenfelét túlzottan tisz-
telő hazaiakkal szemben.

2015. 03. 21.     Gyomaendrődi FC – Füzesgyarmati SK     0 : 7
                          G.: ---
                          Ifi .:   2 : 1    G.: Madar V., Poharelec Cs.              
Az előző heti vereséget követően itt volt a javítás lehetősége 

a hazai csapat előtt. Sajnos azonban az elképzelt taktika már a 
második percben felborult, hiszen a vendégek gólt szereztek. Ezt 
követően a hazaiaknak támadni kellett a pontszerzés reményé-
ben, így nagyobb tér adódott az ellenfél támadóinak, akik éltek 
is lehetősséggel és a 20. és 40. percben góllal büntettek. A fél-
idő utolsó percében az ellenfél védőjét szabálytalanság miatt a 
játékvezető kiállította, így felcsillant a remény a második félidei 
szépítésre. Sajnos úgy tűnt, a hazai csapat az öltözőben ragadt, 
hiszen a második félidő első tizenöt percében újabb három gólt 
szereztek a vendégek. Ezzel teljesen szétzilálták a hazai csapa-
tot. Sajnos, itt még nem volt vége a gyarmati gólszüretnek, a 
félidő közepén jött az utolsó, megsemmisítő hetedik találatuk. 
A mindkét félidőt góllal kezdő, a második félidőt végig hátrány-
ban játszó vendégek teljesen megérdemelten jutottak még ilyen 
arányban is a győzelemhez. A hazai csapat érthetetlen módon 
az emberelőnyben teljesen megzavarodott és szétesett. Nagy 
változás kell a következő mérkőzésekre, ha pontokat szeretne 
gyűjteni a kiesés elkerülése végett a gyomaendrődi csapat.

Fülöp Zoltán

Benke Mária versei
Ébredő tavasz

Csodálom az ébredő tavaszt
a szemed tükrében.
Ez nyújt nekem vigaszt
a zord téli időben.
Illatos már a lég,
csípős még a reggel,
te nyújtasz reményt
simogató tekinteteddel,
kertemben már rügyfakadás,
éled a természet,
bimbózó tavasz-varázs
messze az enyészet…
Vecsés, 2013. február 18.

Tavasz van…

Tavasz van, tavasz van!
Szellő borzol, itt a kikelet.
Fák, bokrok, s a rügyező barka ág
vidáman integet.

Vadgalamb turbékol az ágon,
A rügyfakadás megindult a fákon.
Szépen fütyül a feketerigó,
hívja a párját, s ez megnyugtató!

Hajnalban kimegyek a szabadba
csend van! – nem vágnak a szavamba…
Felnézek a csodálatos égre,
telihold világít, elvakít a fénye.

A tavasz a megújulás, s a kezdet,
Jókedv, derű mocorog benned!
Élvezed, hogy sokat lehetsz a természetben,
terveket szövögethetsz elméletben…

A levegő illatos, andalító
A lelkemnek ez megnyugtató
Csodálattal nézem a kertemet
A fákon, bokrokon a rügyeket.
Vecsés, 2010. március 9.

Árad a fény…

Árad a fény rám,
ébred a természet
kivirul a táj
jön a kikelet.
Madarak csicseregnek
bokrokon, fákon,
múlik a tél
már nagyon várom.
Februárban véget ér a tél
erősen fúj a tavaszi szél
a nap fénye még
nem melegít.
Minden nappal
a tavasz közelít…
Vágyom a virágok
illatát,
a tavasz minden
varázsát…
Vecsés, 2013. február 28.
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Jó ember, rossz ember?
Egyszer egy kis falucskában élt egy derék ember 

a családjával, de sajnos elveszítette a munkáját, és a 
megélhetésért való küzdelmében egyre ingerültebb, 
gorombább lett. Mindenfelé munkát keresett, de nem 
sikerült neki találni. A felesége a háztájiból némi kis élel-
met termelt, de a család megélhetése a férfi keresete 
nélkül bizonytalan volt. A fiuk 10 éves forma legényke, 
egy törékeny, félénk fiúcska, akit csúfoltak a társai, riad-
tan ugrott fel a konyhaasztaltól, ha az apja belépett. Az 
persze nem kímélte:

- Mi van, te kenyérpusztító, mit ijedezel?
- Én seeemmit – mondta Jóska bizonytalanul.
- Na azért, mert kapsz egy nyaklevest – válaszolt az 

apja.
Szegény gyerek próbált tanulni, de nem ment, mert 

mindentől félt.
Panaszolta édesanyjának, hogy az apja mennyire 

megváltozott.
Édesanyja próbálta nyugtatni, hogy ez azért van, 

mert elküldték a munkahelyéről, és most aggódik a 
jövőjük miatt. Ez a magyarázat a gyereknek nem volt 
elég, hisz’ attól még lehetne kedves, rendes, mint ré-
gen, gondolta.

Ahogy telt-múlt az idő, az apa egyre elkeseredet-
tebb lett, elkezdett a kocsmába járni, és naphosszat ott 
lebzselt. Néha valaki meghívta egy italra, máskor meg 
valami alkalmi munkát is kapott, annak a bérét azonnal 
elitta. Ha hazament, még rosszabbul viselkedett. Jóska 
nem bírta tovább, elhatározta, hogy világgá megy.

Egy szép tavaszi reggel korán kelt, kiosont az udvarra 
és elindult a falu határa felé… A földműves Jani bácsi is 
ballagott kifelé a földekre, hogy megkapálja a vetést. 
Békés, jó természetű ember volt, mindenkihez, sőt még 
az állatokhoz, növényekhez is volt egy-két jó szava. A 
faluban mindenki kedvelte őt.

Mikor kiért a földjükre, lepakolta az elemózsiát, amit 
vitt és felnézett az égre, majd így szólt:

- Üdvözöllek téged, Isten szent teremtménye, légy 
áldott – és keresztet vetett, majd megreggelizett és el-
kezdte a munkát.

A gyerek éppen ott bújt el, s figyelte, hogy milyen de-
rűsen dolgozik Jani bátyja, nem ideges, néha meg-meg 
állt és kedvesen megszólította a felhőt, kérdezte tőle, 
hogy hová, s merre tart… vagy a vadvirágokat dicsér-
te, hogy milyen szépek a színeik. Eljött a délidő és elő-
vette az ebédre hozott ételt, majd elmondott egy imát 
és jó étvággyal falatozni kezdett… Egyszer csak Jóska 
nagyot tüsszentett, amire Jani bácsi felfigyelt, s hangos 
szóval kérdezte:

- Ki van itt, ahol a madár sem jár?
Mivel választ nem kapott, abbahagyta az ebéde-

lést, felállt és körbenézett, a kezét a szeme elé tartva, 
hogy a napsugár ne vakítsa el.

Még egyszer kérdezte, de még hangosabban:
- Ki jár errefelé, ahol a madarak is csak ritkán?
A gyerek félt, de nagyon éhes is volt, így nagy félén-

ken előbújt, s csendesen megszólalt:
- Csak én vagyok, Jóska.
- No, te Jóska, hát miért bujkálsz? Gyere csak elő, 

nem bántalak - volt a válasz.
- Tisztelettel köszöntöm Jani bácsit – mondta a gye-

rek – mivel jól nevelt lurkó volt.
- Én is köszöntelek fiam, hogy kerülsz ide? – szólt a 

férfi.
- Megszöktem otthonról, mert az apám rossz ember, 

és világgá megyek…
- No, nem addig az, te – 

válaszolt Jani bácsi.
- Most szépen mesélj el 

mindent rendre, de sem-
mit ne hagyj ki a történe-
tedből, miért döntöttél így 
fiam?

Jóska mindent elmon-
dott, s azzal zárta, hogy 
minden nap részeg az 
apja és már nem bírja to-
vább a veszekedést ott-
hon, még egy kicsit el is 
pityeredett…

- Egyet se’ búsulj gyer-
mek, gyere, ebédelj ve-
lem, mert üres hassal az 

ember nem tud jó döntéseket hozni, aztán együtt kita-
láljuk, hogyan tovább…

A gyerek megnyugodott, evett Jani bácsi ételéből 
és kérdezte, hogy segíthetne neki, munkával meghálál-
ni a jóságát.

- Hiába – mondta – az apám rossz ember, Jani bácsi 
meg jó ember, ennyi az egész, mit szépítsem a dolgot?

- Nem addig van az – válaszolt nevetve Jani bátyja 
-, ilyen nincs, te gyerek, hogy valaki jó vagy rossz ember. 
Mindenkinek van jó és rossz tulajdonsága, de attól még 
nem ilyen, vagy olyan, majd meglátod, hogy elsimítjuk 
együtt a te ügyedet, és az apád sem fog haragudni, 
csak ne félj.

Jóska el akarta hinni, hogy ez a jó ember igazat be-
szél, ezért kicsit megnyugodott. Alkonyodni kezdett, mi-
kor összepakolta a szerszámokat Jani bátyja, és elindul-
tak a falu felé. Édesanyja már mindenhol kereste Jóskát, 
kétségbe volt esve, el sem tudta képzelni, hogy hová 
lett, mert meglátta, hogy az iskolatáskája otthon van. 
Szaladt az iskolához, kérdezgette az osztálytársait, akik 
azt válaszolták, hogy nem volt iskolában. A falu főterén 
nézelődött, a piacon, s környékén, de senki sem látta. 
Elrohant a kocsmához, ahol az ura téblábolt… Megkér-
dezte, hogy nem tudja-e hol van a fiuk. Az megrázta a 
fejét, hogy nem, azt mondta, hogy majd ad ő neki, ha 
csavarog. Még csak az kéne, hogy bántsa is, gondolta 
az anyja, mikor olyan félénk szegény.

A nagy aggodalmában szaladgált ide-oda az isme-
rősökhöz is, mikor megpillantotta a Janit a fiával. Boldo-
gan szaladt eléjük.

Ölelte, csókolta a kisfiát, és könnyei között kérte, 
hogy többé ilyet ne csináljon.

Jani bátyja megnyugtatta a gyereket, hogy elrende-
zi az apja sorsát, csak legyen nyugodt, menjen szépen 
haza, majd a kocsmához vette az útját.

Meglátta a gyerek apját szomorúan üldögélni, józan 
volt, s elkeseredett.

Jani meghívta egy italra és leült mellé, majd elmond-
ta neki, hogy a fatelepen munkásokat keresnek, szeret-
né, ha vele menne másnap reggel, de józanul, munká-
ra készen, mert felveszik dolgozni, nem is rossz bérért.

Az apának kikerekedett a szeme, megdöbbenve 
hálálkodott.

Jani bá’ egy feltételt szabott csak, hogy beszélges-
sen a fiával, magyarázza el neki, hogy miért volt az 
utóbbi időben olyan mogorva, és tegye rendbe a csa-
ládi életüket, mert a gyerek nagyon fél tőle…

Ő hálásan megígérte, hogy rendbe hoz mindent.
Jóska másnap boldogan ment iskolába, nevetgélve 

mesélte, hogy világgá ment, de csak a falu határáig 
jutott. A többiek kíváncsiskodtak, s azt vette észre, hogy 
már egy-két barátja is akadt, hívták a többiek focizni…

Hát így végződött Jóska nagy világutazása, megta-
nulta, hogy nincs jó és rossz ember, csak nehéz helyze-
tek vannak, de ha a családban szeretet és összetartás 
uralkodik, akkor minden nehézségen túl lehet jutni, mert 
a szeretet mindent legyőz…

Benke Mária
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Ízes Ízek

Április
Hamis túrógombóc

Aludttejet kicsi lángon felforralunk, amíg kicsapódik belőle a túró. Ekkor bú-
zadarát főzünk bele, amíg jó sűrű nem lesz. Hagyjuk a masszát kihűlni. Beleke-
verünk tojást, kevés cukrot. Gombócokat formálunk belőle és prézlibe forgatjuk. 
Átmelegítve vaníliás porcukorral megszórva 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!

BELA ISTVÁNNÉ szül. OLÁH JOLÁN 
szombathelyi, korábban gyomaendrődi lakos, 
76 éves korában március 2-án hazatért a Meny-
nyei Atyához. Temetése március 13-án volt 
Endrődön. Gyászolják a családtagok, rokonok 
és ismerősök. Isten őrködjön pihenése felett.

DINYA VINCE SVD endrődi származású 
verbita szerzetes, aki a kőszegi missziós házban 
élt, élete utolsó 20 évében, 86 éves korában, feb-
ruár 25-én adta vissza lelkét Teremtőjének. Te-
metése március 12-én Kőszegen volt. Gyászol-
ják a verbita missziós szerzetesek és az endrődi 
rokonok. Isten adjon örök nyugodalmat neki! 
(Későbbi lapszámunkban megemlékezünk 
róla.)

 özv. FARKAS GELLÉRTNÉ UHRIN IRÉN 
kétsopronyi, korábban hunyai lakos, 86 évesen 
március 19-én az Égi Hazába költözött. Teme-
tése Hunyán volt, március 27-én. Gyászolja csa-
ládja.

FARKAS IMRÉNÉ szül. TÍMÁR REGINA 
gyomaendrődi lakos, 93 éves korában, február 
18-án távozott az örökké valóságba. Gyászolják 
a családtagok, rokonok és ismerősök. Isten ad-
jon neki örök nyugodalmat.

IVÁNYI LAJOSNÉ szül. HABZDA MÁRIA 
gyomaendrődi lakos, 88 éves korában, február 
25-én Egyházunk Szentségeivel megerősítve tá-
vozott az Örök hazába. Gyászolják családtagjai 
szerettei. Isten adjon neki örök nyugodalmat.

SOCZÓ JÓZSEFNÉ KÜRI MÁRIA békés-
csabai, korábban hunyai lakos, életének 93. évé-
ben az Égi Hazába költözött. Temetése Hunyán 
volt, március 19-én. Gyászolják: fi a, menye, 
unokái, dédunokája és a rokonság.

TÍMÁR LAJOSNÉ szül. TÍMÁR ILONA 
volt gyomaendrődi lakos 86 éves korában, feb-
ruár 3-án, Egyházunk Szentségeivel megerősít-
ve távozott szerettei köréből. Gyászolják a csa-
ládtagok, rokonok és ismerősök. Isten őrködjön 
pihenése felett.

UHRIN BENEDEK budapesti, korábban 
gyomaendrődi lakos, 93 éves korában, febru-
ár 9-én távozott az örökkévalóságba. Temetése 
március 20-án volt Endrődön. Gyászolja fi a At-
tila, a rokonok és ismerősök. Fogadja be lelkét 
az örök boldogság. (Későbbi lapszámunkban 
megemlékezünk róla.)

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

(Juhász Gyula)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

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

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

(folytgatás az 5. oldalról)

A tanulók tanulmányi átlaga 4,27 volt.
Ezt követően csak első és másodikos gyermekeket tanítottam.
Majd az Endrődi Gyógypedagógiai Iskola igazgatója 5 évre megbízott 

az ott folyó munkával. 1968-ban házat építettünk Endrődön a Könyves 
Kálmán u. 8 sz. alatt. Férjem halála után még 10 évig maradtam benne. 
Kortársad Kurilla Marika és férje Gellai József asztalos mester vették meg. 
Én Békéscsabára költöztem a belvárosba egy 48 m2-es lakást kaptam a ház 
áráért. Innen 4 évig visszajártam még Endrődre tanítani.

Babykám! – Írtál Bukva Imréné Irma néniről – Vele egy utcában lak-
tunk, nekem megmutatta a sok szép kézimunkáját. Tanítottam Fásy Kati-
kát, a keresztlányát és a Katika gyermekét Vaszkó Zolikát is.

2006-ban szívinfarktust kaptam, majd Szegeden szívműtét követte, de 
hála Istennek felgyógyultam.

Babykám! – emlékszel még az együtt töltött évre? Igyekeztünk 
az írásbeli feladatokat elvégezni addig, míg a harmat felszáradt, és 

mentünk a Körös-partra a gátoldalba, itt olvastunk, 
tanultunk… Ott tanultuk Petőfi  Sándor: „ Itt van az 
ősz, itt van újra”…című versét. „Hallgatom a fák le-
hulló levelének lágy neszét…” Csodás emlékek ezek.
Pedagógiai munkám legnagyobb sikerének azt tartom, 
hogy az 1 napos korában agyvérzést kapott kisfi út Ny. 
Miklóskát megtanítottam az idők folyamán írni, olvasni, 
számolni, s mire Budapestre vitték a szülei iskolaérettsé-
gi vizsgálatra, mindent rendben találtak nála. Jelenleg 
tizedikes, a Kereskedelmi Iskolában.

Ha Endrődön vagyok, mindig felkeresem Szabó Zol-
tánné Gizike tanító nénit, s elbeszélgetünk a régi szép 
időkről.

Szoktam meglátogatni volt tanítványaimat, azok szü-
leit, többször kimegyek a Városba is nézelődni. Békéscsa-
bán is keresem az endrődiek társaságát.

Megkezdtem egy olyan elsős tankönyv írását, amely-
ből megtanulhatnak majd a dédunokáim olvasni, ha már 
én nem leszek. A betűhívó képeket már elkészítettem. Ez 
év június utolsó szombatján a hatvanadik érettségi talál-
kozónkra szeretnék elmenni Hajdúböszörménybe. Tavaly 

az 59. találkozón ott voltam, sajnos az ötvenhárom osztálytársból már csak 
heten vettünk részt.

2016-ban – ha élek – gyémánt diplomát kapok a Debreceni Kéttornyú 
református tomplomban, mert a Hajdúböszörményi Tanítóképző jogutód-
ja a Debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző lett. E helyen vet-
tem át 9 éve az aranydiplomámat is.

Babykám – sajnos már csak így tudok írni – ilyen csúnyán… Sok min-
den ért az életben. Nem szoktam írni, mert már ezt nem tartom írásnak…

Sok szeretettel csókollak! Üdvözlöm a férjed, Gyermekeidet.
Remélem, találkozunk még.                  Tisztelettel: Mária néni
Békéscsaba, 2015. márc. 5.

Eddig a levél, remélem, hogy sok kedves régi osztálytársam magára ismer 
a levél, ill. a fotó láttán és örömét leli e nosztalgikus elmúlt több mint fél év-
században. Endrőd bölcső, aminek emléke örökre bevésődött az életünkbe és 
mindig jó rá visszaemlékezni.       

Köszönettel és tisztelettel:                                    Benke Mária  (Török Baba)

Fényképalbum
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Tavaszi mazsorett versenyen 

A Színfolt Mazsorett Csoport Országos „A” és „B” kategóriás 
Mazsorett Versenyen volt március 21-én, Móron. „B” kategóriá-
ban a legkisebbek, a Mini mazsorettek versenyeztek: 3. helye-
zettek lettek botos csoportos kategóriában. Baráth Beáta senior 
pompon szólójával szintén a 3. helyen végzett, de „A” kategóri-
ában, valamint Piroska Attila is a magasabb kategóriában ver-
senyzett: arany minősítést kapott botos szóló koreográfi ájára. 
Mindenkinek szeretettel gratulálunk!

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Mondamondó Verseny

A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája és a Kö-
rös-Vidék Drámapedagógiája Alapítvány közösen hirdette meg 
a Megyei Mese- és Mondamondó Versenyt, amelyre 2015. feb-
ruár 26-án került sor Mezőkovácsházán. A találkozó célja, hogy 
a térségben fellelhető monda- és mesevilágot minél szélesebb 
körben megismertessék az érdeklődőkkel. A versenyen a megye 
17 általános iskolájából, négy korcsoportban, közel ötven diák 
mérettette meg magát. A Kis Bálint Általános Iskolát az 5-6. osz-
tályosok versenyében két tanuló képviselte. Vincze Levente 6. b 
és Csalah Kata 5. c osztályos tanuló. Kata dicséretben és oklevél-
ben részesült. Felkészítő tanára: Hunya Jolán. Levente pedig első 
helyezett lett. Felkészítője: Gordos Zsuzsa. Gratulálunk!

Szitakötő...

Több mint negyven alsós diák vett részt azon az érdekes - a 
Szitakötő Oktatási Program keretén belül szervezett - foglalko-
záson, melyet Horgas Judit a Szitakötő folyóirat szerkesztője 
tartott számukra. Horgas Judit Kovácsné Nagy Katalin tanítónő 
meghívására érkezett hozzánk.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy 
nem csak a tanításban érvényesül a környezeti nevelés, hanem 
az iskolai élet minden területén. Hogyan működik ez sikeresen a 
mi iskolánkban? Erre voltak kíváncsiak a napokban Szeghalom-
ról érkező kollégáink. A témáról Ágostonné Farkas Mária igazga-
tónő tartott prezentációt. A délután baráti beszélgetéssel zárult.

Tehetséggondozó verseny

Iskolánk 2015. március 17-én délután a TÁMOP-3.4.3. Tehet-
séggondozó Projekt keretén belül versenyt rendezett, melynek 
témája: „A tudatos vásárlás”.

A versenyre Gyomaendrőd Járás négy intézményéből 64 diák 
nevezett be.

Ágostonné Farkas Mária intézményvezető köszöntő szavai 
után a rendezvényt Kepenyes András, KLIK tankerületi igazga-
tó nyitotta meg. A kisdiákok üdvözlő műsora után kezdődtek a 
csapatversenyek. A változatos feladatok elsősorban az ésszerű 
és környezettudatos vásárlásról szóltak. Ez volt a témája azoknak 
a rajzoknak is, amit a versenyzők készítettek. A rögtönzött kiál-
lításon a legsikeresebb alkotásokat díjaztuk. A csapatok közös 
munkájuk eredményeként első, második, harmadik és negyedik 
helyezést érhettek el.

Kicsi tehetségek és az igazgatónő

Csalah Kata és Vincze Levente
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Bemutatkoznak az új elsősök pedagógusai

Tisztelt Szülők!

Idén nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a leendő első 
osztályosok egyik tanító nénije lehetek. Engedjék meg, hogy bemu-
tatkozzam. Molnárné Majoros Katalinnak hívnak. Harmincnyolc éve 
vagyok a pályán. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégiumban 1995 óta tanítok.

38 éves pályafutásom alatt megtanultam, hogy a tanítvá-
nyaim sok mindenben hasonlítanak, hiszen egykorúak és gyere-
kek, de mégis mindegyik külön egyéniség. Más-más bánásmó-
dot, személyiségének megfelelő értékelést igényel, amelyet csak 
folyamatos odafi gyeléssel, türelemmel lehet a mindennapokban 
megvalósítani. Időt kell szánnunk az alapok biztos elsajátításá-
ra, a rejtett képességek megismerésére, a készségek kialakítására.
Célom a családias, nyugodt, együttműködő légkör megteremtése az 
iskolában. 

Szándékomat Teréz anya szavaival tudom leginkább kifejezni: 
„Szeretetet adni – adni, S érte semmit sem kívánni.”

* * *
 Lassan itt a beiratkozás ideje, ezért szeretettel köszöntöm a szülő-

ket abból az alkalomból, hogy gyermekük ősszel első osztályos lesz. 
Engedjék meg, hogy pár sorban bemutatkozzam... Szabó Anikónak 
hívnak, és immár 20. évemet kezdem a Szent Gellért Katolikus Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Kollégiumban. Jelenleg gyeden vagyok a 22 
hónapos kisfi ammal. Szeptembertől azt a megtisztelő feladatot kap-
tam, hogy a leendő első osztályosok egyik tanító nénije lehetek.

A tavasz a pedagógus, a szülő és a gyermek számára minden év-
ben izgalmakat és várakozással teli hangulatot idéz elő, amikor is az 
óvodások beiratkozására kerül sor.

A szülőkben él a szorongás, melyik iskolát válasszam, milyen lesz a 
tanító néni, hogy állja meg a helyét a gyermeke az új körülmények kö-
zött? Fontos feladatunk, hogy megszerettessük a gyermekkel az isko-
lát. Hiszem, hogy aki a pedagógus pályát választotta, mindent megtesz 
annak érdekében, hogy átsegítse a gyermeket ezen a nehéz szakaszon. 
Az iskolánkban fontosnak tartjuk:

- az egyéni gondozás és haladás lehetőségét
- az egymásra való odafi gyelést
- a gyermeki bizalom és derű megerősítését
- a jó légkör megteremtését
- szülőkkel való pozitív viszony kialakítását.
Célom, hogy a gyermeküknek sikerélménye legyen, szívesen járjon 

iskolába és jól érezze magát.
Mindenkit nagy szeretettel várunk az iskolánk beiskolázási prog-

ramjaira.

* * *
Kedves Olvasók!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam! Hornok Kitti vagyok, 22 
éves, tanító szakos főiskolai hallgató. A szarvasi Gál Ferenc Főiskola 

P e d a g ó g i a i 
Karán tanulok 
immáron ne-
gyedik éve. Ez 
az év számom-
ra az utolsó év 
a főiskolán. A 
tavaszi félév-
ben 8 hetes 
g y a k o r l a t o t 
kell teljesíte-
nem, ame-
lyet sikeresen 
megkezdtem 
a Szent Gellért 
Katolikus Ál-
talános Iskola 

Gimnázium és Kollégium intézményében. A választásom azért erre az 
iskolára esett, mert anno magam is ebbe az általános iskolába jártam. 
Könnyű volt a beilleszkedés, hiszen a nevelőtestület zömét diákéveim 
során már jól megismerhettem. A mentorom, volt osztályfőnököm 
Molnárné Majoros Katalin nagyon jó példát állít elém. Sok hasznos in-
formációval lát el, ami nagy segítségemre lesz a továbbiakban. Ezúton 
szeretném megköszönni a pedagógusok sok éves munkáját és segítsé-
gét, mivel nagy segítséget adnak a pedagógustanoncok számára. 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium hírei

Gimnáziumi egység
(képek a 20. oldalon)

Diákjaink tollából…

Szakmai kirándulás Budapestre

2015. február 27-én pénteken tanulmányi kiránduláson vettünk 
részt Budapesten az Utazás és Turizmus csoport tagjaival. 

A Hungexpo területén rendezett Utazás kiállításon találkozhat-
tunk pl. Olaszország, Törökország vagy Thaiföld kiállítóival, de szá-
mos utazási iroda kínálatát is megnézhettük, mint pl. a Neckermann 
vagy az Unitravel ajánlatait. Mindenütt kedvesen tájékoztattak ben-
nünket, valamint sok prospektust is magunkkal vihettük. Láthattuk 
azt is, ahogyan felépítették a 180 m2 területű Magyarország térképet 
Lego építőkockákból. A térképen természetesen kiformálódott a 
Hortobágyi Kilenclyukú híd, a Tihanyi Apátság, de ezek mellett szá-
mos más magyar nevezetesség is. A kiállításon láthattuk jó néhány 
autómárka legújabb modelljeit is, de ugyanez elmondható a kerék-
párokról és a buszokról is. Miután véget ért a szabad foglalkozásunk 
a Hungexpon, elindultunk a Mistique Room felé, ahol csapatunk 
kettévált. A feladatunk az volt, hogy három sötét és rejtelmes szobá-
ból kiszabaduljunk kincskeresési és logikai feladatok megoldásával, 
természetesen versenyezve a másik csapattal. Minderre egy óra állt 
rendelkezésünkre, amely hihetetlenül gyorsan eltelt, ám a felada-
tunkat időben megoldottuk. Mind a két csapat sikeresen teljesítette 
a küldetését. 

A visszaút némileg hosszabbnak tűnt, mint odafele, mert már 
mindenki fáradt volt. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy tartalmas, 
érdekes és izgalmas programokban volt részünk.

Feke Renáta 11.B

Gyomaendrődi Delfi nek az Országos Úszó 
Diákolimpia döntőjében

A 2014-15-ös tanévben az Országos Úszó Diákolimpiára március 
7-8-án Győrben került sor, az újonnan megépített Aqua Sportcent-
rumban, ami egyébként majd egy ifj úsági olimpiának fog helyet biz-
tosítani kiváló feltételekkel.

A 2015 februárjában megrendezett Megyei Úszó Diákolimpián 
nekem is sikerült kvalifi kálni magam 100 méteres mellúszásban, 
1:14,5-ös időeredménnyel erre a versenyre. 

A rendezvény első napján, március 7-én szombaton került meg-
rendezésre az én versenyszámom. Az V-VI. korcsoport „B” kategóriá-
jának 100 méteres férfi  mellúszásában álltam rajthoz. Ezen a napon 
ez volt a harmadik szám, tehát a verseny első részében úszhattam, 
ami kedvezett nekem, mert inkább délelőtt szeretek versenyezni. 
A harmadik futamban az ötös pályáról rajtoltam. Mindent sikerült 
megvalósítani amit elterveztem, és nagy küzdelem során féltávnál 
már az élen haladva, 1:11,98-as idővel elsőként értem célba, ami 
egyúttal az egyéni csúcsom is lett. Elégedett voltam a teljesítmé-
nyemmel, megérte a sok befektetett munka Irimiás Róbert és Laka-
tos Tibor edzők keze alatt. Ezúton köszönöm szépen mindenkinek, 
aki valamilyen formában segített az álmom beteljesítésében.

Remélem jövőre is sikerül ilyen eredményeket elérnünk, addig is 
mindenkinek sok sikert kívánok egyaránt tanulmányi, illetve sport-
versenyeken.

Gönczfalvi Balázs 12.A

Országos Diákolimpia Megyei Döntő Fiú 
Kosárlabda Bajnokság, Gyomaendrőd

Időpont: 2015. március 2.
Végeredmény:
helyezés: Andrássy Gyula Gimnázium, Békéscsaba
helyezés: Szent Gellért Katolikus Általános Isk., Gimn. és Kol-

légium, Gyomaendrőd
helyezés: Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, Szarvas
helyezés: BÉKSZI-Trefort, Békéscsaba
Pontszerzőink: Putnoki Tamás, Gönczfalvi Balázs, Csapó Péter 
Felkészítő tanár: Darázsi Anna
Illés Veronika 10.A
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Kedves vásárlóim!
Tavaszi ajánlataim:

• megérkeztek a tavaszi vetőmagok
• zöldségfélék, babok, borsók, fűmagok
• tavaszi virághagymák, rózsatövek
• műtrágyák, növénytápok, virágföldek
• tavaszi lemosó vegyszerek, (vegesol rs, 

agrokén ) stb.
• metszőollók, ágvágók, gallyazó fűrészek
• munkaruhák, védőcipők, védőkesztyűk
• gumicsizmák, esőruhák, takaróponyvák
• kandallók, szenes kályhák, kályhacsövek
• fejszék, balták, kéziszerszámok, lapátok, ásók
• szegek, csavarok, dróthálók, kötöző 

drótok
• festékek, ecsetek, zsákos falazók, 

ragasztók
• rágcsálóirtók, ragasztók, csapdák
• konyhai eszközök, műanyag edények, 

takarófóliák
• kisállat eledelek, kiegészítők, pórázok

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 

Gimnáziumi életképek

Várjuk
 

játékos kedvű fogadóinkat 

lottózó 
Gyomaendrőd, Fő út 56/1 sz.

Oszlácsné Kati

nyitvatartás: 
hétfő, 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

kosárlaba-bajnokság döntő

Mistique Room Mistique Room


