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A tartalomból:

Hunyai Szent László búcsú - főpap volt: 
Kalaman János eleki plébános20.

Civil sarok: Iványi István  - junior8.

IN MEMORIAM  - Ricsei Balázsné 
Szabó Emma5.

2015. június 27-
én, Szent László ki-
rály ünnepén a búcsúi 
szentmisét követően 
megszentelték a Tímár 
kereszt újraállított vas 
Krisztusát, és az azt 
hordozó új fakeresztet. 
Az eseményen a követ-
kező beszéd hangzott 
el:

Ennek a kereszt-
nek a legfőbb üzenete: 
Az időtálló, örök ér-
vényű értékeket meg 
kell őrizni és haszno-
sítanunk is kell éle-
tünkben! Ez az örök 
érvényűség mind a 
kereszt anyagára, mind 
eszmeiségére igaz. De 
vajon milyen örök ér-
vényű eszmékről van 
is itt szó? A korpusz 
(Krisztus-test) törté-
nete alapján megálla-

píthatjuk, hogy ez a fő 
üzenet három időtálló 
eszméből táplálkozik.

Az első eszme: 
Krisztus vigaszt és re-
ményt ad az élet min-
den bajában.

Ezt a Vaskrisztust 
1765-ben Tímár Mi-
hály és Mátyás állítot-
ta. Eredetileg az End-
rődhöz tartozó simai 
pusztán, a csárda és 
az országút mellett 
állt. A simai pusztán 
pásztorok legeltették 
az endrődiek nyáját, 
és ezek a pásztorok ta-
vasztól egészen őszig 
ott éltek. Mivel messze 
voltak a községtől és 
a templomtól, kellett 
egy hely, ahol megélték 
hitüket, ahol a pusztai 
egyedüllétben vigaszt 
és reményt kaphattak. 

Hittanos Karitász tábor18.

Keresztszentelés Hunyán

Köszönjük, Polgármester Asszony!3.

Folytatás a 3. oldalon

Amit Isten egybekötött... esküvők13.
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Gimnáziumi részleg

Újra itt a nyár! - avagy életképek egy osztálykirándulásról

A 9. A osztály első osztálykirándulására június közepén ke-

rült sor. Három napra mentünk Bükkszentkeresztre, a gimná-

zium nyaralójába.

A vonatunk kora reggel indult. Dél körül értünk oda a szál-

lásra. Amíg lepakoltunk, az időjárás úgy gondolta, hogy nem 

fog kedvezni nekünk, elkezdett szakadni az eső. A kártya és 

a társasjáték mellett döntöttünk. Este folytattuk a közös játé-

kot, a rossz időjárás miatt, de az ürömben az öröm, hogy így 

még jobban összekovácsolódtunk. Másnap megebédeltünk 

egy közeli étteremben, és Lillafüredre vettük az irányt, gya-

logosan. Útközben néha meg kellett állnunk, hogy megbizo-

nyosodjunk róla, biztos jó fele megyünk-e. Még mindig cse-

pergett az eső, mikor odaértünk a lillafüredi vízeséshez, ami 

még így is gyönyörű volt. Majd az erdei kisvasúttal indultunk 

Miskolcra. Bükkszentkeresztre villamossal és busszal utaz-

tunk. Estére már egészen jó idő lett, így szalonnát sütöttünk. 

A tűzgyújtás meglepően könnyen ment. A sztorizgatás és per-

sze az éneklés sem maradt el. Sajnos másnap délelőtt már az 

összepakolással és a rendrakással kellett küszködnünk. Bevá-

sároltunk a fenti kisboltban az útra és elindultunk. A hazafele 

úton csendes lett az osztály, mindenki elmerengett a három 

nap eseményein.

Első osztálykirándulásnak fantasztikus volt.  Köszönjük 

Hajni néni! 

(Farkas Adrienn 9. A osztályos tanuló)

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium hírei

Szentgellértesek Balatonszárszón

Július 18-án kora reggel gyülekeztünk a vasútállomáson. 
A hosszú vonatozás után kis csapatunk örömmel vetette bele 
magát a Balaton habjaiba. Estig tartó fürdőzést csaptunk. A 
második napon ellátogattunk Keszthelyre, ahol megnéztük a 
gyönyörű Festetics-kasélyt és a hozzátartozó kiállításokat. Kü-
lönösen felkeltette a fi gyelmünket a Vadászati Múzeum és a 
Modellvasút kiállítás. Mindezek után még látogatást tettünk 
a Pálmaházba és a Hintómúzeumba. A véletlen folytán ré-
szesei lehettünk egy TV felvételnek, ahol kézműveskedtünk. 
A harmadik napot a balatonszárszói strandon töltöttük el. A 
negyedik napon Balatonboglárra utaztunk. Itt boboztunk, a 
kalandparkban végigmehettünk a különböző nehézségi szin-
tű kötélpályákon, majd a Gömbkilátóról egy csodálatos ba-
latoni panoráma tárult elénk. Az utolsó nap délelőttjén még 
újra megmártózhattunk a Balatonban, majd összepakoltunk, 
és élményekben gazdagon tértünk haza.

Hálával gondolunk és köszönetet mondunk a következő 
cégeknek és magánszemélyeknek:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szent Imre Plébánia
Mammut Tec Hungary Kft.
Csaba Talk Kft.
Tivi Technika Kft.
Skylotec Hungary Kft.
Németh Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft.
Kalamáris Papír-Írószer
Endrőd Patika
Agro Áruház - Farkas Máté
Tapír-Papír írószer
Lourdes Honey Kft.

A tábor lakói



VÁROSUNK2015. augusztus 3

Köszönjük, Polgármester Asszony!
Ismeretes, hogy 2015 június végén lemondott Hunya pol-

gármestere, Petényi Szilárdné, Mándoki Anikó.
Évtizedekkel ezelőtt érkezett férjével a faluba. 
A becsületes munka, helytállás, az emberség hunyaivá tette 

mindkettőjüket.
Anikó asszony sokáig pedagógusként, iskolaigazgatóként 

szolgálta a települést.
A köz bizalmát kiérdemelve, 2006-ban polgármesterré vá-

lasztotta a falu.
Azóta töretlen sikerrel, energiával és lelkesedéssel dolgozott.
Munkájára felfi gyeltek máshonnan is. Hunyát többször min-

tafalunak tekintették hivatalos helyeken. Babák Mihály szarvasi 
polgármester egyszer azt monda, hogy „Petényiné luxus Hu-
nyának polgármesternek”. Pedig a kis faluban élőknek talán na-
gyobb szüksége van támaszra, mint a városban élőknek.

Öröm volt látni, hogy a munkanélkülieket is hogy foglalkoz-
tatta.

Polgármester asszony kicsiből is tudott eredményeket fel-
mutatni. Sokszor jártak nálam olyan személyek, akik korábban 
sose jártak Hunyán, még külföldiek is. Mindenkit megfogott 
a falu tisztasága, rendezettsége. Természetesen ehhez kellett a 
hunyai nép igényessége, szorgalma, együttműködése is.

Az építő-szépítő munka mellett törődött az emberek szemé-
lyes sorsával, helyzetével, problémáival is. 

Köszönjük, Kedves Polgármester Asszony a faluért végzett 
több évtizedes munkádat! Utolsó nyilvános megjelenéseden, a 
hunyai búcsún ugyan már megköszöntem tevékenységed, de a 
szó elszáll, írás megmarad az utókornak is, úgymint a munkád 
is.

Köszönöm a falu nevében, amit az emberekért tettél. Kívá-
nom, kívánjuk, hogy sok örömöd teljék szeretett családodban, 
Isten adjon Neked egészségben, áldásban gazdag hosszú éveket!

Iványi László
hunyai plébános

Másrészt az ott elhaladó országút vándorai és a csárda vendégei 
szintén megállhattak egy kicsit, hogy lelkileg felfrissülhessenek. Ezt 
a küldetést a kereszt 1765-től közel száz éven át töltötte be.

A második eszme: Ha Krisztushoz fordulunk, ő még a legkilá-
tástalanabb helyzetben is segíteni fog.

1863-ban soha nem látott aszály sújtotta Endrődöt, a falu az 
éhhalál szélére került. A keresztállítók egyik leszármazottjának, 
bizonyos Tímár Jánosnak ekkor Hunyán, a berényi út mellett volt 
a földje és tanyája. A családot nagy veszély fenyegette, mert ha a 
szárazság elviszi a termést, akkor ők is könnyen éhen halnak. Mi-
vel ebben a helyzetben a földről nem kaphatott segítséget, ezért az 
égiekhez fordult. Engedélyt kért és kapott, hogy a keresztet Simáról 
Hunyára hozhassa, hogy az vigyázzon a termésre. A kereszt újra 
szentelése 1863 június 24-én történt Schiefner Ede endrődi plébá-
nos által. Az ünnepélyen mintegy 600 ember vett részt, akiket a csa-
lád ott meg is vendégelt, a szegénység ellenére még ökröt is sütöttek 
az alkalomra. Mai fejjel gondolhatnánk, hogy ez bolond, az éhhalál 
szélén még ökröt süttet és 600 emberre pazarolja maradék élelmét. 
Tímár János nem volt bolond. Tímár János mindent egyre tett fel, 
és a legkilátástalanabb helyzetben is Krisztushoz fordult. És Krisz-
tus segített! A termés megmaradt, sőt a körülményekhez képest 
jól is adta! Ez bizony csoda! Mások még az elvetett mennyiséget 
sem kapták vissza, őneki mégis jól adta. Itt meg kell még jegyez-
nem, hogy a kereszt új helyén a középkorban minden bizonnyal 
egy templom állt, így eleve szent helyre került. Hogy erről Tímárék 
tudtak-e vagy sem, rejtély. A kereszt és a korpusz története az első 
világháború után ketté vált. 1917/18 környékén id. Tímár Péter Pál 
a fakeresztet, egy új, öntöttvas keresztre cserélte, hálából azért, hogy 
fi a, ifj . Tímár Péter Pál, még ha vakon is, de élve hazakerült a világ-
háborúból. Ez az öntöttvas kereszt azóta is azon a helyen áll. A régi 
kereszt táblája az újra került, a korpuszt azonban nem használták 
fel újra, hanem a tanya elejére, a széldeszkára szögelték, mintegy 
mementóul. Pár évtized múlva pedig onnan is lekerült, és a padlás-
ra vitték. Itt már semmire nem használták, csak a Pintér gyerekek 
ha a padláson játszottak, ezzel ijesztgették egymást. A Vaskrisztus 
látszólag az enyészet útjára lépett... de ez az út csak 2015-ig tartott.

És itt jön a harmadik eszme: Ez a kereszt az összefogás keresztje.
2013 őszén a Tímár család egyik leszármazottjával, Pintér Bá-

lintné Tímár Jolán nénivel beszélgettünk a keresztről. Egyszer csak 
úgy mellékesen megemlíti, hogy az eredeti bádog még megvan a ta-
nya padlásán. Én szabályszerűen lefagytam, és meglepődve néztem 
rá, hisz tudtam, hogy ez akkor egy több, mint 200 éves egyedülálló 
emlék. Már ott megfogalmazódott bennünk, hogy ezt újra kell ál-
lítani, mert ilyen régi Vaskrisztus nincs még egy a megyében, sőt 
talán az egész Alföldön. 

Az első lépések 2014 végén kezdődtek meg, ekkor kezdemé-
nyeztük a Krisztus újraállítását. Az egyházközségi képviselőtestület 
egyhangúlag egyetértett a tervvel, így megindult a kivitelezés elő-
készítése. Sok egyeztetés, egyezkedés után úgy döntöttünk, hogy a 
kereszt legalkalmasabb helye itt, a plébánia előtt lesz.

2015 júniusában az úrnapi szentmise után Iványi László plé-
bánosunk az asztalra csapott, hogy márpedig itt a búcsúra állni 
fog a kereszt. Az események itt felgyorsultak. Dr. Szonda István 
etnográfus, népi iparművész elvállalta a Vaskrisztus újrafestését, 
és a keresztfa megtervezését. Kiszely Imre világi elnök felajánlot-
ta a szükséges akácfát, és megszervezte annak méretre vágását, 
végleges kialakítását. Szilágyi András faipari vállalkozó és csapata 
az összeállítást és a bevasalást, polgármester asszony jóvoltából a 
közmunkaprogram lelkes résztvevői pedig a betonozást végezték 
el, ez utóbbihoz a hozzávalókat is az önkormányzat biztosította. 
A kereszt véglegesen tegnap készült el. Ez a kereszt ténylegesen az 
összefogás keresztje, hisz minden közreműködő szívvel-lélekkel és 
ingyen végezte munkáját.

Itt szeretném megköszönni minden közreműködő segítségét 
azzal, hogy felsorolom nevüket:

- a család részéről Pintér Bálintné Tímár Jolán, Tímár László, 
Pintér Géza és Pintér Aurél

- az egyházközség részéről Iványi László egyházi elnök, Kiszely 
Imre világi elnök és Soczó Géza hitoktató

- a kivitelező munkálatok terén: Dr. Szonda István, Szilágyi 

András és csapata, Petényi Szilárdné polgármester asszony és a köz-
munkások: Nagy Zoltán, Dávid Vendel, Tóth Máté, Hanyecz Csaba, 
Sinkovicz György, Huszka Mihály és Gáspár József

Tehát ha össze akarjuk foglalni a lényeget, akkor a kereszt üze-
nete: az időtálló, örök érvényű értékeket meg kell őrizni és haszno-
sítanunk kell életünkben!

És mik is ezek az örök érvényű értékek, eszmék?
- Krisztus vigaszt és reményt ad az élet minden bajában.
- Ha Krisztushoz fordulunk, ő még a legkilátástalanabb helyzet-

ben is segíteni fog.
- Ha összefogunk, akkor bármire képesek vagyunk.
Amen.
Ezt követően Iványi László kanonok-plébános megszentelte a 

keresztet.
Kegyelmi pillanatokat élhettünk át, melyek örökre lelkünkbe 

ivódtak.
Hegedűs Bence

Iványi László plébános köszönetet mond Petényi Szilárdné polgármesternek 
a templombúcsún

Keresztszentelés Hunyán
- folytatás a címlapról -
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról

Egyházi személyi változások
Kiss-Rigó László megyéspüspök az alábbi személyi változá-

sokról döntött a Szeged-Csanádi Egyházmegyében augusztus 3-i 
hatállyal:

Dr. Laurinyecz Mihály Budapesten, a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetemen folytatja tudományos munkásságát.

Kinevezések:

Orosháza, Jézus Szíve-plébánia: Iványi László esperes-
plébános;

Dévaványa, Szent Anna-plébánia: Szabó Zoltán Jenő plébá-
nos;

Kétsoprony, Szent István Király-plébánia: Arany Gábor plé-
bániai kormányzó; Mindszent, Mindenszentek-plébá-
nia: Salamon László plébános;

Nagyszénás, Nagyboldogasszony-plébánia: Perlaki György 
plébános;

Újkígyós, Szűz Mária Szent Neve-plébánia: Ilyés Zsolt plé-
bános;

Csongrád, Nagyboldogasszony-plébánia: Bilibok György 
káplán.

Nyugállományba helyezés:

Horváth Sándor (eddigi dévaványai plébános)

Oldallagos ellátás:     

Szeged-Tápé – a Szent Mihály-plébániát a szeged-petőfi telepi 
Jézus Szíve-plébánia látja el; 

Hunya – Szent László király-plébániát a gyomaendrődi 
Szent Imre-plébánia látja el.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„LÉLEKKEL A KÖRÖSÖK MENTÉN” 

- TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK GYOMAENDRŐDÖN
A VALLÁS ÉS A KÖRÖS ÖKOLÓGIÁJA TÜKRÉBEN

DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007

A Dél-alföldi Operatív Program keretében Gyomaendrődön 
átadásra kerül a „Lélekkel a Körösök mentén – turisztikai fej-
lesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében” c. projekthez 
kapcsolódóan valamennyi projektelem. A projekt összköltsége 
459.191.080,- forint, amely 100%-os európai uniós támogatás-
sal valósult meg. Az európai uniós támogatás eredményeként 
Gyomaendrőd egyedülálló természeti és kulturális értékeinek 
kihasználásával, a zarándok turizmus hagyományteremtésével, 
az ökoturizmus bevonásával egy átfogó komplex turisztikai fej-
lesztés nem csak a város turisztikai fejlődését indítja meg, ha-
nem hosszútávon a gazdasági fellendülését is megalapozhatja.

Befejeződtek a program- és élményelemek kivitelezési mun-
kálatai és most a közönség, az ide érkező turisták számára is 
megismerhetővé válik.

A vallási turizmus fejlesztés részeként a Szent Antal Zarán-
dokház az Endrődi Népház udvarán található elhagyatott épület 
átalakítása után 21 fő elszállásolására alkalmas. Gyomaendrőd-
ről 2012-ben első alkalommal indult a Szent László zarándoklat 
Nagyváradra a Körösök gátjain. A több országon átívelő zarán-
doklat Zágrábból indul és Nagyváradig tart. A zarándokút egyik 
állomása a Gyomaendrődön megvalósult zarándok szálláshely, 
amely jól felszerelt mosdókkal, ebédlővel kialakított pihenőhely. 
Az épületben egy imaszoba is kialakításra került. A szálláshely-
hez kapcsolódik a Szent Antal Kenyérsütőház eredeti állapotá-
ban történt helyreállítása. A Szent Antal kenyerének sütőháza 
olyan kulturális emlék, amely a régiónkban is egyedi.

A Hantoskerti-holtágon az Erzsébet ligetet a városközponttal 
összekötő Sóhajok híd helyén egy újonnan épített fahíd készült 
el a gyalogosok és kerékpárosok számára, mely nyitott galériája 
révén része a tanösvénynek. Itt a holtág partján épült meg sza-
badidő- és kulturális park, amely egyben az Erzsébet ligeti tan-
ösvény kiindulópontja is. A híd másik oldalán az Erzsébet liget-
ben a Liget Fürdő szomszédságában valósult meg a tanösvény 
és 15m magas kilátó, amelyen egy panorámateleszkóp fokozza 
az élményszerzést. A sétaút fent a lombkoronák magasságában 
olyan ökoturisztikai látványosság, amely a régióban egyedi és 
különleges, és amely interaktív szemléltető eszközökkel mutatja 
be a természet értékeit.

Ökoturisztikai célú fejlesztésként a pályázati program során 
a gyomai városrészben a Jókai utcában a volt általános iskola 
épületben került kialakításra a Körös Látogatóközpont, ahol a 
fő téma a víz: „Az esőcsepptől a Körösig” témakörben kiállítás 
keretében került bemutatásra a víz szerepe az ember életében. 
Az épület udvarán biopiac található, ahol a helyi kistermelők, 
kézművesek árui vásárolhatók meg. A gyermekek kellemes idő-
töltését az udvaron játszótér biztosítja. A fedett szabadtéri szín-
pad kisebb ismeretterjesztő, szórakoztató rendezvényeknek is 
helyet biztosít.

A projekt másik attrakciója a Bárka Látogatóközpont. Az új 
építésű bemutatóközpont az endrődi részen, a Templom - zugi 
holtág partján kapott helyet. A Körös halászati hagyományainak 
bemutatása mellett a látogatók a modern ismeretátadás eszkö-
zeivel élményszerűen sajátíthatják el az ökológiai gondolkodást, 
kiemelt fi gyelmet fordítva a környezetvédelem és a természetvé-
delem fontosságára. A látogatóközpont udvarán kialakított ke-
rengőben szabadtéri kiállításon bemutatható az ősi halász élet, 
de a mai kor igényeire épülő horgászat is, valamint gasztronó-
miai sarok is helyet kapott. Mindkét épület a beépített megújuló 
energiáknak köszönhetően hozzájárul a fenntartható turizmus 
kialakításához.

A létesítmények a nagyközönség, a turisták számára 2015. 
augusztus 1-től látogathatók.

A projektről bővebb információt a www.gyomaendre.hu ol-
dalon olvashatnak.

MEGHÍVÓ

2015. augusztus 15-én szombaton 19 órai kezdettel a hunyai 
Művelődési Otthonban

EGYHÁZKÖZSÉGI VACSORA
lesz, melyre mindenkit 

szeretettel hívunk és várunk.

Vacsora: birkapörkölt
Jegyek kaphatók a hunyai plébánián és a hunyai boltokban.

Tombolatárgyakat köszönettel fogadunk!
(Evőeszközt, tányért hozzunk magunkkal, 

italról mindenki maga gondoskodjon!)
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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

Szabó Emma, Milike ta-
nító néninek 88 év adatott 
meg. 

Székelyhídon született 
1926. április 2-án. Szülei 
Hajdúböszörmény mellett 
tanítottak ekkor, édesanyja 
a szülés idejére tért vissza 
szülőföldjére, az akkor már 
Romániához tartozó város-
kába.

Milike néni mindig büsz-
ke volt családi gyökereire: 
édesanyja érmelléki kán-
tortanítók, édesapja hajdúk 
és debreceni cívis polgárok 

leszármazottja. Kisgyermekkorát Hajdúböszörmény mellett, 
Bodaszőlőn töltötte, ahol a szülei tanítottak.

Erről így emlékezett korábban: „Mivel édesapám 120 gye-
reket tanított egyszerre, én közben az 5. és 6. osztály anyagát 
is megtanultam. Sőt, mint amolyan segédtanító, besegítettem 
neki az 1. és 2. osztályban. Még tanmenetet is csináltam.” 

A család Emma és Anna lányaik polgári iskolai és gimnáziu-
mi taníttatása miatt Hajdúböszörménybe költözött. 1940-ben 
„hazaköltöztek” Nagyváradra, ahol Milike néni tanítóképzős-
ként a visszacsatolt területek mellúszóbajnoka lett. Édesapja 
3 gyerekes apaként megjárta a Don-kanyart, majd az egész 
család Pesten a körbezárást. 

Milike néni Debrecenben diplomázott, majd szüleivel a kö-
zeli Nagycserén tanított. Felvették ugyan Budapestre a Test-
nevelési Főiskolára, de szülei az ott elvárt élelmiszereket nem 
tudták volna küldeni, hiszen mindenük Nagyváradon maradt.  
Így 1948-ben boldogan jelentkezett Budára egy 
sporttáborba, ahol megismerte későbbi férjét, a Sá-
rospatakon végzett Ricsei Balázst. 1950-ben háza-
sodtak össze, majd Debrecenben tanítottak, itt szü-
letett Anikó lányuk. Az idegen nyelveket tanuló, 
minden iránt érdeklődő férje elvállalta Hajdúnáná-
son a Fiúiskola igazgatói állását, 1953-ban itt szü-
letett második leánya, Edit. Férjét 1957 elején az 
értelmiségi szervezkedésben való részvétel vádjá-
val letartóztatták, koncepciós perbe fogták, s emi-
att a családnak Hajdú megyét el kellett hagynia. 
Endrődre azért kerültek, mert Dienes Izra endrődi 
tanítónak hasonló okok miatt Békés megyét kellett 
elhagynia. Hét évig a Hídfő utcában egy kuláknak 
kikiáltott családnál laktak, Varjú Ferencéknél, akik 
unokájukként szerették a lányokat. 

Milike néni Endrődön a nagyváradi képzőből 
több ismerősre is lelt. Amikor az internáló tábo-
rokban férjét látogatta, Tankóné Szabó Irma taní-

Ricsei Balázsné Szabó Emma

(1926-2014)

tónő és Urbán Jutka 
óvónő vigyázott a 
lányokra. Balázs bá-
csi 1962 őszétől áll-
hatott újra a diákok 
elé. Így lettek végül 
endrődiek.

1964-ben a 
Mirhóra költöztek, 
ahol Paróczai Ger-
gely bácsival és 
Kalmár Katica né-
nivel nagyon szép 
éveket töltöttek, a 
kertet kis paradi-
csommá varázsol-
ták. Tankóéknál 
Ernő bácsi, itt Gréci 
h a z a l á t o g a t á s a 
mindig ünnep volt 
nagy beszélgeté-
sekkel.

 
Milike néni von-

zódott a nehéz fel-
adatokhoz, szívesen 
vállalta az elsősök oktatását.  A 60-as évek elején 2 év alatt 
megtanított olvasni és írni egy diszlexiás kislányt. Ezért ka-
pott lehetőséget, hogy a kisegítő osztályban tanítson. Az ő 
véleménye szerint a kis létszámú csoportokban lehet inkább 
mindenkinek sikerélménye, hiszen a sérült gyerekek életében 
is nagyon fontos a dicséret. Ez a mai pedagógiai nézetekben 
is vitatéma még. Húga, Gordosné Szabó Anna segítségével 
vizsgálatainak eredményeit felhasználta a Gyógypedagógiai 
Főiskola.

Munkáját 1974-ben az oktatásügy kiváló dolgozója cím-
mel ismerték el. 1982-ben lett nyugdíjas.

Anikó 4 leány, Edit 1 fiú és 1 lány unokával ajándékozta 
meg, s 5 dédunokáját még láthatott.

 
1998-ban Balázs bácsi agyi infarktusban meghalt. Azóta 

egyedül élt a Csókási zugban épített házukban. Tavaly nyáron 
még elvittem neki a meghívót a 45 éves találkozónkra, de már 
nem vállalta a részvételt. Az utóbbi időben nagyon elgyen-
gült, ezért lányához Zuglóba került, majd kórházba, ahol az 
elmúlt évben Erzsébet-napkor, édesanyja neve napján meg-
halt. Kívánságának megfelelően december 13-án a Fiumei úti 
Emlékkert szóró parcellájában református vallása szerint bú-
csúzott el tőle a család.

Milike néni alapozta meg későbbi tanulmányainkat. Ő taní-
tott meg minket írni és olvasni.

Hálával gondolunk a Nagylány iskolában együtt töltött első 
iskolás évünkre és búcsúzunk minden tanítványa nevében.

Emlékét megőrizzük.
Nyugodjon békében!

Giricz László – egykori tanítvány (1961-1962)

Debrecen - 1954
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AUGUSZTUSI MISEREND
A bekövetkezett személyi változások miatt augusztus 3-tól:

Endrőd: 
vasárnap 9 óra

hétköznap reggelente fél 8 óra (csüt. kivételével)

Gyoma: 
vasárnap 18 óra (télen 16 óra)

Hétköznap: péntek 17 óra

Hunya: 
vasárnap: 11 óra

hétköznap: kedd és szombat 18 óra

A második vatikáni zsinatot követő, 1969-es évekbeli naptárre-
formig augusztus utolsó vasárnapján ülte a Katolikus Egyház Szűz 
Mária szeplőtelen Szívének ünnepét, és ezzel az egész hónap Mária 
Szíve tiszteletének lett szentelve. Bár a naptárreformkor az ünnep 
átkerült júniusra, a Jézus Szíve ünnepét követő szombatra, a népi 
imádságos hagyomány máig Mária Szíve hónapjaként tartja szá-
mon augusztust, sok helyen naponta imádkozva ebben a hónap-
ban a Mária Szíve litániát, és egyéb, a szeplőtelen szív tiszteletére 
végzett ájtatosságokat.

De hogyan is alakult ki ez a tisztelet egyházunkban? A Jézus 
szíve tisztelet barokk kori, XVII. századi megjelenésével szinte egy-
idejűleg felmerült, hogy nem csupán Jézus szívét kell tisztelnünk, 
hanem azt az anyai szívet is, mely alatt a Megváltó megfogant; azt a 
szívet, melybe belevésődtek Jézus szavai; mely aggódott a felnövek-
vő Jézusért, s mely megtört a keresztfa alatt... Szalézi Szent Ferenc, 
Svéd Szent Brigitta, Helft ai Szent Gertrúd, és Szent Mechtild voltak 
az apostolai a Mária szíve kultusznak, míg végül Eudes Szent János 
buzgólkodása eléri, hogy a Szentszék 1676-ban előbb az ágostonos 
és a kapucinus szerzetesrendre, majd az egész világegyházra kiter-
jeszti Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepét augusztus utolsó vasár-
napjára.

Az 1917-es Fatima-i (Portugália) Mária-jelenések, melynek so-
rán a Szent Szűz hónapokon át megjelent három pásztorgyermek-
nek, Francesconak, Luciának és Jácintának, szentesítik a Mária szí-
ve tiszteletet, hisz a jelenések során Szűz Mária arra kéri a világot, 
hogy imádkozzák rendszeresen a rózsafűzért, minden hónap 13-ik 
napján tartsanak engesztelő imaórákat a Szeplőtelen Szív tiszteleté-
re, a pápa ajánlja fel az egész világot, de különösen Oroszországot 
Mária szíve oltalmába, és a hónap első szombatján végzett szent-
gyónásokat és szentáldozásokat a hívek ajánlják Mária szíve tisz-
teletére.

Az 1940-es évek újabb előrelépést hoztak a Mária Szíve tisztelet 
elterjedésében, amikor a magyar népünkből származó Kovacsics 
Mária Natália nővér (1901-1992) magán-kinyilatkoztatásai so-
rán az Úr Jézus 33 ígéretet fűzött a Mária Szíve tiszteletére végzett 
kilenc első szombati ájtatossághoz. (A 33 ígéret alább olvasható!) 
Népünk lánglelkű apostola, Mindszenty József bíboros hercegprí-
más elismerte és szorgalmazta Natália nővér magán-kinyilatkozta-
tásainak valósságát, s ezzel mi is bátorítást nyerünk, hogy a Jézus 
Szíve tisztelet mellett különösen most, augusztus hónapban gyer-
meki tisztelettel vegyük körül imádságainkkal Mária anyai Szívét, 
s imádkozzuk gyakran a sok búcsúval ellátott fohászt: „Szűz Mária 
szeplőtelen Szíve, légy a mi menedékünk!” Amen.

A Natália nővérnek tett, a Mária-Szíve tisztelethez fűzött 33 ígé-
ret:  

1. 1.„Mindazt, amit Anyám Szíve által kérnek – feltéve, hogy 
a kérések megegyeznek Isten végzésével – megadom nekik még a 
kilenced idején, ha ezt Tőlem bizalommal kérik.

2. Minden körülmények között érezni fogják Anyám külön-
leges segítségét és áldását.

3. Béke, egyetértés és szeretet fog uralkodni lelkükben és 
családjukban.

4. A családokat megóvom a botrányoktól, a csalódásoktól és 
az igazságtalanságoktól.

5. A házastársak együtt maradnak, és az eltávozottak vissza-
térnek családjukhoz.

6. A családtagok meg fogják egymást érteni és mindvégig 
állhatatosak maradnak a hitben.

7. A gyermekeket váró anyák Anyám különös oltalmát ta-
pasztalják, és mindazt elnyerik, amit maguknak és gyermeküknek 
kérnek.

8. A szegények lakáshoz és táplálékhoz jutnak.
9. Elvezetem őket az imádság és a szenvedés szeretetére, 

megtanulják szeretni Istent, felebarátjukat és ellenségeiket.
10. A bűnösök különösebb akadá1yok nélkül megtérnek, ak-

kor is, ha más végzi el helyettük a kilencedet.
11. A bűnösök nem fognak visszaesni előző bűneikbe, s nem-

csak bűneik bocsánatát nyerik el, hanem a tökéletes bánat és szere-
tet által a keresztségi ártatlanságot is.

12. Akik ezt a kilencedet a keresztségi ártatlanságban végzik, 
ezután nem fogják Szívemet egészen halálukig egyetlen súlyos bűn-
nel sem megbántani. (Különösen áll ez a gyermekekre!)

13. Az őszintén megtérő nemcsak a kárhozattól, hanem a tisz-
títótűztől is megmenekül.

14. A lanyhák elhagyják tespedésüket, buzgóságukban kitar-
tók lesznek, és rövid idő alatt nagy tökéletességre és szentségre jut-
nak.

15. Ha a szülők, vagy valamely családtag végzi el az első-
szombati kilencedet, nem kárhozik el senki a gyermekek és a csa-
ládtagok közül.

16. A fi atalok közül sokan megkapják a papi, vagy szerzetesi 
életre szóló hivatást.

17. A hitetlenek hitre jutnak, az eltévelyedettek 

Augusztus: Mária Szíve 
hónapja

AUGUSZTUSI ÜNNEPEK
  1. szombat:  Ligouri Szent Alfonz püspök, egyháztanító
  2. vasárnap:  Évközi 18. vasárnap
  4. kedd:   Vianney Szent János áldozópap
  5. szerda:  Havas Boldogasszony
  6. csütörtök:  Urunk színeváltozása
  7. péntek:  Szent II. Szixtus pápa és társai vértanúk
  8. szombat:  Szent Domonkos áldozópap
  9. vasárnap:  Évközi 19. vasárnap
10. hétfő:  Szent Lőrinc diakónus, vértanú
11. kedd:  Szent Klára szűz
12. szerda:  Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő
13. csütörtök:  Boldog XI. Ince pápa
14. péntek:  Szent Maximilian Kolbe áldozópap, vértanú
15. szombat:  Nagyboldogasszony
16. vasárnap:  Évközi 20. vasárnap
18. kedd:  Eudes Szent János áldozópap
19. szerda:  Szent Bernát apát és egyháztanító
20. csütörtök:  Szt. István király, Magyarország fővédőszentje
21. péntek:  Szent X. Piusz pápa
22. szombat:  Boldogságos Szűz Mária királynő
23. vasárnap:  Évközi 21. vasárnap
24. hétfő:  Szent Bertalan apostol
25. kedd:  Szent Lajos és Kalazanci Szent József
27. csütörtök:  Szent Mónika
28. péntek:  Szent Ágoston püspök, egyháztanító
29. szombat:  Keresztelő Szent János vértanúsága
30. vasárnap:  Évközi 22. vasárnap



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza

VÁROSUNK2015. augusztus 7

969 körül született Esztergomban. 
Valószínűleg Szent Adalbert keresz-
telte meg. 

Asztrik szerzetessel kérte II. Szil-
veszter pápától jogainak megerősí-
tését és a teljhatalmat. 1000-ben 
Magyarország királyává koronázták. 
Boldog Gizella lett a felesége. Fiával, 
Szent Imrével ők hárman a magyar 
családok számára mutattak követen-
dő példát.

Igazságos, békeszerető és szent 
életű király volt. Keményen megköve-
telte a pogány hagyományok elhagyá-
sát. Tíz püspökséget alapított és több 
kolostort. Támogatta az egyház éle-
tét. Élete végén súlyos betegségekkel 
küzdött. Merénylettel is megpróbál-
tak életére törni. Reménytelenségé-

ben Máriának ajánlotta fel koronáját 
és az országot. 

1038. augusztus 15-én halt meg. 
Székesfehérvárott temették el ab-
ban a Nagyboldogasszony székesegy-
házban, amit ő építtetett. 1083. au-
gusztus 20-án ebben a templomban 
avatta pápai engedéllyel Szent László 
szentté. Szent Jobbját később talál-
ták meg. Évente ezt a becses erek-
lyét ezen a napon ünnepélyes körme-
netben viszi a magyar egyház a világ 
színe elé. Szent István Magyarország 
fővédőszentje.

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

Fotó: Iványi László)

SZENT ISTVÁN KIRÁLY
ünnepe: augusztus 20.

visszatérnek az Egyházba.
18. A papok és szerzetesek hűségesek 

maradnak hivatásukhoz, a hűtlenek elnye-
rik a bűnbánat és visszatérés lehetőségének 
kegyelmét.

19. A szülők és az elöljárók nemcsak 
lelki, hanem anyagi gondjaikban is segítsé-
get kapnak.

20. A test megszabadul a világ és a sá-
tán kísértéseitől.

21. A kevélyek alázatosak, az indula-
tosak egymást szeretőkké lesznek.

22. A buzgó lelkek megtapasztalják az 
ima és az áldozat édességét; nyugtalanság, 
kétségek, aggályok nem gyötrik őket soha-
sem.

23. A haldoklók halálküzdelem és a 
sátán támadása nélkül fognak távozni, a 
hirtelen és készületlen haláltól megmene-
külnek.

24. A haldoklók oly nagy vágyat érez-
nek az örök élet után, hogy magukat akara-
tomnak megadva Anyám karjai közt távoz-
nak a földi életből.

25. Az ítéletnél ugyanők Anyám külö-
nös oltalmát fogják tapasztalni.

26. Megkapják a kegyelmet, hogy az 
Én szenvedésem és Anyámé iránt részvétet 
és szeretet érezzenek.

27. A tökéletességre törekvők kivált-
ságképpen elnyerik Anyám fő erényeit: az 
alázatosságot, a tisztaságot és a szeretetet.

28. Bizonyos külső és belső öröm és 
béke fogja őket kísérni egész életükben, 
mind egészséges, mind beteg állapotukban.

29. A papok elnyerik azt a kegyel-
met, hogy minden nehézség nélkül az Én 

Anyám jelenlétében éljenek.
30. Azok, akik a Velem való egyesü-

lésben előrehaladtak, megkapják a kegyel-
met, hogy ezt az egyesülést át is éljék. Tud-
ni fogják, mit jelent ez: már nem ők élnek, 
hanem Én élek bennük. Vagyis: szívükkel 
Én szeretek, lelkükkel Én imádkozom, 
nyelvükkel Én beszélek, egész lényükkel Én 
szolgálok. Át fogják élni, hogy ami jó, ami 
szép, ami szent, ami alázat, ami szelídség, 
engedelmesség, érték, ami csodálatos van 
bennük, az Én vagyok. Én, a mindenható, 
végtelen, egyetlen Úr, egyetlen Isten, egyet-
len Szeretet.

31. Azok lelke, 
akik ezt a kilencedet 
végzik, mint fehér 
liliomok ragyognak 
Anyám Szeplőtelen 
Szíve körül az örök-
kévalóságban.

32. Én, az isteni 
Bárány, Atyámban és 
a Szentlélekkel egy-
ségben mindörökké 
örvendezem e lel-
keket látván, akik 
Anyám Szeplőtelen 
Szíve által eljutnak az 
örök dicsőségbe.

33. A papi lel-
kek a hit szerinti élet-
ben és az erényekben 
mindig előbbre jut-
nak.

A Szűzanyának, 

mint a világ Királynőjének ünnepélyes, 
nagy ígérete:

„Minden hónap első szombatján a po-
kol kapui bezárulnak. E napon senki nem 
kárhozik el. Kinyílnak a tisztítóhely kapui, 
sokan jutnak be a mennybe. Ezt Fiam ir-
galmas szeretete ajándékozta Nekem, hogy 
megjutalmazza azokat, akik tisztelik Szep-
lőtelen Szívemet.”

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, légy a 
mi menedékünk!

Czank Gábor plébános

Mária Szíve - endrődi hímzés
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GYOMAENDRŐDI KRÓNIKA - Civil sarok - 
Iványi István …junior 

A Szent Gellért Általános Iskola, Gimná-
zium és Kollégium nyolcadikosainak június 
végi ballagására kaptam meghívót az igaz-
gató úrtól s a tantestülettől.  Nem is nagyon 
olvastam el előre a ballagó diákok névsorát, 
így meglepődve futottam össze vele és szü-
leivel a nevezetes napon az iskola épületébe 
érkezéskor. Hamar kiderült, ő is ballag.

A ballagás, mint minden ballagás, ter-
mészetesen szépen lezajlott, a meghatott szü-
lők, vendégek részvétele mellett elbúcsúztak 
a diákok. A legkiválóbbak különböző jutal-
makat vehettek át az igazgató úrtól. Iványi 
István nyolcadikos végzős tanuló emlékpla-
kettet kapott templomi szolgálatáért és kivá-
ló közösségi munkájáért.

Pisti - ahogy sokan nevezik – számtalan 
helyi egyházi rendezvényen szerepelt, mi-
nistrált az utóbbi pár évben, s a civil kezde-
ményezésre szervezett ünnepi megemlékezé-
seken is - mint legutóbb az üldözött gazdák 
emléknapján - lelkesen viszi a keresztet a ki-
vonuláskor, vagy énekel. Egyre többen dicsé-
rik szép felolvasásaiért, egyedi tehetségéért.

Pár héttel később szülei öregszőlői házá-
ban beszélgetünk.

- Mit lehet rólad tudni, mióta minist-
rálsz, s hogyan kezdődött aktív hitéleted?

2000. szeptember 22-én születtem 
és később innen ebből a családi házból 
jártam az öregszőlői óvodába. Iskolá-
ba kezdetektől a Szent Gellértbe jártam, 
szüleim oda írattak be. Szerencsére van 
buszjárat, így nem okozott gondot a tá-
volság, a bejárás. 

Az iskolában, amikor elsős voltam, 
még volt szentmise az iskola kápolnájá-
ban, így vasárnaponként Iványi László 
atya vezetésével végeztünk szertartást.

Sokat köszönhetek Soczó Géza bácsi 
és Varju Marianna hittanároknak, akik 
szinte fogták a kezem, mutatták az utat, 
csiszolták egyéniségem alakulását.

Harmadikos-negyedikes koromtól 
pedig már a Szent Imre Templomban ve-
szek részt az istentiszteleteken, ministrá-
lok most már Czank Gábor atya útmuta-
tása szerint. Aki már rám bízott litániát, 
vecsernyét, keresztutat. Sokat tanulok 
tőle, s azt szeretem.

- Mi a kedvenc tantárgyad, érdeklődési 
köröd?

Történelem és irodalom.
Szeretnék sokat tanulni, tudni, ezért 

sokat olvasok főleg történelmi, egyház-
történeti s irodalmi műveket. A törté-
nelem mellett a verseket is szeretem. 
Irodalmi színpadi foglalkozásokon is sze-
repeltem az iskolában.  Polányi Éva tanár 
néni sokat foglalkozott velünk, versenye-
ken is részt vettünk.

- Hallom németül is tanulsz, hogy állsz 
a nyelvekkel, melyek nélkülözhetetlenek a 
mai világban, az új Európában az érvénye-
sülésben?

Németül, angolul s olaszul szeret-
nék megtanulni. 
Az iskolai német 
mellett év eleje óta 
olaszul is tanulok 
autodidakta módon 
önszorgalomból. 
Nagyon tetszik ez a 
nyelv. Én megtanu-
lom a szavakat, anya 
pedig kikérdezi. A 
Don Matteo népsze-
rű sorozatot olaszul 
nézem eredetiben a 
RAI olasz televízió 
adóján. 

- Hogy állsz a sporttal, testedzéssel? 

Testnevelés órán focizunk, kosárlab-
dázunk, ez elegendő nekem. Külön sport-
ra nem járok, a kertben szeretek dolgozni, 
tenni-venni. Ha igényem van rá, mozgok 
eleget, a hunyai zarándoktúrán is legyalo-
goltam tizenhét kilométert… - teszi hoz-
zá mosolyogva.

- Végül melyek a távolabbi tervek, kiala-
kult már, mi szeretnél lenni?

Ősztől a Szent Gellért Iskola gimná-
ziumi egységében folytatom a tanulást. 
Ténylegesen a kilencedik osztályba fogok 
járni. Néhány gimnáziumi tanár már ta-
nított bennünket nyolcadikban is, így 
nem lesz teljesen ismeretlen az új kör-
nyezet. Ezeket az éveket is felhasználom 
a ministrálásra s az egyházi, közösségi 
szolgálatra.

A következő négy év alatt majd az is 
kialakul milyen pályát szán nekem az Is-
ten, van még időm, addig is tanulok, kép-
zem magam.

A beszélgetés végén frissítőül még elkor-
tyolgattunk a szülőkkel együtt egy kis üdítő 
rózsalevet, mely valóban nagyon fi nom volt, 
tearózsából készült Czank Gábor atya re-
ceptje szerint.

Gyomaendrőd mindig is gazdag volt ta-
lentumokban, sok tehetséges, sikeres embert 
adott már az országnak, akik öregbítik a vá-
ros hírnevét.

Kívánom, idővel Pisti is legyen egyike 
ezen sikeres embereknek mindnyájunk örö-
mére.

Dr. Varju László

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

Csillagfényes éjszakában…

Csillagfények tengerében
az égbolt fényből szőtt palástja
világít, utat mutat az éjben,
szikrázóan szétterül a tájra…

Hideg az éj, fényes a telihold.
Borzongva bújik a felhők mögé.
Bújócskázik, játszva gondot old,
a csillagok fénykoszorút fonnak köré.

Egy szerelmespár andalogva sétál.
Nézik együtt a csillagos eget,
válasszunk közös csillagot tán’?
szól a fi ú, s a lány arcára csókot lehel…

Kiválasztják a Göncöl szekeret.
Kéz a kézben gyönyörködnek benne.
Sokáig mozdulatlan kémlelik az eget,
mintha az életük végső pillanata lenne…

Vecsés, 2013. augusztus 5.
Benke Mária
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Mióta az eszem 
tudom, fontos sze-
repe volt az életem-
ben a harangszó-
nak.

Bármerre járok, 
mindenhol beté-
rek a templomba, 
csendben körbejá-
rom, megcsodálom 
a művészeti alko-
tásokat, ha nincs 
mise turistaként, 
ilyenkor nem el-
sősorban vallásos 
érzületből, inkább 
g yönyör kö d öm , 
imádkozom, elmél-
kedem… Ha sze-
rencsém van, meg-
szólal a templom 
tornyában a harang 
is.

Minden templomtoronyban, vagy külön egy haranglábban la-
kik legalább egy harang, amit régebben a harangozó emberi erővel 
egy nagy kötél segítségével szólaltatott meg. A harang anyagától, 
súlyától, nagyságától függően más és más hangon szól, csodálatos, 
de nincs két egyforma harangszó. Ma már elektromosan vezérlik, 
beállítják a harangnyelv sebességét és aszerint időről időre haran-
goznak… Délidőben a Nándorfehérvári csata győzelmére emlékez-
ve szólnak a harangok, és bizonyára a mindenkori harangozásnak 
is megvannak a liturgiái, mint a miséknek a különböző vallások 
szerint… Nem néztem utána tudományos magyarázatoknak, csak 
az érzéseimet fogalmaztam meg…

Gyermekkoromban úgy tanított Édesanyám, hogy ha megszó-
lal a harang, akkor keresztet vetünk, ez a szokásom mind a mai 
napig megmaradt. 

Ha a szülőfalumba, Endrődre látogatok, és közeledünk, az első, 
amit észreveszek a Szent Imre-templom, ami több mint kétszáz 
éves, és magas tornyán csillog a kereszt, a harangjának hangját száz 
közül is megismerném, s hevesebben ver a szívem, ha meghallom, 
pedig már egy fél évszázada, hogy elkerültem a szülőhelyemről. 
Bevésődött az emlékezetembe, ami élénken él bennem. A harang 
legbelül, a lelkemben szól tovább. Másként harangoznak, ha esket-
nek, keresztelnek, temetnek, esetleg félre verik a harangot, tűz, ár-
víz miatt, más és más hangon szól az emberekhez a harang.

Minden vasárnap ünneplőbe öltözve az egész család ment a mi-
sére, a falu apraja-nagyja mindenhonnan, még a tanyavilágból is 
megtisztelte hite szerint, a heti pihenő napot egy mise erejéig. 

A mise előtt harangszó hívta a híveket a templomba. Jó volt lát-
ni, részesévé válni, ahogy csendben imakönyvvel a kezükben höm-
pölyögtek az ünneplőruhás emberek a templom felé. Majd megtelt 
a templom, elhalkult a harang és az orgona szólalt meg, a hívek 
áhítattal énekeltek, elkezdődött a szentbeszéd.

Emlékeimben ez oly felemelő érzés volt, hogy soha senki ki 
nem hagyta volna. A lelki atyánk prédikációját magunkkal vittük 
és a lelkünkben őriztük.

Mára már megváltozott a felgyorsult világ körülöttünk, de a 
gyermekkor emléke minden vasárnap visszaköszön, ha meghallom 
a harangszót, bárhol is vagyok, keresztet vetek és csendben elmon-
dok egy Miatyánkot.

Ilyenkor emlékezem, a gyermekkoromra, a szüleimre, az ösz-
szetartó családra, a kedves ismerősökre, szomszédokra, barátokra.

Ez az emlék nem fájdalmas, inkább kellemes érzés.
Ilyen, s ehhez hasonló gondolatok jutottak eszembe a harang-

szóról…
Vecsés, 2015. július 7.

Benke Mária

A harangszó Kedves Gyomaendrődi Fiatalok! Kedves Felnőttek!
Kedves Érdeklődők!

Néhány évi szünet után 2015 szeptemberétől újra indul a Bá-
thori István Gimnázium Dévaványai Tagintézményében – a 
dolgozók esti gimnáziumi oktatása.

Az elmúlt években több gyomaendrődi lakostárs is érdek-
lődött, hogy indul-e a Báthori István Gimnázium Dévaványai 
Tagintézményében a dolgozók esti gimnáziuma, ahová szívesen 
jönnének tanulni, érettségit szerezni.

Most itt a nagyszerű alkalom - a menetrend szerinti autóbusz 
közlekedés pedig lehetőséget ad a heti két délutáni oktatási na-
pon való részvételre. 

Az autóbuszok indulása: -  a Szabadság főtéri autóbusz-állo-
másról : 14.30 ill. 15.30

Érkezés Dévaványa autóbusz-állomásra: 14.50 ill. 15.50
Hazautazás : Dévaványa autóbusz-állomásról  - Gyomaend-

rődre : 20.10 – megérkezés : 20.30

Beiratkozás helye:  DÁMK - Ványai Ambrus Ált.Isk , 5510 
Dévaványa,Vörösmarty u. 6.

 Időpontok: 2015. július 22-23-án 15 - 17 óra között
                               augusztus 12-13-án 15 - 17 óra között
                               augusztus 24-27-én 15 - 17 óra között
                               szeptember 1-2-án 15 - 17 óra között

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a.) előző tanulmányait igazoló bizonyítvány illetve annak 

fénymásolata,
 b.) személyi igazolvány,
 c.) lakcímkártya,
 d.) TAJ kártya;
 
 Előzetes jelentkezés: E-mail: agoston.sandor1946@gmail.

com Mobil: 00-36-30/675-2492

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk esti gimnáziumi ok-
tatásunkra.

                                          Tisztelettel és üdvözlettel: 

Elek Katalin igazgató - Báthori István Gimnázium – Nyírlugos 
Dr. Ágoston Sándor - tagintézmény-vezető – Dévaványa

* Évfolyamot csak kellő számú jelentkezés esetén indítunk

Borús reggel…

Párás nagyon a levegő,
borús a rét s a legelő.
Pedig júliusi nyár van,
nincs hiány a forróságban…

Hosszú a szárazság, tikkadt minden,
 eső kellene, kiderül az ég, csapadék nincsen…
Az időjárás szélsőséges,
az ilyen nyár csak esetleges.

Merengek – milyen nyarak voltak régen,
mikor az esők szivárványt hoztak az égen.
A zápor meleg volt, utána derű
felfrissített mindent a csodás nedű.

Kár, hogy minden változik,
néha a derű is távozik…
Majd hirtelen kisüt a nap,
fénye melegít, jó érzéseket ad.

Milyen kevés kell az Embernek,
csak a jókedv, derű legyen meg!
A napsütés felszárítja a párát,
ma megint új, szép nap vár ránk.

Vecsés, 2009. június 28. - Benke Mária

Endrődi harangok



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Tisztelt Olvasó!
Endrőd sajátos lelkivilágát, gondolkodását meghatározták a 

különféle alkalmakon elénekelt dalok, nóták is. A 20. század 
első felében a polgárosodó falusi kultúrában a magyar nóta 
éneklése egyre nagyobb teret kapott. A népdalok mellé mű-
dalok és népies dalok, vagyis magyar nóták kerültek. A mély 
érzelmeket közvetítő dalok Endrődön is népszerűek voltak; 
lakodalmakban, családi ünnepeken, bálokban rendszeresen 
énekelték. Erre a dalkincsre figyelt fel a „száműzetésbe” jutott 
Bella János, aki a szülőföldhöz való kapcsolódásnak tekintette 
az Endrődön énekelt dalok összegyűjtését. Az ENDRŐDIEK 
ÉNEKELNEK I-III. című saját gondozásában megjelent füze-
tekben adta közre illusztrációival. 

Bella János képzőművész, költő az „elveszett paradicso-
mot” keresve alkotta meg életművét, melyet számos kiállításon 
és verseskötetben ismerhetett meg a közönség Magyarorszá-
gon és Németországban egyaránt. Ebből az 1980-as években 
összegyűjtött dalokból adunk közre néhányat, a korabeli kiad-
vány sajátos előszavával.

 „Több mint húsz éve gyűjtök már magnetofonon énekeket, 
dalokat endrődiektől. Számtalanszor állt már mikrofon előtt 
szülő, testvér, rokon szomszéd, ismerős. Mindegyikük eléne-
kelte azt, ami érzésvilágának vagy pillanatnyi hangulatának a 
legjobban megfelelt. Mindenféle irodalmi vagy zenei értékektől 
eltekintve gyűjtöttem csokorba ezeket, úgy mint ahogy tarka 
virágot szed a réten az ember- és mégis, e dalok hallgatása 
közben úgy érzem, hogy Szülőfalum lelkülete van jelen sok-sok 
színárnyalatban.

Hálás köszönetem azoknak, akik eddig is már közreműköd-
tek, és azoknak a kik a jövőben  is majd ajkaikat dalra nyitják, 
buzdításom Tompa Mihály költő szavaival szóljon: „Fiaim, csak 
énekeljetek!” (Bella János 1985. Backnang)

Endrődiek énekelnek Endrődi Bella János Gyűjtéséből

„Az endrődi templom ajtó nyitva van.
Az oltárra aranybetű írva van.
Az van írva: Nem szabad házasodni!
A legénynek katonának kell menni!

Katonának kell menni a legénynek, 
a gazdagnak épp úgy, mint a szegénynek,
de a gazdag győzi pénzzel, bankóval,
még a szegény siralommal, jajszóval.

A nagy-utcán végigmenni nem merek.
Még azt mondják megvernek a legények.
Gyertek ide gyomavégi legények,
Magam vagyok, százatoktól sem félek!”
(Énekelte: Tímár Elek 1983. Endrőd)

„Itt, ott, ott, itt
az Iványi főgyin
kinyílott a tulipánt
szépen a mezsgyéjin.
Egy két szál, három szál.
Szerettelek Marcsa,
de megcsaltál!

Be van írva az Iványi fala,
hogy Gyurka bácsinak
van három szép jánya:
Marcsája, Terkája,
a harmadik az a nagy lusta.”
(Énekelte: Dinyáné Szurovecz Piroska 1982. Endrőd)

„Szosznyák Lajos balladája
Hallotátok 1910-ben,
hogy mi történt az endrődi községben?
Szosznyák Lajos éjjel ment a faluból,
elébe állt öt gyilkos a malomtól.

Szosznyák Lajos összetette két kezét,
úgy könyörgött hagyják meg az életét,
de oly dühös volt az a gyilkos banda,
hogy ásóval a tíz ujját levágta!

Szelei Izidor egész éjszaka,
legényeit a kocsmába itatta:
Igyunk társak megfizeti valaki,
még az éjjel Szosznyáknak meg kell halni!

Gombkötőné kiállott a kapuba:
Mondjad fiam végbe ment-e a munka?
Végbe anyám, megszabadult a lánya,
de már nekünk sötét börtön az ára!

Kisendrődön megszólalt a nagy harang,
húzza aztat három fekete galamb,
húznak rajta oly szomorú verseket,
ti endrődi népek keseregjetek!

Szosznyák Lajost viszik a temetőbe,
gyilkosait kísérik a börtönbe.
No legények oda a szabadságtok,
egy pár pohár borért odaadtátok.

A központi temetőben van egy sír,
oda jár egy szőke asszony mindig sír:
Kelj fel Lajos töröld le a könnyemet.
Nem kelek fel mert agyon ütöttetek!
(Énekelte: Tímárné Bella Mária 1982. Endrőd)

30 év és Endrőd, a számvetés tükrében
Kevesen tudják, hogy a Fő-

városi Gyermekvédelemben 
elhelyezett hátrányos helyze-
tű fi atalok jelentős mértékben 
hozzájárultak Gyomaendrőd 
kulturális értékeinek megőr-
zéséhez, feltámasztásához és 
ezzel az idegenforgalmi po-
tenciál közvetett és közvetlen 
növekedéséhez, az elmúlt 30 
évben.

Az általuk Endrődön fel-
tárt, tudományosan is elhíre-
sült őskori leletek az Öregsző-
lőkben és Olajosok Kútjánál 
jelenleg a Tájház és a Szarvasi 
Múzeum kiállításait gazdagítják.

Dr. Szonda István vezetésével a munkák a Tájház rendkívül ér-
tékes anyagának leltározásával, állagmegóvásával és komoly tudo-
mányos igényű feldolgozásával új lendületet kaptak. Többek között 
sor került az elfeledett Kolera temető felmérésére is. A munkákba 
bekapcsolódtak Szonda István vezetésével a Debreceni Egyetem 
néprajz szakos hallgatói is. Többek között ennek lett a következmé-
nye az a számos tudományos konferencia, amelyben az egyetem és 
a múzeum együtt vettek részt.

A táborok megvalósításához szükséges külső forrásokat több-
nyire Dr. Szonda István biztosította pályázatokból.

Az idei táborban a Kaffk  a Gyermekotthon fi ataljai vesznek 
részt, élvezvén a város gazdag lehetőségeit és a Tájház számos 
szakmai foglakozás nyújtotta élményeket (nemezelés, agyagozás, 
cipészkedés, kötélverés, helyi ételek kemencében való sütése, ková-
csolás, tájvédelmi és régészet kirándulást, halászati bemutató).

A tábort a Fővárosi Önkormányzat támogatta.
Árkus Péter

táborvezető régész, a Magyar Kultúra Lovagja
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

„Emlékezzünk régiekrűl, régmult időkrűl”
1717-2017

Gyoma község újratelepülésének 300-ik évfordulójára II.

„GÁL LÁSZLÓ-é ez a Könyv” feliratú, 
sima lapokkal, mintás borítóval ellátott, 
félbőr kötésű másfél ujjnyi vastag köny-
vecske iskolai ismereteken kívül tartal-
maz helytörténeti és református hitéleti 
írásokat: „Természet-tan A melegségről- 
A levegőről- A villanyosságról- A vízről. 
FÖLDRAJZ- országok, népek, nyelvek, 
folyók, tengerek 3-102 old”.

Adósság visszafi zetésének sürgeté-
se levélben:

„Kedves Barátom! Tudod-é Kedves 
Barátom hogy gyomai vásárkor bejöttél  
hozzám szállásra, és kértél tőlem 100 
azaz Száz új forintot és azt mondtad hogy 
két hónap múlva meg fogod küldeni, ha-
tos kamatjával együtt: de már az idő eltelt 
és még nem küldted meg és mivel szük-
ségem van a pénzre mert egy tehenet 
akarok venni, tehát küld meg Mely meg 
szólításom mellett maradok Gyománn, 
1883 dik év Július 24 dik napján te néked 
hű barátod Gaál László”.

Aztán van „Kötelezvény” minta, 
„Nyugtatvány minta, „Szerződés” minta. 
„Én hozzám alább megnevezett Túrról 
származott ifjú szolga legény Bíró Balázs 
beszegődött béresnek, egy évre. Eszten-
deje kezdődik az 1875 év Ápril 24 nap-
ján és végződik 1876 év Ápril 24 dikén. 
Ez ideig nállam lévő szolgálatjáért adok 
néki 5 köböl buzát, 2 köböl árpát, egy 
szűrt, egy pár csizmát 30 azaz harmincz 
forintot. Melynek lejendő meg adására 
magamat kötelezem. Kelt Gyomán 1875. 
év Ápril 23 dik napján Gaál László gazda 
Bíró Balázs szolga.”

„Örök el adási Szerződés minta, „Ha-
szonbérleti Szerződés” minta, valamint 
„Élet-leírás” (amelynek felolvasására a 
temetés alkalmával került sor). „A meg 
hóltnak neve Gál Sándor eredetét vette 
városunkban Gál István édes atyjától és 
Szántai Juliánna édes anyjától, kiktől is 
tisztességesen fel neveltetvén az Úrnak 
félelmében, házasságra lépett annak 
idejében most felette kesergő Boldog 
Juliánnával Kivel is szép békességben 
eltöltöttek 6 évet mely idő alatt nyertek 
az Úrtól 3 Gyermeket, kik közül életben 
van kettő ugy mint László és Juliánna. A 
meg hóltaknak élő testvbérjei ezek: Mi-
hály, Tari Eszter nejével és gyermekeivel, 
István, Cs. Varga Zsófi a nejével és gyer-
mekeivel, Gergely, Gál Zsuzsánna nejé-
vel és gyermekeivel. A meghólt felesé-
gének élő testvérei ezek: Zsófi a, Csurgó 
Sándor férjével és gyermekeivel, Sándor, 
Molnár Juliánna nejével és gyermekeivel. 
Vannak még ezen kívül a meghóltnak 

közelebbről és távolabbról lévő atyafi ai, 
kiknek hagyván maga után mély szomo-
rúságot és bánatot, 3 hétig tartó súlyos 
betegsége után idegen országban kimult 
ez árnyékvilágból életének 28 dik évében 
lelkét ajánlván bölcs teremtőjének kezé-
be” (katona ideje alatt elhunyt).

Minta olyan kérelemre melyben a fő-
szolgabírói hivatal segítségét kéri tarto-
zás behajtása dolgába.

„Kontó vagy árjegyzék” minta (aszta-
los mester elszámolása végzett munká-
ról). Mindezeket az iskolában tanították, 
ugyanúgy, mint a következő tételt is: „A 
Szülő föld alapítása” (115-128 old-ig)

„Ez a város amelyben lakunk, Gyo-
ma. Hogy városunkat mikor alapították, 
nem tudjuk, de hogy ezelőtt 600 eszten-
dővel meg vólt, az bizonyos. Mintegy 200 
esztendővel ez előtt a törökök és ráczok 
pusztításai miatt városunk akkori lakosai 
szétoszlottak a helység elpusztult, és 
csak körülbelől 36 év múlva ülték meg 
újra, még pedig mind református vallású 
emberek. Városunk ez előtt is e helyen 
feküdt, kis helyen feküdt, népessége is 
kevés volt, de most e helyen több mint 10 
ezer ember lakik, a házak száma pedig 
az egy ezret jóval meghaladja.

A város egyes részei

Városunk egyes részeit különféle-
képp nevezik el, a város északi vége: 
Fegyvernek, innen dél fele: Bikahát, to-
vább dél felé Mirhóhát, a város dél felőli 
vége Kis-rét. Az egyes város részeket 
valamint a házsorokat is keskeny tér-
ségek választják, melyeket utczáknak 
nevezünk. Városunk főbb utczái a követ-
kezők: Felső-Berényi (a mai Hősök útja), 
Alsó-Berényi (Bajcsy Zsilinszky – Dózsa 
u.), Endrődi és Orosházi utczák (ez utób-
bi a Kossuth utca).

Köz- épületek

Városunk köz épületei ezek: a refor-
mátus, római katholikus, evangélikus és 
izraelita templomok, az istentisztelet he-
lyei. Népiskolák van községünkben 10 
ref. 2 evang. 1 katholikus, 2 izraelita nép-
iskola, ezen kívül az urasági majorokban 
szintén van a szükséghez elegendő isko-
lák. Nevezetes Köz-épületek még: a Vá-
rosháza, a Postaház, a Vendégfogadó, 
az utasok pihenő helye, az Olvasó Egyle-
tek, Takarékpénztár, Gyógyszertár, Gőz-
malmok, és többféle kereskedés. Van 
városunkban szolgabírói Hivatal (járási), 

Vasúti állomás, és a most épült Árvaház. 
Köztérségek pedig: Piacz-tér, a reformáta 
templom mellett, a Nagy-vásártér a város 
északi végén, nyugoti részén a temetők, 
szénáskertek, a városon kívül két hellyen 
vannak. Végül több helyen agyaggödrök. 
Régi nevezetességek: Egei telek hajdan 
itt falu volt, melynek temetőjéül a mostani 
Egei halom használtatott s most szán-
tóföld (megj. az egei temető a Torzsási 
holtág délkeleti végén volt a hajdani egei 
templom körül). Sirató zug mikor Ege fa-
lut a ráczok 1703-ban elpusztították, itt 
siratták a lakosok falujok végpusztulását 
(megj. népi szómagyarázat, a „sírítő”-
ből alakult nagy kanyarulat jelentésű ősi 
földrajzi fogalom, a Berettyó és Körösök 
mentén több helyen, pl. Békésszentand-
rás, Túrkeve, Szarvas, stb.) A m ostani 
gyomai határban Ege falun kívül más fa-
luk is voltanak, úgymint Pó-halom, most 
ezen névvel szántóföld és urasági ma-
jor, Félhalom neve ma is, az kaszállóul 
használtatik, Nyár-szeg mostani neve 
Nagyállás, szintén szántóföld, urasági 
major. E faluk Egével együtt a ráczok ál-
tal pusztíttak el.

A város környéke

Ha városunkból bármely oldalon 
ki indulunk szántóföldeket, réteket, 
szöllős kerteket és kaszálókat találunk, 
nevezetessen Észak felől túl a Körözsön 
vannak: Bodzás hát, Csergettyű lapos, 
legelő, Pusár (Pósár) vagy Zsellérföldek, 
szántóföld, Póhalom, Görögállás szántó-
föld, urasági birtokok. Innen a Körözsön 
Bódvai zug, Kelet felől túl a Körözsön 
találjuk: Zöld-Révlapos kaszállót, Zöld la-
pos legelőt, a város Szöllőskertjit, aztán 
Iván-fenék vagy Halmagy szántóföldek, 
mely urasági birtok. Innen a Körözsön 
Poczos szöllős-kertek, Fattyasi legelő, 
Félhalom kaszáló, majd Dél felé feksze-
nek: Kis-rét, Nagy-rét legelők, Csepüs és 
Nadrágos szöllőskertek, Félhalmi tanya-
hely szántóföldek, Mata vagy máskép-
pen Kutyás kert, Bánom kert, Vidó lapos, 
Görbe kút lapos legelők, Magtári lapos 
legelő és szántóföld, uraságé, Czifra 
vagy Új szöllőskert, Ugari tanyahely, és 
Keselyűs szántóföldek. Nyugot felől túl 
a Körözsön Juhos révi, Kis állás legelők, 
Nagyállás szántóföld urasági birtok, Kö-
les fenék, Kis nyilas, Fűzfás zug kaszá-
lók. Innen a Körözsön Hantos kert, Epres 
kert szöllős kertek Német zug kaszáló, 
Zsellérek Kenderföldje.

Cs. Szabó István
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Gergely Ágnes: Oklahoma ezüstje

Hányféle lenyomatot őriz, fizikai és lelki érintést kap az ember 
élete során? Valóságosat vagy 
képzeletbelit, megtörténtet vagy 
megálmodottat? Hányféle talál-
kozást, melyben a mulandó múl-
hatatlanba, a mozdulat mozdulat-
lanságba fordulva őrzi az időt?  Az 
„egyszervoltat”.

„Hányféle találkozás, Istenem, 
/ együttlét, különválás, búcsuzás! 
/ Hullám hullámmal, virág a vi-
rágtól / szélcsendben, szélben / 
mozdulva, mozdulatlanul / hány 
és hányféle színeváltozás / a mu-
landó és a múlhatatlan / hányféle 
helycseréje!”- írja Pilinszky János a 
Találkozások című versében.

Gergely Ágnes könyve, az Oklahoma ezüstje huszonnégy életre 
szóló találkozást nyújt át olvasóinak, műfaji meghatározás szerint 
portrékat.

Arcokat, arcéleket látunk az idő vonulásában. Mesterekét, pá-
lyatársakét, barátokét, szerelmekét. S velük a kort, történeteket, me-
lyek túlmutatva önmagukon a Gergely Ágnes-i életút, művészet 
formálói, lenyomatai lettek. 

Egyetemet végzett kezdő tanár, amikor megkapja a XX. század 
két óriásától (Füst Milán, Kassák Lajos) az életre szóló útravalót. A 
felismerés, miszerint „nem tudtam még, hogy minél tovább nem 
figyelnek az emberre, annál több ideje marad, hogy az önvédelemre 
fölkészüljön”, s a kassáki „rendes munka” bélyege fél évszázad múl-
tán is erőteljes és érvényes. Ahogyan a „Mitől jó a vers?” és  a „Mit 
érzett, mikor az első fordítását publikálta?” kérdéseire megfogalma-
zott válaszai is.

„Kinyílik, mint egy kapu”, „megkondulnak a harangok és lesza-
kad az ég”. Balladai szépségükkel és tömörségükkel azt a fénybevont 
érzékenységet mutatják, melyek nem csak a líráját, de regényeit, 
prózáját is át-meg átjárják.

Az emlékezés útján találkozunk a hányatott sorsú Zelk Zoltán-
nal, s tragikus életét bevilágító felejthetetlen soraival „Vak szemgö-
dör. Halott sirály.”; Hajnal Annával, akinek a „jóság volt a foglalko-
zása”; Weöres Sándorral és Károlyi Amyval a gyermekversek lelki 
hatásait kutatva; Vas Istvánnal („egy angol lord”) és feleségével, 
Szántó Piroskával („hatalmas, kékeszöld szemével falra tűzte az em-
bert, mint a lepkét”); az iskolát teremtő Nemes Nagy Ágnessel, s az 
1987-es jeruzsálemi látogatással; a „születésnapi testvérrel”, Szabó 
Magdával (16 évvel korábban, október 5-én született ő is); a pálya-
társ-baráttal, Orbán Ottóval „ A tragédia próbáján”; Tóth Eszterrel 
- akinek Tóth Árpád-idézetekkel udvaroltak - egy mindent feloldó 

megbocsátásban („az bocsát meg, 
aki szabad”); Székely Magdával 
(„Nagy költő volt. Többet jelen-
tett nekem, mint én neki.”); Illés 
Endrével („aki kezdettől fogva rám 
sugározta konok jóindulatát”); Rab 
Zsuzsával, Jeszenyin, Ahmatova, 
Cvetajeva verseinek fordítójával 
(„nemcsak zsoltáraim vannak, 
de azt is tudom, mi a tető nélküli 
templom. A fal nélküli templom”) 
a „tempókülönbség” kegyelmében.

Mándy Iván, Karinthy Ferenc 
és mások jönnek az időben. Ismert 
és kevésbé ismert emberek, alko-
tók. Találkozások, melyek idejét őrzik a versek, regények, ott vannak 
Gergely Ágnes kimondott és kimondatlan szavaiban.

Ahogyan egy találkozás emlékét őrzi Vattay Elemér fekete-fehér 
Pilinszky-fotója is. Gomolygó cigarettafüstben réveteg tekintet. Egy 
szempár. A Költőé. S ott, a gép lencséjének optikáján túl egy másik 
művészé, Vattay Eleméré, Kondor Béla szerint „a hites fotográfus”-é. 
Gergely Ágnes sorai a lírikus sorai: „A megbocsátás volt az ereje, a 
megbocsátás volt a gyengesége. Nem ismert gyűlöletet, nem ismert 
utálatot, éppen ezért az rontott rá, és az nézett át rajta, aki akart. 
Annyi önvédelmet raktározott el, mint az írországi tulipánok, ame-
lyek becsukódnak, ha permetez az eső.” Létünk horizontális síkján 
a „passzív, meditatív, szemlélődő” alapállás az erőtlennel egyenlő. 
Vertikális síkon ez a lehető legtöbb, hiszen az Élet, az életbe vetett 
bizalom nem az emberi tekintetek alatt, kapcsolatok függvényében 
értelmezhető. „Vattay Elemér érzékeny volt, mint az írországi tulipá-
nok, szemlélődő, mint az igazi filmesek, kemény és konok, mint az 
igazi hívők.” Ezek az emberi világunkon túlmutató szavak válasszá 
állnak össze, és tesznek vallomást a Művészről. Arról, hogy a Mű-
vészetben ég és föld összeér. 

Mint 1978-ban Oklahomában. A „meg kell szereznem a díjat 
Magyarországnak” elszántsága, „hajszálnyira van Pilinszky Jánostól 
a nagydíj” bénasága, „elegánsan kellene veszíteni, nem tudok” erőt-
lensége. Mindez az idő-pillanatok felfokozottságában. „Csukladozva 
sírok az ablaknál. Szegény Magyarország. Ugyanabba a folyóba. 
Mindig elveszik tőlem az ötödik bét” felszakadó fájdalmában a 
„gyűlölet közjátéka”. 

De tovább hullámzik a mindent feloldó idő… Díjak és díjazot-
tak, mulandó és múlhatatlan, halandó és halhatatlan hányféle hely-
cseréje! A kudarcként megélt Oklahoma ezüstje a nagydíj helyett, 
majd néhány évvel később Pilinszky János halála, 1981-ben. 

Gergely Ágnes 24 portrét rajzolt - ezek eredeti vagy átdolgo-
zott formájukban már megjelentek -, melyek helyet kapva legújabb 
könyvében, saját portréját rajzolják tovább.  

Köszönöm a könyvet és Oklahoma ezüstjét.
Polányi Éva

És nincs tovább

A halott Pilinszky Jánosnak

A költőm volt, nem a halottam.
Az útból többé sose tér ki.
Evezhetsz. Süllyedő hajóban
nem illik élni.
1981. június 6.
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Mielőtt
Vattay Elemérnek

Régóta mondom: nem szeretet kell
az embernek, hanem kímélet. A 
kímélet még nincs fölírva egy hit
zászlajára sem. Életünkbe mind-

untalan beleszól a bűn s a bűn-
bocsánatárus; kis cédulákon
ül a hála, amiért valaki
megsegített vagy mert előre meg-

mondott valamit – függések kereszt-
folyosói közt levegő után 
kapkodunk, holott a tért kellene

megtisztítani a sűrűsödő
időszennyezés gombáitól, még
mielőtt őket is megszeretjük.

Hálaadás-parafrázis

Szememnek Weöres nyitott új mezőt,
Illyés tanított ízére a dalnak,
és Pilinszky, hogy meg sose hajoljak
a korszellem s a kordivat előtt.

Elkésett időm egén ők lobogtak,
mint fároszok, vezérlő tűzjelek.
A deszka: vers, ezt Ágnes mondta meg,
s Vas Pista, hogy a visszhang is vacoghat.

Negyventől tettem magasra a lécet.
A kicsi térben megidéztem Yeatset.
Ők lánggal égnek, én vagyok az emlék.

Oltárom nincs. A század félhomályán
hat nagy halottat burkol gézbe hálám.
Bárcsak a porban lábnyomuk lehetnék.

(A versek az Útérintő című kötetből valók)

„Emlékekből él az ember,
s a múltból él az emlékezet,
kinek nincs múltja,
nem lehet jelene, s jövője sem.”

Azon öregszőlősi diákok, akik 1965-ben végez-
tek, évfolyamtalálkozót tartottak június 27-én.

Délelőtt 9 órától gyülekeztünk a jelenlegi Ró-
zsahegyi Kálmán Általános Iskola egyik tantermé-
ben. A rendhagyó osztályfőnöki órán mindenki 
beszámolt eddigi életének fontosabb állomásairól. 
Majd felálltunk, és egy perces néma csenddel emlé-
keztünk elhunyt tanárainkról és diáktársainkról. A 
rendhagyó osztályfőnöki óra után kimentünk volt 
iskolánk színhelyére, az Öregszőlőbe, ahol most 
idősek otthona működik. Jó hangulatban elevened-
tek meg előttünk a gyermekkori csínytevések. Volt 
iskolánk mellett lévő emlékműnél, mely a külterü-
leti iskoláknak állít emléket, koszorút helyeztünk 
el. Ezt követően a Hídfő étteremben gyűltünk össze 
egy közös ebédre és baráti beszélgetésre.

Szívből köszönjük volt tanárainknak, hogy elfo-
gadták meghívásunkat, és velünk együtt emlékeztek 
a mi diákéveinkre. 

Tanáraink, akik velünk voltak ezen a napon: Dr. 
Rácz Béláné Mojzes Katalin volt osztályfőnökünk, 
Giricz Vendel, volt iskolaigazgató, Gácsi László, Dr. 
Bacsa Vendelné, Pésó Béláné, Alt Jánosné.

a szervezők

50 éves találkozó
Hátsó sor: Békési László, Lénárt József, Tímár Károly, Tímár Katalin, Czikkely Ferenc, 

Giricz Éva, Farkas Sándor, Gellai Gizella, Benko Béla, Farkas Zoltán
Első sor: Fülöp Lajos, Fekécs György, Giricz Vendel iskola igazgató, Dr. Bacsa Ven-

delné, Szakálas Teréz, Alt Jánosné, Almási Erzsébet, Dr. Rácz Béláné Mojzes Katalin osz-
tályfőnökünk, S Nagy Ilona, Búza Magdolna, Czikkely Anna, Pésó Béláné tanárnő, Gácsi 
László tanár úr

Amit Isten egybekötött...
Juhász Előd és 
Dinya Andrea 
2015. július 4-én 
kötöttek házas-
ságot az endrődi 
Szent Imre temp-
lomban.

Rosta Ba-
lázs csongrádi és 
Rosta Nikolett 
(Cserenyecz Ni-
kolett) hunyai 
jegyesek 2015. 
július 18-án 
szentségi házas-
ságot kötöttek a 
csongrádi Nagy-
boldogasszony 
templomban.

Mindkét ifj ú pár életét kísérje Isten áldása, legyenek boldogok!
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A nyár a labdarúgásban „ubor-
kaszezon” a bajnokság végeztével 
a játékosok a rövid, de megér-
demelt nyári pihenőjüket töltik, 
megpróbálnak regenerálódni és 
feltöltődni a következő szezon 
hosszú menetelésére. Ilyenkor 
a vezetők dolgoznak, az esetle-
ges távozókat próbálják pótolni, 
kialakítani az új szezon játékos 
keretét. Nincs ez másként a Gyo-
maendrődi FC esetében sem. A 
labdarúgók életében mozgalmas 
félév volt és mozgalmas a nyári pi-
henő is. Jelentős változáson megy 
át az egyesület. Erről, valamint a 
jövőről kérdeztem az egyesület 
fél éve megválasztott új elnökét, 

Vinkovics Attilát.

2015 januárjában vállaltad el a Gyomaendrődi FC elnöki te-
endőit. Mi motivált, hogy elvállaltad ezt a pozíciót?

VA.: Én 2002-ben a nagypályás futballt saját elhatározásomból – 
tanulmányi okok miatt – hagytam abba. Előtte a Gyomai FC játékosa 
voltam serdülő, ifi  és a felnőtt csapat játékosaként is. A klubvezetésbe 
soha nem is láttam bele, különösebben nem is nagyon érdekelt. Ko-
rábbi játékostársaimmal többször is beszélgettem a gyomaendrődi 
foci helyzetéről, de ez csak egy vélemény volt a sok közül. 2015 ja-
nuárjában meglepődtem a megkeresésen, de érdekesnek találtam. 
Számomra gyakorlatilag ismeretlen feladatra kértek fel – hangsúlyo-
zom felkértek -, és csak ezért vállaltam, tehát nem én jelentkeztem! 
Akik megkerestek, azok vélhetően azért kerestek meg, mert úgy 
gondolták, találni fogunk ésszerűen kivitelezhető stratégiát annak 
érdekében, hogy Gyomaendrődön a futball ne szűnjön meg. Egyre 
kevesebb a focizni akaró gyerek, mert a településen jelenlévő sport-
ágak – gondolok itt a szerencsére sikeres judóra, kajakra – egyre na-
gyobb számban vonzzák el a focitól a fi atalokat. Ennek érdekében a 
helyi fi atalokra kívánjuk építeni az egyesületünket és nem vidékről 
idecsábított labdarúgókat szeretnénk foglalkoztatni. Amennyiben a 
vidéki fi atalok azért jönnének ide focizni, mert a munkájuk, család-
juk ide köti őket, akkor ezek a fi atalok számunkra nem vidékiek töb-
bé. Ezzel erősítve Gyomaendrőd népességmegtartó képességét is. 
A korábbi időszakokban jellemző volt, hogy a helyi fi atal labdarúgók 
sokszor inkább elmentek a környező településekre focizni, mert az 
eredményesség érdekében a vidékről jött focisták miatt kevesebb 
játéklehetőséget kaptak. Tulajdonképpen ezért is alakulhatott újjá 
a környező Csárdaszálláson a helyi foci. A legfőbb motiváció tehát a 
helyi fi atalok megtartása a sport által.

A 2014-15 bajnoki évben a labdarúgók kiestek a megyei I. 
osztályból. Régen nem fordult ilyen elő Gyomaendrődön. Mi-
lyen okok vezettek idáig meglátásod szerint?

VA.: Az előzőekben felvázolt motivációs okok nagyban hozzá-
járultak ahhoz, hogy az évtizedekig megyei I. osztályú egyesület a 
2014-2015-ös bajnoki évad végén - gyakorlatilag esélytelenül - ki-
esett. Nem voltak helyi kötődésű játékosok, akiket egy kicsit is ér-
dekelt volna a klub sorsa. Mivel napi szinten nem hallották az utca 
emberétől, hogy milyen rossz a futballunk, ezért nekik ez nem sokat 
jelentett. Eljöttek, edzegettek, játszogattak, de ki kell mondani, hogy 
a szívüket-lelküket nem tették ki a pályára. Hozzá kell tennem, hogy 
ez a jelenség a felnőtt csapatok edzői szintjén is megvolt korábban. 
Nagyon sajnálom, hogy ezt az eredménytelen tavaszi szezont sajnos 
már a helyi edzők szenvedték el, pedig a Werle Tibor – Farkasinszki 
László edzőpárosunk a megfelelő kerettel képes lett volna bent tar-
tani a csapatot a megyei I. osztályban. A megfelelő játékoskeret ki-
alakítására az új vezetőségnek viszont a január végi felkérés miatt  
már nem volt lehetősége, mert a játékos igazolások során a „hasz-
nálható játékosok” elfogytak. Az idő szűkössége miatt gyakorlatilag 

Mit hoz a jövő?
Kérdések a labdarúgó-egyesület elnökéhez

csak alacsonyabb osztályból tudtunk játékosokat megkeresni, hogy 
futballozzanak a Gyomaendrődi FC-ben.

A következő szezont a megyei II. osztályban kezdik a labda-
rúgók. Milyen célok fogalmazódtak meg az elnökségben az új 
bajnokságot illetően?

VA.: A 2015/2016-os bajnoki évben a fő célunk az, hogy a nyáron 
a Csárdaszállásról hazatérő helyi kötődésű fi atalok – kiegészülve a 
szintén hazacsábított gyomaendrődi idősebb, rutinosabb játéko-
sokkal – megfelelő edzésekkel beleerősödjenek a II. osztály szín-
vonalába, és tartósan sikereket érjenek el. A sikerek által a nézők 
is vissza fognak térni a sporttelepekre és szurkolnak majd a „hazai” 
focistáknak. Konkrét célunk jelenleg a bent maradás. Ezt követően 
stabil megyei II. osztályú csapatot szeretnénk kialakítani, amely idő-
vel, valós esélyekkel veszi fel a harcot a feljutásért. 

Csárdaszállásról visszatért szinte az egész csapat Gyoma-
endrődre, az idősebb korosztály is. Mindenki a megyei II. osz-
tályban folytatja, vagy indulnak egy öregfi úk bajnokságban is?

VA.: Egyeztetést követően abban állapodtunk meg az érintett 
játékosokkal, hogy aki érez magában annyi erőt, motivációt és sze-
retne segíteni a megyei II. osztályú csapatnak akkor azt a segítséget 
játékosként is nagyon szívesen elfogadjuk. Aki meg csak úgy gon-
dolja, hogy neki ez az osztály már erős és nem tud a játékával segí-
teni, akkor arra az ősztől induló öregfi úk-bajnokságban számolunk. 
Ez mindenkinek a szabad akaratán, erején múlik.

Az utánpótlás korosztályok is gyengén szerepeltek az el-
múlt évben. Hogyan látod Gyomaendrődön e korosztályok 
helyzetét a jövőt illetően? 

VA.: Sajnos ebben a kérdésben már nem vagyok annyira opti-
mista, mert tudni kell, hogy Gyomaendrődön sok sportág van jelen, 
ami megosztja a csökkenő sportolni vágyó fi atalokat. Ami nem baj, 
de a focihoz kapcsolódóan hosszú évek óta tartó helyi eredményte-
len bajnoki szereplések és a jelenkori magyar labdarúgás helyzete is 
azt mutatja nem lett népszerűbb ez a sportág sem a szűkebb, sem 
a tágabb hazánkban. A sok sportág megosztja a gyomaendrődi fi -
atalokat, akik inkább olyan sportágakat választanak, ahol „viszony-
lag könnyebb” eredményeket elérni. Hangsúlyozom ez csapatsport, 
itt az eredmény nem csak az egyéneken múlik, hanem az egyének 
összteljesítményén. Tehát az összteljesítményt kell megfelelően 
összetartó tehetségekkel elérni, növelni. A gyerekek akarjanak, sze-
ressenek egymásért is küzdeni, mert eredménye csak akkor lesz a 
befektetett edzéseknek. Megpróbálunk egységes és eredményes 
utánpótlást kialakítani. Ehhez reméljük hamarosan nagyban is hoz-
zá fog járulni a Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesülettel 
felfrissített megállapodás, ami hosszabb távon is biztosítani fogja a 
megfelelően felkészített utánpótlás korú fi atalok beépítését után-
pótlás csapatainkba. A két egyesület között úgy gondolom, hogy 
elengedhetetlen a baráti kapcsolat kialakítása. 

Fülöp Zoltán

Bosszantó!
Bosszantó, ha elered az eső,
s az utcán ér és nincs nálam ernyő.
Bosszúság ér, ha várnom kell,
türelmetlen leszek, megvisel.

Bosszankodni nem szeretek,
a bosszúságtól rosszkedvű leszek,
pedig nem lehet minden egyszerű,
kerek, vidám, vagy gömbölyű…

Bosszankodom, ha megelőznek,
bosszús leszek, ha semmibe vesznek,
tisztelettel kivárom mindig a sorom
ráérek, elengedem, nem bosszankodom…

Éveim múlásával bölcsebb lettem,
nem engedem, hogy bosszúság érjen tetten.
Elfogadom, ha bosszantó dolog ér,
utamon derű, békesség, öröm kísér…

Vecsés, 2012. okt. 12.
Benke Mária
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A király kuktája
Egyszer volt, talán sehol sem volt, - vagy mégis? 
A nagyanyámtól hallottam ezt a történetet, úgy 

gondoltam, elmesélem nektek…
Az Üveghegyen innen és az Óperenciás-tengeren 

túl, valahol nagyon messzi vidéken élt Koronás Kornélius 
Kornél király, és hitvese Kornélia. Gyermekük nem szüle-
tett, így csak kettesben élték az életüket a birodalmuk-
ban.

A királyság nem volt nagy, de a jólét és pazarlás 
igen, a király a szórakozásban és az evés-ivásban talál-
ta meg minden örömét,

Naponta nagy mulatságot rendeztek a palotában, 
volt dínom-dánom, eszem-iszom, mert mint említettem, 
a király nagyon szeretett enni és mulatozni is.

A felséges királyné, Kornélia nehezményezte, hogy 
náluk állandó lakomák vannak, de mindig elnézte pár-
jának, hiszen szerette őt.

Telt-múlt az idő, egyszer csak a király hízni kezdett, 
lepattantak az aranygombok a dolmányáról, nem tud-
ta a nadrágjait magára ráncigálni, még az öltöztetője 
segítségével sem. 

Az szerényen meg is jegyezte, hogy felség néhány 
kilogrammot felszedett az utóbbi időben, jó lenne, ha 
figyelne az étrendjére.

- Lári-fári, ugyan már, buta beszéd, eleve szűk volt 
a nadrágom – mondta a király, hívjátok az udvari sza-
bómat, hogy varrjon másik nadrágokat, sőt bővebb és 
parádésabb ruhákat, amikben kényelmesen, jól érez-
hetem magam, hiszen én vagyok a király!

A szolgák hada sürgött-forgott, hogy a királyi pa-
rancsnak eleget tegyen. Egyik nap reggel a király nem 
bírt kikelni az ágyából, mert akármerre fordult, gurult, és 
képtelen volt segítség nélkül lekászálódni a fekhelyéről. 
Ezt már a királyné is észrevette és nem hagyta szó nél-
kül.

- Édes jó uram, királyi felséged meghízott az utóbbi 
időben, és most már kezdek aggódni az egészségéért 
is!

- Ugyan már, csak ma rossz napom van, nem vészes 
az a pár kiló, amit felszedtem, ettől még tekintélyesebb 
is lett a pocakom - s nevetve mindkét kezét összefonta 
az óriás nagy hasa előtt. Maga is meglepődött, mert 
alig érte át a két karjával, és ő is érezte, hogy zihál, li-
heg, mikor levegőt vesz.

Elhatározta, hogy minden nap gyalogolni fog a bir-
tokán, ugyanis titokban próbált felszállni a kedvenc 
lovára, de nem sikerült, még segítséggel sem, annyira 
meghízott, s ez a tény aggodalommal töltötte el. Ettől 
kicsit rosszkedvű lett és elgondolkodott.

- Mától minden másként lesz! – jelentette ki, keveset 
és diétás étkeket kér, sokat mozog és lefogy, menni fog! 
Elvégre ő a király, s amit a király kijelent, az úgy is van.

Törvényt hoz az étkezésről is, a jövőben senki soha 
ne lakjon jól - gondolta, ha ő éhes, akkor ne legyenek 
jóllakottak a környezetében élők sem…

Nagyon szenvedett a zöldségek látványától is, nem-
hogy az evését napi szinten gyakorolja, beleborzon-
gott, hogy nem tudja megtartani a szavát, már pedig 
milyen király az, aki nem mond igazat?

Ilyen és ehhez hasonló gondolatai támadtak, ta-
nácstalanul vakarta a fejét, mikor a palota kertjében 
meglátott egy fiatalembert, akit addig még soha. Fur-
csa volt, mert nagy kuktasapka éktelenkedett a kobak-

ján, mivel a királynak mindig az étkezésen járt az esze, 
hát megszólította.

- Ki vagy te, legény?
- Én a királyi felség főszakácsának az inasa, kuktája 

vagyok.
- Nem láttalak még itt soha.
- Igen felség - mondta a fiatalember – mert csak 

nem rég szegődtem el ide, évek óta külhonban tanul-
tam a mesterség minden csínját-bínját.

- No, ez derék! És mi újat tanultál?
- Sokfélét, de ami királyuramnak kell, azt minden-

képp el tudnám készíteni.
- Felcsigáztad fiam az érdeklődésemet, mondjad 

gyorsan, mi az?
- Felség, adja ki a parancsot a főszakácsnak, hogy 

mától kezdve én készítsem az ételeit, a többit bízza 
csak rám.

- Rendben van, fiam, már ma is te fogod elkészíteni, 
de nagyon vigyázz, mert ha éhes vagyok, nagy harag-
ra gerjedek ám!

- Ne aggódjon felséged, jól fog lakni és hízni sem fog!
A király már alig várta, hogy elérkezzen az ebédelés 

ideje.
Hordták a finom húsoktól roskadozó tálakat az ebéd-

lőbe a szakácsok, felszolgálók, a királyi udvar lakói mind 
nekiláttak jóízűen falatozni.

A király elé a kis kukta tette le a vegyes tálat, mond-
ván, hogy neki diétáznia kell. A királyné kíváncsian leste 
a színes, gusztusos nagy tál zöldséget, és sajnálta sze-
gény uralkodó párját, hogy azokat kell ennie a finom 
zsíros húsok helyett, amiket annyira szeretett.

A király nézte, nézegette a tálat, majd egy óriás mé-
retű sárgarépára esett a tekintete, gyanúsnak találta, 
hát beleharapott. Csodálatosan finom volt a sárgaré-
pa, melyet jóízűen elfogyasztott, majd sorra vette a ká-
posztát, paprikát, paradicsomot, s egyebeket.

A király kuktája az ebédlő ajtóból figyelte, s látta, 
hogy a felség elégedett képet vág az étkekhez. Mikor 
jóllakott, odaintette és megköszönte neki ezt a pompás 
lakomát. Volt azért némi turpisság az ételekben, a sár-
garépa belseje ki volt fúrva és egy szál kolbász volt be-
ledugva, a paprika-paradicsom is finom húsos fűszeres 
töltelékekkel volt megtöltve, nem különben a káposzta, 
s egyebek.

Így a király diétázott is meg nem is, evett is meg nem 
is, de egy biztos, jóllakott, és nem hízott tovább…

Így volt, igaz volt, vagy talán csak mese volt? Ki tud-
hatja, régen volt…

Benke Mária
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Ízes Ízek

Augusztus
Sajtos újburgonya

A megtisztított, megfőtt újburgonyát (egyenlő nagyságúakat) kimargarinozott 
tűzálló tálba tesszük, reszelt sajttal megszórjuk és húsos füstölt szalonnával be-
borítjuk. Addig sütjük, míg a szalonna ropogós nem lesz. Salátával 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!

GUBUCZ KÁROLYNÉ szül. IVÁNYI 
MARGIT gyomaendrődi lakos, aki 82 éves ko-
rában, július 12-én távozott az Örökkévalóság-
ba. Gyászolják a családtagok, rokonok és isme-
rősök. Isten adjon neki örök nyugodalmat.  

NEHÉZ JÓZSEFNÉ szül. SZUROVECZ 
MARGIT gyomaendrődi lakos 89 éves korában, 
július 3-án távozott szerető családja köréből. 
Gyászolják a családtagok, rokonok és ismerő-
sök. Isten adjon neki örök nyugodalmat. 

SZELEI BÉLÁNÉ szül. SZEKERES JOZE-
FIN KATALIN gyomaendrődi lakos,  72 éves 
korában, június 20-án hazatért a Mennyei Atyá-
hoz. Gyászolják a családtagok, rokonok és isme-
rősök. Isten őrködjön pihenése felett. 

SZÉPVÖLGYI PÉTERNÉ szül. GUBUCZ 
ESZTER gyomaendrődi lakos, 97 éves korában 
június 26-án, Egyházunk Szentségeivel megerő-
sítve,  távozott az Örökkévalóságba. Gyászolják 
a családtagok, rokonok és ismerősök. Pihenése 
legyen csendes emléke áldott. 

TÍMÁR MÁTÉNÉ szül. ROJIK MARGIT 
gyomaendrődi lakos, 79 éves korában július 10-

én, távozott szerető családja köréből. Gyászolják 
a családtagok, rokonok és ismerősök. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott. 

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

(Juhász Gyula)

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

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

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

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

†

Hunyai új templom
alapkőletétel

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

2010. június 26.
Gyulay Endre püspök úrral

Fényképalbum
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Több éve már (12), hogy hittanos tábort szervez a karitász 
csoport Hunyán, amelyre az elmúlt héten gazdag programmal 
újra sor került. Július 20-án a tábor első napján itthon az iskola 
tornatermében várták önkénteseink a gyerekeket, fi ataljainkat 
sok jó programmal, játékkal, sporttal, amely du. 4 óráig tartott.

Az első nap templomlátogatással, rózsafüzér imával kezdő-
dött, utána kézművesedés, asztaliteniszezés, csocsó, foci, kinek 
mihez volt kedve. Ebédet a helyi napközi konyhájáról hoztuk. 
Délután a sportpályán játék, métázás és focizás volt.

Másnap Szarvasra ment a csapat autóbusszal, amelynek költ-
ségét az Önkormányzat támogatta. Ezúton köszönjük meg, hogy 
segítették anyagi támogatással a kirándulásunkat és a gyerekek-
nek örömet szereztek ezáltal.

Szarvason a szélmalomtól indult az egyórás hajóút, ahol a 
hajó kapitánya ismertette a látnivalókat. A mocsári ciprusok lát-
ványa, nagyon szép volt a nemrég épült vízi színpad, a Milleneumi 
emlékmű, a Bolza kastély, Tessedik Sámuel temploma.

A hajó kapitánya megengedte a gyerekeknek a hajó kor-
mányzását, több gyerek kétszer is vezette a hajót. A nagy élmény 
után az Arborétum mini Magyarország makett parkját néztük 
meg - a történelmi Magyarország közepén -, ahol az ország ne-
vezetességeit kicsinyítve, valamint hazánk különleges vonatait 
láthattuk, amelyek gombnyomásra indíthatóak, ez elsősorban a 
fi úk körében volt népszerű. Ez évben Erdély nevezetességeivel 
is bővült a makett park, és mire végigjártuk a több mint ötven 
épített csodát, kissé elfáradva mentünk ebédelni.

Ebéd után a szarvasi Szent Klára templomot néztük meg, 
ahol megismertük a templom történetét, majd rózsafüzér imád-
ság után indultunk a fagylaltozóba, egy kis hűsítésre, utána haza.

Harmadik nap mezőberényi biciklitúrára vállalkoztak táboro-
zóink. Ott is megnézték a nevezetességeket, múzeum, templom, 
a helyi plébánossal is találkoztak gyerekeink.

Negyedik napon az endrődi tájházat látogattuk meg, ahol a 
múzeumigazgató beszélt az itt elhelyezett tárgyak eredetéről és 
arról, hogy mire használták őket. Nagy élmény volt, hogy Barna 
Zsuzsikával perecet sütöttek a gyerekek a Szent Antal Zarándok-
ház udvarán, melyet követett a kiállítások megtekintése: Kállai 
Ferenc Emlékkiállítás, Holló László Művésztelep képei, valamint 
Czank Gábor plébános - Sváb népi vallásosság tárgyai című kiál-
lítása. 

Ebéd után a Szent Antal Kenyérsütőházzal ismerkedtünk, 
majd temetőlátogatás volt a következő program, ahol Dr. Szon-
da István megmutatta a több mint százéves sírokat, vagy talán 
még régebbieket is. Azután a gáton haladva a hajóállomás kikö-
tőjét is megnéztük, majd a templomba rövid imára betértünk, 
utána pedig hazaindult a csapat.

Utolsó napot itt töltöttük Hunyán, sok-sok játék, íjászat, vetél-
kedő és focival zárult a nap. Nagyon tartalmas volt a tábor, egész 
héten mindenki megtalálta, ami neki a legjobban tetszett. Re-
méljük, jövőre is meg tudjuk szervezni.

Köszönjük támogatóinknak, az Önkormányzatnak, az Egy-
házmegyei Karitásznak, a Püspöki Hivatalnak, akik anyagilag 
támogatták a tábort, valamint önkénteseinknek, szülőknek, hit-
oktatónknak, és mindenkinek, akik segítették, hogy a tábor lét-
rejöhessen.

- Hanyecz Vencelné -

Hittanos-Karitász tábor Hunyán
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Kreatív tábor a Gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskolában

Hasznos és kellemes hagyomány intézményünkben az, hogy 
a tanév befejeztével tanulóink számára kézműves tábort szerve-
zünk. Idén ez június 22-étől június 26-áig tartott.

Minden nap háromféle foglalkozáson vehettek részt a gyere-
kek.

Az érdeklődő jelentkezőket életkoruk szerint osztottuk há-
rom csoportba, melyek forgószínpadszerűen váltották egymást 
minden nap.

A kézműveskedések alkalmával papír, fonál és gyöngy fel-
használásával készítettek különböző használati és dísztárgyakat 
a gyermekek.

Diákjaink az angol nyelvi foglalkozásokon vidám játékok ke-
retében gyakorolták a tanév során megszerzett ismereteket, mi-
közben új dalokat tanultak gitárkíséret mellett.

Az informatika foglalkozásokon prezentáció és önéletrajz ké-
szítésével és az internet biztonságos használatával ismerkedhet-
tek a nebulók.

A lebonyolításban is és az anyagi forrása biztosításában is 
nagy segítséget jelentett iskolánk alapítványának támogatása.

Továbbképzés a Gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskolában

2015. június 19-én intézményünk pedagógusai tréninggel 
összekötött továbbképzésen vettek részt az iskola Hősök úti épü-
letben. A 10 órás projekt a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 sz. 
Mentor(h)áló 2.0 program keretein belül zajlott.

Témái:
- A tanulók és a pedagógusok tanulási stílusának, stratégiái-

nak megismerése.
- A pedagógusok tanulási stratégiájának feltérképezése.
- A tudásmegosztás módszereinek megismerése, a szervezeti 

tanulás lehetőségei.
- A refl ektív gondolkodás szerepe a pedagógiai folyamatok-

ban.
- Felkészülés a pedagógus-minősítésre, önértékelésre, tanfel-

ügyeletre.
Tréningvezető: Szabó Győzőné, pszichológus (mellékesen az 

Önértékelési kézikönyv egyik szerzője), aki mindannyiunk számá-
ra aktuális és hasznos, már a következő tanévben felhasználható 
ismereteket, stratégiákat közvetített, könnyen megérthető, és 
elsajátítható stílusban.

Tábor a Margarétákkal

Az Európai Grand Prix Versenyt Szegeden rendezte meg a Ma-
gyar Majorette Szövetség, ahol a gyomaendrődi Színfolt Csoport 
két arany érmet (Latyák Brigitta és Piroska Attila botos szóló tánca) 
valamint a két negyedik helyezést az együttes Margaréta csoportja 
kapta: botos menet – és színpadi táncával. A mazsorettek alig lé-
legezhettek fel, ismét gyakorlás, edzés következett. A Színfolt Ma-
zsorett Csoport immáron 4. alkalommal rendezte meg Hunya Jolán 
vezetésével az együttes junior és kadet korosztályának az intenzív 
felkészülést biztosító nyári mazsorett tábort. Az öt nap nagyon jó 
hangulatban, vidáman, ugyanakkor kemény tempóban zajlott, hi-
szen sok mindent kellett teljesíteniük, megtanulniuk az utánpótlás 
mazsoretteknek. Az új tánclépések elsajátítását és az új koreográfi -
ai helyzetgyakorlatokat az együttes vezetője, Hunya Jolán tanárnő 
tanította, a bot – és zászló szertechnika bravúros kezelését Piroska 
Attila, a csoport senior táncosa mutatta be, míg a gimnasztikai és 
talajgyakorlat órákat: Gergely Orsolya tartotta, aki a lány tornász 
csapat vezetője. A hármas csoportokban való elosztás nagyon jó 
döntésnek bizonyult, így kiscsoportokban, körforgásban, mindenki-
re odafi gyelve, személyre szabottan folyt a felkészülés. Természete-
sen beszélgetésre, fagylaltozásra és játékra is jutott idő. A tábor záró 
napján a nemrégen átadott Vízi színpadon rövid bemutatóval ked-
veskedtek a mazsorett – táncos lányok. Köszönöm a mazsorettek 
fegyelmezett, kitartó munkáját, a szülők támogatását! Az augusztus 
hónap fellépésekkel telik el, szeptembertől pedig már a 2015/2016-
os versenyévnek nézünk elébe, azt kell megtervezni.

Hunya Jolán, a Színfolt vezetője
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Kedves vásárlóim!
Nyári ajánlataim:

• rovar- és gombaölő vegyszerek
• műtrágyák, növénytápok
• virágládák, cserepek, virágföldek
• öntözőszivattyúk, szórófejek
• öntözőtömlők, csatlakozók
• fűnyírók, sövényvágó ollók
• metszőollók, kéziszerszámok
• fóliák, műanyag hálók, kerítésdrótok
• műa. hordók, vödrök, zárak, lakatok
• szegek, csavarok, kapák, lapátok
• munkavédelmi bakancsok, kesztyűk
• festékáruk, ecsetek, hengerek
• purhabok, szilikonok, ragasztók
• állateledelek, nyakörvek, 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 

Hunyai Szent László búcsú (június 27.)


