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A tartalomból:

XIX. Rózsahegyi Napok - 9. 19. oldalak20.

Civil sarok: Kunkovács László8.

Önkormányzati hírek3.

IN MEMORIAM  - Uhrin Benedek5.

Az Endrődiek Bará-
ti Köre az idén is nagy 
igyekezettel készült a 
Rózsahegyi Napok-
ra. Az utóbbi időben 
a pénteki iskolai ren-
dezvényt követő napra 
mindig valamilyen kü-
lönleges program ke-
rült megszervezésre. 

Sok-sok tényezőt 
fi gyelembe véve az 
idén a Vésztő-mágori 
Történelmi Emlékhely 
megtekintésére esett a 
választás. Aki szereti a 
régiségeket, az évszá-
zadokkal előtti életkö-
rülmények bemutatá-
sát és az ezt felszínre 
hozó régészeti munka 
felvázolását, annak 
felejthetetlen élmény 
volt az a pár óra, amit 
a múzeum területén 
töltöttünk. Az időjárás 
nem volt teljesen ke-

gyes hozzánk, de nem 
áztunk meg. A külső 
környezet, a szobor-
park, a pákászok házai 
különleges hangula-
tot ébresztettek főleg 
azokban, akik az életük 
nagy részét városban 
töltik. A kirándulás 
az idősödő korosztály 
igényei szerint alakult, 
nem volt megterhelő, 
de azért jól esett 12-kor 
a lakodalomra készülő 
Vidra csárda teraszán 
az ebéd. Már a buszon 
elkezdődtek és az ebéd 
mellett is folytatódtak 
a baráti beszélgetések. 
A mellékelt fényképen 
látható, hogy mindenki 
örömmel pózol a fény-
képezőgép előtt, hogy 
majd hónapok múlva is 
visszaemlékezhessen a 
hétvége ezen program-
jára. Folytatás a 3. oldalon

Szent László zarándoklat 
és vallásturisztika10.

Június 4.
Otthon voltunk
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Filmforgatás

Május 11-én túraajánló fi lmet forgatott a tv2 számára 
Kandász Andrea a készülő gyomaendrődi tanösvényről. 
Iskolánkból a 4. b osztály olyan szerencsés volt, hogy 
részese lehetett ennek az érdekes eseménynek. Első lá-
togatókként felmehettünk a „lombsétányra”, ahol Puskás 
László, a Körös-Maros Nemzeti Park munkatársa kala-
uzolt minket. Nagy örömünkre távcsöveket is hozott, 
amikkel láthattunk érdekes madarakat, madárfészkeket.

A tanösvény rendkívül gazdag ismeretanyagot mutat 
be változatos, érdekes formában.

A mi nemes feladatunk az volt, hogy végigjárjuk a 
különleges magasított utat, megcsodáljuk a látnivalókat, 
megoldjuk a feladatokat. Ha ismételni kellett, még él-
veztük is a helyzetet, követtük az operatőr utasításait. 
Lehetséges, hogy egy rövid kis fi lm lesz mindebből, de 
mi egy felejthetetlen délelőttel lettünk gazdagabbak.

Puskás László emléktúra

Madarak fák napja alkalmából látogatott el hoz-
zánk ismételten Puskás László. Az év fájáról, a ko-
csányos tölgyről, valamint az év madaráról, a búbos 
bankáról tartott előadást. A tanulók érdeklődéssel 
hallgatták, majd kérdéseikre is válaszolt vendégünk. 
A délután második felében az Erzsébet ligetben ki-
alakított tanösvényt járták végig az érdeklődő tanu-
lók. Tartalmas délutánt töltöttünk el és sok ismeret-
tel gyarapodtunk.

XV. Magyar Mazsorett Bajnokság

A XV. Magyar Mazsorett Bajnokságot a mazso-
rettek „fővárosában”, Debrecenben rendezte meg a 
Magyar Mazsorett Szövetség és a debreceni Valcer 
Táncstúdió mazsorett csoportja. A gyomaendrődi 
Színfolt Mazsorett Együttes Margaréta junior cso-
portja botos színpadi és menettánc koreográfi ában: 
3. helyen végzett! Ezenkívül: szenior mix mini kate-
góriában: V. helyezettek lettek, Jónás Izabella sze-
nior pompon szólójával szintén: V. helyezett lett, Pi-
roska Attila szenior szóló botos versenyszáma pedig 
arany minősítés.  Az együttes vezetője: Hunya Jolán.

NyelvÁszok

A sok magyar verseny közül szemezgetve di-
ákjaink már évek óta részt vesznek a Bendegúz - 
NyelvÉsz versenyen, ahol igen szép eredményekkel 
büszkélkedhetnek. A megyei döntőn hat tanuló vett 
részt, ahol Bartha Karina 7. c osztályos tanuló az elő-
kelő 4. helyezést szerezte meg. Segítő pedagógusa: 
Forgácsné Gyetvai Krisztina.

Intézményünk diákjai minden évben megméret-
tetik magukat a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 
helyesírási versenyen. Tehetséges tanítványaink már 
négy alkalommal jutottak be Békés megye legjobb-
jaként a rangos verseny országos döntőjébe. Az idei 
tanévben 2015. április 18-án Békéscsabán 7 diákunk 
képviselte iskolánkat a megyei fordulón: Nándori 
Viktória (5. c) Fekécs Laura (5. a), Deli Boglárka (6. 
b), Rák Dávid (6. c), Kovács Dóra (6. a), Ladányi 
Sára (7. c) és Bartha Karina (7. c). Közülük Ladányi 
Sára 7. c osztályos tanuló érte el a legkiemelkedőbb 
eredményt; a hetedikesek mezőnyében 5. helyezett 
lett. Felkészítő tanára: Forgácsné Gyetvai Krisztina.

XV. Magyar Mazsorett Bajnokság
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hogy mi történt a Képviselő-testület május végi ülésén?

 - Beszámolót fogadtak el a képviselők a Gyomaendrőd Hunya 
Csárdaszállás Települési Önkormányzati Társulás munkájáról. 
Szintén megismerhették a jelenlévők a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014-ben végzett munkáját.

 - Beszámolt Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok a Hunya Csárda-
szállás Gyomaendrőd Önkormányzati Tűzoltóság 2014. évben 
végzett tevékenységéről. A mindenre kiterjedő beszámolóból 
megtudhattuk, hogy 2014-ben önálló beavatkozásra tűzesetnél 
21, önálló beavatkozás műszaki mentésnél 52, míg hivatásos 
tűzoltósággal káreset felszámolásnál 4 esetben került sor.

 - A „Lélekkel a Körösök mentén” projekt 11. projektmenedzse-
ri beszámolóját ismerhették meg a képviselők. Kisebb időpont 
eltérésekkel jól haladt a kivitelezés, és költség oldalon is csak 
néhány helyen kellett forrásokat átcsoportosítani.

 - Két pályázat érkezett a Közművelődési- Közgyűjteményi és 
Szolgáltató Intézmény igazgatói álláshelyére. Pályázott a jelen-
legi igazgató Dr. Szonda István Attila és Kovács Erika Ilona. A 
pályázatokat egy 4 fős jeles szakemberekből álló bizottság is vé-
leményezte. A Testület 2015. június 1. napjától 2015. december 
31. napjáig Dr. Szonda István Attilát bízza meg az igazgatói fel-
adatok ellátásával.

 - Várható a közművelődési intézményrendszer átszervezése, 
melynek elkészítéséről egy ütemterv elfogadásával határoztak 
a képviselők.

 - Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megismerte a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjte-
ményeiért 2014. évi közhasznúsági jelentését, melyet elfogadott.

 - A Képviselő-testület elfogadta a Gyomaendrődi Üdültetési Szö-
vetség Turisztikai Egyesület beszámolóját a XVII. Nemzetkö-
zi Sajt és Túró Fesztivál megrendezéséről, valamint pénzügyi 
elszámolását is. A Képviselő-testület megismerte és tudomásul 
vette az Egyesület 2014. évi mérlegbeszámolóját.

 - Az önkormányzat és a TDM szervezet együttműködési megál-
lapodásának felülvizsgálatára is sor került.  A TDM szervezet 
jövőbeni feladatainak megosztására, fi nanszírozása és az ön-
kormányzati megállapodás újragondolására ütemtervet fogad-
tak el.

 - Két fontos környezetvédelmi kérdésről is döntöttek. Elfogadták 
az Erzsébet liget faállományának és aljnövényzetének keze-
léséről szóló tájékoztatót. Szakvélemény alapján, június köze-
pén kerül sor az aljnövényzet kezelésére a Közmunka program 
keretében. Ekkor történik a száraz fák visszacsonkolása, vagy 
esetleges kivágása vállalkozó által. A 2015-ös szúnyoggyérítés 
terve is terítékre került. A beszámolóból megismerhettük az el-
múlt év értékelését és a támogatásokat.

 - A Magyar Turizmus Zrt-től az előző évi támogatáshoz képest 
kisebb összegű állami támogatást kapott a Körös-völgyi Kon-
zorcium, ugyanakkor a Belügyminisztérium 2014. június 18. és 
2014. augusztus 31. közötti időszakban a szúnyoggyérítés koor-
dinálását és lebonyolítását országos szinten elvégezte. 

 - Gyomaendrőd kapott lehetőséget a Körös-szögi Civil Fórum 
„XIII. Civil Nap és Civil Szervezetek Találkozója” megrendezé-
sére. A Képviselő-testület a rendezvény helyszínéül az Endrődi 
népligetet és sportpályát, időpontként 2015. augusztus 22-t je-
löli ki. A XII. Civil Nap és Civil Szervezetek Találkozója a XVII. 
Nemzetközi Halfőző verseny társrendezvénye lesz, a rendez-
vény nyertes ajánlattevőjével együttműködve. 

 - Támogatták a képviselők a Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat kérelmét a 2015. július 11-én megrendezésre kerülő Békés 
Megyei Roma Labdarugó Torna és Kulturális Nap költségeihez 
100.000, Ft értékben, és térítésmentesen biztosítják a Varga La-
jos Sportcsarnokot aznapi használatra.

 - 2015. május 6-án megalakult a Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rum. A KEF célja: közösen dolgozni a drogprobléma megol-
dásának érdekében, emellett hatékony választ adni a helyi ese-
tekre, problémákra. Szakértelme alapján a Fórum elnökének 
Lehoczkiné Timár Irént választották. Az erről készült beszámo-
lót a Képviselő-testület elfogadta.

 - Közérdekű bejelentés kivizsgálásáról számolt be az Ügyrendi, 
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
a „Lélekkel a Körösök mentén” megnevezésű projekttel kap-
csolatban. Vizsgálatuk eredménye, hogy a kapott jogi szakvéle-

Otthon voltunk
folytatás a címoldalról

A kirándulás után mindenkinek volt lehetősége kicsit rápihenni 
a nap további eseményeire, mert mindig érdekes az iskola tanulói-
nak ünnepi gálaműsora. A sokrétű és színvonalas produkciók mö-
gött látszik az iskola tanulóinak és tanárainak közös munkája.

A nap záró eseményére a Hídfő étteremben került sor, ahol álló-
fogadás keretében folytatódtak a már korábban elkezdődött baráti 
beszélgetések.

Vasárnap reggel az elszármazottak nagy része megtekintette a 
Népház udvarán kialakított Szent Antal Zarándokházat és a mel-
lette felújított kenyérsütő házat. Emlékeinkben még a düledező 
tanterem vagy napközi otthon derengett fel, és most a környezet-
be illeszkedő szép, új, korszerű létesítményt láthattunk. Reméljük, 
hogy az illetékeseknek sikerül olyan programmal megtölteni ezt a 
helyet, hogy a Szent Antal Ház szellemisége tovább terjedjen. Az 
elképzelések megragadóak, és a baráti kör is szívesen részese lenne 
egy későbbi hagyományőrző kenyérsütésnek.

Az események az emeleti díszteremben folytatódtak, ahol Kun-
kovács László Kossuth-díjas fotóművésszel ismerkedhetett meg kö-
zelebbről a nagyérdemű. Rendkívül megható volt annak az írásnak 
az ismertetése, melyet „Laca” barátunk (sokunk számára ismeret-
len) írói vénáját is bemutatta. Az elmesélt életképek is igazolják, 
hogy mekkora munka és kitartás van egy ilyen életpálya mögött. 
Mindannyian ismételten gratulálunk kitüntetéséhez, és várjuk az 
előkészület alatt lévő könyvek megjelenését.

A záró ebéden mindannyian szomorúan állapítottuk meg, hogy 
az élménydús hétvége a végéhez közeledik. Feltöltődve és további 
izgalommal várjuk a következő eseményeket, melyek más jellegű-
ek, de ismételt közös program lehetőségét adják. A szervezők a sok 
munka után elégedettek lehetnek, de várnak rájuk a további teen-
dők. Akit érdekel egy jó társaság és közös buli, azt várjuk közénk, 
a következő rendezvény a június 6-i öregszőlői Paprikás krumpli 
főző verseny.

Vezetőség

mény és egyéb rendelkezésére álló információk alapján Nagyné 
Perjési Anikó önkormányzati képviselő a pályázat megvalósítá-
sa során jogszerűen vett részt az önkormányzat döntési folya-
matában, összeférhetetlensége közbeszerzési szempontból nem 
állapítható meg.

A bejelentéseket követően a rövid és hatékony testületi ülés 16 
órakor véget ért.

Várfi  András

Hunyai falunapi program
Ideje: 2015. június 13. Helyszín: hunyai sportpálya

Programok: 
8.00    Zenés ébresztő 

9.00    Kézműves foglalkozás
10.00  Vidra mentőcsoport bemutatója (Kereső és mentő 

kutya bemutató, Fegyverek bemutatója, egészségügyi mé-
rések, rekeszmászás, csizmahajító verseny)

12.00  Falunapi köszöntőt mond: 
Petényi Szilárdné polgármester

12.05  Jó ebédhez szól a nóta (A rendezvény látogatóit Hunya 
Község Önkormányzata  a Szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat 

közreműködésével babgulyással vendégeli meg. Az ingyenes 
babgulyás mellett a Kondorosi Napsugár vendéglő marhapör-

költet és birkapörköltet biztosít 1200 Ft/adag áron.)
13.30  Trükk lovas bemutató 

(Megyer Sarja Hagyományőrző Egyesület)
14.45  ,, Örök ifj ú’’ zenészek műsora (Dr. Hudák János, Dian 

László, Friedl Ferenc, Petényi Szilárd)
15.15  Körös-menti Néptáncegyüttes műsora

További műsorhelyszín: Művelődési ház

16.20  ,,Hunya Községért’’ kitüntető cím átadása
16.30  Dupla kávé műsora

18.00  Körös Party Band műsora
19.30 Bál – zenél: Kékegyi István
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról
Dankó Béla országgyűlési képviselő - Sajtóközlemény

Átadták a Kormányablakot Gyomaendrődön

Április 30-án ünnepélyes keretek között adták át a Gyoma-
endrődi Járási Hivatal épületében az új Kormányablakot. A Kor-
mányablakok integrált kormányzati ügyfélszolgálatok, amelyek 
igénybevételével az állampolgárok egyetlen helyen, a kormány-
ablakoknál tudják hivatalos ügyeiket intézni. Az ügyfélbarát 
közigazgatás kialakításában kiemelt hangsúlyt kap a színvona-
las ügyfélkiszolgálás, az ügyintézés menetének egyszerűsítése és 
gyorsítása, az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentése és 
az anyagi megtakarítás.

A kormányablakokban jelenleg 338 ügytípus intézhető, de 
a kormányzat arra törekszik, hogy az intézhető ügyek száma 
nagyságrendekkel bővüljön.

Békés megyében így már öt integrált kormányzati ügyfél-
szolgálati iroda nyitotta meg kapuit, melyek közül a békéscsa-
bai 2014-ben, a gyulai és az orosházi pedig 2015. január végén 
kezdte meg működését. Áprilisban pedig megnyithatta kapuit a 
szeghalmi és a gyomaendrődi Kormányablak. Az év során Bé-
késen, Dévaványán, Mezőkovácsházán, Sarkadon, Szarvason és 
Tótkomlóson tervezik újabb kormányablakok megnyitását.

Dankó Béla országgyűlési képviselő szerint a még sok a teen-
dő a megye fejlesztése és felzárkóztatása érdekében, azonban a 
Kormányablak megnyitása is fontos lépes, mivel így mind a he-
lyiek, mind a Gyomaendrőd térségében élők, így a dévaványaiak 
is egyszerűbben intézhetik hivatalos ügyeiket, a kormányablak 
megnyitásával gördülékenyebb lesz az ügyintézés.

Januártól bővül a gyed-extra

A munkába visszatérő anyák 2016 januárjától már a gyerme-
kük 6 hónapos korától igénybe vehetik a gyed extrát a kormány 
május 13-i döntése értelmében. Eddig erre a gyermek egyéves 
kora után volt lehetőség, jövőre azonban már a gyermek féléves 
korától folyósítják az ellátást. A gyed extra 2014. januári beve-
zetése előtt az anyáknak választaniuk kellett a gyed és a munka-
jövedelem között; a kettőt együtt nem kaphatták meg. A gyed 
extra minden 2 év alatti gyermek után külön-külön jár. Ez azt 
jelenti, hogy az a nő, akinek két 2 év alatti gyermeke van és visz-
szatér dolgozni - akár részmunkaidőben is - a fi zetése mellett két 
gyedet kap. Ahogy Európa több országában, Magyarországon is 
egyre inkább elterjed a gyermeknevelés melletti munkavállalás, 
és az tapasztalható, hogy a nők szívesebben és bátrabban vál-
lalnak gyereket akkor, ha látják, hogy összeegyeztethető lesz a 
családi életük a munkájukkal.

2015. június 6. szombat 

Gyomaendr d (Öregsz l ), Kondorosi út 1. 
(a Rózsahegyi Ház melletti szabad területen) 

Nevezési kategóriák:

paprikás krumpli (minden változatban), 
pörkölt
egyéb (ami a bográcsba belefér). 

Jelentkezés a f z versenyre: 
2015. június 3-ig 

személyesen a Rózsahegyi Házban, 
vagy a 66/282-659, 30/599-41-67 telefonszámokon. 

Nevezési díj: 2000 Ft/csapat. 
(Fedett f z hely, 2 db sörpad asztallal, t zifa. Minden további garnitúra 1000 Ft.) 

Egész napos programmal, gyermeknapi meglepetésekkel, 
esti sztárvendéggel várunk minden érdekl d t. 

(A részletes programról kés bb adunk tájékoztatást.) 

MEGHÍVÓK
Gyomai Jézus Szíve búcsú: június 13. szombat 10 óra
Hunyai Szent László búcsú: június 27. szombat 10 óra
Hunyai egyházközségi vacsora: augusztus 15. szombat 

19 óra (a sok májusi, júniusi program miatt)

A hunyai (rátóti) asszonyok esete

Április 30-án a budapesti  Budapesti Operettszínházban 
Aranyérmet értek el a hunyai amatőr színjátszó asszonyok „A 
rátóti asszonyok esete” című vígjátékukkal. Gratulálunk!

Vásártéri Ltp-en 1 szobás földszinti lakás ELADÓ! Ár meg-
egyezés szerint! Érdeklődni: 06-20/376-4567
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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

2015. március 20-án 
vettünk búcsút az endrődi 
templomban városunk szü-
löttétől, Uhrin Benedektől. 
Neve a 2000-es évek elején 
vált tágabb körben ismertté, 
versei és dalai révén. Hosszú 
életpálya után február elején 
hunyt el, és egy napsütéses 
márciusi napon, 93-ik szüle-
tésnapja előtt egy nappal he-
lyeztük örök nyugalomra az 
endrődi Központi Katolikus 
Temetőben.

Uhrin Benedek 1922. 
március 21-én, Szent Bene-
dek napján látta meg a napvi-
lágot Endrődön, Uhrin Vince 

és Papp Ilona gyermekeként. A keresztségben a Benedek nevet 

Uhrin Benedek
(1922-2015)

kapta, hisz az ő ünnepén született. Iskoláit itthon járta. Részt vett 
a második világháborúban, az ott kapott aknaszilánkot élete vé-
géig testében hordta... Hadifogság, majd öt évig tartó „malenkij 
robot” következett.

1951-ben Tapolcán kötött házasságot Csillag Olgával. Házas-
ságukból egy fiúgyermek, Attila született 1957-ben. 1969-ben 
elvált feleségétől, de fia vele maradt, innentől ő nevelte gyer-
mekét.

A Magyar Optikai Művek dolgozója volt 31 éven keresztül, 
1982-es nyugdíjazásáig. Ez után sem maradt tétlen: kertészke-
déssel, zöldség- és virágtermesztéssel foglalkozott, s igyekezett 
fiának megadni minden lehetőt. E mellett szabad idejében verse-
ket, dalokat írt, melyek javarészt a természet szépségéről, virá-
gokról, állatokról szóltak.

2000-2006 között intenzíven foglalkozott zenével, számtalan 
fellépése és TV-szereplése tette őt ismertté az ország előtt. A Szi-
getfesztivál rendszeres fellépője volt. Mindezt, ahogy ő gyakran 
megfogalmazta, elsősorban gyenge egészségű gyermekéért tet-
te. Ezért volt mindannyiunk szemében tiszteletre méltó mindaz, 
amit tett.

Egészsége ez év elején romlott meg. Január végén comb-
nyaktöréssel került kórházba, és két héttel később, február 9-én, 
93 éves korában szűnt meg szíve dobogni. Temetése és budapes-
ti búcsúztatása kiadásait Hajdú Péter műsorvezető fedezte, kinek  
ez úton mond köszönetet fia, Uhrin Attila.

Szülővárosához, Gyomaendrődhöz mindig hűséges maradt, 
mindig endrődinek vallotta magát. Az endrődi egyházközség há-
lával gondol reá, hisz a templomunk előtt álló műemlék kereszt 
felújításához jelentős összeggel járult hozzá.

Temetési szertartásán a Jézus kereszthaláláról szóló evangé-
liumi szakaszt olvastuk, melyben Jézus a kereszt alatt álló édes-
anyját, Máriát a szeretett tanítványra, Jánosra bízza, János apos-
tolt pedig Mária anyai oltalma alá helyezi. Tettük ezt azért, mert 
hiszünk benne, hogy az Isten országában Benedek testvérünk is 
Szűz Mária anyai gondoskodására, oltalmára bízza itt maradt gyá-
szoló fiát, és a gyomaendrődi népet és az endrődi egyházközsé-
get.

Imádkozva kísértük őt végső nyugvóhelyére, kérve számára 
Istentől az örök boldogságot.

Nyugodjék békében!
Czank Gábor

Mint minden évben most is a Kihívás Napján rendeztük meg az 
Ovi-Olimpiát a Selyem Úti Óvodában, immár 16. alkalommal.

A város minden óvodája elfogadta a meghívást, sőt Hunyáról is 
érkeztek gyermekek.

Az óvodák színes tornabemutatóikkal tették még színvonalasabbá 
rendezvényünket. Mivel nagycsoportos gyermekek vettek részt sport 
napunkon ezért igyekeztünk életkoruknak megfelelő versenyszámo-
kat összeállítani. 

A futóverseny két részből állt. Volt előfutam, majd az előfutam 
győztesei versenyeztek egymással.

Helyezést értek el:
Lányok:
I. helyezett: Kovács Réka Selyem Úti Óvoda
II. helyezett: Csipai Csenge Százszorszép Óvoda
III. helyezett: Mészáros Nelli Szivárvány Óvoda

Fiúk:
I. helyezett: Nagy Szabolcs Százszorszép Óvoda
II. helyezett: Demeter István Százszorszép Óvoda 
III. helyezett: László Martin Selyem Úti Óvoda
A futóversenyt kötélhúzás követte, melyben 4 vegyes csapat mérte 

össze erejét, ügyességét. A legügyesebb csapat tagjai mézeskalácsból 
készült érmet kaptak jutalmul.

A délelőtt folyamán - az egészséges életmód jegyében - készült tíz-
óraival sok-sok zöldségfélével, citromos teával és a Térségi Gondozási 
központ jóvoltából fi nom csokis tortával vendégeltük meg a gyereke-
ket és az őket kísérő felnőtteket. Senki sem távozott üres kézzel, mivel 
minden résztvevő gyermek kapott ajándékba egy-egy labdát.

Támogatóink voltak: Térségi Gondozási Központ, Fülöp Imréné, 
Dr. Csoma Antalné, Csikós Zoltánné

Szabó Istvánné

X V I .  OV I - O L I M P I A  A  S E LYE M  Ú T I  ÓVO DÁ B A N
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JÚNIUSI MISEREND
Endrőd

Vasárnap és ünnepnap: 9 órakor nagymise.
Szombaton 19 órakor Mária-litánia, 

utána vasárnapi előesti mise.
Hétköznapokon: reggel fél 8-kor szentmise 

csütörtök kivételével.

Gyoma:
Vasárnap és ünnepnap: 11 órakor nagymise.

Pénteken: 18 órakor szentmise
Gyomai Jézus Szíve búcsú: június 13. szombat 10 óra

Hunya
Vasárnapokon: 10 órakor, 

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

Hunyai Szent László búcsú: június 27. szombat 10 óra

ÚJ MONSTRANCIA

A közelmúltban szép ajándékot kapott az endrődi Szent Im-
re-templom: Hanyecz Margit kedves hívünk adományaként egy 
új monstrancia (népiesen: „Úrmutató”) került templomunkba. A 
monstranciát szentségimádások, illetve körmenetek (Úrnapja, 
feltámadás, templombúcsú) alkalmával használjuk, amikor is egy 
átváltoztatott szentostyát, azaz Oltáriszentséget helyezünk a díszes 
tartó üvegezett közepébe, és így visszük ki a körmenetre, vagy he-
lyezzük ki a hívek imádására.

Hanyecz Margit nővérünk gyakran mutatta ki nagylelkű bőke-
zűségét templomunk iránt: az ősszel a meghibásodott toronyóra 
közadakozásból történt javításának oroszlánrészét is magára vállal-
ta, majd három új szőnyeggel gazdagította az Isten házát.

Isten fi zesse neki, és mindazoknak a nagylelkű adakozóknak, 
akik támogatják egyházközségünk, templomunk, temetőink kar-
bantartását, szépítését!

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

A hunyai plébánia új webhelye:    www.hunyaiplebania.hu

Egyházi híreink

JÚNIUSI ÜNNEPEK
  1. hétfő:  Szent Jusztínusz vértanú
  2. kedd:  Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk
  3. szerda:  Lwanga Szent KÁroly és társai vértanúk
  5. péntek:  Szent Bonifác püspök, vértanú
  6. szombat:  Szent Norbert püspök
  7. vasárnap:  Úrnapja
  8. hétfő:  Prágai Szent Ágnes
  9. kedd:  Szent Efrém diakónus, egyháztanító
11. csütörtök:  Szent Barnabás apostol
12. péntek:  Jézus Szentséges Szíve
13. szombat:  A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
14. vasárnap:  Évközi 11. vasárnap
15. hétfő:  Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő
19. péntek:  Szent Romuald apát
21. vasárnap:  Évközi 12. vasárnap
22. hétfő:  Nolai Sz. Paulinusz, Fisher Sz. János, Morus Sz. Tamás
24. szerda:  Keresztelő Szent János születése
26. péntek:  Alexandriai Szent Cirill püspök, egyháztanító
27. szombat:  Szent László király
28. vasárnap:  Évközi 13. vasárnap
29. hétfő:  Szent Péter és Szent Pál apostolok
30. kedd:  A római Egyház első szent vértanúi
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SZENT PÉTER 

Betszaida volt a hazája, 
eredeti neve Simon volt, Jé-
zustól kapta a Kéfás nevet, 
aminek görög megfelelője a 
Péter. Halász volt. Megháza-
sodott és Kafarnaumban tele-
pedett le. 

Az elsők közt csatlakozott 
Jézus tanítványai közé. Jézus 
bizalmasa volt, közvetlen ta-
núja Jairus lánya feltámasz-
tásának, a dicsőséges színe-
változásnak és a Getszemáni 
kertben Jézus haláltusájá-
nak. Heves természetű volt, 
de Jézus sza vára azonnal ja-

vított hibáin. Megtagadta ugyan háromszor az Urat, de 
ezt nagyon megbánta, és tanúságot tett Róla. Megbí-
zást kapott az egyházfőségre. 

Krisztus mennybemenetele után Antiochiába ment, 
annak 7 évig püspöke volt. Rómában megalapította a 
püspök séget 42-ben. 50 körül Rómából a többi zsidóval 
együtt rövid időre elűzték, ekkor 52-ben Jeruzsálem-
ben az első apostoli zsinatot vezette, majd visszatért 
Rómába. Néró üldözése idején, 67-ben keresztre feszí-
tették a Vatikáni dombon, saját kéré sére fejjel lefelé, 
mivel nem tartotta magát méltónak, hogy Krisztushoz 
hasonló an haljon meg. Szent Péter ott nyugszik Rómá-
ban a Szent Péter-bazilika kupolája alatt.

SZENT PÁL

Ciliciában, Tarsus városában 
született Kr. e. 10 táján, Eredeti 
zsidó neve Saul volt. Születésé-
től római állampolgár volt, igen 
jó görög nevelést kapott, ami 
nyelvé ben és stílusában mutat-
kozik meg. 

Gamaliel rabbi iskolájában 
farizeus lett. Szenvedélyes, tü-
zes lélek volt. 

Saul tanú volt 36-ban István 
diakó nus megkövezésében, majd 
üldözőjévé vált a keresztények-
nek. A damaszkuszi úton Krisz-
tus megjelent neki és megtért. 
Megtérése után egy ideig Arábiá-
ban tar tózkodott, majd Damasz-
kuszba ment, és akkor már prédikált. 39 táján Jeruzsálem be 
ment, utána első apostoli útján körbe járt tanítva. Ezen az 
úton vette fel a görög-római Pál nevet. 

49-ben ismét Jeruzsálembe ment Pál, részt vett a Jeru-
zsálemi-zsinaton. Még két apostoli útja volt, melyeken sok 
levelet írt a különböző egyházközségeknek. 58-ban Jeruzsá-
lemben letartóztatták, Rómába került, mert Pál a császárhoz 
fellebbezett. 63-ban felmentették, kiszabadult. Lehet, hogy 
Spanyolországban ekkor járt, való színűleg járt még egyszer 
Keleten is. Újból fogságba került, Rómába szállították. Ez a 
fogság 67 táján vértanúsággal végződött: lefejezték az osztiai 
úton.

Iványi László: 200 éves az endrődi Szent Imre-templom
Fotók: Czank Gábor

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK
ünnepük: június 29.

Endrődi elsőáldozók: (bal oldali kép)

Bézi Kristóf, Bujdosó Lilla, Gellért Milán, Gellért Zalán, Gonda 
Gréta, Gonda Tibor, Kiszely Borbála, Szabó Mirtill, Szerető Alma, 
Szerető Lili, Szécsi Zsolt, Tóth Adrienn, Zanyik Ramóna

Gyomai elsőáldozók: (névsor alatt)

Debreceni Csilla, Kiss Barnabás, Kiss Zalán, Tímár Áron, Tí-
már Balázs, Tímár Kristóf

 Mária- és öregministráns lányok találkozója Hunyán
Hunyán az idén is megtartottuk az immár hagyománnyá vált „öreg” 

Mária és ministráns lányok találkozóját, május 17-én, Urunk mennybe-
menetele ünnepén.

A szentmisén Iványi László tb. kanonok, plébános emlékeztetett az 
evangéliumra: 

Jézus búcsúzásul, végrendeletként küldetést ad apostolainak: „menje-
tek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet!” Jézus szavai minden-
kinek szól. Ti, kedves volt Mária- és ministráns lányok, akik Jézust egész 
közelről szolgáltátok az oltár körül. Ma sokan már nagymamák, édesanyák 
vagytok, vagy lesztek. Ez a ti feladatok volt, és az a jelenben, és lesz is min-
denkor. Gyermekeiteket, unokáitokat, tanítványaitokat Jézus tanítványává 
tenni, ahogy ti is azok voltatok, és azok vagytok ma is. 
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GYOMAENDRŐDI KRÓNIKA - Civil sarok - 
Főhajtás... Kunkovács Lászlónak

Minden hírközlő eszköz, így a Városunk 
újság legutóbbi száma is beszámolt róla, 
hogy Kunkovács László endrődi születésű 
etnográfus, fotóművész, író életpályájának, 
művészetének elismeréseként Kossuth-díjat 
kapott.

A Rózsahegyi Napok keretében hazalá-
togató művészt köszöntötte az egész város, 
az iskola, ahonnan elindult, a régi barátok, 
osztálytársak s az Endrődiek Baráti Köre. 

Május 17-én délelőtt az Endrődi Nép-
házban külön is találkozhattak vele tisztelői.

Farkas Zoltánné igazgatónő, képviselő 
asszony felvezetője után Kunkovács László 
életpályáját bemutató beszélgetésre került 
sor, mely során előadást hallhattunk a Kos-
suth-díjas művésztől.

Kunkovács László 1942-ben született 
Endrődön Kovács Mátyás tanító és Uhrin 
Anna legkisebb gyermekeként. A népmesé-
hez hasonlóan a legkisebb fi ú innen indul el 
viszontagságokon keresztül (kuláknak nyil-
vánított család gyermekeként nem tanulha-
tott tovább) meghódítani a világot, s tér meg 
küzdelmek árán szerzett dicsőségben. Felesé-
ge, segítője, sorstársa Angster Mária, kinek 
nagyapja az endrődi katolikus templom or-
gonáját készítette.

Cikkeimben mindig beszélgetés keretében 
mutatom be a riportalanyt. Most is ez volt 
a szándékom, gondolván, hogy a beszélgetést 
lejegyzem s itt közzéteszem. 

Öt perc után rá kellett jönnöm arra, 
hogy ez a jelen esetben lehetetlen lesz. Hiszen 
Laca olyan energiával, s olyan sokoldalúan, 
nagy tudással, szinte sámáni kisugárzással, 
lenyűgözően emlékezett vissza életére, mű-
vészetére, hogy rájöttem, ezt a hangulatot 
szinte lehetetlen visszaadni írásban. A kábel 
tv szerencsére felvette a beszélgetést, így az 
műsorra kerül, s megmarad az utókornak is.

Én pedig kiválasztottam a művész úr 
egyik írását, mely szerintem annyira jellem-
ző rá, s ezzel mutatom őt be a kedves olva-
sóknak és egyben tisztelgek előtte. 

Íme Kunkovács László...

FŐHAJTÁS A KÖNYVTÁRBAN

„Valahányszor hazalátogatok, a vasút-
állomástól érkező busz a legjobb helyen, 
az endrődi Népház előtt tesz le. Pezsgő 
kuturális-társadalmi élet színhelye volt, így 
emlékezett szüleim generációja. Ahogy le-
kászálódom, csak pár lépés az ajtó, amely 
a könyvtárba hívogat. Most kapom rajta 
magam, hogy az otthonomnak érzem, mert 
minden alkalommal az első dolgom betér-
ni ide. Ha éppen nincs nyitva, kicsit bánt. 
Ilyenkor bekukucskálok, mint egy nagy 
gyerek. Nyugtázom, minden a helyén van. 
Igazából nem ezért tapasztom az orrom az 
ablaküvegre. Pótlék ez. Hadd érezzem még-
is úgy, hogy benn voltam. A könyvtárosok 
sejthetik, ürügy, hogy lehuppanok náluk, 
de mindig szívesen fogadnak. Tekintetem-
mel végigsimogatom a tömött polcokat. 

Szépen együtt vannak Tímár Máté művei. 
Szinte minden könyvének témáját a szülő-
földjéről vette. A címek is gyönyörűek, pél-
dául a Hazai harangszó. 

Egy sóhajtás, és két házszámmal odébb 
a régi falu élő emlékezete, Irénke néni vár. 
Virágot kapok, mert tudja, hogy innen a 
szarvasvégi temetőbe visz a lábam. Körbe-
fonnak gondolataim gyermekkoromról és 
azokról, akik már ide költöztek. Az akácfa 
keresztek között nem mérik az időt.

Közel a Körös és annak emlékeze-
tes partszakasza, ahová fürödni jártunk. 
Nemcsak a vízben lubickoltunk, hanem a 
gondolatokban is. Nyári délutánokon szin-
te sereglettünk a folyóhoz. Mi, kisebbek a 
főiskolások, egyetemisták közelébe húzód-
tunk, lestük vitáikat, rögtönzött kiselőadá-
saikat. Szabadegyetem az öreg fűzfák alatt? 
Itt nyíltan beszélgethettünk megélt törté-
nelmünkről.

A gáton a híd felé haladva gyönyörű 
panoráma nyílik. A ligeten át érintem az új 
iskolát, majd a Piac térre érkezem, azokhoz 
az emlékművekhez, amelyeket csak mi ért-
hetünk igazán. A templom, ha nyitva van, 
nem maradhat ki. Tovább bandulokok egé-
szen a Tájházig, ami népi építészetünk pár-
ját ritkító remeke.

Egy bakugrás a vásártér, csakhogy már 
beépítették. Nem volt olyan lókupec, aki 
jobban szerette volna ezt a sokadalmat, 
mint én, mert itt végre sok-sok földimmel 
találkozhattam, régi vágásúakkal, tanyai-
akkal, meg a távolabbi vidékekről érkezett 
sátrasokkal.

Visszafelé a faluszélről, hogy-hogy nem, 
megint a könyvtárban találom magam. 
Hosszan elnyúló helyiség, ahol a könyvek 
között csendben bogarászó elkülönülhet 
a folyóiratokat karosszékben átlapozgató-
tól, eközben a gyerekkönyvtári részben a 
legifj abbakat megilleti a csivitelés joga. A 
múltkor két nagyobbacska, barnaképű gye-
rek, alighanem testvérek kincskeresésének 
lehettem tanúja. Kedvükre valókat találtak 

a polcokon. Örömteli hangoskodásuk hir-
dette, zajlik az élet. Kisebbség? Ugyan!

A könyvtáros már várja a szokásos kér-
désemet... – Van-e még az Endrődi Füzetek 
könyvsorozatból, mert akkor küldözgetem 
ide a vevőket. Tőlünk, akik ide kötődünk, 
elvárható, hogy hiánytalanul ott legyen a 
könyvespolcunkon az egész sorozat. Nyelv-
sziget vagyunk, s ha majd az erről szóló 
kötet is megjelenik Németh Eszter tollából, 
egymás tetejére rakva olyan vastag lesz ez 
az Endrőd-tudomány, hogy nincs is tán az 
egész országban ilyen terjedelmes falumo-
nográfi a. 

Már tudom, hogy a könyvtár szelíd pa-
rancsot ad az önépítésre. Érdeklődésemet, 
életpályámat irányították az édesapám pol-
cairól pipiskedve leemelt tudományos mun-
kák, és amit azzal egy időben a nagyobb 
tárházból vittem haza. Akkoriban szinte 
ellepték a közkönyvtárakat a szovjet köny-
vek. A propagandának valót otthagytam. 
De egy életre bevésődtek Prisvin álomszép 
természetleírásai, vagy Arszenyev – akkor 
még nem tudtam, hogy világhírű - regénye 
a Derszu Uzala, amely az Amur-menti vég-
telen tajgában élő egyszerű nanaj vadász-
szal kötött líraian mély barátságáról szól. 
Dehogy is volt egyszerű ember Derszu. 
Mindent tudott a tajgáról, és ami az életben 
maradáshoz fontos.

Később magam is ellátogattam a volt 
világbirodalom távoli, de nagy kultúrájú 
népeihez. Ebben része lehetett a Moszk-
vában élő, de folyton utazó Szpangenberg 
könyveinek is.

Szent hely a könyvtár. Sorsom nagy 
adománya, hogy eljutottam Tibetbe, a föld-
kerekség legnagyobb hegyeinek országába, 
és láthattam a fenséges Potala palotát. Meg-
rendülten jártam a dalai lámák, a buddhis-
ta világvallás pap-királyainak kegyhellyé 
változott fellegvárában. Több száz terme 
és szobája valóságos labirintus. Rejtélyes 
mosolyú szentek aranyozott szobrai min-

Kunkovács László és felesége Angster Mária
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denütt, a keleti mitológia szellemlényeinek 
átváltozásai, vicsorgó démonok, imazászlók 
és jak-vajjal táplált mécsesek. Csoda, hogy 
rátaláltam a könyvtárra, ahol jócskán elidőz-
tem. Ott sem számlálják az órákat.

A tibetiek mély hite szerint életében egy-
szer mindenkinek el kell zarándokolnia ide, 
az irdatlan és kietlen hegyvidék-ország leg-
távolabbi jakpásztorának is, tartson a gyötrő 
vándorút akár hónapokig. Amint mélázgat-
tam magamban, halk csoszogással egy kis 
görbe ember érkezett. Foszladozó szőrmóc 
gúnyájú, izzadtságszagú. Sötét arcából csak a 
szeme és a fogai villannak elő. Mintha mo-
tyogna magában. Imádkozik, vagy itt mond-
ja el, ami bántja? Itt ad hálát? Itt teszi föl a 
kérdéseit? Most kotorászni kezd subája rej-
tekében, és óvatosan előhúz egy – bármily 
hihetetlen – a hosszú úton patyolatfehéren 
megőrzött imakendőt. Helyet keres, hogy itt 
hagyhassa áldozata jelét.

A buddhista szent iratok nem könyv ala-
kúak, hanem fa-dúcokra hajtogatott papírla-
pok, amelyeket, mint nálunk a régifajta pati-
kákban, egymáshoz tapasztott kis fi ókokban 
őriznek. Ezek sokasága lepi el a falakat. Talált 
egy fi ókot, amit nem toltak be egészen. Erre 
a peremre illesztette oda áhítatos, lassú moz-
dulatokkal a hófehér textilt. Két vége mélyen 
aláhullott, s lám, otthagyott jelével a könyv-
tár falát oltárrá varázsolta. Csak a lélegzetünk 
volt a párbeszéd ott, a világ tetején, ahonnan 
túl földi már nem emelkedhet. Maradt még 
sokáig, aztán továbbvánszorgott.

Azon nem szabad csodálkozni, hogy a 
hegylakók írástudatlanok, a kisebb kolos-
torok is többnapi járóföldre lehetnek. Hol 
tanították volna a nomád pásztort? A budd-
hizmusról valóban nem sokat tud, az évezre-
dek alatt, az évezredek alatt keletkezett szent 
iratok tartalma soha nem tárul föl előtte. De 
birtokában van minden ismeretnek, ami a 
tibeti élethez kell, és hallott arról, hogy itt, 
a dalai láma könyvtárában székel a Tudás. 
Meghajolni, ezért jött ide ez az analfabéta za-
rándok. Soha intelligensebb embert.

Most azon töprengek, hogy az én pa-
rasztlánynak született, faluja határát ritkán 
elhagyó édesanyám vágyai szerint mekko-
ra birodalomban élt. Hetet szült, három kis 
ártatlant eltemetett, négyünket fölnevelt. 
Fiatalasszony korában szépen zongorázott, 
aztán a fateknőben való sok mosástól eldur-
vultak az ujjai. Ezzel a kézzel simogatta meg 
a szatyornyi könyvet, amit a Népházból köl-
csönzött ki.

A nagy család, a jókora ház és a sokféle 
aprójószág napestig ellátta dologgal, csak el-
alvás előtt vehette elő kincseit. Jóanyám nagy 
utazásokat tett könyveivel, olvasmányai ré-
vén. Megfürdött az emberiség fényes korsza-
kaiban. Passuth László történelmi regényeit 
sorban hazahozta. Ez volt az ő kettős élete.

Miután eloltotta a lámpát neveltetése sze-
rint az égiekhez fordult. Utolsó imáját a köny-
nyű halálért mondta, s ez megadatott neki. 
Amikor hátrahagyott holmiját rendezgettük, 
agyonhasznált konyhai kötényének zsebében 
egy összehajtogatott kockás irkalapot talál-
tunk. Ceruzával kiírogatta valahonnan az 
ókori világ hét csodáját. Azt őrizgette.”

S hisszük ha nem, Laca is egy csoda. Kö-
szönjük, hogy öregbíti szülőföldünk jó hírét.

Dr. Varju László

Ha május, akkor Rózsahegyi Napok. 
Alighogy véget ér az egyik, kezdjük a 
készülődést a következőre. Az Endrődi-
ek Baráti Körével együttműködve idén 
19. alkalommal rendeztük meg a név-
adónkról elnevezett iskolanapokat.

A megnyitó ünnepségen kissé bo-
rongós időben köszöntötte a vendé-
geket Farkas Zoltánné igazgatónő. A 
rendezvény díszvendége volt Gergely 
Ágnes, Kossuth-díjas író, költő, műfor-
dító, akinek az iskola iránti szeretetteljes 
érdeklődését egy csokor orchideával 
köszönte meg Vaszkó Ágnes, 8. osztá-
lyos tanuló. 

Az igazgatónő köszöntötte meghí-
vott vendégeinket: Dankó Béla ország-
gyűlési képviselőt, Dr. Gyuricza Csabát, 
az MVH elnökét, Dr. Pacsika Györgyöt, a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetőjét, 
Toldi Balázs polgármestert, és a rend-
hagyó órák előadóit: Kunkovács László 
Kossuth-díjas fotóművész, etnográfust, 
Giricz László mérnök, utazót, Dr. Kovács 
Lajos ny. rendőrezredes életvédelmi 
nyomozót és Tímár Imrét, a Baráti Kör 
elnökét. Az iskola tanulói Márton Gábor 
versével és endrődi népdalokkal emlé-
keztek névadónkra.

Ezúttal Gyuricza Csaba mondta a 
megnyitó beszédet, ami nagy tetszést 
aratott a hallgatóság körében. Felidézte 
emlékeit egykori iskolájáról, szülőváro-
sáról, kiemelte, hogy mennyi híres em-
ber született Gyomaendrődön, akik 
példaként állhatnak a mai tanulóifj úság 
előtt. Bátorította a diákokat, hogy való-
sítsák meg álmaikat, legyenek szorgal-
masak, kitartóak.

Gyuricza Csaba nemrég lett a Ma-
gyar Tudományos Akadémia doktora, 
majd pedig a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal elnöke.

Az ünnepség végén koszorút he-
lyeztek el tanulóink Rózsahegyi Kálmán 
szobrának talapzatánál.

A délelőtt további részében most is 
káposztáslepénnyel és szilvalekváros 
kifl ivel kínáltuk vendégeinket, majd kez-
dődtek a rendhagyó órák.

Kunkovács László expedíciós élmé-
nyeiről és a pásztorok életéről mesélt fo-
tóival illusztrálva. Giricz László az Árpád-
kor emlékei között barangolt élvezetes 
előadásában. Kovács Lajos a nyomozás 
technikáit mutatta be az érdeklődő 
hallgatóságnak. Tímár Imre szimultán 
sakkpartit játszott 21 tanuló részvéte-
lével. A tornateremben Vörös Zoltán, a 
Bohócszínház műsorával nevettette a 
gyerekeket.

A többi helyszínen a pedagógusok 
tartottak rendhagyó órákat. Az alsó ta-
gozatosok a Madarak és fák napja té-
mában tablókat készítettek, amelyeken 
kiemelt helyet adtak a búbos bankának, 
mivel ez az év madara. A felső tagoza-
tosok Baráth Éva és Paróczai Zoltánné 
tanítónők vezetésével tanulták a ne-

mezelés tudományát, Varga Lászlóné és 
Gellainé Nagy Erzsébet tanárnők közre-
működésével pedig Rózsahegyi Kálmán 
életéről tudhattak meg érdekességeket.

A délelőtti program ünnepélyes 
eredményhirdetéssel és díjkiosztással 
zárult. Meghívott előadóinknak Ró-
zsahegyi emlékplakettel és könyvvel 
köszöntük meg a rendhagyó órák él-
ményét. A Rózsahegyi-díjat Hanyecz 
Ildikó tanítónő és Paróczai Zoltán 
matematika-kémia-számítástechnika 
szakos pedagógus kapta kiemelkedő 
munkája elismeréseként.

Idén már a Baráti Kör adta a Szent 
Imre-emlékérmet, amelyet Szujó Cin-
tia, 7. osztályos tanulónak ítélt meg a 
nevelőtestület, példás magatartásáért 
és kiemelkedő tanulmányi munkájáért. 
A felső tagozatos tanulók a délelőtt fo-
lyamán vetélkedőn mérték össze tu-
dásukat Rózsahegyi Kálmán életéről, 
amelynek győztesei vándordíjat és tor-
tát nyertek. 

A program délután a Határ Győző 
Városi Könyvtárban folytatódott, ahol 
Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezre-
des felnőttek részére tartott előadást az 
életvédelmi nyomozás érdekességeiről, 
különleges bűnügyekről, a 90-es évek 
leszámolásairól.

A gyerekek legnagyobb élménye 
az esti tábortűz a ridegvárosi játszó-
téren. Ott volt a „falu” apraja-nagyja, 
jót lehetett játszani, szaladgálni. Volt 
lufi hajtogatás, arcfestés, ügyességi játé-
kok, és még a tűzoltókocsit is meg lehe-
tett nézni.

Szombaton délelőtt a VII. Rózsahe-
gyi foci kupa zajlott 4 korosztályban 17 
csapat részvételével. A Gyomaendrődi 
Gyermek Labdarúgó Egyesület csapatai 
két korosztályban 1. helyezettek lettek, 
és a másik két korosztályban is dobogó-
sok.

Szombat délután volt a rendezvény 
legizgalmasabb eseménye, a tanulók 
gálaműsora. Vendégeink között kö-
szönthettük Gergely Ágnest, Kepenyes 
András tankerületi igazgatót is. Farkas 
Zoltánné igazgatónő az alábbi gondola-
tokkal zárta a gálán a köszöntőjét: 

„Hatalmas erkölcsi tőke Rózsahegyi 
Kálmán életműve, s nekünk evvel a tő-
kével jól kell sáfárkodnunk. Jól kell sá-
fárkodnunk, hogy tanítványainkban fel-
ismerjük a tehetséget és segítsük annak 
kibontakozását. Bízzunk magunkban, és 
bátorítsuk a gyerekeket is, hogy higgye-
nek önmagukban! Legyenek optimisták 
és tettre készek! Ez az üzenete ebben az 
évben a Rózsahegyi Napoknak.”

Sok vidám, kreatív jelenetet, táncot, 
hangszeres játékot látott a hálás közön-
ség, hamar eltelt az idő. A gálán fellépő 
200 tanulót a szülők süteménnyel és 
üdítővel vendégelték meg. 

XIX. Rózsahegyi Napok

folytatás a 19. oldalon
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A Szent László gyalogzarándoklat 
negyedik alkalommal indult el Gyoma-
endrődről Nagyváradra. 

Április 30-án gyülekeztünk az Endrő-
di Népház udvarán lévő megújult épület 
előtt, mely a város által elnyert vallástu-
risztikai támogatás segítségével kialakí-
tott zarándokszálláshelyként működik. A 
vidékről érkező zarándokoknak büszkén 
mutattuk be a zarándokszállás ízlésesen 
berendezett helyiségeit és a Szent Antal 
kenyérsütőház felújított épületét. 

A vallásturisztika a mai turisztikai 
palettán egyre nagyobb teret elfoglaló 
ágazat, mely Nyugat-Európában már a 
turisztika leggyorsabban fejlődő része. 
A compostelai Szent Jakab zarándokút 
Európa leghosszabb és leglátogatottabb 
zarándoklata, melyen évente több millió 
ember vesz részt. Magyarországon a 
Máriaút a legjelentősebb, valamint több 
kisebb, az országot átszelő zarándokút 
létesült. A Szent László zarándoklat gon-
dolata már 2008-tól érlelődött és 2012-
ben elindult az első zarándokcsoport. A 
zarándoklat előzménye a Gróf Széche-
nyi Miklós püspök által, az 1917-ben 
meghirdetett nagyváradi Varadinumhoz 
kapcsolódó Szent László búcsú. 

A népi vallásosság egyik leglátványo-
sabb és legösszetettebb hagyománya a 
búcsújáróhelyekre, kegyhelyekre törté-
nő csoportos zarándoklat, a búcsújárás. 
Magyarországon már a középkorban 
kialakult a búcsújáróhelyek hálózata, 
amely a török uralom után szerveződött 
újjá, a barokk vallásosság idején tudott 
kiteljesedni. A búcsújáróhelyek többsé-
ge kutak, források, csodatévő szobrok, 
képek mellett alakult ki, amelyekhez a 
kegyhely élete során számos csodás tör-
ténet, legenda kapcsolódott. A nagyvára-

di Szent László sír-
jához zarándokló 
európai uralkodók 
a középkorban je-
lentős zarándok-
hellyé tették a te-
lepülést, hiszen az 
európai lovagkirály 
eszméjének meg-
testesítője Szent 
László volt. 

A 20. század-
ban világháborúk, 
és a trianoni dön-
tés szétszakította 
az egykori váradi 
egyházmegyé t , 
és településeinek 
egy része a határ 
másik oldalára ke-
rült. A nagyváradi 
búcsú látogatása 
egy ideig meg-
szűnt, majd csak a 
határátlépés meg-
könnyítésével volt 
lehetőség elsősor-
ban az egyéni bú-
csújárásra. Szer-
vezett formában, 
a 2012-ben elin-
dult Szent László 
gyalogzarándoklat 
lett a hagyomány 
folytatója. Gyoma-
endrődön, és első-
sorban az egykori 
Endrődön a za-
rándoklat hozzátartozott a katolikus élet-
hez, hiszen mindenki, - ha csak egyszer 
is - részt vett egy radnai vagy szentkúti 
zarándokúton. Az endrődi vallási hagyo-
mányok búcsújáráshoz kapcsolódó szo-
kásai a szentmisével induló zarándoklat, 
a búcsúszászlók használata, a búcsús-
kereszt felvirágozása, a közös fennhan-
gon elmondott imák és a csendes egyéni 
áhítatok. A szent helyeken való megál-
lás, ima és még sok szokás, melynek 
elemei a modern búcsújárások alkalmá-
val is felbukkan. A mi, modern kori bú-
csújárásunk alkalmaira visszatekintve 
évről-évre több régi szokáselem bukkan 
föl. Bár a zarándok csoportjaink vegyes 
összetételűek, mégis a zarándokút szá-
mos lelki eseményei összekovácsolják 
az út végére a társaságot. Nincs két 
egyforma utunk és nincs két egyforma 
csoport sem. Minden évben új embere-
ket ismerünk meg és új lelki élmények 
várnak az úton. A tavalyi évben három-
napos eső áztatta zarándokainkat, míg 
korábban a tikkasztó hőség kínjai nehe-
zítették a napokat. 

2015-ben az időjárás kegyes volt 
hozzánk. Nem volt túl meleg és csak a 

harmadik napon esett az eső. A határ-
átlépés élménye a körösszegi várnál 
mindig nagy izgalommal jár. A rövid idő-
re megnyitott zöldhatár megközelítése 
az idén sem volt egyszerű. Az eső tel-
jesen feláztatta a talajt és a várromhoz 
vezető két kilométert egy kukoricaföldön 
keresztül kell megtenni. A szakadó eső-
ben a frissen felázott talaj vendégma-
rasztaló pillanatai emlékezetessé tették 
ezt az útszakaszt. Körösszegapátitól 
egy rövid időre csatlakozott zarándok-
csoportunkhoz az egykori köztársasági 
elnök felesége Smidtné Makrai Katalin. 
A köröstarjáni hívek szeretettel fogadtak 
az idén is és a vasárnapi szentmise a 
Szent László-bazilikában óriási élménye 
egész évre reményt ad számunkra, hogy 
az összefogás, az Istenbe vetett hit erős 
köteléke átsegít minden bajunkban. 

Hazaérkezve örömmel látjuk a meg-
újuló egyházi emlékeket, és néhány év 
múlva a megszépült zarándokszállásra, 
az éledő Szent Antal kultusznak köszön-
hetően egyre többen érkeznek váro-
sunkba vagy csatlakoznak a gyalogza-
rándoklatunkhoz.

Szent László zarándoklat és a vallásturisztika
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

Vörös Vince történelmi jegyzete III.
Kávássy Sándor azt írta Kaposváron: 

„--- a somogyi szociáldemokratáknak 
eszük ágában sem volt, hogy valami-
lyen váratlan, radikális fordulatot adjanak 
a földkérdés megoldásának.” De lejött 
Hamburger Jenő* Kaposvárra. Kaposvá-
rott a szociáldemokraták és a kisgazdák 
álltak egymással szemben. Főleg éles 
harc volt a somogyi kormánybiztos kine-
vezése körül, aki kisgazdapárti lett volna. 
Hamburger tárgyalásai oda vezettek, 
hogy a lemondott Szirhornyi Aladárt kér-
ték meg, ideiglenesen végezze tovább 
ezt a funkciót.

A nagybirtokosok sztrájkoltak, nem 
vetettek, félő volt az éhínség. Nagyatá-
di így nyilatkozott: „Ezeket a birtokokat 
sajátítjuk ki elsősorban, hogy kenyere 
legyen a munkásnépnek.” A szocdemek 
szövetkezet ellenességgel vádolták. Erre 
rácáfolt a törvény 14. paragrafusa: „Bár-
mely község vagy felosztási csoport te-
rületén létesíthetők közös legelők, közös 
erdők, s községi vagy szövetkezeti birto-
kok is…” Több termelőszövetkezet ala-
kult Somogy megyében. A gyors fordulat 
nem csak a Munkástanács vitézkedése 
volt, hanem oly mértékben Nagyatádi 
talpraesett parasztpolitikai álláspontja 
is hozzájárult, közben a kisbirtokosok, 
földmunkások földhöz juttatását válto-
zatlanul leszögezte. A Kisgazdapárt és 
Szocdempárt tömegeinek szembenállá-
sa mind ellenségesebb lett. A kormány 
Nagyatádit bízta meg a földfoglalások 
megvizsgálásával és ez a szocdemeket 
még jobban felzaklatta.

1919. március 12-én kisgazdagyűlés 
volt Kaposváron. Erre leutazott Nagyatá-
di, hívei Kaposvár előtt a taszári állomá-
son várták és kérve kérték, ne menjen 
be Kaposvárra, mert a szocdemek vagy 
négyezren várják az állomáson ellensé-
gesen. Agyon akarták verni. Nagyatádi 
Szabó István azt mondta híveinek: „Már 
nemcsak magamról van szó, hanem ar-
ról a sok ezer kisgazdáról is, akik holnap, 
12-én gyanútlanul, fegyvertelenül bejön-
nek Kaposvárra, és ha én nem hárítom 
el a készülő vérontást, áldozatok esnek 
a fölizgatott, fölfegyverzett szocialisták 
dühének.”

Nagyatádi Szabó bement Kaposvár-
ra és a szocialisták nem merték bántani. 
Szállodába ment, ahol aztán 10-12 szo-
cialistával elkezdett tárgyalni, hogy a vér-
ontás elkerülhető legyen. Kiderült, hogy 
a kaposvári állomáson valóban négyezer 
ember jött össze, akiket Nagyatádi ellen 
hangoltak, hogy azért jön, hogy a megala-
kult termelőszövetkezeteket megszün-
tesse. Pedig Nagyatádinak nem ez volt a 
célja. A Katonatanács hírhedt elnöke Po-
gány József** három század tengerészt 
küldött le hat gépfegyverrel a kisgazdák 
ellen. Nagyatádi hívására Böhm*** had-
ügyminiszter nem jelentkezett, dacára 
hogy öt ízben felhívta. A tárgyalások ne-
hezen annyi eredményt hoztak Kaposvá-

ron, hogy több kérdésben megegyeztek 
a szocialistákkal. Sőt, elérte Nagyatádi, 
hogy 12-én közös nagygyűlést tartsanak. 
De a szociáldemokrata karhatalom az ér-
kező vidéki kisgazdákat a város határá-
ban megmotozta.

A szocialisták részéről Dr. Vincze 
Sándor szólalt fel, de a gyűlés főszónoka 
Nagyatádi volt, s nagy sikerrel beszélt. 
Mégis csalódott a szocialistákban, mert 
az ő elképzelésével ellentétben csele-
kedtek a szocdemek, Hamburger Jenő 
közvetlen közreműködésével. Egy hét 
múlva a Berinkey kormány lemondott. 
1919. március 21-gyel Nagyatádi életé-
ben és a Kisgazda Párt történetében egy 
egész korszak zárult le. Mint Népgazda-
sági Miniszter a földtörvény megvalósítá-
sára és kivívására fordította erejét. Más 
kérdés, hogy a földreform törvény elké-
sett!

Nagyatádi keserűségei már 1919-ben 
elkezdődtek. Nagy csalódást okozott, 
hogy hamburger erőszakos birtokfog-
lalásokat hajtatott végre, és ennek tör-
vényes látszatát hitette el. Búza Barna 
földmívelésügyi miniszter az ő tudta és 
beleegyezése nélkül adott engedélyt és 
bocsátott miniszteri közeget Hamburger 
rendelkezésére. Pártja helyzete is na-
gyon bántotta: „Mi, az ország kisgazdái 
és földmívelői, kik nagy többségben va-
gyunk az országban, kezünkbe vehet-
jük a hatalmat… nyugodtan, békében 
élhetünk. Csalódtunk! Nem így történt.” 
Nagyatádi a választásokon már nem a 
régi ellenfeleivel, a nagybirtokosokkal 
talált magát szemben, hanem a szoci-
alistákkal. Volt hasonlatosság a régi és 
új ellenfelekben: mind a kettő a nagy-
üzem mellet foglalt állást. Sok mindent 
lehetne elmondani, de azzal zárom so-
raimat, hogy amikor 1919. március 21. 
mindent összedöntött benne, vészesen 
hasonlatos lelkiállapotban az 1924-es 
események okozta lelki válsághoz, ha-
zatért falujába, csak akkor még az élete 
nem zárult le súlyos tragédiával. Varga 
Jenő és Révai József kulákpolitikusnak 
minősítették. Pedig mennyire nem igaz! 
Sem Varga, sem Révai nem voltak tör-
ténészek, állításuknak tartalmi elemzése 
csak történeti módszerrel lehetséges! 
Révai vitatja az 1945 előtti parasztpolitika 
létjogosultságát, pedig annak éppúgy az 
a történeti elhivatottsága, mint a munkás-
mozgalomnak, hogy ti. bontsa, rombolja 
a nagytőkés, nagybirtokos hatalmat.

Vörös Vince

* MÉL. I. Hamburger Jenő (1883-
1936) Szociáldemokrata Párt (SZDP) 
balos szárnyához tartozott. Orvos, 1919. 
március 21. földművelésügyi népbiztos, 
majd hadtest pk., törvénytelen földfogla-
lások főszervezője, kolhoz típusú szövet-
kezetek szervezője.

** MÉL. II. Pogány (Schwarcz) József 
(1886-1939) marxista, SZDP. bal szár-

nya, 1918. államtitkár, kormánybiztos a 
Katonatanácsban. 1919. március 212. 
hadügyi, külügyi, közoktatásügyi népbiz-
tos, hírhedt, véreskezű terrorista tömeg-
gyilkos. Valószínű, névválasztása sem 
véletlen.

*** Böhm Vilmos MÉL. I. 258. (1880-
1949) SZDP. vezető, 1918. október 31. 
hadügyi államtitkár. 1919. január 18. 
Hadügyminiszter, 1919. március 21. had-
ügyi népbiztos, a Vörös Hadsereg főpa-
rancsnoka.

Kiegészítő megjegyzések, magyará-
zatok:

Révai József MÉL. II. 509. (1898-
1959) marxista, KMP., MKP (kommunista 
párt) főideológusa, a parasztságot mint 
olyat, nem értette, nem tartotta társada-
lompolitikai tényezőnek.

Varga Jenő MÉL. II. 958. old. (1879-
1964) marxista közgazdász, a „paraszt-
kérdéssel” is foglalkozott, ahogy ezt egy 
kívülálló megteheti „egységfront címen.

VÖRÖS VINCE munkásságának ál-
talam ismert néhány darabjára szeret-
ném az olvasók, fi gyelmét felhívni: „A 
Kalászos Mozgalom” kezdetei és útja a 
Magyar Népköztársaságig” eredeti címe: 
„…útja a Parasztszövetségig”, de Vida 
István szerkesztő a szerző tudta nélkül 
a címet – a korra jellemző módon – ön-
kényesen megváltoztatta. Agrártörténeti 
szemle. 1984. 3-4. sz. 533-556. old.

GYERTYAGYÚJTÁS szerk. Vö-
rös Vince Aranykalászos gazda, Pécs, 
1937.53 munkatárs részvételével.

Kedves jó Vince Bátyám – Isten nyug-
tassa! – a követezőképpen dedikálta ne-
kem ezt a kötetét: „Cs. Szabó Istvánnak, 
a magyar falu hűséges támogatójának, 
ismerőjének adom, hogy megértő lélek-
kel értékelje a félévszázaddal ezelőtti 
fi atalság szeplőtelen megnyilatkozását. 
Bakonya, 1989. február 6. Őszinte ba-
rátsággal: Vörös Vince”. Egy másik kö-
tetét (KALÁSZOS GAZDÁK ÉVKÖNYVE 
1942. szerk.: Bihari Nagy Lajos – Vö-
rös Vince – Dancs József, Pécs. 1941.) 
pedig így: Cs. Szabó Istvánnak adom 
sok szeretettel kalászos mozgalmunk 
évkönyvét; mozgalmunk sok reményt 
táplált bennünk, hogy a magyar paraszt-
ságot felemeljük tanítással, öntudatra 
neveléssel, hogy még erősebb gerince 
legyen magyar nemzetünknek. Bakonya, 
1989. február 6. Öleléssel: Vörös Vince”

A fentieket ma is meghatódva, köny-
nyes szemmel olvasom, s életem, mun-
kám legnagyobb elismerésének tartom. 
BESZÉLNEK A BARÁZDÁK a baranyai 
parasztírók és parasztsorból elindult írók 
versei és novellái Pécs, 1939.

Cs. Szabó István

Ex Újkígyós, die nativitatis Domini 
Nostri Jesu Christi Anno 2015. die 12 
martii
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siessünk

Siessünk szeretni az embereket oly gyorsan mennek el
cipő marad utánuk meg süket telefon
csak ami nem fontos cammog mint a tehén
az igazán fontos hirtelen történik
utána a csend normális szóval elviselhetetlen
mint a tisztaság amely egyszerűen a kétségbeesésből születik
mikor gondolunk valakire nélküle maradván

ne légy nyugodt hogy van időd mert bizonytalan a bizonyosság
érzékenységünket elveszi mint minden szerencse
együtt járnak mint a pátosz és a humor
mint két szenvedély mely egynél mindig gyengébb
oly hamar mennek el mint a júliusban elhallgató sárgarigó
mint egy esetlen hang egy ügyetlen meghajlás
becsukják szemüket hogy lássanak igazán
nagyobb kockázat megszületni mint meghalni
mert mindig túl keveset és túl későn szeretünk

ne írd ezt gyakran írd meg egyszer s mindenkorra
szelíd leszel akkor akár a delfin és erős

siessünk szeretni az embereket oly gyorsan mennek el
akik meg nem mennek el sem mindig térnek vissza
és a szerelemről sem tudni soha
hogy az első az utolsó vagy hogy az utolsó az első

megbíztam az útban

Megbíztam az útban 
a keskenyben 
nyaktörő volt 
térdig érő kátyúkkal 
időszerűtlen mint novemberben a cukorrépa 
és kiértem a rétre ahol szent Ágnes állt 
– na végre – mondta 
– kezdtem aggódni 
hogy másfele mentél 
a szélesen 
aszfaltozotton 
sztrádán egyenest az égbe – miniszteri kitüntetéssel 
és hogy elvitt az ördög várjál

Mikor imádkozol – tudj várni 
mindennek megvan a maga ideje 
a próféták tudták ezt 
elvárás nélkül kell kérlelned folyton 
beérik a jövőben a meg nem hallgatott 
a beteljesületlen meg éppen történik 
mindent tud az Úr tudja hogy az éjben 
a tevékeny hangya hova igyekszik 
a szeretet elhisz a barátság megért 
ha várni nem tudsz 
ne is imádkozz 

igazságosság

Ha négy-négy almája lenne mindenkinek
ha mindenki erős lenne mint a ló
ha a szerelemben mindenki ugyanúgy lenne védtelen
ha mindenkinek mindig ugyanannyija lenne
senki nem lenne szükséges senkinek

Köszönöm hogy igazságosságod egyenlőtlenség
köszönöm amim van és amim nincs
meg amit nincs kinek adnom
valakinek még szükséges lehet
van éjszaka hogy lehessen nappal
sötétség hogy a csillag ragyogjon
van végső találkozás és első elválás
imádkozunk mert van nem imádkozó
hiszünk hisz van nem hívő
meghalunk mivel van aki meghalni nem akar
szeretünk mert van akinek kihűlt a szíve
levéllel közelítünk mert van aki taszít
egymásra szorulnak az egyenlőtlenek
nekik a legkönnyebb megérteni hogy mindenekért 
vannak mindenek
és hogy mi ez az egész

Ő

Megállt
árnyék az ablakom alatt
vándorfelhő fölöttem
teszem mintha nem lennék
feledem
kopog
megint nem nyitok
gondolom: késő van sötét
- Ki az? - kérdem végül
- A szerelmes Istened
viszonzatlan szerelmével

vers, tormával a közepén

Az érzelem csupán az idő múlása
volt egy otthon s már nincs
eltűntek szent emlékükkel a libák a kacsák a fák
a fotel ami a verandán állt
a vizslát bosszantó puska
a hölgy akit negyed négyre vártunk de nem jött
a nyírfa levelei mik ősszel mindig elsőként sárgultak
az antik költők olvasatlan versei
a mesebéli nagymama portréja ki bűbájos volt ahogy illik
a tormalevél az otthon sült kenyér íze
a fiú aki szerelmet vallott majd a harctéren maradt
oly szerelmes volt hogy letépett orral is békésen halt
a boldogság elmúlik nekünk is tűnnünk kell

könyörgés

Aki könyörögtél mert szűk volt neked a szokott imafüzér 
aki felmentetted Magdolnát nem bűnei de könnyei miatt 
aki nem magyaráztad aprólékosan a szenvedést 
aki az aranyszájú prédikátorok nyelvére a csend szivacsát 
teszed 
s feltárod az időt mint gyönyörűséget 
aki láttad a betlehemi audiencián a három királyt 
mint döngölt földön három aranylepényt 
akinek több mint öt sebe van 
aki nem haragszol a vallástalanság ceremóniáira 

Te adj menedéket kérlek 
emberi tenyered csöpp rejtekében 
a formulák falkája elől

Létezel
„…ne szórjátok gyöngyeiteket sertések elé” (Mt 7,6)

Létezem mert Létezel
csupán ennyin áll a hit
a remény a szeretet a szépen megírt imádságok
a nagy Aquinoi és a kis Lisieux-i
mindazok kik titokban a szentek példáján nőnek
az aggodalmas lámpás amint Istennél őrködik
az első szerelmet követő könny mely
akár a gyöngy (de nem a sertések előtt)
az emberi és állati sorsok mik túl kurták betegesek
a halál mi egy gödrön egy sírbolton keresztül repít
az értelem az értelmen túl kezdődik
létezem mert Létezel – hinni a legegyszerűbben kell
a kiművelt hit az ördögnél lakik

egy remete skrupulusai

Úgy elfoglaltam magamat magammal
hogy arra vágytam senki ne jöjjön
mindig csak egy jegyet kértem csak magamnak
nem is álmodtam semmit
mert magunknak alszunk de másoknak álmodunk
ha sírtam is – szakszerűtlenül
mert a síráshoz két szív szükséges
oly buzgón védtem Istent hogy megpofoztam az embert
azt gondoltam a nőnek nincs is lelke na jó legfeljebb há-
romnegyed
titkos adót szereltem a szívembe
és csak a saját adásomat sugároztam
előkészítettem magamnak egy garzont a temetőben
egyáltalán megfeledkeztem arról hogy a mennybe
nem libasorban hanem párosával megyünk
még a tartózkodó angyal ő sem áll magában

Válogatás Jan Twardowski műveiből
római katolikus pap, lengyel költő
(1915-2006)

fordította: Sajgó Szabolcs SJ
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Már az ókori népek is tisztában voltak 
vele, hogy a víz maga az egészség: a kelták 
és a rómaiak nagyon jól ismerték Pannónia 
hőforrásainak gyógyértékét. Valaha lovas 
nemzetként tartottak minket számon, ma 
azonban világszerte egyre inkább gyógy-
vizeinkről, fürdőinkről leszünk nevezete-
sek. Magyarország olyan gazdag termál- és 
gyógyvizekben, hogy ahhoz talán csak Iz-
land hasonlítható.

Kénes ásványvizek literenként legalább 
1 mg ként tartalmaznak különböző vegyü-
letek formájában. Ilyen az egri, a parádi, a 
mezőkövesdi, a harkányi, a balfi , a hévízi, a 
zalakarosi, valamint egyes budapesti gyógy-
fürdők vize, mint például a Rudas, a margit-
szigeti artézi kút vagy a Lukács fürdő vize. 
Jó hatásúak végtagízületi kopásoknál és 
gyulladásoknál, érelmeszesedés és számos 
bőrbetegség esetén (pl. pszoriázis, ekcéma). 
Javítják a légzést, serkentik az ízületi porc 
regenerálódását, jótékony hatásúak idült 
bélhurutnál. Szervezetünkben az ízületi 
porc felépítésében olyan szerves molekulák 
vesznek részt, amelyeknek fontos eleme a 
kétvegyértékű kén. A mozgásszervi bete-
gek 90%-a ízületi és gerincbántalmakban 
szenved. Elsősorban a teherviselő ízületek: 
csípők, térdek, bokák ízületi porcai mennek 
tönkre. A porcot alkotó kéntartalmú vegyü-
letek ismételt felépülésében, pótlásában jut 
fontos szerephez a szervezetünkbe jutó kén, 
amely bizonyítottan be is épül. Kénes vizek 
közül elsőként a szakirodalomban Harkányt 
szokás emlegetni, ahol 50-70 méteres mély-
ségekből, átlagosan 62 Celsius-fokon tör a 
felszínre a gyógyító víz.

Nem kevésbé híres és gyógyításra év-
századok óta alkalmas a Hévízi-tó. Vizének 
speciális gyógyerejét a tó medrét borító 
tőzegnek köszönheti. Egyesíti magában a 
szénsavas, a kénes, a kalciumos, a magné-
ziumos, a hidrogén-karbonátos és az eny-
he radonemanációt tartalmazó gyógyvizek 
kedvező tulajdonságait.

A földes-meszes (kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos) ásványvizekben lévő 
kalcium gyulladáscsökkentő és allergiael-
lenes hatású. A kalcium bőrön keresztü-
li felszívódása egyelőre nem bizonyított. 
Főként ivókúrára alkalmazzák gyomor- és 
bélhurut, gyomorfekély és epebántalmak 
esetén. Emellett a vesehomok és nem be-
ékelődött vesekövek hajtására is alkalmas, 
mivel vizelet kiválasztást fokozó hatása szá-
mottevő. Alkalmazzák gyulladásos gerinc-, 
végtagízületi megbetegedések, lágyrész-
reumatizmusok kezelésére, valamint nő-
gyógyászati, bőrgyógyászati eredetű gyulla-
dások mérséklésére (pl. pszoriázis kezelése). 
Gyulladáscsökkentő hatása a baktériumölő 
sejtek számának növelésével is összefügg. 

Hazánk kalcium-
m a g n é z i u m -
hidrogénkarbonátos 
gyógyfürdői a büki, 
a balfi , a balatonfü-
redi, az egri, a szom-
bathelyi és a hévízi. 
Budapesti ásványvi-
zek is rendelkeznek 
a fenti ásványi-anyag 
tartalommal (Ho-
tel Gellért, a margit-
szigeti Hotel Termál, Hotel Helia, Hotel 
Aquincum, a Lukács fürdő). Parádon és 
Visegrádon ivókúraként alkalmazzák a gyo-
morbetegek esetén. Hasonló hatású a kék-
kúti a balatonfüredi, a székesfehérvári és a 
mohai ásványvíz is. 

A természetes szénsav-, vagyis oldott 
szén-dioxid tartalmú (savanyú) ásványvizek 
értágító, keringést fokozó hatása közismert. 
Ez az értágító hatás nemcsak a perifériás 
erekre, hanem a szív vérellátását biztosító 
koronáriákra is vonatkozik. A szénsavas 
fürdők hatására a vérnyomáscsökkenés 
mellett fokozódik a vizeletürítés, csökken a 
nátrium- és káliumszint, gyógyítja a gyul-
ladt sebeket és lábszárfekélyeket. Javítja a 
keringést, így ajánlott cukorbetegek érszű-
kületének, valamint mozgásszervi betegek 
kezelésére is. A szív- és érbetegek - elsősor-
ban infarktus vagy szív- és érműtétek után 
– Balatonfüreden részesülhetnek utókeze-
lésben. A szénsavas víz kalciumtartalmát 
is fi gyelembe véve a gyulladásos mozgás-
szervi betegek gyógykezelésével és újabban 
az osteoporosis (csontritkulás) műszeres 
vizsgálatával és kezelésével is foglalkoznak. 
A szénsavas vizet 2-4 C-kal melegebbnek 
érezzük, mint az ugyanolyan hőmérsékletű 
csapvizet. Ivókúraként kedvező hatású az 
emésztőrendszerre, fokozza a gyomornedv 
elválasztást. Étvágyjavító hatású, és használ-
ható savhiányos gyomorhurut kezelésére is. 
Ilyen jellegű a balatonfüredi, a mezőköves-
di, a parádi és a szombathelyi gyógyvíz. 

A szénsavas für-
dők különleges faj-
tája a mofetta vagy 
száraz szénsavas für-
dő. Mátraderecskén 
működik a gyógyí-
tó hatásáról ismert 
mofetta. A beteg egy 
amfiteatrum-szerű 
helyiségben ül, és 
a szén-dioxidgáz a 
beteg derekáig ér. 
Mivel a gáz színte-
len, szagtalan, tö-
mény belégzése ha-
lált okozhat, de a gáz 
szintjét folyamatosan 

ellenőrzik. A benntartózkodási idő 15 perc, 
kúraszerű kezelés javasolt. Erdélyben szá-
mos mofetta található, és igen népszerű ez a 
kezelés, mely bizonyítottan hatásos és hasz-
nos kiegészítője a gyógyszeres kezelések-
nek. Elsősorban keringési bántalmakban és 
a magas vérnyomásban szenvedők részére 
ajánlott, de jótékony hatású a cukorbetegség 
érszövődményeinek kezelésére is. 

Forrás: 
Csiff áry Gabriella: Régi magyar fürdővilág
Dr. Bender Tamás: Gyógyfürdőzés és egyéb 
fi zioterápiás gyógymódok
Dogossy Katalin: Magyarország gyógyvizei c.
cikk

dr. Macsári Judit

Magyarország termálfürdői és gyógyvizei

Egészségről-betegségről

Egerszalók sódomb

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

Egerszalók
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A csapat szereplése a siker 
esetén vonzza a sportpályára 
a nézőket, egy negatív soro-
zat, mint az idei tavaszi pedig 
távol tartja őket. Sajnos egy-
re kevesebben látogatnak ki 
a mérkőzésekre a szurkolók, 
úgy látszik, nem akarják látni 
a sorozatos kudarcokat. Nem 
is olyan régen még vidéken is 
sok gyomaendrődi arcot lehe-
tett felismerni egy-egy mérkő-
zésen, ma már csak néhányan 
kíváncsiak a csapatra. Sajnos a 
gyomaendrődi csapat változat-
lanul pont nélkül áll a tavaszi 
félévben.

A Dévaványán elszenvedett vereséggel hosszú évtizedek 
után ismét, a Gyomaendrődi FC is elbúcsúzott a megye-egytől! 
A Körös-parti település labdarúgása több évtizede nem látott 
mélységbe került ezzel, igaz a több éve tartó leépülési folyamat 
hozadékaként szinte borítékolható volt a mostani helyzet.      

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei:     

2015. 05. 02.   Gyomaendrődi FC – OH. Rákóczi Vasas SE     0 : 2
                          G.: ---
                          Ifi .:   2 : 11    G.: Nagy B.(2)              
A május elsejei ünnepi hétvégén igen gyér számú nézőkö-

zönség és zord, esős időjárás fogadta a csapatokat. A hazaiak 
nem ijedtek meg a jobb játékerőt képviselő Rákóczitól, bátran 
kezdeményeztek, helyzeteket is kialakítottak. A vendégek töb-
bet birtokolták a labdát, de támadásaikban kevés volt az átütő-
erő. Ennek ellenére a félidő végén mégis sikerült megszerezniük 
a vezetést. A második félidőben sem változott a játék képe, a ha-
zaiak továbbra is bátran játszottak. A félidő közepén, egy saját 
térfélen eladott labdára lecsaptak a vendégek és a fellazult hazai 
védelem mellett megszerezték második góljukat. A Rákóczi játé-
kosai nem hajtották szét magukat, így is megnyerték a találko-
zót. A gyomaendrődi labdarúgók olyan erényeket vonultattak fel 
ezen a mérkőzésen, amelyet ezen a tavaszon még nem láttunk 
tőlük. Bátran, harcosan játszottak, nagy kérdés, hogy ez csak egy 
mérkőzésre szólt, vagy kitart a bajnokság végéig???

2015. 05. 09.  Dévaványai SE – Gyomaendrődi FC     4 : 0
                          G.: ---
                          Ifi .:   5 : 1    G.: Csapó P.
Nem olyan régen szomszéd várak „rangadója” néven hirdet-

ték ezt az összecsapást. Sajnos az idei tavaszon mindkét csapat 
messze alulmúlja régi, valamikori önmagát, hiszen a mérkőzés 
előtt még győzelem nélkül álltak mindketten a bajnokság má-
sodik felében. Az első félidőben ez a teljesítmény meg is látszott 
mindkét csapat játékán. Lassan, körülményesen szövögették a 
támadásokat, inkább csak a két tizenhatos között zajlott a mér-
kőzés. A félidő utolsó percében azonban egy kapu elé beadott 
labdát több hazai védő és a kapus is elnézte, így a szabadon ma-
radt hazai játékos néhány méterről zavartalanul lőtt a hálóba. A 
félidőt követően a hazaiak mintha megérezték volna, hogy ma 
itt nyerhetnek végre mindjárt támadólag léptek fel. Sorra vezet-
ték támadásaikat, a vendégek pedig folytatták első félidei ered-
ménytelen játékukat. A hazai támadásoknak meglett az eredmé-
nye, három gólt is szereztek, a 62. percben, a 73. percben és a 85. 
percben. Találó a vendégek edzőjének mérkőzés utáni nyilatko-
zata: „Ma csak elutaztunk ide, nem játszottunk, nem futottunk, 
nem akartunk.”  A mai délutánon a jó idővel és a jó dévaványai 
pályával lehettünk csak maradéktalanul elégedettek. 

Mérkőzések hétről hétre 
a labdarúgóknál

2015. 05. 16.  Gyomaendrődi FC – Mezőhegyesi SE     0 : 2
                          G.: ---
                          Ifi .:   0 : 5    G.: ---              
A tavasszal jó formát mutató Mezőhegyes volt a vendég a 

szép napsütéses délutánon. Jól kezdett mindkét csapat, bátor já-
tékot felvállalva. A vendégek a 10. percben egy szabadrúgásból 
megszerezték a vezetést. Ez nem törte meg a hazaiakat, felvál-
lalták a támadásokat továbbra is. A félidő végén azonban ismét 
a vendégek szereztek gólt, így már kettő volt az előnyük. A má-
sodik félidőben a Mezőhegyes nem erőltette a támadásokat, de 
még így is lőttek három kapufát. A hazaiak nem tudták feltörni 
a vendégek szilárd védelmét, csupán helyzetekig jutottak, de a 
tavaszi első hazai gól még mindig várat magára. Nem született 
meglepetés a mérkőzésen, közepes színvonalú találkozón a több 
kapufát, mint gólt lövő vendégek elvitték a három pontot nem 
érdemtelenül.

2015. 05. 24.  Tótkomlósi TC – Gyomaendrődi FC     6 : 4
                          G.: Szabó P.(2), Barna T.(2)
                          Ifi .:   5 : 1    G.: 
A hazaiak nagy lendülettel kezdtek, sorra vezették támadá-

saikat, jöttek is a gólok a 6. a 18. a 31. percben. Ekkor úgy tűnt 
méretes „zakóba” fut bele a vendég, Gyomaendrőd . A bekapott 
három gól felébresztette az alvó vendégeket és öt perc alatt lőtt 
két góllal (35. perc, 39. perc) szorossá tették a mérkőzést. Ezt a 
hazaiak sem nézték tétlenül a félidő utolsó percében ismét gólt 
lőttek, így biztos kétgólos előnnyel mentek a szünetre. A máso-
dik félidő első felében lecsendesedett a mérkőzés, de ez csak a 
vihar előtti csend volt. Jött az utolsó húsz perc, és ismét felváltva 
estek a gólok. A hazaiak a 69. percben és a 79. percben, a vendé-
gek a 71. percben és a 87. percben vették be a kapukat. Gól gaz-
dag mérkőzést láthatott a szépszámú tótkomlósi közönség. A 
Gyomaendrődi FC játékosai négy gólt is tudtak lőni idegenben, 
ami eddig nem volt jellemző, de sajnos a védelem ismét gólké-
pesnek mutatkozott, így törvényszerű volt a vereség.    

Fülöp Zoltán

Benke Mária versei
Az otthon varázsa…

Az otthonomat szeretem,
a nyugalmamat meglelem.
Otthon béke, nyugalom vár,
hazaérek s a fáradtság elszáll…

Jól érzem otthon magam,
a kertemnek varázsa van.
Ezernyi tulipán nyílik,
merengeni vágyom itt…

Virág szeretnék lenni!
Pompásan nyílni, tenni.
Illatozni, öntöztetni,
a környezetem öltöztetni.

Ha én virág lehetnék,
rám szállnának a lepkék.
Virágporom gyűjtögetnék,
hasznomat ők így vehetnék…

Május a legszebb hónap,
vége van már fagynak, hónak.
Ezer ágra süt az éltető nap, 
Bársonyos melege megsimogat…

2015. május 1.

Templom előtt…
Sétálgatok a templom előtt,
felidézek múltat, s jövőt…
Harangzúgásra „ébredek”
misére hív, elrévedek…

Eszembe jut gyermekkorom.
Milyen is volt régen, egykoron.
Vasárnap a család misére ment,
lelke megtisztult „odabent”…

Felemelő érzés a harangszó!
Méltóságteljes mélyen bongó.
Áhítat költözik a lelkembe’
melegség a szívembe’

A harang csak zeng, bong,
egy idő után bennem kong.
Gyűlnek a hívek imára,
bemegyünk Isten házába.

Isten földi követe a tisztelendő Atya.
Szentbeszédével lelkünk megnyugtatja.
Vétkeink meggyónjuk a templomba’
mise után megtisztulva megyünk haza.

A harang ismét zeng, bong,
könnyű lélekkel sokat mond…
Visszük az igét mélyen a lelkünkben,
haza érkezünk családunkkal szeretet-
ben…

Vecsés, 2015. május 5.



VÁROSUNK2015. június 15

A három kiscica…
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szép fekete-fe-

hér tarka cica, „aki” mindig itt ólálkodott nálunk a kert-
ben…

Ha tavasszal-nyáron kinn főztem, ott sertepertélt kö-
rülöttem, soha sem tudtam megállni, hogy egy-két fa-
lat finomság le ne essen főzés közben „véletlenül”, ő 
dorombolva a lábamhoz törleszkedett és mindent fel-
falt…

Nem derült ki, hogy kié lehet, de időnként eltűnt, 
majd ismét visszatért… Telt-múlt az idő, késő ősz lett, 
már beköszöntött a tél is, ami idén igen enyhe, s egy-
szer csak megjelent három tündéri édes kis kölyök 
macskával. Kettő hasonlított rá, a harmadik szürke-cir-
mos. Gondoltam, hogy az a papamacskára hasonlít-
hat. Nyávogtak nagyon, és a kerítés lábazatán várták 
a biztatásomat, hogy közelebb jöhessenek.

Párom óva intett, hogy ne édesgessem ide őket, 
mert azután négy macskánk lesz, és nem tudunk mit 
kezdeni velük, mert nagyon szaporák.

Az eszemmel tudtam, hogy igaza van, de azért szí-
vemen viseltem a sorsukat. Nem hívtam be őket, ha-
nem inkább kerítésen kívül az utcán adtam nekik en-
ni-inni. Szépen, gyorsan növekedtek a csemeték, már 
azt gondolom, hogy nem szoptathatta az anyjuk – bár 
nem tudom, hol lakhattak, mert mindig eltűntek.

Egyik reggel szellőztettem. Kinéztem az utcára az 
ablakon, és a szomszédunk előtt feküdt az anya macs-
ka kinyúlva, elütötte egy autó.

Iszonyúan megrázott az eset, meg is sirattam, majd 
kezdtem keresgélni a gyerekeit, de nem jöttek aznap 
elő.

Már délután nem láttam a cica tetemet, valaki el-
tüntette, jobb is – gondoltam – mert olyan rossz érzése-
ket váltott ki belőlem…

Estefelé megint szellőztettem, s láttam az ablakból, 
hogy az út közepén a három cicakölyök nyaldossa az 
aszfaltot, ahol az anyjuk feküdt.

Nagyon felzaklatott a látvány, nem leltem a he-
lyem, tanácstalanul kimentem, adtam nekik enni. Meg 
akartam simogatni az egyik kis cicát, de nem hagyta, 
gyanakvóan nézett rám és nyávogott. Szomorúan jöt-
tem be a kapun, és azon gondolkodtam, hogy mit is 
tegyek?

Másnap délelőtt becsöngetett valaki és azt kérdez-
te, hogy ezek a szép cicák az enyémek? Elmondtam, 
hogy mi történt, mire az idős hölgy boldogan azt mond-
ta, hogy ő szívesen befogadná mindhármat, mert na-
gyon egyedül van és szereti a macskákat. Igen meg-
örültem a hírnek, csak hát hogyan fogjuk meg őket? 
Hiszen vadócok, megeszik az ételt, s eltűnnek, nem 
tudom, hogy hová, hiszen a macska öntörvényű, nem 
helyhez kötötten él, mint a kutya.

A néni nem tágított, azt mondta, hogy visszajön egy 

kosárral, és ha segítek neki, ő összeszedi mindhármat és 
nála nagyon jó dolguk lesz.

Én örültem, s megbeszéltük, hogy délután visszajön.
Jött is, a cicák nyávogva várták a szokásos etetés 

idejét, én kivittem a macskaeledelt, a néni pedig meg-
simogatta és összefogdosta őket.

Elköszöntünk, megbeszéltük, hogy megadja a címét 
és bármikor meglátogathatom, elmehetek cicanéző-
be hozzá.

Néhány nap múlva nem hagyott nyugodni a gon-
dolat, hát kerékpárra ültem és elmentem az idős hölgy-
höz. 

Szép rendezett ház, kerttel, s nyitott ajtó fogadott. A 
kedves néni becézgette simogatta a cicusokat, elne-
vezte őket, Foltosnak, Cirminek és Huncutnak. Érdekes, 
mind a háromra illett a neve. Néhány nap elteltével 
megszokták új otthonukat, s a néni kedvességét, szere-
tettel dörgölőztek a lábához, de mikor a hangom meg-
hallották szaladtak elém.

Már én is megsimogathattam őket.
Kedélyesen elbeszélgettünk, a macskák ott dorom-

boltak, saját kis kuckójuk lett, mindenről gondoskodott 
Évi néni.

Olyan boldog voltam, hogy jól végződött a szomorú 
macskakalandom, hogy megírásra kényszerített a tör-
ténetük, mert mint a magyar közmondás is tartja, min-
den jó, ha a vége jó…

Benke Mária

Májusi eső aranyat ér

Esőfelhők gyülekeznek
hamarosan megöntöznek.
A májusi eső aranyat ér,
illatát elviszi a szél.

Az esővíz szükséges,
a kerti locsolás kétséges.
Többet ér a fi nom permet,
a kertben a vetés jól termett.

Húsvétkor a locsolástól
kivirul leány, s asszony.
Vidámak, a május csodát ígér,
a férfi nép elment vízér’

Vízzel locsolják meg a női nemet,
e szép hagyomány megőriztetett.
Csodás a május, s az eső is…
felfrissül tőle a természet is…

Benke Mária
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Ízes Ízek

Június
Almás palacsintatorta

A meghámozott almát lereszeljük durva reszelőn, kicsit kinyomkodjuk a levét 
és palacsinta tésztába keverjük. Vastag, kb. fél centiméteres palacsintákat sü-
tünk belőle. A palacsintákat egymásra halmozzuk, megszórva fahéjas porcukor-
ral. A legfelsőre vékony almaszeleteket tehetünk díszítésnek.

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!

Dr. BAGAMÉRI JÁNOSNÉ szül. 
Mészáros-Bodnár Edit gyomaendrődi la-
kos, 78 éves korában, április 25-én hazatért 
a Mennyei Atyához. Gyászolják a család-
tagok, rokonok és ismerősök. Pihenése le-
gyen csendes emléke áldott.

BULA ANTAL gyomaendrődi lakos, 91 
éves korában május 8-án távozott az Örök 
hazába. Gyászolják a családtagok, rokonok 
és ismerősök. Isten Őrködjön pihenése fe-
lett.

GELLAI GIZELLA „Angéla nővér” 
Vincés szerzetesnővér, 82 éves korában, 
május 7-én, Egyházunk Szentségeivel meg-
erősítve távozott az Örök hazába. Gyászolja 
a családja, rokonok, a vincés nővérek szer-
zetesi közössége, az endrődi egyházközség 
és az ismerősök.

MRAUCSÍK ÉVA gyomaendrődi lakos, 
34 éves korában május 1-jén hunyt el. Gyá-
szolják családtagok, rokonok és ismerősök. 
Isten adjon neki örök nyugodalmat.

SZABÓ MIHÁLYNÉ szül. Oláh Mária, 
gyomaendrődi lakos, május 18-án 81 éves 
korában távozott szerető családja köréből. 
Gyászolják a családtagok, rokonok és isme-
rősök. Isten őrködjön pihenése felett.

TIMÁR LAJOS gyomaendrődi lakos, 
88 éves korában április 22-én távozott az 
örökkévalóságba. Gyászolják a családtagok, 
rokonok és ismerősök. Isten adjon neki 
örök nyugodalmat.

„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

†
Fényképalbum

Elsőáldozás az endrődi Szt. Imre templomban 1948-ban.
Beküldte: Pintér József - a képen a középső sorban, balról a 3-ik.
(Gyomaendrőd, Radnóti u. 2, 66/284-260)
Szívesen veszi a képen szereplők jelentkezését.

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

Emlékezzünk az Ugrin jezsuita 
testvérekre!

 Nyolcvan évvel ezelőtt, 1935-
ben, Szent Péter és Pál aposto-
lok ünnepén szentelték pappá 
Szegeden az endrődi születésű 
Ugrin Sándor jezsuita szerzetest. 
Példáját követte testvére, Ugrin 
Béla, aki szintén jezsuita pap lett 
1948-ban.

Köszönet az újmisés 
emlékképekért Bula Ka-
talin olvasónknak.  
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Kecskeméten kirándultunk

Május 14-én az első és a második osztályos gyermekekkel Kecske-
métre kirándultunk. Az idő sajnos nem kedvezett, mert szakadó esőre 
ébredtünk, azonban mire célba értünk a nap már verőfényesen sütött. 
Először a Planetáriumba látogattunk el, ahol egy fantasztikus 3D-s vetí-

tést láthattunk a naprendszerről és beleképzelhettük magunkat egy űr-
hajós szerepébe.  Az úti célunk következő állomása a Szórakaténusz Já-
tékmúzeum és Műhely volt, ahol a lányok terítőt batikoltak, a fi úk pedig 
papírsárkányt készítettek. A munka végeztével betekintést nyertünk a 
régi játékok világába. Ezután városi sétát tettünk közben pedig jóízűen 
fagylaltoztunk. Sajnos az idő gyorsan elrepült felettünk, így elindultunk 
hazafelé. Mindenki fáradtan, de élményekben gazdagon tért haza. 

Óperenciás - Tengeren is túl

2015. május 15-én, 14. alkalommal került megrendezésre az Ópe-
renciás - Tengeren is túl, a képzelet földjén elnevezésű megyei szintű 
mesemondó, meseíró és meseillusztráló verseny Sarkadon.

Ez a napunk mesébe illően indult, hisz az Általános Iskola előtt a 
Nagy HO-HO-HO horgász, Tündérek és más mesebeli lények fogadtak 
bennünket versenyzőket, valamint a kísérő nevelőket és szülőket.

Rövid köszöntő után elindultunk megkeresni termünket, ahol a 
választott mesét kellett előadni. A mi termünkben 11 kisdiák verseny-
zett, ki jobban, ki kevésbé félénken indult neki a megmérettetésnek. 
Sorszámot kellett húznunk, én a négyes számot kaptam. Ennek örül-
tem, hiszen így hamarabb rám került a sor. A mese elmondása után, 
mindenki hatalmas tapsot kapott a tanító néniktől, tanító bácsiktól és 
az anyukáktól, apukáktól. Mikor mindenki elmondta a meséjét, akkor a 
3 fős zsűri rövid tanácskozásba kezdett. Ezalatt az iskola nevelői meg-
vendégeltek bennünket egy uzsonnával. Az eredményhirdetésnél már 
teljesen eluralkodott az izgalom rajtunk, mindenki türelmetlenül várta, 
hogyan döntött a zsűri. Igazán megörültem, mikor ugyan utoljára, de 
az én nevem is elhangzott. A döntőben már 6 fős volt a zsűri és 8 kisfi ú, 
kislány versenyzett. Itt már sokkal élesebb volt a verseny, de az izgalom 
itt is érezhető volt. 

Azoknak a gyerekeknek, akik nem jutottak a döntőbe zenés műsor-
ral és málnaszörppel kedveskedtek.

A döntő után gyeplővel sem lehetett volna visszafogni, hisz kez-
dődött a tornateremben Hevesi Imre és a Zűrzavar együttes koncertje. 
Sok-sok ismert gyerekdal is elhangzott, igaz volt valami fura nevű is, 
valami AC/DC nevű zenekar egyik száma is, azt egy kicsit felhúzott sze-
möldökkel fi gyeltük, de biztosan jó volt, mert a tanító nénik és a szülők 
is kitörő tapssal fogadták.

Ebéd után átmentünk a Bartók Béla Művelődési Központba, az 
ünnepélyes eredményhirdetésre. A Polgármester bácsi köszöntötte a 
megjelenteket, majd először a mesemondó, utána a meseillusztráló vé-
gül a meseíró kategóriában hirdettek eredményt.

Én, a mesemondó verseny 1. korosztályában II. helyezést értem el. 
Anyukám, apukám, Editke és Évike néni is nagyon büszke volt rám! 

Azt hiszem, megérte a sok-sok tanulással töltött nap!
Vatainé Seprenyi Mária

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium hírei

Gimnáziumi egység

Rendőrnap

Iskolánk rendészeti képzésben résztvevő diákjainak egy része más 
tanulóinkkal együtt 2015. április 25-én Budapestre látogatott a Városli-
getben megrendezett V. Rendőr- és Tűzoltónapra Ignácz László tanár úr 
kíséretében. A program részeként továbbtanulással kapcsolatos kiállítók 
sátrait látogatták meg, megnézhettek kommandós bemutatót, rendőri 
akadályversenyt, divatbemutatót a „újrahasznosítás” jegyében, kipróbál-
hattak tűzoltósági légző-maszkot speciális füstsátorban, felpróbálhattak 
golyóálló mellényeket, de akár igazi fegyvereket is kézbe vehettek. Mind-
ezeken túl koncertek, táncbemutatók, gyerekprogramok, autó kiállítás 
színesítették a napot.

A rendezők jóvoltából egész nap bőséges ellátásban volt részük diák-
jainknak, s a nap végén élményekkel gazdagodva térhettek haza.

„Ballag már a vén diák...”

Újra felcsendültek az ismerős dallamok, amikor 2015. április 30-án 
délután 16 órakor iskolánkban is búcsút vettünk 81 végzős diákunktól. A 
ballagási ünnepségen könyvjutalomban és igazgatói dicséretben része-
sültek a tanulmányi és közösségi munkában kiemelkedő tanulóink, akik 
Tóth Ferenc igazgató úrtól vehették át elismeréseiket. Az idei tanévben is 
kiosztásra kerültek a legjobbaknak járó díjak. A Kner-díjat Tímár Tímea és 
Tari Zsolt Attila 13. A osztályos tanulók vehették át iskolánk igazgatójától, 
a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által adományozott „Jó tanuló, jó 
sportoló” elismerést Czibulka Alex György 13.A osztályos tanuló érdemelte 
ki, melyet Toldi Balázs polgármester úr adott át.

„Te szedd!”

Iskolánk idén is csatlakozott a Te Szedd! elnevezésű országos hulla-
dékgyűjtési akcióhoz, mely 2015. május 16-án, szombaton rendezték meg 
Gyomaendrődön. Iskolánk gimnáziumi egységét 20 fő képviselte. Tizenöt 
tanuló és öt pedagógus „vette fel a kesztyűt” és az akció végére kijelölt 
terület megtisztítása után 20 zsák szemetet gyűjtött össze, miközben szo-
morúan tapasztalták, hogy elsősorban a horgászhelyek környékén volt 
sok hulladék. Önkénteseinknek ezúton is köszönjük munkájukat, mellyel 

hozzájárultak városunk tiszta környezetének kialakí-
tásához. 

Kárpát-medencei siker

Tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a 
Sinka István Kárpát-medencei vers-, énekelt vers- és 
prózamondó verseny 2015. május 15-16-án Vésztőn. 
A verseny szervezői a Vésztő Város Önkormányzata 
Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtára, 
a szeghalmi Péter András Gimnázium, valamint a Ma-
gyar Versmondók Egyesülete. Iskolánkat Hunya Réka 
10. A osztályos tanuló képviselte, aki vers- és próza-
mondó ifj úsági kategóriában II. helyezést ért el. Felké-
szítő tanára: Bernáthné Butsi Erika.
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

A felnőttek baráti beszélgetéssel folytatták az estét, ahol 
Gergely Ágnes köszöntötte a tantestületet és a vendégeket, út-
ravalóul megszívlelendő gondolatokat mondott további mun-
kánkhoz. Pohárköszöntőt mondott a fenntartó képviseletében 
Kepenyes András, a működtető nevében pedig Toldi Balázs, és 
a koccintások után végre mindenkinek jutott elegendő ideje a 
beszélgetésre a barátokkal, ismerősökkel.

Még véget sem ért a XIX., már elkezdtük tervezni a XX. Rózsa-
hegyi Napokat. Reméljük, hogy a következő év májusában ismét 
találkozunk!

További képek, információk találhatók az iskola honlapján: 
www.rozsahegyiiskola.hu

XIX. Rózsahegyi Napok
folytatás a 9. oldalról - képek még a 20. oldalon

Giricz Lászlót most is sokan 
meghallgatták

A Rózsahegyi-díjasok

Dr. Gyuricza Csaba a 
megnyitón

Győztes csapatunk

Tímár Imre találkozott 
néhány ügyes sakkozóval
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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 

XIX.  Rózsahegyi  Napok

Szujó Cintia méltatását olvassa 
Fülöp Imréné örediák

Gergely Ágnes

A 4. a osztályosok a gálán


