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Bellony László: TALPRA MAGYAR! 

Bécsben 1848. március 13-án kitört 

a forradalom. A katonaság fegyveres 
ereje sem segített, a város véres küzdel-
mekben a forradalmárok kezére került. 
A körülzárt császári várban, a Burgban, 
engedni kellett. Metternich megbukott, 
a császár alkotmányt ígért. Életbe lépett 
a sajtószabadság.

A bécsi forradalom március 14-én 

megérkező hírére Pest politikai moz-

galmának szervezői, e naptól a már-

ciusi ifj ak, az azonnali cselekvés mel-

lett döntöttek. Március 15-én reggel 

az egyetemi ifj úság mozgósításával, 

a Tizenkét pont utcai kihirdetésével, 

Petőfi  Nemzeti dalának elszavalásával 

tüntetés kezdődött. Pesten vér nélkül 

győzött a forradalom. Az események 
hírét a szabaddá vált sajtó viharos gyor-
sasággal vitte szét az országban. Pest for-
radalmát napokon belül követte a vidéki 
forradalom.

Pozsonyban ugyancsak a bécsi for-

radalom adott lökést az események-

nek. A főrendek március 14-én kényte-

len-kelletlen átengedték a március 3-i 

feliratot, s elhatározták, hogy azt Bécs-
ben országgyűlési delegáció fogja átadni. 
Március 15-én, ugyanazokban az órákban, 
amikor Pesten megkezdődött a forrada-
lom, a pozsonyi országgyűlés küldöttsé-
ge, a magyar politikai élet teljes vezér-
kara Bécsbe indult. Az éjszaka folyamán 
azonban megérkezett a pesti forradalom 
híre. Világossá vált: ha nem engednek, 
Magyarország kiszakad a birodalomból. 
Megígérték tehát, hogy a feliratban fog-
laltak alapján hozandó törvényeket elfo-
gadják. Az átalakulás első biztosítékaként 
Batthyány Lajos gróf, az Ellenzéki Párt 

elnöke, március 17-én miniszterelnöki 

megbízást kapott.

Így kezdődött magyar történel-

münk egyik legdicsőbb eseménye.
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„A jövő bajnokai!”

A Magyar Úszószövetség utánpótlás 
programja, hogy a jövő bajnokait kinevel-
je, maximálisan felkészítse a különböző 
szintű versenyekre. Gyomaendrőd egyik 
legtehetségesebb reménysége: VÁRKONYI 
SAROLTA, aki a Kis Bálint Általános Iskola 
5. c osztályában tanul. Testnevelő taná-
ra: Cs. Nagy Lajos. Első edzője: Vaszkán 
Gábor testnevelő tanár, a Gyomaendrődi 
Városi Diáksport  Bizottság körzetfelelőse. 
Saci jelenleg a Tótkomlósi Úszó Egyesület 
klubjában edz. Klubelnök: Horváth Hen-
rik, Edző: Juhász Tamás. Korosztályos OB-n 
elért legjobb helyezése: 2014. július 13. 
Országos Delfi n Bajnokság, Szombathely: 
100m mell 4. helyezés. Sarolta hobbija: az 
úszás, célkitűzése pedig: olimpiai bajnoki 
cím. Kitartásához, szorgalmához, eddigi 
eredményéhez gratulálunk! További sikeres 
versenyzést kívánunk!

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 

Iskola beiskolázási tájékoztatója

Szeretettel meghívjuk Önöket Iskolanyitogató programja-
inkra!

Szülői értekezlet
2015. március 24-én (kedden) 17 órai kezdettel szülői ér-

tekezletet tartunk a nagycsoportos óvodás gyermekek szülei 
részére. Helye: Hősök úti iskolaépület aulája - Hősök útja 45.

Nyílt napok
Szeretettel várjuk a szülőket 2015. március 23-24-én, 8-11 

óra között nyílt óráinkra, ahol ízelítőt kaphatnak az iskola ok-
tató-nevelő munkájáról és betekinthetnek a nyelvoktatási 
módszereinkbe.

Helye: Hősök úti iskolaépület osztálytermei

Iskolanyitogató
Szeretettel hívjuk a nagycsoportos óvodás gyermekeket 

és szüleiket 2015. március 27-én (pénteken) 15 órától kezdő-
dő Iskolanyitogató foglalkozásainkra, ahol megismerkedhet-
nek a tanító nénikkel.

1500   – Játékos német foglalkozás iskolánk diákjaival
1530   – Játékos angol foglalkozás iskolánk diákjaival
1600   – Sportjátékok a tornateremben
– Kézműveskedés
– Dallam és ritmus
1700  – Szülők iskolája – a tanító nénik hasznos tanácsai az 

iskolakezdéshez

Minden szülőt és óvodást szeretettel vár a Kis Bálint Iskola!
Bővebb tájékoztatást kaphatnak honlapunkon: www.

kisb-gyomae.sulinet.hu

Bálint-Valentin Napi a kisdiákoknál

A XII. Bálint-Valentin Napi Projektnapra izgalmas előzetes felada-
tokkal és programokkal készültek fel a „Kisbálintos” kisdiákok.

Egy héten keresztül 5 pár diákigazgató és helyettese kampányolt - 
szórólapokon, plakátokon és fórumokon népszerűsítették programjaikat.

Diákvezető jelöltek voltak:
Fehér Dávid-Munkácsi Márk (3. a)
Bácsi Henrietta-Jancsó Renáta (3. b)
Vinkovics Ágnes-Pintér Dorka (4. a)
Kovács Adrián-Hugyik Zoltán (4. b)
Kis Adrián-Vanini Fanni (4. c)
Az osztályközösségek szavazatai alapján a kisdiákok diákigazgatója 

Vinkovics Ágnes , diákigazgató, helyettese Pintér Dorka 4. a osztályos ta-
nulók lettek.

A Hősök úti iskolaépület aulájában az osztályközösségek Régi idők 
játékai címmel kiállítást rendeztek be, az osztálytermeket és az aulát pe-
dig farsangi, Valentin napi díszekkel tették hangulatosabbá.

A diákok farsangi és Bálint-napi népszokásokat tanulmányoztak; far-
sangi dalokat, rigmusokat, télűző mondókákat tanultak, és valamennyi 
osztályközösség elkészítette jelmezüket az Alakoskodó felvonulásra.

A Bálint nap hetében változatos versenyeken próbálhatták ki ma-
gukat a tanulók. Megrendezték a II. Bálint napi sakkbajnokságot, valamint 
a Rubik kocka és Rubik twist versenyt. Nagy sikere volt a fi úk körében a 
gólrúgó bajnokságnak, a lányok körében a hullahopp versenynek. Egy 
délutánon pedig a rejtvényfejtők „tornáztathatták” meg logikus gondol-
kodásukat.

A Bálint napot, február 13-án reggel, iskolánk intézményvezetője, 
Ágostonné Farkas Mária nyitotta meg, aki jelképesen átadta a hatalmat 
a diákvezetőknek. A diákigazgató és helyettese tréfás feladatokat adott a 
diákságnak, majd bemutatták a Kisdiákok okoskodásait, amiben az osz-
tályközösségek véleményeit és kéréseit gyűjtötték össze egy csokorban.

A diákvezetők színes bemutatkozását a Bálint napi versenyek és baj-
nokságok eredményhirdetése és díjátadása követte.

Délelőtt 9 órától került sor a „Kisbálintos” diákok farsangi felvonulá-
sára, ahol valamennyi osztályközösség színes, ötletes jelmezbe, maskará-
ba öltözve vonult Gyomaendrőd utcáin, terein. A Szabadság téren télűző 
rigmusok és farsangi énekek kíséretében a diákvezetők Bálint napi kéré-
seket nyújtották át a Gyomaendrődi Járás Tankerületi munkatársának, 
Megyeriné Csapó Ildikónak.

A diákok nagy örömére, a maskarás felvonulásra egyre több érdek-
lődő: szülő, nagyszülő, óvodás gyerekek és más intézmények diákjai is 
kilátogattak.

A maskarás felvonulást a kisdiákoknál rendhagyó órák követték, ahol 
a tanulók a régi idők játékaival ismerkedhettek meg. Az érdekes foglalko-
zásokat pedagógusok, felkért szülők és diákok tartották.

Délután a hagyományos télűző kiszebáb égetést és a Bálint napi 
madáretetést az Alma együttes fergeteges hangulatú koncertje zárta a 
Katona József Művelődési Központban, amin a kisdiákok mellett a város 
nagycsoportos óvodásai is együtt táncoltak énekeltek.

A kisdiákok és tanítóik köszönetet mondanak a szülők, a Gyerme-
kekért Alapítvány, a Szülői Munkaközösség, valamint az iskola Diáksport 
- egyesületének támogató segítségéért.

Farsang az Őszikék Idősek Otthonában

2015. február 18-án délután a kisdiákok ellátogattak az Őszikék Idősek 
Otthonába.

Farsangi dalokkal, versekkel, csujogatókkal varázsoltak tavaszi hangu-
latot az idős emberek hétköznapi életébe. A  4. a osztályosok egy német 
mesét mutattak be, amit a 3. a osztályosok fergeteges cirkuszi jelenete kö-
vetett. Végül a negyedikesek egy polkával zárták a műsort. Az otthon lakói 
sok-sok tapssal fejezték ki hálájukat. A vidám hangulatú délután farsangi 
fánkevéssel zárult.

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából
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Rendhagyóan a megszokottól eltérő időpontban, a hónap utolsó szer-
dáján 13 órakor kezdődött a képviselőtestület soros ülése. Toldi Balázs pol-
gármester ezt azzal indokolta, hogy a második napirendi pontban tárgyalt 
hosszú távú fejlesztési elképzelések teszik ezt szükségessé.
• Gyorsan túlléptek a képviselők a 2014-es költségvetés módosításán, de 

valószínűleg a jól előkészítettség eredménye, hogy a Területfejlesztési 
Operatív Program VI. verziójának elfogadása is minden vita nélkül zaj-
lott, amiből a tv néző nem sokat érthetett. Tény, hogy jelentős uniós for-
rások elnyerésére lesz lehetőség, melyből városunk jelentősen fejlődhet.

• A 2015. évi városi rendezvények támogatása már vitát váltott ki. Egyre 
inkább érezhető a nagy GYÜSZ-TE étvágy, mellyel nem minden kép-
viselő ért egyet. A testület a GYÜSZ-TE feladatául határozta meg a két 
nagyrendezvényt, a Sajt- és túrófesztivált és a Halfőző versenyt.

• A Lélekkel a Körösök mentén pályázat üzemeltetési kérdései fontos 
feladatot adnak a képviselőtestületnek. Igaz, hogy Gyomaendrőd tu-
risztikája szempontjából igen lányeges változást hoz és sok vállalkozás 
eredményére pozitívan hat, de ismét az önkormányzat lenne a tehervi-
selő. A GYÜSZ-TE az új létesítmények üzemeltetésére 6,2 millió forint 
támogatást kérne, de elképzelhető a működtetés egy új nonprofi t kft , 
létrehozásával is, mely az egész turisztikát magában foglalná. A testület 
állást foglalt abban, hogy a lehetőségek ismeretében az üzemeltetésről 
márciusban döntenek.

• Szikoráné Simon Ágnes projektmenedzser betegsége miatt Domokos 
Imre műszaki ellenőr számolt be a Lélekkel a Körösök mentén projekt 
jelenlegi állásáról. A téli kedvező időjárás előnyére vált a kivitelezések-
nek. Legjobban a zarándokturizmus programelemei, a szállások és a ke-
nyérsütő áll, míg a Hídknap Kft . hídépítésénél a részszámla benyújtása 
még nem lehetséges.

• Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vonatkozik bizottságok nem kép-
viselőtestületi tagjaira is, ezért módosítani kell az SZMSZ-t.

• Változik a szociális törvény, melynek kapcsán csupán a szociális föld-
program, szociális szövetkezet kérdéséről hangzott el véleménykülönb-
ség. Sok rászoruló él az országban és Gyomaendrődön is, illett volna 
többet foglalkozni ezzel a kérdéssel.

• A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendeletét is módosította az 
önkormányzat és elfogadta a kft . szilárd és folyékony hulladék gyűjtésé-
ről szóló beszámolóját.

• Igazgatási szünet elrendeléséről döntött a testület.
• Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkarendjé-

ben 2015. július 20. napjától július 31. napjáig (10 munkanap), valamint 
2015. december 28. napjától december 31. napjáig (4 munkanap) igazga-
tási szünetet rendel el a testület.

• Első beszámolóját értékelte a képviselőtestület az orvosi ügyeletet ellátó 
Békés Medical Kft -nek. Helyes döntés volt a korábbi szolgáltató váltás, 
amit a beszámoló elfogadása is igazolt.

• A Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofi t Közhasznú Betéti Tár-
saság látja el a III. tanyagondnoki szolgálatot, melynek minőségével a 
képviselők elégedettek.

• Több hozzászólás is elhangzott a Határ Győző Városi Könyvtár beszá-
molójának elfogadásánál. Az egyik közismerten könyvtárlátogatásáról 
ismert képviselő utalva a könyvtár újbóli átszervezettségére elmondta, 
hogy nőni fog a könyvtárak látogatottsága.

• A Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény beszámo-
lóját elfogadta a testület egy módosító javaslattal, miszerint a jövőben 
a tárgyévi programot és az előző évről készült beszámolót egyidejűleg 
tárgyalja a testület.

• A Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 
intézményvezetőjének megbízása 2015 május elsején lejár.

• A főszabály, hogy ilyenkor a pályázatot öt év megbízásra írják ki, mely-
től nyomós ok miatt el lehet térni. A jelenlegi vezető kiválóan megfelel 
a pályázati kiírásnak és célravezető volna, ha folytathatná munkáját. A 
testület nyomós indokot nem megfogalmazva ez év december 31-ét ha-
tározta meg a pályázati kiírásban, mint a megbízás végnapja. Valamilyen 
későbbi átszervezés hangzott el, vajon mi?

• Jogszabályi változás miatt a Közös Önkormányzati Hivatalhoz kerül a 
Városi Egészségügyi Intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása. A 
korábban az egészségügyi intézménynél dolgozó gazdaságisok most új 
helyen változó bérrel tehetik dolgukat.

• A köznevelési intézményeket jól működteti a város, és ezt a tevékenysé-
get tovább kívánja folytatni.

• Téma volt a családi napközik helyzete, melyről megállapították, hogy 
csak önkormányzati támogatással tarthatók fenn, ezt nem támogatták 
a képviselők.

• Sor kerül az orvosi rendelők és néhány óvoda felújítására.
• A Templom-zugi, strand és kemping, valamint a gyomai szabad strand 

üzemeltetésére zárt versenytárgyalást írt ki a Képviselő-testület. Még az 
érintett Pájer Sándor is azon véleményen volt, hogy a nyílt pályázaton is 
meg tudott volna felelni. December 31-ig évi 260 ezer forintért bérli a 
Templom-zugi strandot, de időközben szeptember 30-ig a KT. felülvizs-
gálja, és új pályázatot ír ki. Ennél a napirendi pontnál Poharalec képvise-

Cikk a 8. oldalon
Fotó: Iványi László

Helytörténeti kiállítás HunyÁn

lő érintettség miatti kizárását kérte, valószínű, hogy alkalmi úszómesteri 
tevékenysége miatt.

• 
• Testvérvárosi találkozó rendezésére ad be pályázatot az önkormányzat. 

Időpontul a Bogár találkozó időpontját határozták meg.
• Tovább folytatódik a gyümölcsfák telepítése.
• Előnyösen változik a fürdőben a gyógyászati önrész fi zetése. Gyomaend-

rődiek, éljünk ezzel a lehetősséggel!
• Sor került a Liget Fürdő Szolgáltató Kft . alapító okiratának módosítá-

sára, melyet személyi változások tettek szükségessé. Itt jelentette be az 
egyik felügyelő bizottsági tag, hogy új lakhelye a Szabadság tér 6. Ez 
ugyan egy szálloda, de ki itt lakik, ki máshol.

• A bejelentések során több észrevételre is sor került. A testület viszonylag 
rövid idő alatt eleget tett választott feladatának.

Várfi  András

D r.  G y u r i c z a  C s a b a 
a  M a g y a r  Tu d o m á nyo s  A k a d é m i a 

D o k t o r i  c í m é n e k  b i r t o ko s a

Dr. Gyuricza Csaba A 
talaj- és környezetminő-
ség javítása és fenntar-
tása növénytermesztési 
módszerekkel című érte-
kezését 2015. február 24-
én a Magyar Tudományos 
Akadémia nagytermében 
védte meg, és az akadé-
miai bizottság odaítélte 
számára a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Dok-
tori címét. Gratulálunk 
városunk szülöttjének, és 
további sok sikert kívá-
nunk!
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról
Kedves Endrődi Barátok!
Az Endrődiek Baráti Köre 2015. március 21-én (Szomba-

ton) 10-17 óra között tartja meg szokásos budapesti összejövete-
lét, éves közgyűlését. Szeretettel várjuk tagjainkat, de rajtuk kívül 
más és újabb érdeklődőket is, akik számára Endrőd neve kedve-
sen cseng, és civil szervezetünkön keresztül is kötődni szeretne 
szülővárosunkhoz.

A korábban kipróbált helyen szervezzük a találkozót. Címe:
1054 Budapest, V. Alkotmány u. 9-11.
„Alma Mater” étterem (Parlamenttel szemben, bejárat: Sze-

mere utcai oldalon)
Központi fekvése lévén megközelítése igen kedvező. Szom-

baton ingyen parkolási lehetőség közvetlenül a vendéglő mellett.
Vonattal érkezők. Keletitől: 2-es Metró-Kossuth tér; 78-as 

Trolibusz-Szemere u.; Nyugatitól sétálva. Valamint 2-es villamos, 
15-ös busz, stb.

A közgyűlés előtt bemutatjuk az Endrődi híd avatóján készült 
fi lmet, melyet a vezetőség beszámolója követ az elmúlt évről és az 
ezévi programokról.

Az előző évek szokásához híven ezúttal is tombolával színe-
sítjük a programot. (Tombola tárgyakat szívesen fogadunk.)

Ebéd előrendelésre lesz 2000 Ft-os áron, a menü egyeztetés alatt.
Kérjük, hogy aki részt kíván venni a találkozón, telefonon 

vagy e-mailen jelentkezzen be legkésőbb március 17-ig. A busz 
rendelés, a vendéglő és a szervezők számára is fontos, a jelentke-
zők létszámának ismerete. (Természetesen bejelentkezés nélkül is 
mindenki szívesen látott vendég.)

Elérhetőségeink:
Endrődön: Fülöp Imréné Kati, T: 06-66-284-435; M: 06-30-

662-8551 (kb. 10 napig március elején nem elérhető)
Traurig Edit (Németh Edit) T:06-66-284-647 M.06-30-402-

5884
Továbbá: Tímár Imre elnök: T:06-1-326-7567; M: 06-20-942-

9331; E-mail: timarimrev@gmail.com

Budapest, 2015. január 23.
Baráti üdvözlettel: EBK vezetősége

Interneten a Gyomaendrődi Járási Hivatal
Elérhetővé vált a Békés megyei járási hivatalok új hivatalos 

honlapja, amelyen belül egy külön fül alatt megtalálható a Gyo-
maendrődi Járási Hivatal is. A honlapon a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal szervezetéről, elérhetőségeiről, munkájáról és általában 
a Járásban előforduló eseményekről fognak hírt adni. A jövőben 
ügyintézési lehetőségeket, letölthető nyomtatványokat, és idő-
pont foglalási lehetőséget is kívánnak biztosítani ezen interne-
tes oldalon belül.

Az oldal elérhetősége: www.bekesijarasok.hu

Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány

HÁZUNK TÁJA
Mezőgazdasági és életmódképzések a népfőiskolán

Az előadások helyszíne:
Endrődi Népház, 5500 Gyomaendrőd Blaha út 21.

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

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

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

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

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

Gyomaendrőd Város Kultúrájáért elismerésben részesült 
Dr. Szilágyi Ferencné Németh Eszter

Január 30-án az egykori gyomai fi lmszínház vetítő ter-
mében megrendezett stúdióbeszélgetésen elevenítette fel 
Weigertné Gubucz Edit moderátor közreműködésével Dr. Szi-
lágyi Ferencné Németh Eszter nyugalmazott könyvtárigazgató, 
helytörténeti kutató a munkásságát és életművét. A rendezvény 
egyúttal ünnepélyes keretet adott annak is, hogy itt kerüljön át-
adásra részére Gyomaendrőd Város Kultúrájáért elsimerő okle-
vél. A helyi kitüntetést az önkormányzat nevében Toldi Balázs 
polgármester nyújtotta át.

forrás: www.gyomaendrod.hu
Szerkesztőségünk is gratulál e szép kitüntetéshez!

Gyomaendrőd Város Kultúrájáért elismerésben részesült az 
OMart

Toldi Balázs pol-
gármester Gyoma-
endrőd Város Kul-
túrájáért elismerő 
oklevelet nyújtott át 
2015. január 29-én az 
OMart Könyvesbolt 
és Kulturális Műhely 
vezetőinek, Molnár 
Albertnek és feleségé-
nek, Oláh Gizellának.

A kitüntetéshez Szerkesztőségünk is gratulál!
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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

1938. november 26-án szü-
letett Endrődön, Kovács Miklós 
endrődi gazda, és a kunszent-
mártoni születésű Kis Erzsébet 
szülők egyetlen gyermekeként.

Szüleinek a szarvasi határban 
volt tanyájuk, majd az endrődi 
Ridegváros külterületén laktak. 

Endrődön járt általános isko-
lába. Nagyon szeretett tanulni, 
de mivel szüleit kulákoknak nyil-
vánították, hiába volt kitűnő ta-
nuló, mint kulák csemete, nem 
mehetett gimnáziumba tovább 
tanulni. Annyira vágyott volna 
tanulni, hogy amikor a nyol-
cadikat elvégezte, ősszel visz-
sza-vissza járt az iskolához, és a 
nyitott ablak alatt hallgatózott… 
Tanulás helyett az ötvenes évek-
ben édesanyjával vidékre eljár-

tak rizsföldekre dolgozni, vagy télen gyapotot szedni.
Reménytelen helyzete miatt nagyon fiatalon férjhez ment a 

szintén endrődi Iványi Sándorhoz, 1955. november 20-án. Beke-
rült egy szintén üldözött földműves családba. Apósa kénytelen 
volt a megélhetést jelentő földjét, lovát, szekerét „önként és da-
lolva” felajánlani a TSZ-nek. Ezt a megrázkódtatást haláláig nem 
heverte ki. Ez a trauma mindkét családot a sírig kísérte.

1957-ben megszületett egyetlen fiuk, László. 
Rövid ideig laktak az örménykúti tanyavilágban majd férje 

szüleinél, a décsi paskomi tanyán.
Az 1960-as évek elején Endrődön, a Sugár utcába költöztek. 

Hamarosan beköltöztek a tanyáról férje szülei is.
1967-ben munka, a családi háztáji- és a háztartási munka mel-

lett levelezőn kitűnőre leérettségizett a gyomai gimnáziumban, 
Solymosi Jánosné osztályában. Sajnos, akkor már nem tudott mit 
kezdeni az érettségijével, de mégis egyfajta lelki elégtétel volt 
számára az érettségi megszerzése.

Dolgozott az Endrődi Cipész KTSZ-ben, rövid ideig a postán, 
majd hosszú éveken át háziipari bedolgozó volt. A háztáji munka 
mellett a bedolgozói munkát sokszor csak éjjel tudta végezni.

Lassan sorban meghaltak szülei. Elápolta beteg apósát, anyó-
sát, majd ők is az Égi Hazába költöztek.

Közben az endrődi Sugár utcából a Dózsa utcába költöztek. 
Itt már jórészt ketten élték életüket férjével, mivel László fiuk pap 
lett, és 1980-ban pappá szentelve vidéken teljesített szolgálatot.

Csendes életükben fordulatot az hozott, amikor 1989-ben fiuk 
Endrődre került plébánosnak.

Mint jó édesanya, vállalta a plébánia házvezetését, ingyen, 
fizetés nélkül. Nemcsak a fia háztartását vezette, hanem minden 
munkát elvégzett a plébánia körül, 16 éven át, míg a betegség le 
nem döntötte lábáról.

Mivel férje is hamarosan nyugdíjba ment a gyomai kályha-
gyárból, így ő is besegített a plébánia és a templom körüli munká-
ban, elvállalva a temetői gondnokságot, ő is térítés nélkül. Mind-
kettőjüknek ezek voltak a legszebb, legnyugodtabb éveik.

2004 karácsonyának másnapján agyi infarktust kapott, majd 

Iványi Sándorné Kovács Erzsébet
(1938-2015)

többhónapos kórházi kezelés után sem tudták talpra állítani. In-
nentől kezdve élete végéig ágyhoz, tolószékhez kötötten élte 
életét.

2005. június 19-én tolószékben, de megünnepelték az 50. 
házassági évfordulójukat és fiuk pappá szentelésének 25. évfor-
dulóját. Aranylakodalom és ezüstmise együtt – ritka szép ese-
mény volt.

2008. november 20-án férje is elment az Égi Hazába. Így az ő 
ellátását, gondozását már nem lehetett házilag megoldani, ezért 
az endrődi templom melletti Rózsakert Idősek Otthonába került.

Nagyon szerette a természetet: a szép tájakat, virágokat, álla-
tokat, különösen a kutyákat.

Fiatal korában szeretett festeni, tájképet, csendéletet. Sokat 
olvasott: irodalmi műveket, teológiai könyveket és folyóiratokat 
is. Lelkének a templomban volt igazi felüdülése és erőforrása. 
Csendes, kevés beszédű, de ugyanakkor nagyon mélyen érző, 
empatikus lélek volt.

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

Czank Gábor endrődi plébános búcsú szavai:

2002-ben jártam először Endrődön, amikor harmadéves kispapként 
Gyulay Endre püspök úr ide osztott be pasztorális gyakorlatra, fél évig 
havi egy hétvégét töltve egyházmegyénk ezen plébániáján. Ekkor ismer-
tem meg Iványi László plébános úr édesanyját, Erzsike nénit is, aki ez 
időben a plébánia háztartását vezette nagy odaadással és szorgalommal. 
Egy életerős, munkaszerető, kevés beszédű asszonyt ismerhettem meg sze-
mélyében. Kora reggel már a konyhában tett-vett, és este ő tért utolsónak 
nyugovóra, miután a ház körüli teendőket elvégezte.

„Aki nékem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz az 
én szolgám is...” - ez a szentírási szózat a leginkább illő Erzsike néni sze-
mélyéhez, hiszen egész élete a szeretetteljes szolgálat jegyében telt. Mint 
feleség és anya szolgálta szeretteit, családját, de szolgálta Istent és egyházát 
is. Szolgálta az által, hogy egyetlen gyermekét tudta odaadni az Istennek, 
amikor az a papi pályára lépett, és szolgálta Istent és az Egyházat a továb-
biakban is, amikor erejét, munkáját a plébánia szolgálatára szentelte. Szá-
míthatott rá az egyházközség és családja egyaránt, és ő ezt szívesen, nagy 
odaadással és szeretettel végezte.

Aztán eltelt pár év,  és amikor felszentelésem után, békésszentandrási 
káplánként visszakerültem erre a vidékre, és egy nagyböjtben háromna-
pos lelkigyakorlatot tartottam Endrődön, már nem a régi Erzsike nénit 
találtam... Az egykori életerős, dolgos asszony betegségtől megtörten, ke-
rekesszékben ülve töltötte a betegek keserű napjait. De a szolgálat lelkü-
letét ekkor sem tette le. Eddig munkájával, ekkortól pedig imádságaival 
és szenvedéseinek türelemmel való viselésével és felajánlásával szolgálta 
Istent és az Egyházat.

2012-ben plébánosként kerültem vissza Gyomaendrődre. Minden 
hónap első péntekén meglátogattam Erzsike nénit, hogy a szentségekben 
részesítsem. Soha zokszó nem hagyta el előttem ajkát, és bámulatra méltó 
volt, amilyen szeretettel és felkészüléssel várta mindig a szentségi Jézust... 
Sokan hátat fordítanak Istennek, ha baj, betegség szenvedés éri őket. Erzsi-
ke néni nem így tett. Továbbra is hűséges szolgálója maradt Istennek, aki 
próbára tette a hitét. És ő kiállta a próbát, és mindvégig hűséges maradt 
Istenéhez.

Szurovecz Vince pp. káplán, főesperes gyászbeszédéből:

A Golgotán ott látom Máriát, aki ölébe veszi meghalt fi át. Az ott lé-
vők fehér gyolcsba takarják Jézus testét. A szeretet utolsó szép tettei voltak 
ezek.

Itt vagyunk a templomban… az oltáron bemutatjuk Jézus keresztáldo-
zatát, mert ez a mi szeretetünk legszebb ajándéka az édesanya lelke számára.

Szent Ágoston püspök amikor betegen feküdt, meglátogatta a barátja, 
aki sajnálkozott a betegsége miatt. Szent Ágoston csak ennyit mondott: 
„Semmi nem történik, csak átmegyek a túlsó partra.”

Imádságunk elkíséri az ő lelkét a túlsó partra, ahol a Mennyei Atya 
kezébe ajánljuk az ő lelkét.

A Golgotáról elindult a gyászmenet… lejöttek a sziklasírhoz. A szere-
tet kíséri Jézus testét azon az utolsó úton. Könny csilloghatott a szemek-
ben, hiszen emberi szemmel nézve úgy gondolták, hogy nem látják többé 
Jézust. Bezárult a sziklasír és mindenki hazament.

Innen, az oltártól elindulunk majd mi is, hogy a temetőben elhelyez-
zük az ő fáradt testét és majd a sírja bezárul. Mi is hazamegyünk. Mi már 
tudjuk, hogy lesz feltámadás, lesz égi viszontlátás.

Lelki szemeimmel látom a kinyílott sziklasírt, hallom az angyal szavát: 
„Nincs itt, feltámadt.”

Lelkembe zárom Jézus szavait, melyeket Máriának mondott: „Én va-
gyok a feltámadás és az élet: aki bennem hisz, mégha meg is halt, élni fog. 
Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg sohasem.” Jn 11,25
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MÁRCIUSI MISEREND
Endrőd:

Vasárnap és ünnepnap: 9 óra.
Szombaton vasárnapi előesti mise 17 órakor, 

végén a Mária-litániával.
Hétköznapokon: reggel fél 8-kor - csütörtök kivételével.

Nagyböjtben péntekenként keresztút 5-kor.
A böjti lelkigyakorlat március 19-20-21-én lesz, este 18 órai 

kezdettel mindhárom este.
Vendég atya: Ft. Pata Gábor, bácsbokodi plébános.

Gyoma:

Vasárnap és ünnepnap: 11 óra.
Kedden és pénteken: 16 óra, a plébánia nagytermében.

Nagyböjtben péntekenként keresztút fél 4-kor. 

Hunya
Vasárnapokon: 10 órakor, 

hétköznapokon csütörtök kivételével 17 óra, 
szombaton vasárnapi előesti mise 17 óra.
Nagyböjt péntekjein fél 5-kor keresztút.

Lelkigyakorlat: március 24-25-26 (keddtől csütörtökig), 17 
órakor. Vezeti Ft. Ilyés Zsolt, kétsopronyi plébános.

A nagyböjti szent 
időszakra esik Egyhá-
zunknak egy kedves 
ünnepe, Szent József 
napja, március 19-én. 
Az Úr Jézus nevelő-
atyját kezdetek óta 
szentként tiszteli a 
kereszténység, hisz a 
Szentírás is „igaz em-
bernek” nevezi, ami 
az Ószövetség nyel-
vén szentet jelent.

József a Szent-
írás tanúsága szerint 
Dávid családfájából 
származó názáreti 
ácsmester volt. A Bib-
lia keveset jegyez fel 
róla, a Szent Hagyo-
mány azonban annál 
többet. (Szent Ha-
gyomány alatt az első 
századok ókeresztény 
feljegyzéseit, írásait 
értjük.)

A hagyomány sze-
rint már éltesebb korú volt, és még nem élt házasságban. Ugyanez 
időben Szűz Mária a jeruzsálemi templom melletti rabbinikus isko-
la növendéke volt, ahol több, hozzá hasonló korú leány nevelkedett. 
Mária kezét több ifj ú is szerette volna megkérni, így a főpap tett 
igazságot: mindegyik ifj únak kellett egy ágat vágnia a templom-
kertben álló rég kiszáradt mandulafáról, és akinek az ága kivirág-
zik, az lesz Mária jegyese. A fi atalok levágták az ágakat, a templom 
lépcsőjére tették, a főpap pedig imájában kérte Istent, hogy csoda 
által mutassa meg, kinek szánja Mária kezét. S a legenda szerint 
a József által levágott bot hajtott zöld leveleket és virágot. (Ezért 
szokták Szent Józsefet úgy ábrázolni, hogy egy hosszú bot van nála, 
melynek vége ki van virágozva). Eddig a legenda, melyet az őske-
resztény leírásokban találunk.

Az egyház a II. Vatikáni Zsinatig megünnepelte Mária és József 
eljegyzését is, melynek liturgikus naptári ünnepe január 23-a volt, 
és a népnyelv „Mária kézfogója” napjaként nevezte, és farsangi idő-
szakban lévén, sok falusi lakodalom volt Mária eljegyzése ünnepe 
tájára kitűzve.

A Szentírás innentől kezdve már jegyzi Szent József életét. Mi-
ként változtatja meg kettejük életét az angyali üdvözlet, miként vá-

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

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

MÁRCIUSI ÜNNEPEK
  1. vasárnap:  Nagyböjt 2. vasárnapja
  4. szerda:  Szent Kázmér
  7. szombat:  Szent Perpétua és Szent Felicitász vértanúk
  8. vasárnap:  Nagyböjt 3. vasárnapja
  9. hétfő:  Római Szent Franciska szerzetesnő
15. vasárnap:  Nagyböjt 4. vasárnapja
17. kedd:  Szent Patrik püspök
18. szerda:  Jeruzsálemi Szent Cirill püspök, egyháztanító
19. csütörtök:  Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
22. vasárnap:  Nagyböjt 5. vasárnapja
23. hétfő:  Mongrovejói Szent Turibiusz püspök
25. szerda:  Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó 

Boldogasszony)
29. vasárnap:  Virágvasárnap

MÁRCIUS, SZENT JÓZSEF HÓNAPJA

lik az egyszerű ácsmesterből a Messiás nevelőatyjává.
Szent Józsefet elsősorban az Egyház védőszentjeként tiszteljük, 

hiszen földi élete során óvta, gondozta, nevelte az egyházat alapító 
Krisztust, a betlehemi gyermekgyilkosság idején pedig élete koc-
káztatásával menekítette Máriát és a kis Jézust Egyiptomba, hogy 
megmentse őket a pusztulástól. Erre való hivatkozással vallja őt 
Egyházunk mint védőszentjének, hiszen bizonyára a Jézus által ala-
pított egyházra is ugyanilyen gondja van.

Védőszentjükként tisztelik őt az ácsok és asztalosok, de a mun-
kásemberek, családapák is, akik Szent Józsefh ez hasonlóan arcuk 
verejtékével keresik meg szeretteik, családtagjaik számára a min-
dennapi áldott kenyeret.

S nem utolsó sorban védőszentje a haldoklóknak is. Hiszen a 
földkerekségen Szent Józsefnek volt a legszebb halála: ágya mellett 
Mária és a már felnőtt Jézus virrasztottak, s fogták le a halálban 
megtört szemeit. Ezért Szent Józsefh ez szoktunk imádkozni a so-
káig kínlódó haldoklókért a könnyű halál kegyelméért, de önma-
gunkért is, hogy amikor földi életünk vége eljön, járja ki nekünk 
Istennél a kegyelmet, hogy az Egyház szentségeivel megerősítve, 
felkészülten léphessük át a halál kapuját.

Szent József ünnepére az endrődi egyházközségben is kilen-
ceddel, kilenc napi ájtatossággal készülünk. Március 10-18 között 
minden este a plébánia nagytermében közösen imádkozzuk Szent 
József rózsafüzérét és litániáját, a kilenced napi imádságaival és 
énekeivel, Szent József ünnepén pedig este 18 órakor ünnepi szent-
misét tartunk, melyet a kilenced végzőiért ajánlunk fel, és a szent-
misében imádkozunk az édesapákért, családfőkért is, hogy Szent 
József közbenjárása segítse őket mindennapi munkájukban, fárad-
ságaikban.

Szent József légy házunk ura, kis családunk patrónusa.
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak,
Hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Amen.

Czank Gábor plébános



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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Családi nevén Maria de los Ángeles 
Guerrero González. Mélyen vallásos 
szülei tizennégy gyermeket neveltek. 

Angéla apró termetű volt, ezért meg 
kellett szakítania tanulmányait, és 
egy cipészüzemben lett munkásnő. Itt 
társaival munka közben a rózsafüzért 
imádkozták és a Szentek életéből ol-
vastak föl.

1865-ben Santa Cruzban felvételét 
kérte a sarutlan karmelitákhoz, de be-
tegsége miatt elutasították. Bár egész-
sége nem javult, 1868-ban a Szeretet 
Nővérei fölvették Sevillában. Azonban 
a noviciátust sem tudta befejezni, ezért 
visszatért a cipészüzembe.

1871. november 1-jén magánfoga-
dalmat tett az evangéliumi tanácsok 
szerinti életre. 1873-ban egy látomá-

sában Jézus keresztjével szemközt egy 
üres keresztet látott.

Megértette, hogy ez a másik kereszt, 
az ő hivatásának jele: „szegény legyen 
a szegényekkel, és vigye őket Krisz-
tushoz”. 1875. augusztus 2-án hárman 
csatlakoztak Angélához.

E kis közösségből alakult a Kereszt-
ről Nevezett Nővérek Társasága.

Sevillában béreltek egy szobát, on-
nan látogatták a szegényeket és betege-
ket.

Angéla életében további 25 közösség 
jött létre. A nép a szegények anyjának 
nevezte.

II. János Pál pápa 1982. november 
5-én Sevillában boldoggá, 2003. május 
4-én szentté avatta.

(Szentek élete)

KERESZTRŐL NEVEZETT SZENT ANGÉLA
rendalapítónő

* Sevilla, Spanyolország, 1846. január 30.
† Sevilla, 1932. március 2.

Visszaemlékezés a 25 éve történtekre – 
A dévaványai és a gyomaendrődi családok, valamint a Ványai Ambrus Általános Iskola és a gyomaendrődi 2. sz. Általános 

Iskola tanulóinak segélyszállítmányával Erdélyben: Nagybánya, 1990. január 6.

Ma is meghatódva és elfogódva emlé-
kezünk 1989 decemberére, amikor is Tőkés 
László temesvári lelkész vezetésével elindult 
és győzedelmeskedett a román nép szabad-
ságharca, amelyből az Erdély Parcium-i 
részében élő magyar nemzetiségű román 
állampolgárok tevékenyen részt vállalva – 
segítették a forradalom beteljesülését.

Az 1989. december 17-én kirobbant 
fegyveres felkelés Temesvár után Aradra is 
átterjedt. A magyar nemzet szolidaritása 
nem maradt el, országszerte szerveződtek a 
különféle segélyek gyűjtése, a segélyszállít-
mányok Erdélybe történő kijuttatása.

Ez az önzetlen segítségnyújtásnak első 
hős, magyar áldozata a hódmezővásárhelyi 
Tóth Sándor gépkocsivezető volt, aki társa-
ival élelmiszer segélyszállítmány szeretett 
volna eljuttatni a felkelő temesvári lakosok 
részére.

A segélykonvojt 1989. december 22-én 
12 óra magasságban Aradon, a Maros-híd 
lábánál szekus-támadás érte, amelynek kö-
vetkeztében Tóth Sándor gépkocsivezető 
halálos lövést kapott. A hős – mártír gép-
kocsivezető holtestét barátai csak december 
27-én tudták hazahozni, temetésére 1990. 
január 3-án került sor Hódmezővásárhe-
lyen. 

De térjünk vissza Dévaványára, ahol az 
évbúcsúztató szilveszter sem volt gondtalan. 
„Ismeretlen személyek” - újévre virradóra, a 
4 hónappal korábban átadott és új „Ványai 
Ambrus Általános Iskolába vandál módon 

betörtek és ott felbecsülhetetlen károkat 
okoztak. A rendőrség 3 napig vizsgálta a 
betörést… kereste a tetteseket! A január ele-
jei évkezdést így késve - 2 napos „igazgatói 
szénszünet” indítottam, mely alatt segély-
adományokat gyűjtöttünk az erdélyi testvé-
reink számára. Ez a gyűjtés teljesen önkén-
tes, minden kényszerítés és ráhatás nélkül 
történt! Írásban kértük a szülőket, hogy 
aki teheti, az 3 kg burgonyával, vagy 20 Ft 
pénzbeli segéllyel támogassa önkéntes kez-
deményezésünket. Tanulóink és családjaik 
lelkesedése óriási volt, s mindezért most is 
hálás köszönet minden dévaványai család-
nak. Pedagógustársaim is aktívan és tevé-
keny részt vállaltak e nemes cselekedetben. 
A Gyomáról átjáró kollégáink pedig hozták 
a hírt: - A gyomai 2. számú Általános Isko-
la is készíti - gyűjti a segélyszállítmányát és 
számítanak arra, hogy mi segélyszállítmá-
nyunkhoz csatlakoznak.

1990. január elején a Lenin Termelőszö-
vetkezet sietett a segítségünkre - Kiss Ferenc 
elnök úr engedélyezte az SU–6539 frsz. IFA 
tehergépjármű díjmentes igénybevételét. 

Január 5-én Békéscsabára utaztam, ahol 
a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Veze-
tősége nevében: Dr. Beraczka István megyei 
elnök kiállította Dévaványa–Nagybánya vi-
szonylatára a 481989 ikt. számú „Szállítóle-
velet”. 

Még ezen a napon áthoztuk Gyomaend-
rődről a 2. sz. Általános Iskola tanulói és 
szülei, valamint a gyomai kartársak jóvol-

tából összeállított segélyszállítmányt, amely 
állt:

   1 zsák burgonya,
   1 mázsa és 2 kg cukor,
  61 kg rizs,
  18 kg szaloncukor….továbbá
   3 doboz – ruhanemű,
   1 doboz – cipő,
   2 doboz – játék,
   1 doboz – eü. papír, zsebkendő,
   1 doboz – mosószer, törölköző,
    1 doboz – konzerv és cukorka,
    2 doboz – szappan,
  13 doboz – könyv.
Az iskola igazgatója – ha jól emlékezem 

ez időben: Halász Istvánné – Dr. Balogh Er-
zsébet kolléganő volt. Bár hazaérkezésünk 
után a köszönőlevelet átadtam, de most 25 
évvel az esemény évfordulóján mind a ta-
nulók, szülők és kol- folytatás a 13. oldalon
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Bár régen történt, de ma is érvényes az a 
félnapos, lenyűgözően szép előadás, amit nyel-
vünk, emberi kapcsolataink, lelki egészségünk 
érdekében mondtak híres nyelvészeink.

Csak néhány gondolatot ragadok ki az el-
hangzottakból, hátha itt-ott ma is befogadásra 
kerülnek a szavak.

„A lelki egészség fejlesztésében a beszéd 
nagyon jelentős, magánéletünkben, különböző 
emberi kapcsolatainkban fontos szerepet tölt 
be, de érzelmi tartalmából sokat veszített. A 
nyelv személyiségformáló ereje nagy jelentősé-
gű egész életünkben.

Személytelenség tapasztalható megszólítá-
soknál. A rideg tárgyilagosság, hivataloskodó, 
érzelem nélküli beszéd riaszt. Pl. az egyszerű, 
szegény ember igazát nem tudja jól megvalla-
ni. Kinevetik, gátlásai miatt kudarcok érik. Kine-
vettek már a tájszólással szavaló diákot, aki azt 
követően leszokott a versről. Nehéz tantárgy 
lehet majd, kedvelt a gyermeknek, de el is for-
dulhat szeretett dolgoktól különböző negatív 
megnyilatkozások miatt, szülőtől, pedagógustól 
függően.

Eltűnőben van a barátság. Társaság van, iga-
zi társ kevésbé. Ez gyakori tapasztalat pl. iskolá-
ban is. Az ÉN és TE kapcsolat gyengül, szürkül az 
érzelem. A személyiség bensőséges igazi értéke, 
szépsége egyre jobban rejtve marad, a Társ nem 
hozza felszínre. Egyre inkább kevesebb az igény 
lelki kultúrára. Sok szép szó kimegy a divatból, 
pedig jelentése sokatmondó. Ilyen pl.: atya, ma-
gasztos, szemérmes, lelkiismeretes, fennkölt.

Ha jókívánságot fejezzük ki valakinek, akkor 
valóban érezze az illető, hogy a sok boldogsá-
got, boldog újévet stb. szívből jövő szavak, és 
nemcsak „odadobom” neki, mint kutyának a 
csontot.

Rossz irányt vett a fi atalok beszédstílusa, 
terjed a szülők iránti negatív megnyilatkozás. 
Rombolják a tekintélyt. Szülők megbetegedé-
se esetén ilyeneket hallani: „lerohadtak őseim”. 
Ijesztő, elkeserítő példák. A „tessék megenged-
ni” helyett is gyakran halljuk: „engedtessék meg”. 
Boltokban az udvarias „parancsoljon, mit adha-
tok” helyett szokássá vált a semmitmondó, rideg 
„tessék kérni”! Szinte lehűti az embert. Terjedő-
ben a személytelenség.

MEG KELL TEREMTENI a köznyelvi normát. 
Ne használjunk ragadvány neveket, mint pl. co-
los, dagi, botfülű, professzor. Tudni kell, kinek 
hogyan kell köszönni, és mi legyen a megszólí-
tás.

Fölérendeltségi viszonyban nem lehet ne-
velni, mint ahogyan az is probléma, ha a tanuló 
nem azt mondja, amit tud, hanem azt, amit el-
várnak tőle.

A szó bizalmat ébreszt, de le is sújthat. Nem 
közömbös a gyermek fejlődésében, hogy pici 
kortól szülők, nevelők által milyen hatások érik. 
Fontos a tartalmi s egyben az érzelmi közlen-
dőség. Lehet nemes és igazságtalan valaki, ami 
meghatározhatja az emberek sorsát pozitív és 
negatív irányban egyaránt. Legyünk maximáli-
san őszinték, de nyíltak csak annyira, amennyire 
szükséges.

Negatív megnyilvánulások hatására lelki 

ártalom érhet valakit, s depresszió alakulhat ki. 
Embereket akár öngyilkosságba is sodorhat.

Személyes beszélgetésnél fontos a jó part-
neri kapcsolat, függetlenül milyen fokon áll az 
illető a társadalmi ranglétrán. Ha szükséges, le 
kell ereszkedni a partner szintjére. Műveltebb 
ember ne nyomja el a kevésbé művelt mondani-
valóját, ne mutassa, éreztesse fölényét, engedje 
a másikat is megnyilatkozni. Értékes gondolatok 
veszhetnek kárba.

Bánjunk szűken az idegen szavakkal, főleg, 
ha azokat még rosszul is használjuk. Maradjon 
az inkább tudományos szakterületen s kevésbé 
a köznyelvben.

Aki sok idegen szót használ, az nem művel-
tebb, csak annak látszatát kelti. Szép és kifeje-
zésekben oly gazdag a magyar nyelv, ne szegé-
nyítsük, tegyük még gazdagabbá!

Vezetéknevén szólítani férfi t udvariatlanság, 
nőt durvaság. Ügyeljünk a szép, illő formára, sér-
tés nélküli megnyilatkozásokra. Erre vannak he-
lyes és helytelen példák bőven. Gondoljunk az 
orvos-beteg, anya-gyermek, vevő-eladó, főnök-
beosztott, tanár-diák, férj-feleség, nővér-beteg, 
ilyen-olyan viszony számtalan esetére, tapaszta-
lataira. A sok rossz példa zavarja a fi atalok sze-
mélyiségfejlődését. Legyünk igényesek. Aki ezt 
feladja, nyelvi szegénységben szenved.

A szó gyógyít, de le is sújthat. Megfelelő be-
széddel mélyítjük, szépítjük, tartalmasabbá tesz-
szük kapcsolatainkat és ez nagyban növeli lelki 
egészségünket. Baráti viszonyban szellemileg 
megtermékenyítik egymást az emberek.

Vannak szósaláták, szózsonglőrök és van sok 
műszó semmiért. A TV, rádió, néha szolgál igen 
rossz példákkal. A TV-ben beszélő személy egy 
modell, nem lényegtelen tehát, mit lát, hall a 
néző, mivel azonosul és miket ültet át saját nyel-
vébe, modorába.

Tulajdonítsunk nagy jelentőséget a szép, 
tartalmas beszédnek, érzelmekkel töltött meg-
nyilvánulásnak, mert fontos szerepe van a lelki 
egészség kialakításában és megtartásában.”

Dr. Lőrincze Lajos szavait idézve: HATALMA 
VAN A SZÓNAK!

Dr. Grétsy László tanácsára így beszéljünk:
 - világosan, érthetően
 - jól tagoltan, normálisan, ne hadarjunk, 

suttogjunk, ordítsunk
 - ne hivataloskodóan, nyakatekerten
 - közérthetően, ne nagyon idegen szavak-

kal tudálékosan, mert az felvett póz
 - hangsúly, hangszín, kerüljön jó helyre
 - személyhez szólóan
 - bátorítóan, ne lekezelően
 - udvarias, partneri hangon, gondoljunk az 

alá-fölérendeltségi viszonyra
 - vegyük fi gyelembe az életkori sajátossá-

gokat, egyéni adottságokat
 - a partner szintjéhez alkalmazkodva, ne 

akarjunk műveltebbnek látszani, ha a va-
lóságban talán azok is vagyunk

Összegezve:
A rossz beszédstílus évtizedek alatt nem 

javult, sőt, egyre inkább hallani elkeserítő pél-
dákat, hogyan rombolják szép ősi magyar 
nyelvünket. Annyira sok pl. a feleslegesen meg-
honosított, szokásossá tett, a mindennapi köz-
nyelvben használt idegen szó, hogy sorozatosan 
kiiktatja az annak megfelelő magyar szavakat. 
Elszegényítjük beszédünket.

Hét nyelvészprofesszor1 előadása 
„Beszéd és mentálhigiéné” címmel, MTA, 1985. Helytörténeti 

kiállítás Hunyán
2014 februárjában helytörténeti ki-

állítást rendeztünk a hunyai Művelődési 
Otthonban. Az anyagot a „Leleményes 
Hőseink” program keretében mi - Hege-
dűs Bence, Pintér Ottó, Hornok Ferenc 
és Kiszely Dominika - hunyai fi atalok 
állítottuk össze a lakosságtól, illetve id. 
Szabó Béla és neje gyűjteményéből köl-
csönözve.

A kiállítást megelőző napokon izgal-
mas gyűjtőmunkát folytattunk, melynek 
köszönhetően értékesebbnél értékesebb 
tárgyak kerültek elő. A munka során 
öröm volt tapasztalni, hogy a tulajdono-
sokat megerősítettük a tudatban, hogy 
milyen nagy értékek birtokában vannak. 
A nagy munkának meglett az eredménye: 
a Művelődési Ház nagytermét teljesen si-
került megtölteni, sokan nem is gondol-
ták, hogy egy kis faluban ennyi minden 
megőrződött. A tárgyakat a lehetőségek-
hez képest igyekeztünk rendszerezni: 
képek, dokumentumok, régészeti leletek, 
szőttesek, használati tárgyak, népi vallá-
sosság emlékei stb.

A megnyitóra február 7-én került sor, 
melyen igen sokan megjelentek helyből, 
de Gyomaendrődről és Békéscsabáról is 
érkeztek. A közönség köszöntése után 
Petényi Szilárdné polgármester ismertet-
te a község történetét, majd Iványi László 
plébános beszélt az Európát sújtó erkölcsi 
válságról, amit a gyökerektől való elsza-
kadás okoz. Végül Vaszkó Irénke néni 
szólt a régi paraszti értékek nemzetmeg-
tartó erejéről.

Ezt követően mi szervezők megnyi-
tottuk a kiállítást, és a közönség máris 
birtokba vette a területet. A fényképek és 
a tárgyak láttán megindult a nosztalgiá-
zás, az idősebbekből feltörtek a régi szép 
emlékek, a fi atalabbak pedig megilletőd-
ve hallgatták őket.

Ezúton mondunk köszönetet a lakos-
ságnak, Szabó Béla bácsinak és Margó 
néninek, az önkormányzatnak, és Ku-
csera Edit kulturális szervezőnek a szá-
munkra nyújtott sok-sok segítségért.

Úgy érezzük, hogy ezzel a rendez-
vénnyel sikerült közelebb hozni a láto-
gatókhoz településünk történetét, őseink 
világát. H. B.

Képek: a címlapon és  a 3. oldalon

Sir John Browing, a 19. századi neves angol 
nyelvész és államférfi  sok nyelvet beszélt, köztük 
a magyart is. Állította, hogy a magyar nyelv kife-
jezésekben rendkívül gazdag. A nemzeti felsőbb-
rendűségnek, szellemi függetlenségnek legmé-
lyebb, legdicsőbb műemléke.

Fiatalok, kevesebbet internetezni, és többet 
olvasni remekírók műveiből! Bő a választék.

1 Dr. Lőrincze Lajos, Dr. Hárdi István, Dr. Grétsy 
László, Dr. Vértes András, Dr. Fónagy István, Dr. 
Szende Tamás, Dr. Szende Aladár

Hanyecz Margit



VÁROSUNK2015. március 9

Kedves Olvasók! A követke-
ző cikkeimben a magyar fürdő-
zés történetébe való bepillantás 
révén a magyar fürdőkultúra je-
lentőségével szeretném Önöket 
megismertetni. 

Pannónia provincia terüle-
tén Septimus Severus császár – a 
fürdőiről is nevezetes Caracal-
la édesapja – építtetett először 
nyilvános fürdőket, valamikor 
a Krisztus születése utáni 200. 
esztendő körül. Fürdői többsé-
gét termálvíz táplálta, s közülük 
az egyik még az 1700-as évek de-
rekán is látható volt. A rómaiak 
magas szintű fürdőkultúrájának 
emlékei máig megtekinthetők 
Aquincumban. A vízvezetéke-
ken szállított víztömeg nagyobb 
része is a nyilvános fürdőket 
táplálta, melyet a provincia ösz-
szes városában fényűző módon 
építettek meg. A boltozatos, osz-
lopcsarnokos nagy fürdőkben 
úszómedencék, izzasztókamrák, 
tornázó- és labdázó helyiségek, 
könyvtártermek várták a biroda-
lom polgárait. A régészeti ásatá-
sok tizennégy fürdő romjait tár-
ták fel. A mai Flórián tér helyén 
volt valaha a valetudinárium, a 
katonai fürdőkórház is. Ezeken 
kívül legalább három magán-
fürdő létezéséről tanúskodnak a 
régészeti ásatások.

Attiláról, a rettegett hun ki-
rályról sokan tudni vélik, hogy 
pompás fürdőkkel vette magát 
körül, melyek nemcsak a napon-
kénti fürdés helyszínei, hanem 
egyben áldozóhelyek is voltak. 
Mivel a temetéseket követően 
őseinknek meg kellett mosdani-
uk, feltételezhetjük, hogy a tisz-
tálkodás már csak ezen rituális 
okból is napirenden volt.

„Fürdő” szavunk egyébként 
1256-ban bukkan fel először az 
írott forrásokban. 

III. Béla jegyzője Anony-
mus XII. század végi Gesta 
Hungarorumában többször is 
említést tesz a magyarországi 
hévizekről: „Attila király, ő az 
Úr megtestesülésének négyszáz-
ötvenegyedik esztendejében a 
szittya földről kiszállva hatalmas 
sereggel Pannónia földjére jött, 
és a rómaiakat elkergetve az or-
szágot birtokába vette. Majd ki-
rályi székhelyet állított magának 
a Duna mellett a hévizek fölött: 
minden régi épületet, amit ott 
talált, megújíttatott, és az egészet 
igen erős fallal vétette körül. Ezt 
magyar nyelven most Budavár-
nak mondják, a németek pedig 

Ecilburgnak hívják.”
Egyes régi források már a 

sokat hódító-hadakozó lovagki-
rályról, Nagy Lajosról is tudni 
vélik, hogy a budai palota für-
dőszobáinak gyakori látogatója 
volt, de előszeretettel kereste 
fel Buda hévizes gyógyfürdőit. 
Zsigmond magyar király és né-
met-római császár - akinek ural-
kodása alatt Buda ismét jelentős 
fejlődésnek indult – kitűnő für-
dőt építhetett.

1440-ben orosz küldöttség 
látogatott el Magyarországra. 
A küldöttség vezetői – Iszidor 
metropolita és Avramij szuzdali 
püspök – sem hagyják említetle-
nül a budai meleg vizű fürdőket: 
„Buda, Magyarország fővárosa, 
hosszan elnyúló hegyen épült… 
A falakon kívül, az innenső ol-
dalon igen szép fürdők van-
nak…” Mátyás király fürdőiről 
sokan tudósítottak. A Rácz für-
dő a király egyik kedvenc mula-
tóhelye volt. Palotájának kertjei 
egészen a fürdőig nyúltak, me-
lyet a királyi lakhellyel boltoza-
tos folyosó kötött össze. A palo-
ta hideg és meleg vizes fürdőiről 
több krónika is említést tesz. A 
régi forrásokból olyan részletek-
re is fény derül, hogy a régi idők-
ben egy különleges szerkezet se-
gítségével facsöveken – később 
ólom-, majd vascsöveken – haj-
tották fel a Duna vizét a királyi 
palotába. Evlia Cselebi török 
utazó később még látta és le is 
írta a magyar gótikus és rene-
szánsz királyi palota nagy dunai 
szivattyújának bonyolult faszer-
kezetét. A magyar uralkodók té-
len sem mondtak le a forró vizes 
fürdőről, s nem is mindig kutya-
goltak le a palotába, hanem in-
kább felvitették a felhévízi meleg 
fürdővizet a budai várpalotába.

II. Lajos királyunkról már 
azt is tudjuk, hogy 1520 körül, 
tehát Mohács előtt valamivel 
Felhévízen külön fürdőmestert 
is tartott.

Ami értékes, azt lopják, ra-

Víz világtalálkozó 2013

A magyar fürdőzés története
Egészségről-betegségről Az alábbi gyomaendrődi civil 

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

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

Adószám: 18380761-1-04.

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

Adószám: 18389980-1-04

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

Adószám: 19182030-1-04.

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

Adószám: 18384215-1-04

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

Adószám:19056274-1-04

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

Adószám:18372276-1-04

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

Adószám: 18371608 –1-04.

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

Adószám:18379383-1-04

Gyomaendrődi Városi 
Sportegyesület, célja a helyi if-

júsági és labdarúgó sport támo-
gatása.

Adószám: 18370827-1-04.

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

Adószám: 18376184-1-04

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

Adószám: 18379778-1-04

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

Adószám: 18386932-1-04

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

Adószám: 18386248-1-04  

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

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

Adószám: 18376713-1-04

Rózsahegyi Iskola 
alapítványai:

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

Adószám: 18390162-1-04

Köszönet az 1%-ért!

bolják, adják-veszik. És termé-
szetesen perelik, pörösködnek 
érte. A termálvíz mindig is nagy 
értéket jelentett. Hogy meny-
nyire kapós volt például a bu-
dai Felhévíz, azt egy 1455-ben 
lezajlott peres ügy is bizonyítja, 
melyben Tarcsai János ügyvéd, 
az óbudai apácák védője a nyit-
rai püspököt azzal vádolja, hogy 
a hőforrás egy kicsiny ágát a 
saját fürdőjébe jogtalanul elte-
relte.

A budai felhévizeken kívül 
a felvidéki és erdélyi vizeknek, 
fürdőknek, fürdőházaknak is 
nagy értékük volt. A Libri Regii 
(Királyi Könyvek) birtokado-
mány-ügyei között fürdők és 
fürdőházak birtokadományo-
zása is szép számban fordul elő. 

Forrás: Csiff ári Gabriella: 
Régi magyar fürdővilág

dr. Macsári Judit
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Tisztelt Olvasó!

Száz évvel ezelőtt a világ forrongott. Az 1914-ben ki-
tört világháborúban a magyar hadtestek az osztrák-magyar 
hadsereg katonai alakulataiként az északkeleti területeken 
Galíciában és a Kárpátokban teljesítettek szolgálatot. 1915-
ben még gyors győzelemre számított a császári vezetés, az 
elkeseredett harcok és az idegőrlő állóháború csak ezután 
következett be. Az endrődi plébánia Historia Domusában ol-
vashatunk a korabeli háborús helyzetről bejegyzéseket. A ka-
tolikus egyház a világháború borzalmainak megszüntetéséért 
minden templomban békeimát rendelt el. Magyarországon a 
háború hatására növekedett az élelmiszerek ára, az infláció 
egyre emelkedik, a zsír, a búza és a ruhanemű ára duplájára 
szökött. Az egyházi történetírás még a győzedelmekről szá-
mol be, de már a haderő növelése és a 19 éves fiúk hadba 
küldése azt sugallja, hogy a győzelem kérdésessé vált. 

Az endrődi Szent Imre Egyházközség Historia Domu-
sának 1915-ben készült bejegyzései a háborús esemé-
nyekről és a hadi helyzetről.

„1 9 1 5 .

- E szomorú esztendőt Jézus Szentséges Szívéhez való 
fohásszal kezdtük meg és Újév napján az édes Jézus irgal-
mába ajánlattak ezernyi sebtől vérző szegény hazánkat! A 
véres csaták Galíciában – a Kárpátokban – Franciaország 
északi részén egyre tartanak. – Dominus …

- Január 14. Olaszországban nagy földrengés volt. ….. 
környékén mintegy 25 ezer ember pusztult el. 

- Február 7. Őszentsége a római pápa – a világháború 
borzalmainak megszüntetéséért – minden templomban béke-
imát rendelt el. 

- Március 22. Elesett Przemysl vára kiéheztetése folytán 
és a muszkák kezébe került, ugyanakkor 117 ezer hadi fogoly 
és 1500 ágyú az ellenségnek jutott! – Istenem, irgalmazz ne-
künk! – Öldöklő, véres csaták a Kárpátokban. 

- A drágaság ijesztő módon egyre növekszik. A búza (ma-
ximálva) 36-40 korona, árpa 30 korona mázsánként, kukorica 
30 korona, szalonna 5,60 kilónként, zsír 8 korona, marhahús 
5 korona, sertéshús 4,90, tojás 12 fillér darabonként. A ruha-
nemű is roppant drága, 1 pár csizma 80-100 korona.

- Május 2-án Gerlece és Tarnon között megtört a muszkák 
ereje és sikerült az egész hordát hazánkból kiverni.

- Május 12-16-ig jegyeztetett a II. hadi-kölcsön. Ez al-
kalommal magaméból 4.000 koronát jegyeztettem, tehát az 
előbbivel együtt 10 ezer koronát. 

- Úrnapján fényes győzelmet arattunk a muszkákon. 
Przemysl várát visszafoglaltuk, pünkösdkor pedig Lember-
get Pflamer-Baltin, Szarmay, Markensi és Böhm-Ermoli dicső 
hadvezérek foglalták vissza. Ezer hála és dicsőség a Minden-
ható Istennek!

- Július 14-én bevonultak a 19 éves fiúk. Előzőleg meg-
gyóntak és megáldoztak, szentmisét és prédikációt hallgat-

tak. Az igen érzékeny búcsúvétel napján felvirágozva a front-
ra utaztak. 

- Augusztus 5-én Lipót, bajor herceg elfoglalta Varsót. Au-
gusztus 15 – Kovno, 26-án, pedig Breszt-Litvonk elesett. – Di-
adalmas seregünk mindenütt fényes győzelmeket arat. 

- Intézkedés történt, hogy nemcsak a kórházbeli sebesült-
jeink rendesen az istentiszteletben részt vegyenek, hanem a 
nálunk internált orosz foglyok is, akik fegyveres kísérettel tö-
megesen megjelentek a mi templomunkban. 

- Termés: 63 kat. holdon termett 1913 kereszt búza. Csép-
lés augusztus 5-13-ig, többnyire esőben tartott. Termett (feles 
rendszer mellett) részemre 247 mm. Búza, 32 mm. Árpa, 5 
m. zab. Kukorica többnyire éretlen, de így is mintegy 80 má-
zsa. Hála Istennek! A búzát a Hadi-termény Rt-nek eladtam 
36 koronájával. 

Szeptember 2. 600 magyar, mágnás főpap, főispán hódolt 
a királynál Schönbrunnban. 

Október 8. Kórus gyalogsági tábornok leverte Belgrádot – 
a szerbeket folytonos üldözéssel – a bulgárokkal egyesülten 
kivertük országunkból!

Október 12. Jegyeztetett a III. hadi-kölcsön. E kölcsön-
re részemről 10.000 koronát jegyeztem, és így összesen az 
előbbiekkel együtt: 20.000 koronát.”

Képek a Fotóalbumban, a 17. oldalon
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

Adatok a „Gyomai Református Anya-Szentegyház” régmúlt életéből
Amint az jelenkori világunkban s így 

egyházi-gyülekezeti életünkben is szá-
mos „konfl iktusos”, azaz emberi egyet 
nem értés, a nyelv bűneiből eredő sú-
lyos következményekkel járó megbán-
tódások sűrűn előfordulnak, így volt ez 
sajna a régmúltban is.

A gyomai gyülekezet anyakönyve-
iben, presbiteri gyűlések jegyzőköny-
veiben itt-ott „elszórt” – vagyis nem 
rendszerben – leírott adatokból számos 
érdekes, tanulságos „történetleírás” ke-
rül szemünk elé. Ezen adatokat rend-
szerbe foglalva, témakörönként össze-
gyűjtve s közreadva számos tanulság 
és az utókorra nézve megszívlelendő 
következtetés összegezhető.

A gyomai gyülekezet és „reformata” 
egyház a 18. sz. végére s a 19. sz. ele-
jére tekintélyes létszámú, hitéletében 
is egyöntetű, szilárd, megalapozott 
gazdasági erővel rendelkező gyüleke-
zet volt. Éppen ezért nem lehet azon 
csodálkozni, hogy a korabeli – már a 
reformációtól „ároni családnak” – azaz 
ősi soron nevezetes lelkészi család-
ból származónak számító nemzetség-
nek tagjai Gyomán szolgáltak. Ilyenek 
voltak; Oltsai vagy Ócsai Gál And-
rás, Marjalaky Dániel, ennek felesége 
Szőnyi Zsófi a asszony, Kolláth Mihály, 
Dávidházy Bekes Sámuel, felesége 
Zilahy Mária, majd a legújabb korban 
Garzó Gyula, Kálmán Farkas, Harsányi 
Pál (kinek őse gályarabságot szenve-
dett).

Marjalaky Dániel vagy több helyen 
Márialaky Dániel neve valószínűleg a 
török időkben elpusztult, majd Túrkevi 
városához csatolt területű Márialaka 
(középkori egyháza Boldogasszony 
nevére szentelt temploma után) hely-
ségről vehette nevét. S nemességet 
kapván az erdélyi fejedelmektől Deb-
recen városában telepedtek meg, mint 
oly sok más nagykunsági, békési falu 
elmenekült lakosai.

A gyomai ref. egyház „Halotti 
Anyakönyve II. kötetében” a követ-
kező bejegyzést találjuk; „Tiszteletes 
Tudós Marjalaky Dániel Úr, ki nemes 
eredetét vette Nemes Szabad Kirá-
lyi Debreczen Várossában Senator 
Tekintetes Márialaky Mihály édes 
Attyától, és Nemes Zsokai (leírva: ’So-
kai) Sára édes Annyától, majd a Deb-
reczeni Collégiumban ditséretesennen 
végezvénn tanulását, a Felsőbb Or-
szági, Márburgi és Utrechti Akadémi-
ákba ment, tudományát öregbiteni, 
onnan három esztendő mulva széles 
tudománnyal, és tapasztalással vissza 
térvénn Hazájába, az  Gyomai Szent 
Ekklésiának Lelki-Pásztora lett, melly 

Szent Hivatalábann, forgolódott 30 esz-
tendeig ekkor a szélütés miatt alkalmat-
lanná tételődvénn az Szent Szolgálat-
ra, magánosságban töltötte hátra lévő 
napjait … hasznos életét elvégezte 
1804dik esztendőbenn Octóbernek 7dik 
Napjánn 56dik Esztendős korábann.”

Szegény jó Tiszteletes Úrnak földi 
maradványai valahol a mai Öreg te-
metőtől keletre eső régesrég beépített, 
régi temető földjében porladozik. Se-
gédlelkésze – korabeli néven káplánja 
– igen csúnyán viselkedett vele, sikerült 
ezen izgága embernek Uri Sándornak 
a gyülekezetben is „híveket” gyűjteni. 
Ugyannyira, hogy az esperesnek kellett 
közbelépni s levelében „szégyenletes 
gonosz lelkűeknek nevezni” a gyomai 
híveket, hogy ily elhanyagolt állapotban 
tűrik maguk között öreg s beteg prédi-
kátorukat. Uri Sándor egy külön „feje-
zetet” érdemelne, mert ő tévtanokat is 
hirdetett, a szószékről hülyeségeket 
beszélt s ocsmányságokat mondott 
példaként, s íme milyen is a bűnös lé-
lek, sokaknak ez tetszett. Ugyanis a 
végin az egyházkerületi bíróság tiltotta 
el a szolgálattól, s tekintélyes tömeg 
tüntetett – „demonstrált” marasztalása 
mellett. Pedig temetésen is recitálva-
énekelve gyalázott holtakat, s mint káp-
lán egyúttal a „leányok tanítója” disznó-
ságokat mívelt. – Visszatérve Marjalaky 
Dánielhez néhány fogalom talán ma-
gyarázatra szorul; „tudományát öregbí-
teni” – azaz gyarapítani, nagyobbítani 
jelentésű, mivel a régi magyarban az 
öreg – nagy jelentésű. „Szélütés” – 
agyvérzés jelentésű.

„S.T. T. I. 1809. decz. 18-án N. M. 
I. Szőnyi Zsófi a (leírva ’Sofi a) Asszony 
eredetét vette Hód Mező Vásárhellyen, 
Édes Attya Nagytiszteletű Tudós Sző-
nyi Bénjámin Úrtól mint azon Város 
béli Ekklézsia Lelki Pásztorától és Bé-
kési Venerabilis Tractus Nagy Érde-
mű Seniorától, és 
Komáromi Zsófi a 
Édes Annya Asz-
szonytól. Házassá-
gi életre adta magát 
ezenn Eklésia Né-
hai Prédikátorával 
Tiszteletes Tudós 
Marjalaky Dániel 
Úrral, az 1773dik 
E s z t e n dőb e n n . 
Házassági életben 
tőltött el 31 Esz-
tendőket melly idő 
alatt vettenek az 
Úrtól 8 Magzatokat 
azkik közzül még 
7-en életben van-

nak, úgymint; Zsófi a, Dániel, Esztger, 
József, Benjámin, Zsuzsánna és Mi-
hály. Özvegységében tőltött el 5 Esz-
tendőket és Két Hónapokat, Mintegy 10 
hetekig tartott súlyos betegsége utánn 
Lelkét Hűséges Teremtőjének aján-
lotta és folyó Deczember Hónapnak 
14dikén reggeli 6 óra tájbann, életinek 52 
esztendejébenn.”

Akiről ily részletesen és nagy sze-
retettel emlékeznek, szeretetre méltó 
nagytiszteletű asszony lehetett. Ha jól 
számolom, 1757-ben született, s 16 
esztendős korában ment férjhez, es-
küdött örök hűséget csendes, alázatos 
Isten szolgája férjének; Akit a gyomaiak 
egy része - ki tudja miért? - nem ked-
velt, talán csak nem azért, mert túl jó 
volt? Áldott legyen az emlékük!

s akkor a magyarázatok; az S. T. T. 
I. és N. M. I. rövidítéseket nem tudtam 
feloldani (de ígérem, utána járok). Sző-
nyi Benjámin Prédikátor Úr nemcsak 
Hódmezővásárhely neves prédikátora 
volt, hanem az egész magyarországi 
reformátusságnak is tekintélyes szolgá-
ja volt, számos kiadást megért, előszor 
1762-ben kiadott SZENTEK HEGEDŰ-
JE… énekeskönyve.

A Békési Venerabilis Tractus 
Seniora – azaz a Békési Egyházmegye 
Esperese – felesége Komáromi Zsófi a 
szintén sok prédikátort adó Komáromi 
nemzetség leszármazottja. József fi uk 
dédunokája nemzetes MÁRIALAKY Jó-
zsef császári és királyi huszárezredes, 
nyugállományban a békéscsabai refor-
mátus gyülekezet alapítója és bőkezű 
adakozója volt 1912-ben, itt is van Bé-
késcsabán elhantolva, az ún. Bogár-
házi temetőben. Minden esztendőben, 
halottak napján a gyülekezet koszorúját 
presbiterek helyezik el az ő és szintén 
gyomai Bogár Dániel egyházalapító vá-
rosi közgyám s felesége sírján.

Cs. Szabó István

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
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„Alapvetően két-
féle megközelítésben 
lehet az Isten dolga-
iról beszélni: vagy az 
Isten felől indulunk, 
és érkezünk az embe-
rig, vagy az embertől 
indulunk és elérke-
zünk az Istenig. Én 
inkább az ember 
felől indulnék, mert 

azt gondolom, úgy sokkal egyértelműbben vannak meg a kapcsoló-
dási pontjaink és saját tapasztalatunk”- írja bevezetőjében Pál Ferenc 
atya -  ismertebb nevén „Pálferi”-, aki hivatása szerint katolikus pap, 
mentálhigiénés szakember, Prima Primissima és más elismerések 
díjazottja.

Emberek segítőjeként évek óta járja az országot, tartja előadása-
it, melyek írott-szerkesztett változatát ma már könyv formájában is 
fellapozhatjuk.

A Tükör által világosan – ahogyan az alcím is mutatja – az ön-
ismeret fényében segít meglátni Isten arcvonásait. Megpillantani 
a mélyrétegek alatt, a mindannyiunkban meglévő isteni részünket, 
„eltemetett istenarcunkat”.

A világot, a valóságot annyiféleképpen éljük meg, ahányan va-
gyunk. Mindenki a saját (szubjektív) valóságát éli azzal a „látással”, 
amelyet „örökül kapott”, tanult élete során. Élményeink, tapasztala-
taink, gondolkodás- és magatartásformáink segítők/gátlók lehetnek 
életünkben, annak értelmezésében. A tükörben önmagunkat látjuk, 
minket „tükröz”, de ez a kép nem lehet teljes. Töredékes és homá-
lyos. Látásunkat meghatározza, hogy ki milyen hiedelem és hitrend-
szer szerint él.

„A hit természetes emberi adottságunk”. Az is, aki azt gondolja 
nem hisz - kitágítva a hit fogalmát – saját hitrendszere, hite szerint 
éli meg életét. A hite határozza meg viszonyát önmagával, a má-
sik emberrel (a külvilággal), Istennel. A bizalom/ bizalmatlanság 
segítheti, gátolhatja kapcsolatainkat, hitünk (ki)fejlődését.  Sebzett-
ségeink, melyeket utunk során kapunk, döntő hatással vannak cse-
lekvéseinkre, önállóságunkra. 

Hogy mi az, ami „cselekvőképessé és reálissá” teszi hitünket?
Szemlélődés, tapasztalás, megértés, helyes érzület.
„Szemlélődés az, amikor nézem a Tiszát, és engedem, hogy foly-

jon”. Szemlélődni annyi, mint a dolgokhoz képesek legyünk nem 
viszonyulni, hanem hagyni őket olyannak, amilyenek. Távolság-
ban lenni mindentől, amiben élünk, ami körülvesz minket, és el-
fogadni, ítélkezés, gondolkodás, érzelmek nélkül. Megtapasztaljuk 
ebben a „van”-ságban, „csak” létezésben életünk feltétel nélküli ér-

Pál Ferenc: Tükör által világosan
Isten arcvonásai az önismeret fényében

telmét, értékességét. Az Élet, a Lét értékességét. S ez már másfajta 
látást eredményez, mely a Létbe, végső soron Istenbe gyökerezik. A 
szemlélődés életforma. Segítségével bekapcsolódhatunk egy olyan 
áramlatba, mely átalakít, átformál, valódi (meg)tapasztalásokat ad. 
A csöndben találkozunk sötétségeinkkel, hogy mindenek alatt meg-
láthassuk valódi arcunkat, s a „szív mélyére” jutva a létezésből, ebből 
a forrásból tudjunk cselekedni.

„A szemlélődés nem a cselekvés ellentéte, hanem a helyes cse-
lekvés föltétele”- mondja ki a kulcsfontosságú mondatot.

Cselekvésünk már nem reagálás, tudattalan aktivitás lesz, de 
tudatos megélése a saját és a másik ember értékének, kapcsolataink-
nak, Isten jelenlétének. A szemlélődés elősegíti e helyes tapasztalás, 
helyes gondolkodás, helyes érzelemvilág, az egészséges hit kialaku-
lását.

De milyen a „helyes” tapasztalás? Mit jelent a megértés, meg-
térés, újjászületés? S miért jó, ha ismerjük az értelem, az ész útjait, 
melyek együtt kellene, hogy jellemezzenek bennünket? Mi a jelen-
tősége az értelmi és érzelmi intelligenciának? S mi a valódi jelentése 
a mindannyiuk által használt, gyakran oly félreértelmezett szere-
tetnek? 

Feri atya az újabb kutatások eredményeit irodalmi példákkal 
teszi még szemléletesebbé. Olvasunk – a teljesség igénye nélkül – 
Örkény-egyperceseket, népmeserészletet, Bulgakov, Dosztojevszkij, 
Paul Claudel, Joseph Heller műveiből, de Su-La-Ce, Lao-Ce, a Ko-
rán és az Evangélium tanításain is elgondolkodhatunk.

Könyve végén egy idős ember történetét meséli el, <<akit 1945-
ben fogságba vittek Szibériába, és ott volt több éven keresztül, azért, 
hogy élhessen, mindenét pénzzé tette. Először a pecsétgyűrűjét ke-
nyérré, étellé. A láncot is, a nyakából… mindent, hogy ne haljon 
éhen. Semmi más értéke nem maradt, csak a gyűrű az ujján. Akkor 
jött hozzá a foglár, és azt mondta neki, ha leveszi a gyűrűjét, ad neki 
egy tenyérnyi cipót. Akkor – ezt ő maga mesélte – „az jutott eszem-
be, hogy én ezt a gyűrűt nem adom. Mert ez a gyűrű emlékeztet 
engem a hazámra, a szabadságra, a feleségemre, a gyerekeimre, a 
hitemre, a reményemre. Akkor inkább meghalok, de a gyűrűmet 
nem veszem le az ujjamról”. Ez ugye, látszólag teljesen irracionális 
és irreális döntés. Meg tudná menteni az életét, ha odaadja a gyűrűt. 
De nem, mert a gyűrű szimbolikus tárgy, és beindítja a programot. 
Amíg a gyűrű a kezén van, addig él a hite. Amíg él a hite, életben 
fog maradni. Így is lett.>>

Pál Ferenc előadóként is magával ragadó. Humora, előadás-
módja vonzza a közönséget, hívőket és nem hívőket egyaránt. Talál-
kozhattunk vele legutóbb 2015. február 19-én Békéscsabán, amikor 
teltház előtt mutatta be A magánytól az összetartozásig c. december-
ben megjelent könyvét. 
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légák adományáért és 
fáradozásáért is sze-

retném a köszönetet ismét tolmácsolni.
Nagy örömömre a Lenin Tsz gépkocsi-

vezetője, Balogh József barátom vállalta a 
segélyszállítmány Nagybányára való eljutta-
tását. Mivel kemény napokra számítottunk, 
Józsi javasolta, hogy a burgonya szállítmá-
nyunk alá kisbálás szalmát tegyünk, amit a 
Lenin TSz biztosított. Késő délutánba kezd-
tük el az IFA gépjárművünk pakolását pe-
dagógus kollégáim és a nagyobb tanulóink 
segítségével (szülői engedély mellett).

A dévaványai Ványai Ambrus Általános 
Iskola tanulói és szülei, valamint a kartársak 
jóvoltából összeállított segélyszállítmány 
tartalma volt:

     2 tonna – burgonya
  800 kg – liszt
  120 kg – rizs továbbá
Több doboz -  könyv, továbbá
Több doboz  - játék.

A jó szándék és a segítségnyújtás mel-
lett a legnagyobb gondot az jelentette, hogy 
nem akadt se a tantestületben, sem a tele-
pülésen 2-3 bátor személy, akik elkísér-
ték volna szállítmányunkat Nagybányára. 
Mindezt nehezítette a rádió és televízió ál-
tal 1990. január 3-án Hódmezővásárhelyről 
szóló tudósítások, Tóth Sándor temetéséről 
és mártírhaláláról szóló hírek. Többeknek 
lejárt az útlevele, vagy nem engedte el a csa-
lád – megértettem. Így maradtunk ketten – 
Balogh József gépkocsivezető, akit két gyer-
meke várt vissza és jómagam, akit szintén a 
család, párom és két gyermekünk várt haza.

Kedves József barátom mindenre gon-
dolt, az IFÁ-ra bátran rögzítette a vörös-
kereszt zászlaját, a másik oldalra pedig a 
nemzeti trikolórunkat, a magyar zászlót, 
amelyet mindvégig (kitűzve maradt) ke-
ményen csapdosta a hideg, csípős januári 
szél. Nagy ámulatára megkérdeztem, hogy 
egészségügyi mentőládát hoztál-é? Nem 
vagy tán te is beij…! Tudtam mire gondolt!

1990. január 6-án hajnali 4 órakor kel-
tünk útra a közel 280-300 km-es erdélyi 
utunkra.

A havas, csúszós, hóátfúvásos utat: 
Debrecen–Mátészalka–Csenger–Nagyká-
roly–Szatmárnémeti érintésével tettük meg, 
amikor is 12 óra tájékán megérkeztünk 
Nagybányára.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy jó 
néhány helyen a lakosság megállított ben-
nünket, főleg gyerekek… és ilyenkor né-
hány kilóval könnyebb lett a küldeményünk 
– amit örömmel fogadtak.

Az út nem volt előttem ismeretlen, hisz 
1989. november 25-én a nagy román diktá-
tor, Nicolae Ceaușescu főtitkárrá választását 
követő szombaton már volt szerencsém erre 
járni. Akkor Pócsik László igazgatóhelyettes 
úrral és a Zastavájával Kacsó tanár úréknál 
jártunk, ahonnan Sándor barátunknak téli 
ruházatot, kabátot és az általa kért anyago-
kat hoztuk el.

A mostani segélyszállítmányunk célba 
juttatásában Kacsó tanár úr és párja, Márti-
ka doktornő volt a segítségünkre, aki a leg-
jobb helyre, a nagybányai Római Katolikus 

Plébánia Hivatalához 
kalauzolt bennünket, 
ahol már Ilk An-
tal plébános úr várt 
bennünket. Mondani 
se kell, Józsi bará-
tom a teherkocsiról 
adogatta le a közel 4 
tonna (4000 kg) se-
gélyszállítmányt, és 
ezt plébános úrral az 
üres garázsba ketten 
pakoltuk be. A lepa-
kolás vége felé már 
érkeztek is hívek a 
tartós élelmiszerse-
gélyért… hisz erről 
korábban hírt kaptak.

Hazafelé már fá-
radtan, de jó kedv-
vel indultunk, hisz 
Sándor barátunknak 
hoztuk az újabb ru-
hacsomagot és a jó 
hírt - a család jól van, 
egészséges mindenki.

A magyar–román 
határ előtt, Petea-ban 
(Péteri), még megáll-
tunk a faluvégi kocs-
mában egy Erdélyi 
Napló megvásárlá-
sára. Megismertek 
bennünket, hogy 
mi voltunk a reggeli 
„magyar vöröske-
resztesek” – újságot 
ma sem kaptunk – ez 
az egy (1 db) járt a fa-
luba és mindenki azt 
olvassa – mondotta 
kocsmáros. Így azt 
nem volt szívünk el-
hozni, bár az ötszörös 
ár is be lett ígérve!

Mivel Józsi volt 
a sofőr, így nem iha-
tott, és aki ismer, az 
tudja, hogy az alko-
holt és az alkoholos 
embert sem szere-
tem… így aztán min-
den alkoholt vissza-
utasítottunk… de a 
rostos üdítőtől már 
nem tudtunk megszabadulni. Fizetni akar-
tunk, de hallani sem akartak a kifi zetésről, a 
pénz elfogadásáról.

Késő estében érkeztünk haza Dévavá-
nyára – mondani se kell, szerencsésen, épp 
bőrrel.

Előbb Kacsó tanár úrnak adtuk át a „ha-
zai csomagot” és a jókívánságot, majd Józsi 
barátom letett a Széchenyi u. 5. szám alatt – 
nagy örömömre, hazaérkeztem.

A hazaérkezés után – az első tanítási na-
pon igazgatói körlevélben köszöntem meg 
iskolánk tanulóinak, a dévaványai szülők-
nek, pedagógus kartársaimnak önzetlen, 
nemes segítségüket az adományokért, a 
segélyszállítmányhoz nyújtott támogatásu-
kért. És köszönetet mondtam a Lenin Tsz 

vezetőségének a szállítóeszköz biztosításá-
ért, és nem utoljára Balogh József barátom-
nak, aki bátran, az első szóra vállalva elkí-
sért erre a felelősségteljes erdélyi útra.

Nagyszerű érzés volt magyarnak len-
ni ebben a küldetésben, segítséget nyújta-
ni a bajban, nehéz helyzetben lévő erdélyi 
magyar testvéreinknek a dévaványai és a 
gyomaendrődi emberek, az Önök jóvoltá-
ból is. 

Köszönet ezért kicsinek és nagynak egy-
aránt.

Tisztelettel és köszönettel: 

Dr. Ágoston Sándor 
ny. középiskolai tanár

Dévaványa, 2015. január 6.

Visszaemlékezés a 25 éve történtekre 
folytatás a 7. oldalról



VÁROSUNK 2015. március14

Hosszan tartó súlyos betegség 
után, életének 66. évében elhunyt 
Vass Ignác, a gyomaendrődi Liget 
fürdő ügyvezetője, a helyi labdarúgó 
klub, a Gyomaendrődi FC elnöke. 

Vass Ignác 1949-ben született 
Gyomán. Pénzügyi technikusként 
végzett Nyíregyházán, aztán Békés-
csabán a Vízműben érettségizett. Ba-
ján a műszaki főiskolán szerzett víz-
építő mérnöki diplomát. Dolgozott 
a Kövizignél Gyomán, majd 1971-től 
a Tisza menti Regionális Vízművek 

gyomai üzemegység-vezetőjeként. 1988-ban pályázat útján 
lett a gyomaendrődi Liget Fürdő igazgatója. 2005-től 2011-ig a 
füzesgyarmati Kastélypark Fürdőt vezette, nyugdíjasként 2011-
ben tért vissza a Liget Fürdőbe, az üzemeltető kft. ügyvezetője-
ként.

Saját bevallása szerint a család és a munka mellett a labda-
rúgás volt az élete. Húsz évet futballozott középpályásként és 
csatárként Békéscsabától Nyíregyházáig, Gyomaendrődtől Ka-
mutig, több csapatban és több osztályban is, a legmagasabb 
szint az NB III volt. Két évvel az után, hogy befejezte az aktív 
pályafutását, felkérték a gyomai klub szakosztályvezetőjének. 
Az azóta eltelt évtizedek alatt sokat tett mindkét városrész lab-
darúgásáért. 2012 júliusában megválasztották a Gyomaendrődi 
FC elnökének, halála napjáig töltötte be ezt a tisztséget. Emlékét 
megőrzi a gyomaendrődi labdarúgó élet.

Új vezetés a Gyomaendrődi FC élén

A január közepén megtartott közgyűlésen lemondott az 
egyesület elnöksége. Megalakult az öt főből álló jelölőbizottság, 
akiknek feladata volt megtalálni a következő elnökség alkalmas 
személyeit a 2015. január 28-ára összehívott közgyűlésig. Vélet-
lenszerű egybeesés, hogy a klub elnöke, Vass Ignác sajnálatos 
halála napján szavaztak bizalmat az új vezetőségnek a Gyoma-
endrődi FC-nél. A jelölőbizottság elvégezte a rábízott feladatot. 
A közgyűlés háromtagú elnökséget választott, amely a nyáron 
várhatóan további személyekkel fog bővülni.A klub új elnöke 
Vinkovics Attila, két új elnökségi tagja Tóth Ferenc és Gellért 
János lett. A csapat szakmai irányításában is történt változás, a 
Mezőberénybe távozó Mazán Zoltán vezetőedzőt házon belülről 
pótolta az új elnökség az elkövetkező fél évre. A kispadon két 
rutinos hazai játékos osztozik, Werle Tibor és Farkasinszki László 
mint játékos-edzők. A gárda február elején kezdte meg az érde-
mi munkát, a felkészülést a tavaszi szezonra. A heti edzések, va-
lamint a hétvégi felkészülési mérkőzések reméljük, jó alapokat 
adhatnak egy sikeres tavaszi szereplésre. A keretben is jelentős 
mozgás zajlott, régi-új labdarúgókat keresett meg az elnökség, 
akik segítségére lehetnek az egyesületnek a nem éppen könnyű-
nek ígérkező tavaszi idényben. A vérfrissítésre szükség van, mivel 

Elhunyt Vass Ignác, 

a Gyomaendrődi FC elnöke

távozókból is akadt a tél folyamán. Az évközi, külföldi munkavál-
lalók pótlására is szükség lesz, valamint a távozás gondolatával 
foglalkozó játékosokat is pótolni kell. Elképzelések szerint olyan 
csapat kialakítása a terv, amely a nehéz helyzet ellenére képes 
bennmaradni a megye I. osztályban. Az új elnökség a tűzoltó-
munka sikere láttán alakítja ki azt a koncepciót, amely tartósan is 
stabil pályára állíthatja a gyomaendrődi labdarúgást.

Igyekszik az egyesület vezetése az utánpótlás korosztályból 
is a felnőttek közé beilleszteni fi atalokat, hogy szokják a légkört, 
a gyorsabb játékot, hiszen ők lesznek, akikre néhány éven belül 
már számítani lehet, mint stabil felnőtt kerettagok.

A felkészülés során eddig lejátszott edzőmérkőzések ered-
ményei:

         Gyomaendrődi FC – Mezőberényi FC   1 : 0
         Gyomaendrődi FC – Szeghalmi FC             3 : 2
         Gyomaendrődi FC – Csárdaszállási SZSK4 : 2

Az eddigi téli napok kedvező időjárási viszonyai után remél-
jük, hogy az eredeti elképzelések szerint a Magyar Labdarúgó 
Szövetség Békés Megyei Igazgatósága által tervezett időpont-
ban, 2014. március 14-én hazai mérkőzéssel elkezdődhet a baj-
nokság tavaszi szezonja.

Fülöp Zoltán

Benke Mária versei
Jelek…

Gondolkodom, elmélázom,
az életemet vallatom.
Mennyi jelet küldött az ég?
Megértettem, hogy miért?

Tudatosan fi gyelek a jelekre.
Jelek múltban és jelenbe’
Égi sugallat ez talán?
Vagy megérzés csupán?

A jeleket örömmel követem.
Szeretteimet keblemre ölelem.
Jó, hogy ők vesznek körül,
ettől szívem-lelkem repes, s örül…

Ha a jeleket fi gyelve élek,
az utamról soha le nem térek.
Az a fontos, hogy úton legyek,
mindent helyesen, önzetlenül tegyek…

Jelek 2.
Baljós jelek fejem felett.
Fejem töröm, mit veszthetek?
Figyeljek-e a jelekre, vagy
hagyjam úszni a fellegekbe?

Sok-sok jel vesz körül minket!
Figyeljek rá? – dobjam mindet?
Bensőmben érzem, ha jó nekem,
olykor magamat fi gyelmeztetem…

Csalódások nem érhetnek,
A jelek utat egyengetnek
Követem őket, bizton tudva
Nem vezetnek helytelen útra…

Tél a szívekben…
Elnézem a rohanó embereket.
Fásult, fázós szürkeségek.
A szívükben dermesztő tél,
a lelkükben fásultság él…

Vajon hová sietnek?
Mondanám, lassítsanak,
vagy álljanak meg!
Vegyék észre a szépséget.

Adjanak egymásnak melegséget.
A szeretet, ami a legtöbb a világon.
Azt hiszem, s én csak azt várom,
legyenek boldogok az Emberek.

Élvezzék a mát, a pillanatot,
ne hagyják elillanni a napot.
Ha fásultan rohannak, nem veszik észre,
mennyi szépség vár még felfedezésre.

Vecsés, 2015. január 8.
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A királylány és a „lecke”…
Bergengócia királya és felséges hitvese nagyon bána-

tos volt, hogy évek óta nem született gyermekük, pedig 
mindenük megvolt, csak egy aranyhajú kislányra áhítoz-
tak. A szomszéd Sokovácia királyának bezzeg négy gyer-
meke volt, ebből három fiú és egy leány…

Ha meglátogatták őket, sóváran nézték a vidám gyer-
meksereget, és irigyelték, mert a palota kertjében nagy 
volt a zsivaj, lárma, a gyerekek játékától visszhangzott a 
környék.

Telt-múlt az idő, s egyszer Bergengócia királyának hit-
vese, Amália királyné sejtelmes mosollyal tudatta felséges 
urával, hogy imáját meghallgatták az égiek, s áldott álla-
potba került.

Volt nagy öröm az udvarnál! A királlyal madarat lehe-
tett volna fogatni, énekelt, táncolt, azt hitte az udvari bo-
londja, hogy a király megkergült, de mikor megtudta az 
okát a nagy jókedvének, bukfencet vetett ő is örömében.

Nagy várakozás előzte meg a királyi trónörökös érkezé-
sét.

Mikor megszületett a picinyke királykisasszony, és Amá-
lia a karjaiban tartotta, Melindának nevezte el a gyönyörű 
kislányt.

Gyorsan telt az idő, Melinda királykisasszony úgy nőtt, 
cseperedett, mint az erdőn a gomba. Már kilencéves volt, 
az udvari tanítók próbálták kordában tartani, de szófoga-
datlan, dacos természettel áldotta meg a Teremtő, s min-
dig az ellenkezőjét csinálta, mint amit mondtak neki.

A király ölébe vonta a gyermekét és próbált vele be-
szélni. 

- Tudod, szemem fénye, a te érdekedet szolgálja, ha 
megtanulsz szépen írni, olvasni, énekelni, zongorázni, hí-
mezni, és más egyéb dolgokat, később az udvari etikettet, 
mert ezek mind nagyon fontosak. Itt van pl. az illem, az a te 
származásod miatt elengedhetetlen, hogy tudd, hogyan 
kell viselkedni mások társaságában, hiszen te vagy a király 
egyetlen leánya.

- Mit érdekelnek engem ezek a dolgok királyapám?  Én 
fára mászni, és a madarakat hajkurászni szeretem, mindig 
azt csinálni, ami éppen eszembe jut. Nem tanulok és kész! 
– mondta morcosan és széttépte a rajzos mesés könyvét, 
majd szanaszét szórta a kertben…

Ez a kijelentése szíven ütötte a királyt. Meg is említette 
bájos feleségének, hogy ez a csodaszép gyermek biztos 
fiúnak készült, mert olyan rossz, mint egy vásott kölyök. Mos-
tanában a legújabb, hogy szemetel a palota kertjében. Az 
ablakból látta, hogy tépkedi szét a képeskönyveit és szór-
ja a parkban, a szobalánya pedig szedegeti, s ő ráadásul 
még parancsolgat is neki.

- Mit tegyünk, felséges uram? – kérdezte a királyné.
- Nem tudom – vakarta a fejét a király – én is tanácsta-

lan vagyok.
Megpróbálkoztak enyhébb büntetéssel, a szobafog-

sággal, de hasztalan, kimászott az ablakon és elszakította 
a ruháját, csupa maszat lett, majd lehuppant a földre, s 
még élvezte is…

A kislány makacsul feleselt és állandóan szemetelt. Ki-
rályapja nagyon szerette a szép rendet, a palota kertjének 
csodás növényzetét, nem tűrt semmi szemetet maga körül, 
s ez a gyermek, folyton csak bosszantotta. Akármikor kisé-
tált a parkba, mindenhol talált szemetet, melyet a kislánya 
dobált el.

Egyszer arra tévedt egy szegény legény, aki meghallot-
ta a király nagy gondját és bebocsátást kért tőle.

Mikor a király elé járult, elmondta, hogy neki van egy öt-
lete, hogyan fékezze meg a rakoncátlan királykisasszonyt, 
és miként érje el nála, hogy tanuljon, illetve, hogy ne sze-
meteljen.

- Nosza, mond hamar – kérlelte a király a legényt.
- Azt nem árulom el, furfangos tervet eszeltem ki, király-

uram, meglátja, csak adjon nekem két hetet és megneve-
lem én a kis Melindát.

- Hát erre nagyon kíváncsi leszek – válaszolt a király.
A legényt a szolgálók közé elszállásolták, etették-itatták, 

kényeztették, s várták, hogy mi fog történni…
A szegénylegény leült egy fa tövébe és furulyázni kez-

dett.
A kislány kíváncsian odament és kérdezte, hogy mit csi-

nál, s ő mondta, hogy furulyázik. A királykisasszony kérlelte, 
hogy tanítsa meg őt is. A kérésnek eleget tett és elkezdte 
tanítani, a kislánynak nagyon tetszett, majd egy-két nap 
után már egészen jól furulyázott, örvendezve mesélte kirá-
lyi szüleinek.

A következő napon leült a legény a parkba és olvasott. 
A kislány melléült és kérlelte, hogy olvassa hangosan, hogy 
ő is tudja, mit olvas.

- Nem én –, válaszolta – tanulj meg Te is olvasni! Ha aka-
rod, én megtanítalak.

- Nem bánom – mondta a gyermek, és láss csodát, na-
pokon belül már tudott is olvasni.

Örömmel ugrándozott a palota kertjében, de tovább-
ra is rakoncátlan volt és szemetelt. A legény megkérte a 
személyzetet, hogy szórják szét a konyhai hulladékot a pá-
zsiton mindenfelé. Azok csodálkozva kérdezték, hogy mi-
ért, de a legény nem válaszolt. Másnap szanaszét volt a 
krumpli héj, sárgarépa héj, alma héj és más egyéb hulla-
dék a parkban. Éppen feltámadt a szél, ami hordta-vitte a 
sok szemetet.

Meglátta a kislány és dobbantott a lábával, majd kia-
bálni kezdett.

- Micsoda dolog ez? Szanaszét hever a palota körül a 
sok szemét, megmondom királyapámnak, hogy csapja el 
az összes személyzetét, mit képzelnek, hogy szemetelnek?

Mire megkérdezte a legény:
- Miért, te nem szemetelsz talán? Azért, mert te a király 

leánykája vagy, neked szabad? Az nem csúfítja el a kör-
nyezetet, amit te szétszórsz?

A királylány megállt, okos kislány volt, elgondolkodott, 
s el is szégyellte magát, s kérlelte a fiút, hogy segítsen be-
gyűjteni a szemetet a kertből.

A királyi pár a palota ablakából szemlélte az eseménye-
ket és az ámulattól szólni sem tudtak.

A királykisasszony, mikor a sok szemetet mind összeszed-
ték nagyon elfáradt és szólt a legénynek, hogy üljenek le a 
fa tövébe és pihenjenek meg.

- Te legény, neked igazad volt, szemetelni nagyon csú-
nya dolog, én soha többé nem fogok, ezt megígérem.

- No, látod, királykisasszony! Tényleg csúnya a szemete-
lés, örülök, hogy te is beláttad!

A kislány soha többé nem szemetelt, szorgalmasan ta-
nult zongorázni, és mindenben szót fogadott a szüleinek. A 
király hálásan megjutalmazta a szegénylegényt és kérlelte, 
hogy maradjon a palotában, mert nagyon jó hatással van 
a leánykájára. A fiatalember nemet mondott. 

- Nem maradhatok király uram, mesterséget szeretnék 
tanulni, azért vándorolok, hogy sok tudomány birtokába 
jussak, most már lesz pénzem szállásra, élelemre, s majd ha 
már a sok tudásnak birtokában leszek, visszajövök király-
uramhoz látogatóba.

- Menj, édes fiam, derék gyerek vagy – mondta a király, 
és fájó szívvel engedte az útjára.

Évek múlva egy mesterember kért bebocsátást a palo-
tába, és egy csodaszép herceg kisasszony fogadta a trón-
teremben. Alig akart a szemének hinni. A király éppen a 
kérők hadát vizsgáztatta, hogy kihez adja világszép lányát. 
Mikor a mesteremberben megismerte a jóravaló legényt, 
azonnal fogadta, kikérdezte, hol merre járt, mihez ért.

Melinda meglátta és azt mondta határozottan:
- Apámuram, én az ő felesége akarok lenni, senki másé.
A király tudta, hogy milyen határozott a leánya, no meg 

tetszett is neki a legény, így hát áldását adta a frigyre.
Hatalmas, hét országra szóló lakodalmat csaptak, nekik 

adta a fele királyságát és boldog volt, hogy nemsokára kis 
unokával áldja őt meg a Teremtő…

Így volt, mese volt, Isten tudja igaz volt?
Benke Mária
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Ízes Ízek

Március
Diétás vagy böjtös daraszelet

Búzadarát vízben sűrűre főzünk, és hagyjuk kihűlni. Ha kihűlt, fi nomra vágott 
petrezselymet, tojást és reszelt zellert keverünk bele, ízlés szerint sót is. Apró 
lepényeket formázunk belőle, melyeket zsemlemorzsába forgatunk és olajban 
kisütünk. Paradicsommártással 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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Lovaskocsikon szállítják az élelmiszert a frontra Galíciában

Híradásunkban csak azokról emlé-
kezünk meg, akiknek közléséhez a hoz-
zátartozók hozzájárultak!

FÜLÖP GERGELYNÉ RÁCZ 
MARGIT gyomaendrődi lakos, 83 éves korá-
ban, január 25-én távozott szerető családja kö-

réből. Gyászolja a család rokonok és ismerősök. 
Az Úr adjon neki örök nyugodalmat.

FÜLÖP MÁTÉNÉ született PAPP GIZEL-
LA ILONA gyomaendrődi lakos, 76 éves korá-
ban január 25-én Egyházunk szentségeivel ellát-
va távozott szerető családja köréből. Gyászolják 
családtagok, rokonok és ismerősök. Isten őr-
ködjön pihenése felett.

GONDA BENEDEKNÉ VÉHA KLÁRA  
gyomaendrődi lakos, 74 éves korában, február 
17-én hazatért a Menyei Atyához. Gyászolják 
a családtagok, rokonok és ismerősök. Isten őr-
ködjön pihenése felett.

HANYECZ BÉLA gyomaendrődi lakos, 72 
éves korában, január 24-én adta vissza lelkét 
Teremtőjének. Gyászolja felesége, gyermekei, 
unokái, rokonok és ismerősök.

KÁLNAI KÁROLYNÉ KURILLA MARGIT 
gyomaendrődi lakos, 79 éves korában, február 
13-án távozott szerettei köréből. Gyászolja a 
család, rokonok és ismerősök. Isten adjon neki 
örök nyugodalmat.

KORCSOK GÁBORNÉ WAGNER MÁRIA 
gyomaendrődi lakos, 83 éves korában, február 
6-án távozott az Örök Hazába. Gyászolja a csa-
lád, rokonok és ismerősök. Fogadja be lelkét az 
örök Boldogság.

OSZLÁCS PÁL gyomaendrődi lakos, 83 
éves korában, február 17-én távozott szerető 
családja köréből. Gyászolja a család, rokonok 
és ismerősök. Pihenése legyen csendes, emléke 
áldott.

RÁCZ LÁSZLÓNÉ TURCSÁNYI RO-
ZÁLIA gyomaendrődi lakos, 70 éves korában, 

február 20-án távozott szerető családja köréből. 
Gyászolják a családtagok, rokonok és ismerő-
sök. Isten adjon lelkének örök boldogságot.

SZILÁGYI ISTVÁN békéscsabai, korábban 
hunyai lakos, február 15-én, 77 éves korában, 
rövid ideig tartó súlyos betegség után vissza-
adta lelkét Teremtőjének. Feleségével, néhai 
Mengyán Piroskával ők öntették az újjáépített 
hunyai templom nagy harangját. Temetése feb-
ruár 23-volt Békéscsabán. Gyászolja: családja.

SZTANCSIK IMRÉNÉ DRAHÓ JOLÁN 
gyomaendrődi lakos, 93 éves korában, január 
22-én hunyt el. Gyászolják családtagjai szerettei. 
Isten adjon neki örök nyugodalmat.

TÍMÁR JÓZSEFNÉ TÍMÁR MARGIT 
gyomaendrődi lakos, 91 éves korában, február 
17-én, távozott szerető családja köréből. Gyá-
szolja a család, rokonok és ismerősök. Isten ad-
jon neki örök nyugodalmat.

TÍMÁR SÁNDOR gyomaendrődi lakos 
(volt pékmester), életének 84-ik évében, 2015. 
február 20-án, a Szentségekkel megerősítve tá-
vozott szerető családja köréből. Gyászolja fele-
sége, gyermekei és családtagjai. Isten adja meg 
neki az örök boldogságot!

UHRIN BENEDEK volt endrődi lakos, Bu-
dapesten 2015. február 9-én 13 órakor 92 éves 
korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása 2015. március 2-án 
hétfőn 10 órakor lesz a Budapesten a XVIII. 
kerületben a Kondor Béla sétány Szent László 
templomában. Gyászolja fi a Attila.

VARJÚ JÓZSEF gyomaendrődi lakos, 74 
éves korában lelkét a Szentségekkel megerősít-
ve, január 25-én távozott az örökkévalóságba. 
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

†

Az Osztrák-magyar csodafegyver az első világháborúban

Vonaton utazó magyar katonai alakulatok Galícia felé

Fényképalbum Cikkünk a 10. oldalon!
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Gimnáziumi egység

Versenyek, eredmények

Iskolánk az idei tanévben is részt vett a szeghalmi Péter 
András Gimnázium szervezésében lebonyolított „Keresem ősöm 
udvarát” elnevezésű területi irodalmi versenyen. A 10/A osztály 
csapata (Csordás Aliz, Deli Csenge, Szonda Lili) magas pontszám-
mal maga mögé utasítva a térség több középiskoláját az első he-
lyezést érte el. Elsőként a diákok Arany János életéhez és mun-
kásságához kapcsolódó feladatokat oldottak meg. A következő 
feladatban egy falusi család életébe kapcsolódtak be a tanulók, 
ahol tájnyelvi kifejezéseket kellett megmagyarázniuk és egy má-
sik diáknak szerepjáték keretében be kellett illeszkednie a csa-
lád életébe. Utolsó feladatként Arany János: Bolond Istók című 
darabjának egy részletét dramatizálták. A verseny zsűrije szóbeli 
dicséretben részesítette a csapat előadását. A diákok felkészítő 
tanára Bernáthné Butsi Erika. 

A budapesti Ady Endre Gimnázium által maghirdetett Lu-
xemburgi Zsigmond és kora című országos történelmi verseny 
második fordulójára iskolánkból Frolyó Karolina és Gera Ilona 10. 
A osztályos tanulók jutottak tovább. Az első és második fordu-
ló pontszámait összesítve a 244 induló versenyzőből 15 tanuló 
kerülhetett be az országos döntőbe. Tanulóink közül Frolyó Ka-
rolina az elérhető 140 pontból 125 pontot ért el, ezzel hatodik 
helyezettként jutott tovább a döntőbe, melyet Budapesten ren-
deznek meg 2015. március 20-21-én. A szombati döntő előtt a 
szervezők jóvoltából a témához kapcsolódó levéltári programon 
és a budai Várban tett sétán vesznek részt a döntő résztvevői. 
Felkészítő tanár: Rudner Anett.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium hírei

KAZINCZY VERSENY

2015. január 29-én isko-
lánkban is megrendeztük a már 
hagyományos „Szép magyar be-
széd” versenyt. Tizenhárom felsős 
diák mérettette meg magát egy 
szabadon választott és egy köte-
lező szöveg elolvasásával. A he-
tedik-nyolcadikos korcsoportból 
továbbjutott három tanuló, akik 
a városkörnyéki mezőberényi for-
dulón vettek részt. Ezt 2015. feb-
ruár 11-én az Orlay Petrich Soma 
Városi Könyvtárban rendezték 
meg Mezőberényben, ahol Bene 
Boglárka, Nótári Mihály Gergely 
és Farkas Anita képviselték isko-
lánkat. Dicséretesen szerepeltek, 
közülük Farkas Anita harmadik 

helyezést ért el. 
Gratulálunk valamennyiőjüknek és felkészítő tanáraiknak!

Farsangi mulatság

Iskolánkban a farsangot február 13-án tartottuk meg. Kora reggel a 7. 
osztályosok fi nom szendvicseket készítettek, amit egész nap jóízűen el-
fogyaszthattunk. 8 órakor iskolánk minden tanulója kivonult az udvarra, 
ahol elégettük az előző nap elkészített kiszebábot. Ezzel a ceremóniával 
elűztük a telet és hívogatni kezdtük a tavaszt. Ezt követően a gyerekek já-
tékos feladatokat oldottak meg. Volt csokievő verseny, szörpivó verseny, 
seprűtánc, mozaikkép kirakás, lehetett malmozni és társasjátékozni. Dél-
ben megebédeltünk, majd fél 1-kor mindenki magára öltötte jelmezét. 1 
órakor végre elkezdődött az igazi farsangi hangulat. Együtt mulatott kicsi 
és nagy. Elsőként a jelmezesek vonultak fel. Ezután következtek a produk-
ciók. Kitörő sikere volt a limbóversenynek is. A tombolahúzásra 3 órakor 
került sor. A gyerekek és a felnőttek is sok értékes ajándékot nyertek. A 
fődíjak között most sem hiányoztak a torták. Sőt egy tanulónk egy komp-
lett fotózást nyert. Az ünnepség discóval zárult, a felsősök 7 óráig ropták 
a táncot. 

Támogatóink: Sztanyik Krisztina-Ász Fotó, Darnai Péter, Hornok Erika, 
Szabó Imre (Békésszentandrás), Tóthné Kovács Edina

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium beiskolázási tájékoztatója

Szeretettel meghívjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket 
az alábbi programjainkra:

2015. március 26-án (csütörtökön) 17 órakor szülői értekezle-
tet tartunk a nagycsoportos óvodások szüleinek. Míg a szülők isko-
lánkkal, pedagógusainkkal ismerkednek, beszélgetnek, a gyerekek-
nek vidám gyermekprogrammal és apró ajándékkal kedveskedünk.

2015. március 30-31-én (hétfőn, kedden) 7.45-10.00 óráig 
nyílt napot tartunk. Bármely foglalkozás, tanóra látogatható. A ven-
dégek betekintést nyerhetnek a mindennapokba. 

2015. április 1-jén 16 órától iskolakóstolgató rendezvényün-
kön, míg az óvodások játékos feladatokban tehetik próbára ügyessé-
güket, a szüleik a korai beszédhibák felismeréséről, korrigálásáról szó-
ló előadáson vehetnek részt (vendégelőadó: logopédus szakember).

Valamennyi rendezvényünkre szeretettel várjuk az óvodásokat és 
szüleiket! Helyszín: Gyomaendrőd, Selyem út 109/2

Tóth Ferenc intézményvezető
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dott a közös játék, énekelés, táncolás. Erre a rendezvényünkre 
az iskolába készülő ovisokat is meghívtuk, akik nagy örömünkre 
szép számmal ellátogattak hozzánk. Ők a negyedikes gyerekek-
kel és a tanító nénikkel töltötték el ezt a vidám délutánt.

Békéscsabán az Árpád fürdőben került megrendezésre a 
Megyei Diákolimpia Úszóverseny, ahol tanulóink 2 arany és egy 
bronzérmet szereztek! Eredmények: Nemes Ágota 50 m mell-
úszás I. hely 43,3 mp (III. korcsoport), Vaszkó Ágnes 100 m gyors-
úszás I. hely 1:12,2p, 100 m hátúszás III. hely (IV. korcsoport). Az 
országos döntőre március 8-án Győrben kerül sor.

Az új félév első diák önkormányzati programja iskolánkban 
minden évben az Amőba bajnokság, amely most február 5-én 
délután került megrendezésre. Minden osztály három rutinos 
amőbázó tanulót küldött a megmérettetésre 3. osztálytól egé-
szen 8. osztályig. A különböző korcsoportokban mindenki játsz-
hatott mindenki ellen egy menetet, így az ügyesebbek szép 
pontszámot gyűjthettek össze a verseny végére. Az első helye-
ken végzők büszkén vitték haza a megérdemelt oklevelüket a 
többiek pedig nagyon jól szórakoztak és egy izgalmas, tartalmas 
délutánt töltöttek el társaikkal.

További információk találhatók a www.rozsahegyiiskola.hu oldalon.

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

A TÁMOP-3.1.3-11/2 számú „A természettudo-
mányos oktatás módszertanának és eszközrend-
szerének megújulása a Vajda Péter Evangélikus 
Gimnáziumban” pályázati projekt együttműködő 
partnereként iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói is 
bekapcsolódhattak a XXI. század legkorszerűbb 
technikai felszereltségével bíró laborban a bio-
lógia, kémia és a fi zika oktatásába. Az Öveges-
programban a természettudományos közoktatás 
fejlesztése és a diákok természettudományos tudá-
sának bővítése a cél. A kísérleteket és a méréseket 
itt ellenőrzött és szabályozott körülmények között, 
korszerű eszközpark használata mellett végezhetik 
el a környék érdeklődő nebulói. Tanulóink 4-4 fog-
lalkozás keretében fi zikai, kémiai és biológiai té-
májú tanulókísérleteket végezhettek el, miközben 
megtekintettek néhány tanári bemutató kísérletet 
is. Biológia órán a fénymikroszkóp részeit, működé-
sét ismerték meg, metszeteket készítettek, festettek 
meg és lerajzolták a mikroszkóp alatt látottakat. Fizika órákon a 
téma a légnyomás, a vákuum volt, olyan eszközök működését is-
merték meg, mint a hőlégballon és a Magdeburgi féltekék. Kémia 
órán az oldódásról, az oldatok jellemzőiről, a csapadékképződés-
ről és az összetett anyagok szétválasztásáról szóltak a kísérletek. 
A továbbtanulás előtt tanulóink aktívan és nagy érdeklődéssel 
szerepeltek az órákon, nagy hatással volt rájuk az Öveges-labor 
felszereltsége és a pedagógusok szakmai tudása, kedvessége. 

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójának évek 
óta iskolánk adja az egyik helyszínét. Így volt ez idén február 20-
án is, amikor pontosan 100 általános és középiskolás korú diák 
versenyzett nálunk városunkból. Intézményünkből ebben az év-
ben 45 tanuló vállalta a megmérettetést. További képek, infor-
mációk, eredmények a mategye.hu honlapon találhatók.

„ A r c o d 
rejtsed álarc 
mögé, öltsél 
cifra maska-
rát, szökjünk, 
tomboljunk. 
Itt a farsang, 
p ö r ö g j e n e k 
citerák!” (Ke-
rék Imre)

Jó hangu-
latú farsangi 
mulatsággal 
telt el a csü-
törtök dél-
után az isko-
lánkban. Az 
alsó tagozatos 
osztályok ren-
dezvényének 
első része a 
tornatermi jel-
mezes felvo-
nulás volt. Ez 
után az osz-
t á l y t e r m e k -
ben folytató-

Nagy sikert aratott a Farsangon kakas és a lego bábu

A másodikosok jelmezbemutatója

Nemes Ágota és Vaszkó Ágnes  megyei 1. helyezést értek el úszásban
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Kedves vásárlóim!
Márciusi ajánlataim:

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

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

drótok
• festékek, ecsetek, zsákos falazók, 

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

takarófóliák
• kisállat eledelek, kiegészítők, pórázok

Várom vásárlóimat! 
FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

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

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

Az étterem nyitva 
11-21 óráig.

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

FÉSZEK
Panzió és Étterem

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

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

Hunyai értékőrzés II.


