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A tartalomból:

Kállai 90 - Szoboravatással kezdődött a 
Kállai Ferenc emlékév 13.

Az 1956-os forradalmat követő megtorlás 
Endrődön7.

Davidovics László Európai Polgári 
Díjat kapott 4.

Halottak napja van. Az első,
Mióta döngve hullott Rá a hant.
A Sír tövében egy-egy fénybogár
Csillog. Különben sötét a határ,
S hosszú az éj alant.

Szívek, tilos a nagy világítás,
S virág sincs annyi már,
Elpazaroltuk régi ünnepen;
Egy-egy szálat visz némán, könnyesen,
Ki ma este a temetőbe’ jár.

Hiába, virág sincsen annyi már.
De egy-egy szálat letenni szabad.
S hallatni tompán, fojtottan szavunk,
És aztán: kezet fogni halkan, loppal,
Egyik halott a másik halottal:

Ó, hisz’ mi itt mind halottak vagyunk.
Ó, a halál.
Mi ismerjük csak, pici gyerekek.
Utunkba áll,
s könnyes, pityergő szájunk megremeg.
Ó, a halál.

A játszótársunk és tréfál velünk.
Rohanva száll -
Ő a fogó - és jaj, jaj, jaj nekünk,
tépázza gallérunk, ijedve forgunk,
és kacagás közt betöri az orrunk.

Kutakba látjuk, mély vizek felett,
sötét szobákba kuksol reszketeg,
lepedőben - így mondta épp a dajka -
kasza van a kezében, nincsen ajka,
és fondoran vigyáz,
mikor suhan az esti láz,
s a hőmérőn, ha ugrik a higany,
csontos markába hahotáz vigan.
Övé a bál,
Ő a halál.

Farsangos éjen a nagyok mulatnak,
de kis szobánkba fekete az ablak,
az éjbe kint
Ő ránk tekint.
Mi gyermekek, mi küszködünk vele,
s játékpuskánkat fogjuk ellene.

Reményik Sándor

Halottak napja
Vitéz Váry József Gyomaendrőd új 
díszpolgára 3.

Gyomaendrődi Krónika- Civil sarok: 
Dr. Frankó Károly8.

Hegedüs Roland Hunya új polgár-
mestere 3.
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Hulladékgyűjtés

Iskolánk diákönkormányzata október 9-10-ére szervezte 
meg a fém- és papírgyűjtést az Oskó-féle hulladékgyűjtő-te-
lepen. A kedvezőtlen időjárás ellenére a két nap alatt 3600 kg 
vasat, 7300 kg papírt, 53 kg alumíniumot és 3 kg rezet szállí-
tottak ki a helyszínre a gyerekek mintegy 250 000 Ft értékben.

„Itthon vagy – Magyarország szeretlek”

Ebben a tanévben is a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség 
Turisztikai Egyesület szervezésében került sor a rendezvényre, 
melynek célja Gyomaendrőd természeti értékeinek bemuta-
tása volt. Iskolánkat 12 vállalkozó kedvű, kerékpáros tanuló 
képviselte az októberi szombat délelőttön. A meghirdetett-
hez képest fél órás csúszással kezdődő programon a gyerekek 
összehasonlították a különböző talajfajtákat, megismerked-
tek a gyógynövények szerepével, a parlagfű kártékonyságáról 
is ismereteket gyűjtöttek, csendjátékot játszottak. Végül az 
összegyűjtött cukorkás papírok megszámlálására került sor, 
hiszen e rendezvény egyik fontos feladata volt, hogy a tanu-
lókat környezetünk tisztaságának megóvására szoktassa. Bár 
a cukorkás papírok összegyűjtésében elmaradtak diákjaink, a 
jó hangulatú délelőtt élményével gazdagabban tértek haza.

„Az összedolgozás képessége 

az egyik legnagyobb érték az életben.”

Október 16-án, pénteken 48 fő matematika iránt érdeklő-
dő, tehetséges kis és nagy rózsahegyis diák vett részt a Bolyai 
Matematika Csapatverseny megyei fordulóján, Szarvason. A 
verseny célja az volt, hogy a diákok fejlesszék együttműkö-
dési készségüket matematikai problémák megoldása során. 
Teljesítményükkel igazolták, hogy nem véletlenül vettek 
részt a versenyen, különösen igaz ez a Tudósok, a Bölcsek és a 
Bence és a hercegnők csapatára. A részletes eredményeket a 
bolyaiverseny,hu oldalon találhatják meg az érdeklődők!

„Véget ért a hőség,

itt van újra az ŐSZ HÉT!”

Móka, kacagás, játék, alkotás és sok-sok fi nomság. Ez volt a 
jellemző az Ősz témahetünk programjaira. A hét elején a folyo-
sókon megjelentek a termésekből, levelekből készült alkotá-
sok, amik a tanulók, a szülők és a pedagógusok kifogyhatatlan 
kreativitását bizonyítják. A futóverseny ismét megmozgatta az 
alsó tagozatosokat. A leginkább várt program a Vitamin nap 
volt, ahol zöldségből, gyümölcsből készült fi nomságok kósto-
lására volt lehetőség. A felső tagozatos tanulóink is kivették 
részüket a hét programjaiból: fi lmvetítésen vehettek részt,  
ahol Homoki Nagy István Gyöngyvirágtól lombhullásig című 
természetfi lmjét nézhették meg a gemenci erdő élővilágáról. 
Közben tesztkérdésekre válaszolhattak, és a legügyesebbek 
jutalomban részesültek. Halloween-vetélkedőn versenyezhet-
tek vállalkozó szellemű tanulóink, ahol szellemdobálásban, 
boszorkánykalap-szelídítésben, halloween-i receptkészítés-

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

ben, múmia-
öltöztetésben 
és egyéb já-
tékos felada-
tokban mér-
hették össze 
tudásukat. A 
hét zárásaként 
a Körösön sé-
tahajózáson 
vettek részt a 
gyerekek, ahol 
gyönyörköd-
hettek az őszi 
K ö r ö s - p a r t -
ban, megis-
merkedhettek 
a táj növény- 
és állatvilá-
gával, a folyó 
földrajzi jel-
lemzőivel. 

További információk a rozsahegyiiskola.hu oldalon talál-
hatók.

Ügyeskednek a csapatok

Csupa egészséges fi nomságok

Fut az alsó...
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A forradalomra és szabadságharcra történő megemlékezés 
október 23-án déli 12 órakor vette kezdetét városunkban a Sza-
badság téren. 

Toldi Balázs polgármester köszöntőjét követően az ünnepi 
beszédet Dankó Béla országgyűlési képviselő mondta el. Az ün-
nepi megemlékezésen részt vett Dr. Turi-Kovács Béla ország-
gyűlési képviselő, a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke, Békés 
Megye Önkormányzatát Várfi  András, a közgyűlés alelnöke 
képviselte. Az ünnepséget követően került sor az ünnepi kép-
viselő-testületi ülésre. A díszpolgári cím és az emlékplakettek 
adományozását követően a 25 éves önkormányzatiságra em-
lékezett a polgármester. Ennek során mindenki, aki az elmúlt 
25 évben képviselő volt vagy tisztséget töltött be emléklapban 
és emlékéremben részesült. A város díszpolgára lett Vitéz Váry 
József, emlékplakettet kaptak Gschwindt Mihály és Ladányi Gá-
bor.

Várfi  András
megyegyűlési alelnök
Képek a 20. oldalon!

Hegedüs Roland 
Hunya új polgármestere

Petényi Szilárdné polgármester asszony június 30-án családi 
okok miatt lemondott tisztségéről, ennek következtében időkö-
zi választást kellett tartani Hunyán. Az október 4-én lezajlott 
szavazások eredményeként Hegedüs Roland, független jelölt 
nyerte el a polgármesteri tisztséget.

Hegedüs Roland huszonkilenc éves hunyai fi atalember. Hu-
nyán járt óvodába, általános iskolába, középiskolai tanulmányait 
pedig a közeli Gyomaendrődön végezte. Ezt követően a Perfect 
Pénzügyi Iskolában banki szakügyintéző és valutapénztáros 
végzettséget szerzett. Jelenleg is tanulmányokat folytat a Szent 
István Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakán. 2007 óta 
a helyi takarékszövetkezetben dolgozott. Közéleti szereplését a 
helyi ifj úsági klub vezetésével kezdte, majd öt évig önkormány-
zati képviselőként is tevékenykedett.

Szerkesztőségünk sok szeretettel gratulál az új polgármester-
nek, és sok sikert kívánunk!

Hegedűs Bence
főszerkesztő

Az illegális bevándorlás hullámai 
egész Európát robbanással fenyegetik. 
2015. október elejéig a Magyarország 
határait illegálisan átlépők száma meg-
haladta a 312 ezer főt. Európa és Magyar-
ország példátlan nagyságú, tömeges 
népvándorlással áll szemben.

A kormány nemzeti konzultációt hir-
detett, melynek során több mint 1 millió 
ember mondta el véleményét. A magyar 
emberek döntöttek: az országot meg kell 
védeni. Magyarországnak a schengeni 
egyezményben is rögzített kötelezett-
sége az ország és az Európai Unió külső 
határainak védelme. Minden lépés, amit 
a magyar kormány eddig tett, és minden 
intézkedés, amit még tenni fog, ebből a 
parancsoló kötelességből vezethető le. 

A magyar kormány ennek megfelelő-
en egyértelmű lépéseket tett. Az Ország-
gyűlés biztonságos harmadik országgá 
és biztonságos származási országgá nyil-
vánította az EU tagjelölt Szerbiát – így az 
onnan érkező bevándorlók nem kaphat-
nak menedékjogot és esetükben gyorsí-
tott eljárást követően lehetőség nyílik a 
visszatoloncolásukra. A szerb– magyar 
határszakaszon elkészült műszaki ha-
tárzár működik. Töredékére esett vissza 
az illegális bevándorlók száma. Baranya, 
Somogy és Zala megye Horvátországgal 
közös határain is folyamatban van az ide-

iglenes biztonsági határzár felépítése.
Magyarország a jogszabályokat is 

szigorította annak érdekében, hogy 
megvédje határait. A kormány bevezette 
a tömeges bevándorlás okozta válság-
helyzet fogalmát, melyet eddig hat me-
gye területére (Bács-Kiskun, Csongrád, 
Baranya, Somogy, Zala és Vas megye) 
hirdetett ki. 

A rendőrség és a honvédség jog-
szerűen és hatékonyan tud fellépni a 
határzár biztosítása érdekében. Ma már 
migrációs válsághelyzet idején a rend-
őrökhöz hasonlóan honvédek is igazol-
tathatnak, elfoghatnak és előállíthatnak, 
átvizsgálhatják a ruházatot, csomagokat 
és járműveket, továbbá idegenrendésze-
ti intézkedésben és határforgalom-ellen-
őrzésben is részt vehetnek, ezek során 
pedig kényszerítő eszközöket alkalmaz-
hatnak. 

A kormány szigorította a Büntető Tör-
vénykönyvet a határzárral kapcsolatos 
bűncselekmények bevezetésével, vala-
mint az embercsempészeket sújtó bün-
tetési tételek emelésével. 

Fel kell hívni a fi gyelmet az ellenzé-
ki politikusok felelőtlen kijelentéseire, 
mely akadályozza és akár súlyosbíthatja 
is a migrációs helyzetet. Sok európai és 
magyar politikus nem látja az illegális 
bevándorlás veszélyeit, mely komoly ter-

rorveszélyt is rejthet magában.
Számos felelőtlen nyilatkozat hang-

zott el az ellenzék részéről, mint például 
Gyurcsány Ferenc szeptemberi kijelenté-
sei, miszerint „Ünneplő, boldog tömeg 
érkezett Magyarországra.” és „Rendőrök 
támadtak rá a békés menekültekre, nem 
pedig fordítva.” 

A DK elnökének nyilatkozatával 
szemben nekünk fel kell hívni a fi gyel-
met a rendőrök és a katonák emberfelet-
ti erőfeszítéseire, mellyel ellátják szolgá-
latukat és megvédik Magyarország és az 
Unió határait.

Szigetvári Viktor, az Együtt társelnöke 
azt nyilatkozta a bevándorlási kvótáról, 
hogy „Magyarországnak a rá korábban 
kiszabni kívánt kvótánál nagyobb meny-
nyiségű menekültet kell bevállalnia, mint 
határország.”

A felelőtlen kijelentések tükrében 
kérem a magyarországi és európai politi-
kusokat a felelős politizálásra. A tömeges 
illegális bevándorlás egy válság, melyet 
meg kell érteni. Fontos, hogy különbsé-
get tegyünk a helyzet megoldása és a 
helyzet kezelése között. A megoldásra 
Magyarország nem tud vállalkozni, de 
vállalkozunk arra, hogy kezeljük.

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

Meg kell érteni az illegális bevándorlás okozta válságot

Ünnepi megemlékezés városunkban 

október 23-án
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról
Davidovics László Európai Polgári Díjat kapott
Európai Polgári Díjat kapott Davidovics László a Dél-Alföld 

– Európai Unió Egyesület alapító elnöke. A díjat Erdős Norbert 
európai parlamenti képviselő adta át a díjazott részére, a 2015. 
október 3-án Békéscsabán, a Jókai Színházban megrendezett ün-
nepségen.

A Békéscsabai Jókai Színház Vesztegzár a Grand Hotelben 
című vígjátékának díszbemutatójával egybekötött rendezvényen 
Lővei Andrea, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának 
vezetője bemutatta a 2008-ban alapított Európai Polgári Díjat, 
melyet olyan kivételes teljesítményt nyújtó személyeknek illetve 
szervezeteknek ítélnek oda, akik hozzájárultak a közös megértés, 
a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció előmoz-
dításához vagy az unió értékeinek képviseletére hivatott progra-
mokat alakítottak ki.

Erdős Norbert méltatásában kiemelte, hogy Davidovics Lász-
ló rengeteget tesz a gyermekekért, hozzájárulva, hogy a gyakran 
nehéz sorsú diákok életükben először és nemegyszer utoljára 
megismerhessék Európa többi országát is. A világkép, amely 
kialakul bennük Európáról, a világról, a díjazott által szervezett 
szakmai utaknak köszönhető. A képviselő kiemelte, hogy az Eu-
rópai Polgári Díj egy egész térségnek, egy egész megyének az el-
ismerését jelenti.

A díjazottat a rendezvényen Dr. Simon Attila István a Föld-
művelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára is méltatta, 
kiemelte, hogy Davidovics László komolyan veszi azt a hitvallást, 
amire szerződött és aprólékos napi munkával végzi a munkáját 
a Bethlen Gábor Szakiskola igazgatójaként. A Földművelésügyi 
Minisztérium nagyon büszke, hogy Európai Polgári Díjjal elis-
mert iskolaigazgatója van a minisztériumhoz tartozó szakiskolá-
nak. Davidovics László személyében egy igazi európai polgárhoz 
került az Európai Polgári Díj 2015-ben Magyarországon.

Balla Ágnes a Tempus Közalapítvány szakképzési és felnőtt 
tanulási csoportjának vezetője hozzátette, hogy a díjazott mun-
kájának köszönhetően közel kétszáz diák és kétszáz szakember 
vehetett részt európai tanulmányúton és szakmai gyakorlaton. 
Munkájával nemcsak helyi, hanem regionális és nemzetkö-
zi szinten is hatni tudott. A diákok olyan kitekintést kaphattak 
más kultúrákra, országokra, munkamódszerekre, olyan szakmai, 
nyelvi és személyiségfejlődésen eshettek keresztül, amely az egész 
életükre kihat és sokkal érettebb és határozottabb európai polgá-
rokká válnak.

Davidovics László köszönőbeszédében kifejtette, hogy célja 
mindig is az volt, hogy a vidéken élő diákokat, szakembereket ér-
dekeltté tegye abban, hogy a saját környezetüket jobban működ-
tessék európai uniós eszközökkel. Ehhez elengedhetetlen a tanu-
lás, a képzés, a mobilitás, hogy az emberek megismerkedjenek az 
uniós országok hatékony, innovatív fejlesztéseivel és ezeket itthon 
is alkalmazzák. Nagyon fontosnak tartja, hogy a magyar termé-
keket megismerjék külföldön és a külföldi termékeket Magyaror-
szágon, így a vidéki emberek együttműködhetnek európai társa-
ikkal. Davidovics László nagyon fontosnak látja a mezőgazdasági 
képzéssel foglalkozó intézményi hálózat megerősödését, amely az 
adott településen központi szerepet játszik programszervezésben 
és kulturális csereprogramokban.

Davidovics László munkájának eredményeként 14 szakmai 
szervezettel, szakiskolákkal, önkormányzatokkal, kis- és közép-
vállalkozásokkal és jogi személyekkel 2004-ben megalapította a 
Dél-Alföldi - Európai Unió Gazdasági, Kulturális, Oktatási In-
tegrációs Együttműködést Koordináló Egyesületet.  Az egyesület 
- melynek egyben elnöke is - céljai a különböző területen dol-
gozó szakemberek tapasztalatcseréje, képzésorientáció, valamint 
kulturális és szakmai programok szervezése az uniós polgárok 
között. Davidovics Lászlót Erdős Norbert európai parlamenti 
képviselő terjesztette fel a díjra.

Európai Parlament Tájékoztatási Irodája Magyarországon

Csak röviden...

A Kisréti Gyógyszálló ügyében nem kívánok vitázni senki-
vel sem. Jó szándék vezérelt ez ügyben, de Gellai József válaszá-
nak az első sora téves. Nem 1999-ben, hanem 1991. december 
31-én jött létre az alapítvány. Ezt követően gyűltek a befi zetések.

Hanyecz Margit

Sírhelymegváltási lehetőség Endrőd katolikus temetői-
ben!

Talán nem mindenki előtt ismeretes, hogy az 1970-es évek-
ben lezárt endrődi katolikus temetők közül a Szarvasvégi és a 
Központi temetők 2001-ben újra lettek nyitva, tehát innentől 
kezdve ide is lehet temetkezni, illetve sírhelyet váltani. Sokan 
panaszkodtak már, hogy a köztemetők egyre inkább betelnek, 
és csak egészen hátul kaphatnak új sírhelyet, ezért a katoli-
kus temetők valamelyikében váltanának családi nyughelyet. A 
Szarvasvégi temetőnek az is előnye, hogy belvizes időszakban is 
lehet ide koporsós temetéssel temetkezni magas fekvése miatt. 
A Szarvasvégi temetőben a régi gyermektemető szabad részein 
lehetséges új sírhely-sorok létesítése, a Központi temetőben pe-
dig közvetlenül a köztemető melletti parcellája is szabad, most 
már mindét helyen új sírhelysort is kezdtünk. (A mellékelt fotó-
kon bemutatjuk azokat a helyeket, ahol új sírhelyek válthatók) 
Érdeklődni az Endrődi Plébánián lehet személyesen vagy tele-
fonon a 66/283-940-es számon, munkanapokon délelőtt 9-től 
12 óráig, illetve az endrodi.plebania@gmail.com e-mail címen.
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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

Az endrődi katolikus nép nagyfokú szaporodása miatt a 
nagyváradi püspök 1766-ban kápláni állomást létesített a 
plébánián. A hívek további gyarapodása miatt a segédlelké-
szek számát is növelni kellett: 1800-tól kezdve már két káplán 
működött, végül 1890-ben létrehozták a harmadik kápláni ál-
lást is. Ezekkel az intézkedésekkel jó darabig megoldódott az 
endrődi hívek megfelelő lelki gondozása. 

A szovjet hadsereg 1944. októberi bevonulása után a plé-
bános és két káplán elmenekült, a plébánia ellátása az itt ma-
radó harmadik káplánra maradt. 1945 után helyreállt a rend, 
de a harmadik segédlelkészi állást már nem töltötték be. Az 
1960-as évek végétől már csak egy káplán szolgált itt, végül 
az 1980-as évek végétől megszűnt a kápláni állomás. 1996 és 
1999 között egy átmeneti ideig újra voltak káplánok, amikor 
is a környékbeli plébániákat körzetesítették. Azóta nem volt 
több káplán.

(Az 1912 és 1946 között szolgáló kondorostanyai (hunyai) 

Az endrődi káplánok névsora I.

lelkészek szintén az endrődi plébános joghatósága alatt álltak, 
tehát ők is endrődi káplánoknak számítottak.)

Miért fontos, hogy megemlékezzünk róluk? Azért, mert a 
néppel ők tartották a közvetlen kapcsolatot: legtöbbször ők 
kereszteltek, temettek, hitoktattak, beteget látogattak, stb. 
Együtt sírtak és nevettek a hívekkel, az endrődi mindennapok 
aktív részesei voltak. Kegyelettel őrizzük emléküket!

Az 1956-os forradalmat követő megtorlás Endrődön

Agotha Antal 1766-1768
Soltiss Sándor 1768-1773
Adámi András 1773-1777
Paulini János 1777-1778
Radó János 1778-1782
Lajos János 1782-1783
1783-1784: szerzetesek
Miticzki Imre 1784-1789
Furmann János 1788-1793
Zuartek József 1794-1797
Kelemen András 1794-1795
Buganics György 1795-1798
Leczkési Mihály 1798-1800
Szarka György 1800-1802
Knapp András 1800-1804
Bocskor István 1802-1803
Kopocsi János 1804-1807
Zsigrai András 1804-1806
Zahora Mihály 1806-1810
Turay Pál 1807-1809
Szenczy Ferenc 1809-1811
Gromovszki János 1810-1812
Zsitnyánszki Mihály 1811-1815 
1816-1818
Molnár József 1812-1816
Radimeczki András 1815-1817
Szedelényi József 1817-1817
Harcsalik György 1817-1818
Visnyei István 1818-1819
Lengyel Antal 1818-1819
Suhánszki János 1819-1820
Tóth László 1819-1822

Salamon Ádám 1822-1824
Ormos Imre 1824-1827
Losonczi István 1825-1826
Bándi István 1826-1830
Tóth György 1827-1829
Grigel József 1829-1830
Hlozsa István 1830-1834
Szilcz József 1831-1834
Göndöcs József 1834-1837
Piringer János 1834-1838
Biró János 1837-1838, 1847-1848
Cseh Menyhárd 1838-1841
P. Albert Illés ferences 1840-
1840, 1841-1841
Kubovicz Ferenc 1838-1840
Lonovics Ferenc 1840-1843
Kolosy Antal 1840-1844
Máté Pál 1843-1845 
Szikszay József 1844-1846, 
1849-1850
Grieszhaber Mátyás 1845-1847
Miller János 1846-1849, önálló 
gyomai káplán:1849-1852
Püspöky Alajos 1847-1847, 
1852-1858
Danielovits János 1847-1849
Kapy Bódog 1848-1849, 1852-
1858
Winterhalter Antal 1849-1850
Andrásy János 1850-1852
Áizele János 1850-1852
Összeállította: Hegedűs Bence

Kedves Olvasók!
Újságunk októberi számában közöltük Vaszkó Irén ny. tanárnő 

emlékeit az 1956-os forradalom endrődi eseményeiről. A követke-
zőkben a vele készült interjú megtorlásokkal kapcsolatos részét 
adjuk közre.

A rádió már kezdte mondani, sorolta kik lettek a vezetők. 
Másnap már szomorúan mentem tanítani, mert tudtam, hogy 
mi vágtuk ki a zászlót, mi leszünk az elsők, akiket fölállítanak. Ed-
dig Borbélynak azt mondták, hogy: „Igazgató kartárs, ne jöjjön 
be a tantestületbe. Vannak ilyen nézetűek. Maradjon otthon.” 
Otthon maradt a feleségével. És később kihúzta magát, mikor 
jött az új kommunista küldöttség: „Igazgató kartárs, visszatesz-
szük a helyére!” - hát ott laktak, nem tette le senki.

Először csend volt. Egy darabig félt a baloldal. Kellett meg-
várni Budapestről az irányításokat: mellőzni azokat, akik sze-
repeltek, összeszedni azokat, akik aktívan szerepeltek... Szóval 
ilyen hetek, hónapok teltek el. És akkor még mindig akadtak - 
olvastuk -, hogy Pesten itt robbanás volt, Pesten itt ezt letartóz-
tatták...  

És azután jöttek a megtorlások. Először is Vaszkó Mihályt ösz-
szeverték úgy, hogy alig maradt rajta valami. És akkor elvitték, 
nem tudtuk hova. Hát majd a felesége nem tudom hány nap 
múlva - mert ezt megjegyezni nem lehetett, mindenhonnan 
hallottuk a dolgokat, össze is kevertük, meg már kétségbe vol-
tunk esve - tudta meg, hogy hova vitték. Dienes Izrát elfogták, 

meg is verték, becsukták, majd miután kijött megmondták neki, 
hogy hat hónapon belül innen el kell költöznie. Neki fegyvertá-
ra volt, ilyeneket beszéltek - nem volt csúzlija sem. Meg voltak 
ezek a parasztemberek, akik bejöttek. Azok közül az Anyám Jós-
káját elvitték, mert az szervezte. De azt mondta Mihály bácsinak, 
hogy: „Mihály bácsi még így is köszönöm, hogy lecsendesített 
bennünket, mert én azt hittem, hogy egyet úgy megütök, hogy 
sánta lesz.” Vittek el a parasztok közül két kiabálót is, azokat nem 
ismertem. Nagyon csend lett a faluban. Balogh Vincét elvitték, 
mert kezdték tovább a tojásbeadást. Folytatták ott, ahol abba-
hagyták.

Nemcsak ők bűnhődtek meg, hanem több fi atal is, akinek 
a nevét már szinte el is felejtettem, és hirtelen nem is tudnám 
elmondani. Van akit pár hónapra vittek el, van aki vissza se jött. 
Úgyhogy van Endrődön egy öregszőlői fi ú, Oszlács Béla, aki me-
nekült nyugatra, a határon lelőtték. Csodálatos egyéniség volt, a 
forradalom alatt is mindig szépen kiállt. És a menekülés közben 
lelőtték, azután hazahozták, a temetőben van a sírja. Nem lát-
tam soha senki fi atalt, barátot, aki a sírjához ment volna... Ször-
nyű volt a forradalom utáni bosszú! Maga a forradalom nem csi-
nált bosszút. Sok olyan van, aki kimenekült külföldre.

A megye akkor már egy kicsit összeszedte magát, és kért 
cikket az emberekről. És énrólam írt egy óvónő egy cikket, de 
pocsék cikket, hogy: „Vaszkó Irén a tantestület esze ezt mondta, 
azt mondta” - idézőjelben volt, hogy a tantestület esze. 

folytatás a 7. oldalon
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NOVEMBERI MISEREND
Endrőd

Vasárnap reggel 9 órakor, hétköznap (csütörtök kivételével) 
reggel

fél 8-kor. Szombatonként vasárnap előesti mise este 5 órakor. A 
hónap első és harmadik hétfőjén este 5 órakor szentségimádás.

Gyoma

Vasárnap és szerda délután 4 órakor. A hónap negyedik hétfő-
jén délután 4 órakor szentségimádás.

Hunya

Vasárnap délelőtt 11 órakor, hétköznaponként a meghirdetett 
napokon délután 4 órakor. A hónap második hétfőjén délután 4 

órakor szentségimádás.

A pislákoló mécsesek fényénél eltűnődünk. Eszünkbe jutnak 
mindazok, akik már nincsenek velünk. Eszünkbe jutnak a jókat 
mesélő, anekdotázó, háborús emlékeiket ecsetelgető nagyapák, a 
kemence lángjaitól megvilágított, örökké mosolygó, rózsafüzéres 
nagymamák. Eszünkbe jutnak az édesapák, akik alig voltak otthon, 
hisz mindig dolgozniuk kellett a mindennapi kenyérért, és eszünk-
be jutnak az édesanyák, akik először kulcsolták imára kezünket, s 
akiket már senki sem tud pótolni.

De a sírok mellett állva eszünkbe jutnak a régi arcok, rokonok, 
barátok, ismerősök, és olyan régi falubeliek, akiknek már a nevét 
sem tudjuk, de gyermekkorunkból visszaemlékezünk az arcukra.

Ezen a napon ne csak emlékezzünk rájuk, hanem imádkozzunk 
értük, hisz az ünnepünknek ez a célja.

Gyakran látjuk azt, hogy sok más ünnephez hasonlóan a ha-
lottak ünnepe is pénzízű versengéssé válik. Versengés támad a 
szebbnél szebb koszorúk, sírcsokrok, a díszesebbnél díszesebb ha-
lotti mécsesek terén, s talán ez még nem is baj, mert elhunytjaink 
megérdemlik, hogy szeretetünk e jeleivel vegyük körül őket. De 
gyakran látjuk azt is így az ünnep táján, hogy leteszik a virágot, 
koszorút, meggyújtják a mécseseket, elbeszélgetnek a temetőben 
összetalálkozó rokonok, ismerősök, s aztán hazamennek egy ima 
elmondása nélkül… Mi ne így tegyünk. 

Díszítsük fel illendőképpen halottaink sírját, de ne felejtsük, 
hogy a legszebb virág, a legszebben égő gyertya az értük elmondott 
imádságunk lesz.

Nem véletlen, hogy az Anyaszentegyház egymás mellé teszi 
Mindenszentek ünnepét és a Halottak Napját. Mindenszentek nap-
ján ugyanis az egyházunk összes szentjét ünnepeljük. 

Azokat, akiket hivatalosan szentté avatott az Egyház, és azokat 
a névtelen szenteket, akikről még közvetlen környezetük sem tu-
dott. Hisz szentté nemcsak az válik, akiről ezt a Szentszék nyilvá-
nosan kimondja, hanem mindaz, aki Isten parancsai szerint élte le 
életét, és halálakor a kegyelem állapotában volt, azaz nem volt bűne 
a szentségek felvétele által. Így talán épp a mi családunkból, rokon-
ságunkból, közeli ismerőseink közül is lehetnek a szentek társa-
ságában. Nem tudjuk, hogy községünk temetője hány igazi szent 
hamvait takarja. Ezért teszi az Egyház e két ünnepet egymás mellé.

Gyakran szoktam temetéseken a hármas szimbólumot emlí-
teni: a fekete szín, a virágok és a kereszt jele. Így, november első 

napjaiban sokan fekete ruhába öltözünk, a gyász jeleként. A feke-
te szín komorságával adjuk jelét, hogy szeretteink távozása űrt és 
fájdalmat hagyott maga után. De a virágokkal, amelyeket halotta-
ink sírhalmára helyezünk, azt üzenjük a halálnak, hogy mi nem 
hiszünk az örök elmúlásban.

Milyen szomorú sok embertársunknak az a felfogása, hogy a 
halállal minden véget ér, nincs túlvilági lét. Mi virágainkkal azt fe-
jezzük ki, hogy amint a virág minden ősszel elhervad, de tavasszal 
újranyílik, úgy lesz a mi életünkkel is: a halálban aludni tér, de a 
feltámadás napján Jézus új életre hív bennünket. S ezt támasztja 
alá a harmadik jelkép, a kereszt jele. Halottaink sírjára fakeresztet 
tűzünk, és síremlékükre is a feszületet vésetjük, hogy jelét adjuk 
annak: hisszük, hogy amint Jézus meghalt, de harmadnapra feltá-
madt a halálból, úgy majd minket is életre kelt a föld porából.

Halottak napja végül saját elmúlásunkra is emlékeztet. Családi 
sírjaink mellett megállva látjuk egykori nyugvóhelyünket. A hívő 
keresztényt nem töltheti el félelemmel ez a tudat, hanem arra inti, 
hogy tudatosan készüljön a Jézussal való találkozásra, aki megígér-
te, hogy aki úgy él, hogy hisz Őbenne, annak örök élete lesz. S ho-
gyan kell élni az ő tanítása szerint? Erre ő maga adja meg a választ: 
„Szeresd Istent mindenek felett és felebarátodat, mint önmagadat!”

Testvéreim, ezek a gondolatok jussanak eszünkbe halottak napi 
mécseseink fényénél. Adja Isten, hogy az örök élet világosságában 
találkozhassunk elköltözött szeretteinkkel a Mindenszentek tár-
saságában, ahol majd szemtől szembe láthatjuk a mi Urunkat, a 
feltámadt Krisztust.

Czank Gábor
plébános

MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA

Endrődi Templombúcsú 2015.

Az endrődi Szent Imre templom búcsúünnepe
2015. november 7-én, szombaton lesz.

Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik.
A szentmisét celebrálja

Czank Gábor endrődi plébános,

pappá szentelése 10. évfordulója alkalmából.

A szentbeszédet mondja
Ebenspanger Ferenc

dognácskai plébános.
A szentmisét szentségi körmenet zárja.

Szentmise után a templomkertben szerény agapéra várjuk a 
kedves híveket és búcsúsokat.

Mindenkit szeretettel várunk!

Köszönet
Az endrődi Szent Imre Egyházközség hívei, valamint a 

Szarvasvégi temetőben nyugvók hozzátartozói nevében szere-
tettel köszönjük Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester asszony 
felajánlását: a többszörösen ellopott temetőkerítés helyébe 30 m 
fagyalt adományozott, így remélhetőleg hamarosan élő sövény 
fogja pótolni a hiányzó kerítésszakaszt.

Köszönettel:
Czank Gábor



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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Szent Cecília tiszteletére 
Rómában már az V. században 
bazilikát építettek. Kultusza 
mindenfelé elterjedt vértanúsá-
gának története révén. Ez úgy 
mutatja be őt, mint a keresz-
tény nő eszményi példaképét, 
aki a szüzességet választotta, 
és Krisztus szeretetéért vérta-
núságot szenvedett.

Cecília a középkor vége felé 
lépett be a Tizennégy Segítő 
Szent csoportjába, s egy egé-
szen ártatlan fordítási hiba kö-
vetkeztében – mely szerint az 
esküvőjén ő maga játszott az or-
gonán – lett a zene védőszent-
je. Ünnepét 545-ben, november 
22-én ülték Rómában.

(Szentek élete)

SZENT CECÍLIA SZŰZ, VÉRTNANÚ
ünnepe: november 22. †Róma, 250 körül

Egy olyan óvónő írta, aki nem tudott helyesen írni, olyan kis 
idétlen volt. A békés megyei újságba írta. Koloh párttitkárt nem 
vették bele. Azon én éreztem, hogy nem mer ellenünk nyilat-
kozni.

Nem ilyen egyszerű volt a „kiválasztottaknak” a sorsa: azok-
ra rákiabáltak az utcán, azokat kiírták az újságban, és ez mind 
olyan megrendítő volt. És akkor kellett a gyerekeket tanítani. Dr. 
Földvári Kálmán mondta el: „Irénke, hát mentem tanítani, és a 
gyerekek verték egymást, és én azt mondtam, hogy ne vereked-
jetek és ne szórjátok a szemetet! Ellenforradalmároknak nem en-
gedelmeskedünk! - ezt mondták.” Majd oszt később valami ver-
senyt megnyertem. És akkor felálltak: „Ez nyeri meg a versenyt! 
Ez, aki kivágja a címert!” - ez lezajlott a pártban. 

Akkor Fülöp azt mondta, valahol jöjjünk össze, hárman be-
széljük meg, hogy egyformán beszéljünk, és hogy az igazat 
mondjuk. Én mondtam: „Imre, ha követelnek tőlünk, ne kever-
jük össze. Én hoztam az ollót, te vágtad, Márton Gábor fogta. 
Melyikőtök hova tette a zászlóból kivágott címert?” Hát azt 
mondja: „Én bedobtam egy kommunistának a postaládájába.” 
Hát mondom akkor: „Imre, erről nem szólunk, eldobtuk.”

Majd mikor elterjedt, akkor berendeltek a pártba egy alakot, 
nem hármat, egyet. Ideküldtek egy teljesen ismeretlen embert, 
és az aztán ítélkezett mindenki fölött. Nekem is megmondták: 
„Vaszkó, csomagoljon! Nem tudjuk hova, de megy innen.” Én 
már tudtam karácsonykor, hogy nekem tán be se kell fejeznem 
az évet.

Kiraktak, de a tanév végéig visszahívtak bennünket, mert 
nem volt tanár a gyerekeknek. És akkor taníthattunk ellenőrzés 
mellett. Azt mondja Fülöp: „Te Vaszkó! Neked nagyon ellened 
vannak, és nem fogod megtartani a tornavizsgát!” - Fülöp Im-
rének az anyai részről volt kommunista rokona, és ezért fi gyel-
meztették. De én bizony tartottam a próbákat. Nagyon gono-
szak voltak, mert én még szebb tornavizsgát csináltam, még 
mindent hozzáraktam, és egy héttel vagy valamennyivel előtte: 
„Vegye tudomásul, hogy a tornavizsgát nem adja le!” Mondtam 

a gyerekeknek: „Gyerekek, a kommunista párt nem engedi, hogy 
tornavizsgát tartsunk” - pedig nagyon szépet akartunk tartani. 
Hát ezt már Borbély csinálta. Bosszú volt. (Ezt megtudtam tőle, 
akkor mikor nyugdíjba ment és eljött bocsánatot kérni. Azt 
mondta: „Hát megjártam Irénke! Melléjük álltam, és most már 
kinéznek a proletárok, és azt mondták, hogy menjek nyugdíjba. 
Mint egy cselédet nyugdíjba tettek.”  „Igazgató kartárs, én nem 
haragszok magára, mert én már nem vagyok endrődi…”)

Fülöp Imrének meg Márton Gábornak megígérte a plébá-
nos úr, hogy renoválja a templomot, és mindkettőjüket felveszi 
munkásnak. Mondta, hogy: „Irénke, magának nem tudok mun-
kát adni. Mondom, nekem ne adjon munkát, mert nekem olyan 
szakom van, hogy olyan sok helyt nincs...” Dr. Földvári Kálmán 
ízig-vérig magyar volt... Azokat is kitették az állásukból, elmen-
tek Vácra, ott meg kitüntették a munkájáért. Márton Gábor 
meg Fülöp Imre malteroztak. Nekem meg nem volt állásom, és 
elmentem rizst gyomlálni Rózsásra. És akkor egyszer szólnak, 
hogy: „Vaszkó Irén jöjjön ki!” gondoltam, most már visznek elül-
ni. Mikor odamegyek, mondom: „Hát maga Sándor Jenő!” „Igen 
- azt mondja - az vagyok!” - a szeghalmi gimnázium igazgatója 
volt. „A szeghalmi gimnáziumnak nincs tornatanára és nincs né-
met tanára. És parancsolom magának, hogy holnap reggel fél 
nyolctól legyen szíves ott lenni a tornateremben tanítani.” Mon-
dom: „Előbb nézze meg, hogy mit írtak ellenem és mi van elle-
nem. „Irénke, mindent ledörgöltem, mindenüvé mentem, hogy 
egy szó se igaz, bizonyítsák írásban be! Sehol sem tudtak egy 
írást adni se magáról!”...

Ezzel a történet végére értünk. Irénke néni a következő sza-
vakkal zárta mondandóját:

„A magyaroknak különleges lelke van, és én ajánlom minden 
magyar fi atalnak, hogy keresse meg azt a lelket! Sok olyan van 
ma is, aki a magyaroktól kimenekül külföldre, elhagyja a hazáját, 
pedig haza csak egy van!”

Közreadta: Hegedűs Bence

Az 1956-os forradalmat követő megtorlás Endrődön  -  (folytatás az 5. oldalról)
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GYOMAENDRŐDI KRÓNIKA - Civil sarok - 

dr. Frankó Károly, volt polgármester
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium idén szeptember 28-
án bensőséges ünnepség keretében emlékezett 
meg az általános iskola megnyitásának husza-
dik évfordulójáról. Ekkor került sor az új elsősök 
fogadalomtételére, a Szent Gellért-eskü letételé-
re is.

A megemlékezés részeként Dr. Frankó Ká-
roly, városunk rendszerváltás utáni első pol-
gármestere idézte vissza a húsz évvel korábbi 
időket, az iskola alapításának előkészületeit a 
gyermekekhez címzett gondolataival.

Az ünnepséget követő napokban ültünk le 
beszélgetni.

Frankó doktort nagy tudású, sok témakör-
höz értő embernek ismertem meg az évek során, 
egyfajta gyomaendrődi polihisztor.

Gyorsan fel is tettem neki erről a kérdést, 
mintegy fejest ugorva a beszélgetésbe, íme:

- Az embernek olyan benyomása van, 
hogy ilyen egy modern polihisztor, mint Te.

Hogyan határoznád meg önmagad, poli-
hisztor vagy?

Inkább reneszánsz típusú ember. Re-
neszánsz embernek hívták az elmúlt szá-
zadokban azt, aki az élet különböző terü-
letén komplex ismerettel rendelkezett, a 
problémamegoldásban a komplex tudást 
hasznosította a tudomány, a művészetek, a 
társadalmi kérdések terén.

Én is szeretem a festészetet, költésze-
tet, képzőművészetet. Rajzolni és festeni 
is tanultam, van néhány saját készítésű raj-
zom, festményem is, de aztán 1986-ban ab-
bahagytam, mert meghalt a nagybátyám, 
aki kiváló festő volt, s inspirált.

Érdekel a csillagászat, saját építésű táv-
csövem is van. A gyomai gimnáziumban 
a nulladik órában meséltem a diákoknak 
a csillagászatról a hetvenes években. Ta-
nultam kvantumfi zikát is, s természetesen 
érdekel a fi zika, történelem, politika, hely-
történet.

- Nemrég ünnepeltük a Szent Gellért álta-
lános iskola fennállásának huszadik évforduló-
ját. Úgy tudom, az idén személyes életedben 
is számos jubileum, kerek évforduló található. 
Például, hogy az elején kezdjük, nemrég töl-
tötted be a 75. életévedet, melyhez gratulálok.

Igen, hetvenöt évvel ezelőtt, augusztus 
18-án születtem Békéscsabán.

50 évvel ezelőtt szeptember 4-én kap-
tam meg az orvosi diplomám, s ugyancsak 
50 évvel ezelőtt szeptember 25-én kerül-
tem Gyomára orvosnak. Idén november 13-
án veszem át Szegeden az aranydiplomám.

Idén ötvenéves a jogosítványom is, és 
huszonöt évvel ezelőtt választottak meg 
polgármesterré Gyomaendrődön, valamint 
a Galaktika Baráti Kört is huszonöt éve ala-
pítottuk.

- Mondanál pár szót ifj abb éveidről, a pá-
lyakezdésről, hogyan kerültél Gyomára?

A családom temesvári, de Trianon után 
átköltöztek nagyszüleim Békéscsabára.

Amint említettem, én már ott szület-
tem, talán kevesen tudják, van egy iker-
testvérem is, László, aki szintén orvosnak 
tanult. Általános és középiskolába Békés-
csabán jártunk. Korán kitűnt, hogy érdek-
lődöm a művészet iránt. Ezt talán a család-
ból örököltem. Nagyapám jó hanggal volt 
megáldva, dalolt, festett is, édesapám he-
gedült. Édesanyám is festett, édesanyám 

öccse pedig neves 
festőművész volt, így 
természetesen en-
gem is érdekelt a mű-
vészet, a festészet.

Középiskolát kö-
vetően mindketten 
Szegedre az orvostu-
dományi egyetemre 
kerültünk, s ott vé-
geztünk ötven éve.

Egyetem elvég-
zése után három 
békés megyei állás 
közül választhattam, 
s én Gyomát válasz-
tottam.

Anyai nagyma-
mám öccse itt lakott, 
korábban itt tanul-
tam meg például 
korcsolyázni is, tehát nem volt teljesen is-
meretlen előttem a település. Szóval ideho-
zott a sors, amit a mai napig nem bántam 
meg.

- Többéves orvosi praxis, városi főorvosi 
feladatok után 1990-ben az első demokrati-
kus választásokat követően ismertséged alap-
ján polgármesternek választottak. Azokra az 
évekre, amikor még alapítványi elnökként és 
az Endrődi Baráti Kör tagjaként részt vettem 
néhány megbeszélésen, rendezvényen, úgy 
emlékszem vissza, nyitottan, egyensúlyra tö-
rekedtél a városban.

Ezen időszak polgármesterséged idejé-
re nyúlik vissza, ennek eredménye is a most 
húszéves katolikus általános iskola. Mondanál 
erről, az előzményekről pár szót?

1993. április 6-ra kaptam meghívót 
mint a város polgármestere a minisztéri-
umba, a város tulajdonában levő volt egy-
házi  tulajdonú iskolaépületek kárpótlásá-
nak kérdésében.

Harmadmagammal fel is utaztam, s 
ott a tárgyalások végén, melyen részt vett 
több egyházi méltóság mellett Gyulay 
Endre megyéspüspök úr is. Felvetődött a 
kérdés a tárgyaláson, hogyan tudjuk Gyo-
maendrődön jól hasznosítani azt a 30 plusz 
36 millió, azaz hatvanhat millió forintot, 
amit a gyomai és az endrődi településrész 
kapott. A püspök úr és a minisztérium elfo-
gadta azt a javaslatomat, hogy a 66 millió 
forintból építsünk új iskolát Gyomaendrő-
dön, s megbíztak az iskola építésének az 
előkészítésével.

Azzal a feladattal jöttünk vissza, hogy 
szeptemberre tegyük le a javaslatot részle-
teiben.

A képviselő-testület megtárgyalta a 
javaslatot, s akkor kezdődött az a munka, 
melynek eredményeként sok helyi lakos 
adományaival együtt végül 1995-re elké-
szülhetett az új iskolaépület, és megkez-
dődhetett benne a tanítás. Ismeretem sze-
rint ez volt az első új iskolaépítés akkor az 
országban.

- Mi az a fejlesztés a városban a katolikus 
általános iskolán kívül, ami még a te polgár-
mesterséged idejére nyúlik vissza?

A tiszta ivóvíz program, mellyel megja-
vítottuk az ivóvízminőséget, komoly ered-
mény volt, sokat kellett érte harcolni, de 
sikerült. Felépült a Shell kút és néhány más 
kisebb beruházás is, így például a gyomai 

új piac. Már akkor úgy terveztettük a terü-
letet, hogy mellette később felépülhessen 
egy nagyobb bevásárlóközpont.

- A polgármesteri feladatokat követően is-
mét orvosként dolgoztál, mikor mentél nyug-
díjba?

2012-ben szándékoztam nyugdíjba 
menni, aztán még egy évig maradtam. 
Elég megalázónak tartottam, hogy nyug-
díjba menetelemkor egyesek azzal vádol-
tak, hogy „etikátlan vagyok”, mert éltem 
törvényben adta jogommal, és még a tör-
vényesen rendelkezésemre álló időn belül 
úgy döntöttem, még egy évig üzemeltetem 
a praxisom.

Nagyon hálás vagyok azért, hogy a mai 
napig semmiféle elismerést, köszönetet 
nem kaptam tevékenységemért, mert így 
nem kellett visszautasítani.

- Én azt azért a közösség elismerésének 
tartom, hogy tavaly téged kértek fel a Városi 
Képtárat működtető alapítvány kuratóriumi 
elnökének.

A képtár kapcsán az én polgármester-
ségem alatt az én ötletem alapján jött létre 
az alapítványi forma, s mivel mint mond-
tam, közel áll hozzám a festészet is, hisz a 
családomban szinte hagyomány a festé-
szet, annak szeretete, így elvállaltam. Nem 
nagyon volt más aki felvállalja, de szívesen 
csinálom.

 - Szinte nincs olyan ember Gyomaend-
rődön aki ne ismerné azt a hobbidat, amit a 
Galaktika Baráti Kör jelent számodra, aminek 
huszonöt éve vezetője vagy.

1989-90-ben több érdekes ufójelenség 
volt tapasztalható Gyomaendrőd térségé-
ben. Huszonöt évvel ezelőtt voltunk egy 
páran, egy baráti kör, akik időszakonként 
találkoztunk itt Gyomán, s elbeszélgettünk 
ezekről a természeti jelenségekről, melyek 
itt Gyomaendrőd térségében, s a világ más 
pontján is tapasztalhatók voltak, illetve a 
csillagászatról, ufókról, sok minden más-
ról. Ez lett a Galaktika Kör.

Kezdetben az összejövetelekre a Kner 
Nyomda faházát használhattuk, most is 
minden hónap első szerdáján találkozunk 
a Katona József Művelődési Házban.

Nemcsak Magyarország, de Európa leg-
régebbi ufókutató klubjaként 
tartják számon a Galaktika Ba-
ráti Kört, ahol mindig aktív te-
vékenység folyt.
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folytatás a 8. oldalról

Folytatódott a bajnokság 
őszi szezonja a Gyomaendrődi 
FC labdarúgói számára. Az ed-
dig lejátszott mérkőzések után 
a tabella elején helyezkedik el 
a csapat, közvetlenül a dobo-
gósok „árnyékában”, azonban a 
bajnokság hátralévő részében 
jönnek még nehéz összecsa-
pások, de bízunk a sikeres foly-
tatásban. Az eddigi szereplés 
jónak mondható, azonban a 
helyzetkihasználáson annak el-
lenére van javítani való, hogy 
az ötödik legtöbb gólt szerezte 
eddig a csapat a bajnokságban. 
Sok helyzetet képes kialakítani 
a gárda, de nagyon sokat ki is 

hagynak, ez egy-egy mérkőzésen megbosszulhatja magát. Ezen 
a téren azonban sok gyakorlással lehet és kell is javítani a továb-
biakban.  

A lejátszott mérkőzések eredményei:        
2015. 09. 26.   Gyomaendrődi FC – Bucsa SE     2 : 3
                            G.: Molnár T.(2)
Az előző idegenbeli fordulóban magabiztos, nagyarányú 

győzelmet arató hazaiak az eddig igen harmatosan szereplő Bu-
csát fogadták. A mérkőzés úgy indult, hogy nagyon megnyom-
ta az elejét a Gyomaendrőd, több helyzetet is kialakított, ennek 
eredményeként a 13. percben Molnár Tibi fejelt az ellenfél kapu-
jába. A gól után még tíz percig tartott a nyomás, de a vendégek 
a 26. percben a hazai kapus rossz kifutását kihasználva szinte a 
semmiből egyenlítettek. Négy perccel később újabb védelmi 
hiba, és a magukhoz térő vendégek már vezettek is, teljes ha-
zai összeomlás. A második félidő sem hozott változást a Bucsa 
támadgatott, a gyomaendrődi gárda pedig szenvedett. A 73. 
percben aztán újabb óriási hazai kapusbaki, amit a vendégek kö-
szöntek, és góllal büntettek. A mérkőzés utolsó perceiben kapott 
tizenegyest még a hazaiak támadója, Molnár értékesített, de ez 
csak szépségtapasz volt már, majd néhány perc múlva kiállíttatta 
magát. A gyomaendrődi csapat a gyorsan megszerzett vezetés 
után azt gondolta, elég, ha csak a cipők maradnak a pályán, így 
aztán futottak végig az eredmény után. A lelkes Bucsa talán az 
idény legjobb játékával kirukkolva esélyt sem adott a bágyadt 
Körös-partiaknak.

2015. 10. 03.     Békési FC – Gyomaendrődi FC     0 : 0
                          G.: ---
A vendégeknél az előző heti csapatösszeállítás négy helyen 

Mérkőzések hétfől hétre 
a labdarúgóknál

is változott az elmúlt héten történt kiállítás és a harmatgyenge 
teljesítmény következményeként. A mérkőzésen mindkét csapat 
a biztonságos védekezést tartotta szem előtt, gólt ne kapjunk, a 
csatárok meg hátha rúgnak legalább egyet. Ennek megfelelően 
csordogált a mérkőzés, néhány helyzet azonban még így is adó-
dott a kapuk előtt. A hazaiak kapufát lőttek, a vendégek pedig 
ordító helyzetet hagytak ki az első félidőben. Nem változott a 
játék képe a második félidőben sem. A vendégek ismét kihagy-
tak néhány nagy helyzetet, vagy a hazaiak portása volt mindig jó 
helyen. A mérkőzés utolsó perceiben pedig a hazaiak ismét a ka-
pufát találták el. Az egykoron szebb napokat megélt két csapat 
alacsony színvonalú mérkőzésen gól nélküli, igazságos döntet-
len eredményt ért el, megosztoztak a bajnoki pontokon.

2015. 10. 10.    Gyomaendrődi FC – Mezőberényi FC     2 : 1
                         G.: Bányai R. (2)
A hazai csapat a megszokott nagy lendülettel kezdte a mér-

kőzést, mint már annyiszor a hazai pályán. Jöttek is a helyze-
tek számolatlanul, gól azonban egyikből sem született. Az elöl 
játszók mindet kihagyták, vagy a berényi kapus hárított nagy-
szerűen. A sok kihagyott helyzet aztán megbosszulta magát. A 
vendégek csatára a félidő végén, a 40. percben többször is meg-
forgatta a hazai védelmet és a tehetetlen kapus mellett a háló-
ba lőtt. A biztos hazai vezetés helyett vendég előnnyel zárult a 
félidő. A hátrányban lévő hazaiak nagy elszántsággal kezdték a 
második félidőt. Az 53. percben Bányai a tizenhatos előteréből 
egy jól megeresztett lövéssel egalizálta az eredményt. Ezután 
már a győzelemért hajtott a Gyomaendrőd. A 74. percben ismét 
Bányai volt dicsérhető, jó helyzetfelismerésének köszönhetően 
megszerezte a vezetést a hazaiaknak. A mérkőzés hátralévő ré-
szében már egyik csapat sem tudott változtatni az eredményen. 
A rengeteg kihagyott helyzet majdnem megbosszulta magát, 
de Bányai jó egyéni teljesítménye révén sikerült megfordítani az 
eredményt.

Elvileg papírforma eredmény született, még ha nem is olyan 
egyszerűen, a rapszodikus berényieknek erre a meccsre sikerült 
összeállniuk, így sikerülhetett alaposan megnehezíteniük a ha-
zaiak dolgát.

2015. 10. 17.   Medgyesegyháza SE – Gyomaendrődi FC     2 : 0
                           G.: ---
A tavalyi szezonban létre sem jöhetett volna ez a mérkőzés, 

mert a Medgyes a harmadik osztályban, a Körös-parti legény-
ség pedig az első osztályban szerepelt. Azonban míg a hazaiak 
magabiztosan nyerték osztályuk bajnokságát, a vendégek si-
mán kiestek, így mindkét csapat a másodosztályban kezdte az 
idei szezont. Az alulról érkező medgyesiek igen beleerősödtek 
az osztályba, az eddigi mérkőzések közül egy kivételével mindet 
megnyerték. Ennek szellemében indult ez a mérkőzés is. A ha-
zaiak fölényben játszottak, a támadásaik örökös veszélyt jelen-
tettek, aminek eredményeként kétszer is – a 20. és a 44. percben 
– mattolták a vendégek védelmét. A második félidőben aztán a 
vendégek is megmutatták, miért vannak a tabella elején. Több 
helyzetet is kidolgoztak, kapufát lőttek, és egy büntetőt is ki-
hagytak, de a szépítő gól nem jött össze. A nehéz talajú pályán 
mindkét csapat több helyzetet is kidolgozott, de gólt csak a ha-
zaiak szereztek, így megérdemelt kétgólos győzelmet arattak a 
helyzeteit elpuskázó vendégekkel szemben.  

Fülöp Zoltán

Az UFO szövetség elnökétől a napok-
ban vehettem át azt az elismerő oklevelet 
és jubileumi serleget a gyomaendrődi Ga-
laktika Baráti Kör részére, amelyet a nem-
zetközi és hazai exopolitikai kutatásban, 
az ufók és a parajelenségek feltárásában, 
azok objektív megismerésében, népsze-
rűsítésében, az elmúlt 25 évben kifejtett 
kiemelkedő tevékenységéért nívódíj elis-
merésében részesített.

 
- Feleségeddel kettesben éltek itt, de úgy 

tudom népes, család vesz körül, gyermekek, 

unokák, mit lehet tudni róluk?
Három lányom van, így a feleségemmel 

együtt tényleg hölgykoszorú vesz körül.
Edit, a legidősebb, ő Budapesten él, az 

ELTE-n (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 
végzett, könyvtár, művelődés a szakterü-
lete, három diplomája van, a tudományok 
doktora.

Tünde az Operaház tagja, operaéne-
kes, operettet is énekel. A Magyar Köztár-
saság Liszt-díjas és Érdemes Művésze. A 
gyomaendrődi hírességek könyvben is sze-
repel.

Lilla, a legfi atalabb, rajztanár, grafi kus, 
Szegeden él.

Két unokám van, egy leány, Sára 18 éves 
és egy fi ú, Levente, ő 11 éves. Sárát szin-
te mi neveltük, hogy Tünde az operaházi 
munkáját zökkenőmentesen folytathassa. 
Ma is szívesen jön vissza Gyomaendrődre 
feltöltődni. Büszke vagyok gyermekeimre, 
családomra, szeretem őket.

Aktívan eltöltött kellemes nyugdíjas éve-
ket kívánunk.

Dr. Varju László



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Kedves Olvasó!
Vaszkó Irénke 

néni, az Endrődi 
Tájház létrehozó-
ja egész életében 
azon fáradozott, 
hogy megmentse 
Endrőd néprajzi 
értékeit, vallásos 
hagyományát, a 
magyar nemzet kul-
turális örökségét. 
Gyűjtésében hang-
súlyos részt foglal-
nak el a népi val-
lási hagyományok. 
Gyermekként már 
sokat hallott édes-
apjától az endrődi 
búcsújárásról. Az 
alább közölt inter-
júrészlet 2015. október 19-én készült, melyben Irénke néni 
felidézte az édesapjától hallott búcsújárási szokásokat, éne-
keket.

„Édesapám endrődi volt. Az endrődi jó hangú, énekes, 
dalos nép volt. Az egész falu járt a templomba, nagyon ke-
vés akadt, aki nem. Nemcsak templomba jártak és misére, 
hanem búcsúkra is. A legközelebbi búcsú Erdély irányába 
volt, ezért erre a búcsúra az endrődiek mindig nagy szám-
mal, szépen előkészítve mentek. 100 km távolságra van 
Lippa mellett, a rohanó Marosnak a partján Radna, amit 
Máriaradnának neveztek, és az endrődieknek szinte ottho-
na volt. Amikor a betakarítás megtörtént, mentek a búcsú-
ra. A búcsú nemcsak olyan volt, mint ma, hogy felülünk az 
autóbuszra és ott vagyunk, aztán hallgatunk egy misét és 
hazajövünk. A búcsú ünnep volt, a búcsúnak külön énekei 
is voltak. 

Általában gyalogosan mentek a búcsúra. A gyaloglás bi-
zony nem volt könnyű dolog, azt be kellett osztani. Volt olyan 
fiatalabb csoport, aki egyszer aludt meg Békéscsabán- vagy 
valahol -és úgy értek oda búcsúra. Aki sokat ment édes-
apámmal a búcsúra, úgy hívták, hogy Smíri Elekné Gellai 
Etel. Smíri Elek Nagyváradon, a káptalannak volt a kertésze, 
de Trianonkor felmondtak neki, mert Trianonkor elvesztettük 
Erdélyt és azt a részt, ahol a búcsús területek voltak. 

A búcsúnak szabályos előkészítése volt. Volt egy bú-
csúsgazda, akit már megválasztottak, aki az utakat megnéz-
te, hol tudnak pihenni, hol tudnak inni, hol tudnak aludni és 
ez már megszokott volt, mert minden évben mentek kétszer 
Radnára. De az őszi volt a valódi, mert akkor van a radnai 
templomnak a búcsúja. 

1920 után megritkult, azután pedig megtiltották a búcsú-
ra menést. Azokkal, akikkel én beszéltem, tudták a falukat, 
ahol keresztülmentek, azt, hogy melyik faluban álltak meg 
és hogyan indultak az endrődi templomból. 

Induláskor az endrődi templomban áldást kértek a bú-

csúra, a jó Isten 
segítségét a hosz-
szú útra, majd gyö-
nyörűen felsorakoz-
tak. A búcsúsgazda 
ment elöl. Nem volt 
még akkor a temp-
lom előtt köves út, 
nem kellett az au-
tóktól félni. A bú-
csúsgazdának volt 
egy botja, ami szé-
pen ki volt faragva. 
Felül egy kereszt 
volt. Már nem em-
lékszem pontosan, 
- ahogy mondta 
édesapám-, mint-
ha alul meg levelek 
lettek volna. Talán 
14 levél, az is jel-

képezte a keresztutat. A búcsúsgazdának mindenki szót fo-
gadott. Előzőleg be kellett iratkozni és megmondták, hogy 
mit hozzon magával. Egy kényelmes cipőt, kendőt, meg hát 
melegebb ruhát vagy ami akkor létezett. Ha többen men-
tek, akkor két szekér vitte a csomagokat. Amikor a templom 
előtt felsorakoztak Endrődön, elöl ment a kereszt, azt vitte a 
búcsúsgazda, utána jöttek a férfiak. A férfiak után jöttek a lá-
nyok. Mindenkinek kitaposott strapacipője volt, mert bizony 
hosszú út volt ez. 

Ezzel az énekkel indultak el:

„Máriát dicsérni, hívek jöjjetek,
mert Ő fogja érettünk fiát kérni értetek.
Üdvözlégy Mária, áldja minden szív,
áldott légy Mária, áldjon minden szív!
Üdvözlégy Mária, áldjon minden szív,
áldott légy Mária, nyelv mondja és szív.”  

A búcsúsok így mentek a Kondorosi úton, ahol bal oldalt 
volt egy nagyon szép kálvária. Természetesen ott, a kereszt-
re feszített Krisztus előtt megálltak, körülvették a bekerített  
keresztet és elénekelték az A keresztfához megyek kezde-
tű éneket. Azután sorakoztak és szép, szabályos sorokban 
mentek tovább. Amikor az énekből már kifáradtak, akkor el-
mondták a Fájdalmas Rózsafüzért. Ez azt jelentette, hogy az 
Üdvözlégy Mária, gyümölcse Jézus sora után odamondtak 
egy titkot: aki érettünk vérrel verejtékezett. A másik tized-
nél egy másik titkot mondtak: akit érettünk megostoroztak. A 
harmadik tized alatt: akit érettünk tövissel koronáztak. Köz-
ben mondták tovább az üdvözlégyet. A negyediknél: aki a 
nehéz keresztet hordozza érettünk és az ötödik titoknál: akit 
érettünk keresztre feszítettek. Itt egy szünetet tartottak és 
néhány perc elmélkedés következett a keresztre feszítésről. 
A rózsafüzér tartott egy óra hosszáig, azután a búcsúsgazda 
feltartotta a botját és azt mondta: pihenjünk!”

Folytatás a decemberi számban!
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

Egy gyomai gazdaember feljegyzései II.

Szülésnek segitségéről
Egy garast nyomó rozs virágot akár csak megrágván a 

szülő asszony egye meg, akár porrá törvén vegye be vizbe, 
inditja a szülést. Szülés után ha a gyermek mása ki nem tisz-
tul; A fekete báránynak szőrét le metélvén főzd meg édes tej-
be, kösd hasára, vagy serpenyőbe tüzet tévén vess arra azon 
szőrből, szagolja a beteg annak füstjit.

Vér fojásról
Az aszu cserfa levelit vesd eleven szénre, ágyéka táját 

azzal füstöld, vagy kövér porcsinfü vizet gyakran igya, - Külső 
képen igy segéljed magadat, cserfa és csalán leveleiből, s 
úti fűből csinálj meleg fördőt, s abban ülj egy ideig, Vagy a 
tüzes aczélt süsd édes tejbe, azt igyad, vagy a csalán leve-
leit erőssen főzd meg borba kösd be, jó melegen két ágyé-
kát, lábait is mosogassa csalánból főt vizzel. - gyomor rágás 
idejin tök magból uti fü vizzel készitett tejet igyál. - Itala légyen 
szomjuság ellen. Tüzes vasat néhányszor süsd bele savóba, 
vagy korpa cziberébe, s azt igya. -

Vérhányásról vagy vérköpésről
A tört gyömbért és kevés mézet ecztebe kevervén a 

mennyi egy dióhajba fér, add innya, vagy a földi epe füvet 
vizbe megfőzvén arról igyék. - Vagy a kakuk füvet mézbe és 
eczetbe főzd meg, kevessenként vedd be. ; ugyan ezen fű-
nek borban főtt itala asszonyok nyavajáit orvosolja.

Vizelet bontakozásáról
Ha gönyecséges (!) a vizelet, eledelben egy mogyoró-

nyi terpentint gyakorta tészel s vedd be, jól tisztit, a juhtej 
vagy annak savó itala, vagy törd össze törd meg a tömjént 
vegyitsed tejbe gyakorta igyad. - 

Vizeleted ha akaratod ellen is fojik, - a fekete retket meg-
törvén ruhán által kifacsart levét igyad vagy a rozs virág is 
használ, hat buzaszem nyomót egy nehány nap bevévén. Vi-
zelésnek fájdalmáról és nehéz volta. - Az apró májva fünek 
megzuzott vagy tört leveleivel akár köttessék akár bedig ita-
lok által is vele, igy szorulásba vizi betegségben e fü használ, 
noha lábainkkal is tapodtatik e hasznos fü.-

Vizelet meginditásáról
A kakukk füre töllts bort és azt igyad. - Vizeletről mely vér-

rel folyik. - A földi bodzának virágját borba megfőzvén ötször 
vagy hatszor arról igyál ez a fövényét is kihajtja.-

 Magról mely a férfi  testében megszorul és mint a fövény 
kinokat szerez: Két vagy három tyuk tojásnak a haját mely-
ből a csirke ki költ, apróra törvén szitáld meg, pálinkába add 
innya, vagy főzd meg a fehér ürmöt fehér borba, kenyér haj 
alatt s azt igyad.- Mag vagy ondó fojásról; Egy latnyi macska 
tövisket főzz meg vizbe és éhomra igyál abból minden nap.-

Torok dagadásról
A fecske fészket s a len magot összetörvén édes tejbe 

főzd meg, tégy sáfránt is hozzá, melegen kösd rá.- Torokfá-
jásról; midőn kezdődik torkod fájása a lábad béli kapczát me-
legen kösd rá, vagy ha sujosabb a fájás, mézet, tojás fehérjét, 
keverd össze bőven pókhálóval ruhára kenvén kösd rá, ez 
a torok gyíkról is használ. Belsőképpen pedig igy orvosoljad 
magadat; egy jó marok korpát, egy kanál bodza virágot felfor-
ralván avval gargarizd. Vagy a timsót vizben elolvasztván av-

val gargarizd. Ha a torok fájás dagadással vagyon akár kivül 
akár belül, a macska tövisnek gyökerét kiásván vagdald ösz-
sze és vizbe meg főzvén melegen kösd a daganatra. Sinlődő 
gyermekeknek hasznos ezen füvet vizben megfőzni és egy 
néhányszor abban föröszteni.-

Torok gyíkról
Fecske fészket fehér liliom gyökerét, fehér mályva tővét, 

fügét, főzd meg erősen, és uj vajjal vagy tyuk tojás hajjal, 
sáfránnyal elegyitve jó melegen ruhára kenvén kösd bé tor-
kát.- Ha szünik a fájdalom és a beteg könnyebben lehel, s 
nyel, főzd össze az izsópot, uti füvet, s árpa kását, ruhán ál-
tal szűrvén mézet is tévén hozzá avval mossa torkát. - Ha a 
nagy hévségben nyelve megszárad, és elfeketedik, laposra 
vékonyan szelj kövér szalonnát és kösd rá.-

Csömör ellen
A fehér üröm kinyomott sürü levét igyad, hideglelés ellen 

e füvet borba megfőzni igen hasznos. Csuklásról; Szünteté-
sére rágj Kemény magot. - , vagy tartóztasd meg egyideig a 
lélekzetedet, azután azt mint meg melegült párát nyeld el. - , 
tégy ugy egy néhányszor s megszünik. - Vagy a tüzes zsará-
tot borral megöntvén és melegen ruhára rakván kösd gyom-
rára. Vagy tarcs egy fő veres hagymát markodba. Vagy kakuk 
füvet köss gyomrodra, vagy arról igyál.

Csont törésnek össze forrasztásáról
Fekete nadály fünek gyökerét, pép formán főzd meg, és 

kösd a törésre.- Vérnek megállitásáról mely a vágás utánna 
sebből folyik; Tiszta ruhát meleg borba mártván, Kösd rá, ha 
szükség megujjitván vagy az egér fark füvet törd össze Ó háj-
jal. Kösd vele a sebet, gyógyitja.

Viszketésről
Káposzta lében főzd meg a tyuk ganét és vereshagymát, 

viszkető tagjaidat mosogasd vele.
Varról, mely az orczán vagy más részen van;
A szurkot bárány faggyuval és viaszt eczetbe tüznél ol-

vaszd össze, kenegesd véle. -
Szömölcsről
Ha jól kiáll lószőrrel, selyem vagy más vékony czérnával 

meg kell kötni a tövén, és minden nap szorongatni mig elesik. 
azután a gyökerét timsóval be kell hinteni. vagy a hajának 
hamuját erős eczettel össze elegyitvén kennyed vele, vagy a 
juh ganéját össze törvén és eczetbe kevervén avval kennyed. 
vagy a mely nyers fa tüzön ég mely vize kiszivárog azzal gya-
korta kennyed vagy timsóval főzd össze vizbe a diófa levelit 
avval mosogasd és ragaszd. - Tagoknak erősitéséről; Kakuk 
füből késziccs fürdőt, abban fürödvén elesett tagjaid erősöd-
nek a gyomrot hasznos e füvel kötözni.

Talpnak fel töréséről;
és fájásáról A Dohány leveleit timsóval együtt borba főzd 

meg és éjjelre közsd be vele,- Tenyérnek vagy talpnak hideg 
miatt lett hasadozásáról; Egy nagy répának vágd ki belső ré-
szét fa olajat bele töltvén és mázos edénybe tévén süsd meg 
a kemenczébe. ezután erős ruha által facsard ki mindenestől 
olajos levét, s avval kenegesd. -

Közreadja:
Cs. Szabó István
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NYUGAT-AFRIKAI IMA 

Örömöm hadd szálljon feléd, Uram, 
mint a madarak röpte. 
Legyen tiéd ez a mai nap: 
minden fényével 
és minden borújával, 
minden bajával 
és minden örömével. 
Te adsz minden napot, Uram: 
Alleluja! 

Bánhegyi Miksa fordítása

DÉL-AFRIKAI IMA 

Úr Jézus, 
Édesanyád zsidó nő volt, 
egy szír asszony és egy római katona 
hitét dicsérted meg, 
a görögöket, kik téged kerestek, 
szívesen fogadtad, 
egy afrikai ember vitte a kereszted, 
segíts, minket, embereket, 
hogy faji megkülönböztetés nélkül 
mindenkit elvezessünk országodba! 
Ámen. 

Bánhegyi Miksa fordítása

HINDU IMA 

Te vagy az anyám, 
Te vagy az apám is; 
Te vagy a rokonom, 
Te vagy a barátom is! 
Te vagy a gazdagságom is! 
Ó, istenek, Istene - 
számomra Te vagy a minden! 
Bánhegyi Miksa fordítása

A SZIÚ INDIÁNOK IMÁJA 

Ó, nagy Szellem, 
akinek hangját hallom a szélben, 
s akinek lehelete életet ad 
az egész világnak, hallgass meg engem! 
Odalépek eléd, 
én, sok gyermeked közül egy. 
Kicsi vagyok és gyönge. 
Szükségem van a te erődre 
és bölcsességedre. 
Engedd, hogy szépségben járjak, 
s hogy szemem mindig meglássa 
a bíborvörös naplementét! 

Imák a világból

Engedd, hogy kezem 
tisztelettel érintse a dolgokat, 
amiket te alkottál, 
hogy fülem meghallja hangodat! 
Ajándékozz meg bölcsességgel, 
hogy amit népemnek tanítottál, 
amit beleírtál minden falevélbe, 
elrejtettél minden sziklába, megismerjem! 
Nem azért keresem az erőt, 
hogy fölébe kerüljek testvéreimnek, 
hanem hogy le tudjam küzdeni 
legnagyobb ellenségemet: önmagamat. 
Tégy készségessé engem, 
hogy tiszta kézzel és nyílt pillantással 
léphessek eléd, hogy lelkem, 
ha életem elveszti színét, 
mint a lemenő Nap, 
szégyenkezés nélkül járulhasson eléd!

Himnusz a Naphoz (Babilon/Akkád)

Mi Urunk, aki eloszlatod a sötétséget
és megvilágosítod az ember arcát,
kegyelmes isten vagy te:
fölegyenesíted a meghajoltat, véded a gyöngét --
a föld fiai mindenütt a te fénylő orcádra tekintenek!
Jöttödkor
egyugyanazon hang mozdul minden élő torkában,
s a fejek is egyféleképpen emelkednek,
amikor első sugárkévéid fölizzanak --
keltedet mindenek örvendezve és ujjongva köszöntik.
Te vagy a távoli egek határán kibomló fény,
te vagy a föld peremén lobogó égi máglya --
ha csak reád pillantunk,
halandó szívünk belereszket!
(Rákos Sándor fordítása)
Imádság (Nepál)

Hol vagy, ó Mindenható,
aki az élet való elve vagy?
Az egész világ csalóka látszat,
eltakar téged, Mindenható!
Ahogy titokzatos módon megadtad nekem
a testi életet, úgy el is veszed majd.
Add, hogy fölismerjem: az igazi, a magas értelem
nem a testemhez van kötve, Mindenható!
Az igazságban benned vagyok s te bennem,
engedj legyőznöm mindent, ami elszakít tőled;
fényed csak akkor ragyogja be bennem
a föld sötétjét, ha akarod, Mindenható!
Nélküled olyan vagyok, mint aki fönnakadt a hurkon:
kérlek hát, ne takard el fenséges arcodat.
Hiszen te vagy a Nap, amely egyedül 

           képes most és mindenkor
virágot fakasztani sorsom földjén, Isten!

ŐSI ÍR ÁLDÁS 

Legyen életutad járható, 
azt kérem számodra. 
Fagyos, dermesztő napokon 
valakitől kapj mindig meleg szavakat. 
Sötét éjszakáidat 
telihold világítsa meg, 
és járható út vezessen mindig házadig, 
s örök hazádig. 

Ha bajban vagy, 
Isten ne aludjon bárkádban soha. 
Oltalmazón borítsa födél tenyerét, 
és útjaid fölfelé vezessenek. 

Az időjárás ne legyen ellenséged, 
hátszéllel járj, 
s a vihar ne sodorjon szakadékba. 
Mire az ördög észbe kap, 
hogy te arra jártál, 
már régen a mennyországban 
legyen otthonod!

ŐSKERESZTÉNY IMA 
AZ EGYHÁZ EGYSÉGÉÉRT 

Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról. 
Szabadíts meg minden bajtól 
és tökéletesítsd a szeretetben. 

Gyűjtsd össze a szél minden irányából, 
és vezesd megszentelve országodba, 
amelyet számára készítettél. 

Mert tiéd a hatalom és a dicsőség 
mindörökké. 
Ámen
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A budapesti Kállai Ferenc Alapítvány, a Gyomaendrődi Kállai 
Ferenc Népfőiskola, valamint a MASZK Országos Színházi Egye-
sület 2015 októberétől 2016 októberéig meghirdette a „Kállai 90” 
emlékévet. Az éves rendezvénysorozathoz csatlakozott Gyomaend-
rőd városa és a Gyomai Szülőföld Baráti Kör, akik szoborállítással 
tisztelegtek a gyomai születésű művész előtt. 

Szeptember 28-án, Budapesten a MÚOSZ székházában sajtótá-
jékoztatót tartott a két Kállai alapítvány, melyen bemutatták az em-
lékév programjait és azt a hármas összefogást, mely a Kállai Ferenc 
végakarata szerint megalakult alapítványok működését és a szülő-
város ünnepi eseményeit tárta a sajtó munkatársai elé. Hegedűs D. 
Géza röviden bemutatta a Kállai Ferenc Alapítványt, ismertette a 
Kállai-hagyaték és a Kállai-év koncepcióját. Kállai Ferenc ezer szál-
lal kötődött szülővárosához, ezért halála után özvegye a városnak 
adományozta a Művész tárgyi emlékeit, illetve jelentős vagyoni 
adományokat is tett. 

Kállai Ferenc haláláig hűséges volt színházához, a régi Nemzeti 
Színházhoz, illetve a Pesti Magyar Színházhoz. Ezért végrendeleté-
ben művésztársai, illetve az előadások létrejöttében nélkülözhetet-
len színházi emberek elismerése céljából alapítvány létrehozásáról 
rendelkezett. 25 millió Ft-os alapítói tőkével megalakult a Kállai 
Ferenc Alapítvány, mely az idén már ötödik alkalommal adta át a 
Kállai Ferenc-életműdíjat. Mara asszony Kállai Ferenc alkotásainak 
a médiumokban való vetítései után befolyó jogdíjakat a MASZK 
Országos Színészegyesületnek adományozta.

Kállai Ferencné 10 millió Ft-os alaptőkével hozta létre 2014 
szeptemberében a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Ala-
pítványt, melynek alapcélkitűzése a magyar nemzet kimagasló kul-
turális értékeihez kapcsolódó települési értékek ápolása, népszerű-
sítése, bemutatása. A város és környéke népességmegtartását segítő, 

Szoboravatással kezdődött a Kállai Ferenc emlékév

Hegedűs D. Géza a szoborral

A gálaműsor szereplői

a vidék hagyományai-
nak megőrzését bizto-
sító termelési kultúra 
felkutatása, terjeszté-
se, védelme.

A létrejött két 
alapítvány, a szülővá-
ros és a Pesti Magyar 
Színház Kállai Ferenc 
90. születésnapját, 
hozzá méltó módon, 
egész éven át, sok 
helyszínen és rendez-
vénnyel szeretné ün-
nepelni. Bemutatni 
pályáját, egyéniségét, 
ezer arcát a fővárosi 
és vidéki színházsze-
rető közönségnek. A 
rendezvénysorozat 
október 2-án Gyoma-
endrődön kezdődött, 
gerincét Keleti Éva fo-
tóművész fotóiból álló vándorkiállítás és a köré szerveződő rendez-
vények adják. A fotók a Művész egész életét végigkísérik. A kiállítás 
eljut a Pesti Magyar Színházba, a Nemzeti Színházba, a Vígszínház-
ba, majd vidéki körútját a békéscsabai Jókai Színházban kezdi.

Hegedűs D. Géza a Kállai Ferenc Alapítvány elnöke avatta fel 
Gyomaendrődön a Művész életnagyságú szobrát. Avató beszédé-
ben elmondta, hogy: „Kállai Ferenc szobra itt, Gyomaendrőd szép 
Szabadság terén, közel enged magához bennünket, mintegy jelez-
vén, hogy én egy vagyok közületek, drága földijeim, gyertek, ülje-
tek ide mellém a padra! Ha helyet foglalunk mellette, bölcs, derűs, 
szemlélődő tekintetét követve, elengedjük magunkat, befogadva a 
körülöttünk zajló életet. Egy percre sem feledjük, hogy ő egy szí-
nészóriás volt, aki a humanitás létformáinak végtelen sok emberi 
karakterét keltette életre, színpadon és a fi lmvásznon, a televízió 
képernyőjén és hangjátékokban. Tudjuk, hogy létünk legszélső-
ségesebb jellemei vagy leghétköznapibb kisemberei Kállai Ferenc 
művészetének köszönhetően váltak ismerőssé, a rólunk szóló em-
beri történetek gazdagságában.”

A szoboravatást követően a Katona József Művelődési Központ-
ban nyílt meg Keleti Éva fotótárlata, közreműködött Szinetár Mik-
lós Kossuth-díjas rendező és Béres Ilona Kossuth-díjas színművész. 
A megnyitó után gálaműsorral emlékeztek a kortársak Kállai Fe-
rencre. Fellépett Hámori Ildikó, Császár Angela, Dániel Vali, Fel-
földi Anikó, Szinetár Miklós és Hegedűs D. Géza.

Szerzők: Pergel Zsuzsa, a Kállai Ferenc Alapítvány titkára és Dr. Szonda 
István, a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola elnöke

Szinetár Miklós megnyitja a kiállítást

Keleti Éva fotóművész
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Szent Gellért napján

Intézményünk névadójának, Szent Gellért püspöknek tiszte-
letére több programon vettünk részt. A 2015. szeptember 28-án 
megrendezett iskolai Szent Gellért-nap nyitányaként az ünnepi 
mise után a 11. A osztályos tanulók műsora következett. Az ünnepi 
megemlékezést követően 11 órától gimnáziumi egységünk egész-
ségnapot szervezett. Forgószínpadszerűen érdekes bemutatókat 
hallhattunk egészséges életmód, doppingolás és káros szenvedélyek 
témában Virág Andrea, Gyuricza Beáta, Gönczfalvi Balázs, Csatári 
Bence 13. A osztályos tanulók, valamint Czeglédi Laura és Soczó 
Beatrix 12. B osztályos tanulók előadásában. Az összenyitható te-
remben ezalatt kreatív kézműves tevékenység folyt néhány lelkes 
13. A osztályos tanuló közreműködésével, irányításával. Természe-
tesen a sportesemények sem maradhattak el. A nevezett csapatok 
izgalmas sportvetélkedőn mérhették össze ügyességüket, jutalmul 
100%-os almalevet vehettek át, valamint a legjobbak gyümölcsko-
sarat kaptak. Izgalmas, jó hangulatú délelőtt volt, köszönjük a szer-
vezőknek.

2015. szeptember 26-án iskolánkból Ungvölgyi Péter 12. B osz-
tályos és Mészáros Gábor 10. A osztályos tanulók vettek részt a Sze-
ged- Alsóvároson megrendezett Szent Gellért-napon. A találkozó 
mottója: “Ki vagyok Én?” A program reggeli imával, elmélkedéssel 
kezdődött, majd a délelőtt folyamán előadások voltak. Az előadá-
sok után kiscsoportokban, játékos feladatok keretében dolgozták 
fel, beszélték meg az elhangzottakat. Délután forgószínpadszerűen 
vicces játékokra került sor, amit az egész fi atalság nagyon élvezett. 
A nap közös szentmisével zárult. Diákjaink számára nagyszerű volt 
ez a nap, új barátokat szereztek és lélekben feltöltődve értek haza.

Ezúton köszönik a támogatást a Szeged-Csanádi Egyházmegyé-
nek, az Endrődi, a Gyomai, a Hunyai és a Mezőtúri plébániáknak, 
valamint a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégiumnak.   

Kirándulásaink 

A gimnáziumunk diákjai az idei 
tanévben már 3 alkalommal vehet-
tek részt kirándulásokon. 

Először a 11/A osztály csapata 
kerekedett fel szeptemberben, hogy 
megismerje a napsütötte Szeged ér-
tékeit. A reggeli hűvösebb idő után 
már szép napsütéses időben csodál-
hatták meg a Dóm felújított épüle-
tét és az egyetem közelében találha-
tó sétálóutcát, ahol helyi fi atalokkal 
egy kis utcazenélésre is kedvük tá-
madt. Ezután a városközpontot el-
hagyva a vadaspark lakóival ismer-
kedtek meg, itt több kedvencre is 
bukkantak. Nagy sikert arattak a 
kiépített medencében úszkáló bébi 

Gimnáziumunk hírei

fókák, valamint a közelben tanyázó szurikáták is. Este élményekkel 
gazdagon tértek haza.

A következő alkalommal az iskola utazás-turizmus fakultáció-
jára járó diákjaink ismerkedhettek meg Szarvas városával és turisz-
tikai nevezetességeivel tanáraik, Bernáthné Butsi Erika és Lakatos 
Tibor kíséretében. Megtekintették az Árpád Szállót, ellátogattak a 
Tessedik Sámuel Múzeumba, a Körös-Maros Nemzeti Park részét 
képező állatparkba, az Arborétumba, végezetül megnézték a Mini 
Magyarországot, hazánk nevezetességeit miniatűr makettek formá-
jában. A hazautazás előtt pihenésképpen betértek egy cukrászdába, 
ahol mindenki evett egy szelet süteményt.

Legutóbb pedig a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumba látogat-
tak el iskolánk kis és nagy diákjai. Élménybeszámolójukat a követ-
kező havi újságban olvashatják.

A „Fecskék hava”
Kilencedikeseink életében meghatározó időszak a szeptember 

és október, ekkor kerül sor az avatásukra. Ebben a tanévben a kol-
légiumi Fecskeavató nap zajlott le elsőként. A felsőbb éves diákok 
előzetesen feladatot adtak a kilencedikesek részére, akik ennek 
megfelelően öltöztek fel, majd rímes versikékkel köszöntötték a 
„nagyokat”. Következett a lekváros kenyér evés, a lufi  borotválás, 
végül esküt tettek, így valódi „kolisokká” váltak. A kollégiumi ne-
velők ezután süteménnyel, sós falatkákkal vendégelték meg a fecs-
kéket és avatóikat, majd egy kellemes beszélgetéssel zárták a napot. 
Kollégista tanulóink a többi kilencedikes tanulóval együtt az ok-
tóber 19-22. közötti „Fecskehét” program keretében válnak igazi 
„szentgellértesekké”. 

BETHLEN NAPOK GYOMAENDRŐDÖN

Október 23-25. között „Bethlen Nagyenyeden és Gyo-
maendrődön” címmel programsorozat zajlott városunkban. 
Nagyenyedről, a Bethlen Kollégiumból érkeztek a diákok és 
kísérő tanáraik, hogy részt vegyenek a háromnapos rendezvé-
nyen. 24-én, szombaton 10 órától a Körös Látogató Központ-
ban megvalósult konferencián, bemutatkozott a nagyenyedi 
Bethlen Kollégium és a gyomaendrődi Bethlen Szakképző 
Intézmény. 14 órától a Katona József Művelődési Központ-
ban kulturális műsorok voltak, melyben a nagyenyedi kol-
légium néptánccsoportja és a gyomaendrődi Körösmenti 
Néptáncegyüttes lépett fel. Vasárnap a program keretében 
megkoszorúzták Bethlen Gábor szobrát, ahol Szőcs Ildikó, a 
nagyenyedi Bethlen Kollégum igazgatója méltatta a két in-
tézmény példás kapcsolatát. 

Szőcs Ildikó igazgató és Kónya Tibor iskolalelkész megkoszorúzta a Bethlen 
Iskola udvarán lévő Bethlen szobrot
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A Sári Villa rejtélye 

Hirtelen tél lett. 
A Balaton is befagyott.
Balatonalmádiban a Sári Villa a Balaton északkeleti 

öble közelében állt magában, körötte mindent hó borí-
tott…

Télen nem lakta senki, kihalt volt, bár egy idős gond-
nokféle rendszeresen járt a villába, temperálni a ház falait, 
hogy ne fagyjon meg semmi.

Olyan állagmegóvásféle volt a munkája.
Egyik délután – korán sötétedett – zörgettek a nagy 

tölgyfa ajtón, András, a mindenes megrezzent…
- Ki lehet az ilyenkor, itt ahol a madár sem jár télen? 

– gondolta, s nehézkesen egy gyertyát gyújtott és lesánti-
kált a lépcsőn.

Az ajtót kitárta, a szél egy hógörgeteget kapott épp fel 
és sodorta maga előtt, kegyetlen hideg volt, két gyermek 
állt a kapuban, félig agyonfagyva.

- Hát Ti, hogy kerültök ide? – kérdezte András.
- Mi az osztályunkkal kirándulni jöttünk és eltévedtünk-

vacogták-, nem találjuk a szálláshelyünk felé vezető utat, 
és félünk, hogy ránk esteledik, akkor láttuk meg ezt a villát, 
hát bezörgettünk…

- Jól tettétek, gyertek gyorsan be – mondta a gond-
nok – majd törölközőket, takarókat hozott, és felszólította 
a gyerekeket, hogy jól törölközzenek meg, dörzsöljék át 
a testüket, hogy a vérkeringésüket serkentsék, majd bur-
kolózzanak be a takarókba. Sietve eltűnt a konyhában, 
hogy teát főzzön.

Mikor a forró teával visszatért, a két gyermek összebúj-
va már aludt…

Gondolta, szegények, milyen elgyötört állapotba kerül-
tek, még jó, hogy megtalálták ezt a villát, no és ő is pont 
most volt itt, milyen szerencse…

Hozott még pokrócokat, jól betakarta őket és egy 
gyertyát az asztalon hagyott a finom citromos teával meg 
sajtos keksszel, hogy ha felébrednek, tudjanak enni-inni és 
ne ijedjenek meg, hogy hol vannak…

Írt egy cédulát, hogy elment haza, s kora reggel visz-
szajön.

Almádiban lakott a feleségével. Azt tervezte, hogy reg-
gel visszajön, s hoz ennivalót a gyerekeknek… Mikor be-
zárta az ajtót és távolodott a villától, Julcsi felébredt és 
ébresztgetni kezdte Zolit is.

Zoli álmosan átfázva motyogott valamit, hogy hagyja 
aludni…

Julcsi kimászott a sok takaró alól és kíváncsian nézett 
körül a villában. Végigjárta a szobákat, megnézte a hallt 
és próbált villanyt gyújtani, de áramtalanítva volt az egész 
ház. Egy másik vastag gyertyát talált, amit az égőről meg-
gyújtott, s azzal indult felfedező körútra.

A szél süvített kinn, különös hangokat adva elég félel-
metesnek tűnt.

A gyerekek nyolcadikosok voltak, a fővárosból jöttek 
osztálykirándulásra a téli szünetben, csak valahogy elsza-
kadtak a csoportjuktól. Telefont próbált keresni a lány, 
hogy értesítse az osztályfőnökét, ne rémüljenek meg az 
eltűnésük miatt, de nem talált. Elgondolkodott, hogyan 
szoktak itt a külvilággal érintkezni az emberek? A mobil-
telefonja lemerült, a töltőjét a szállásukon hagyta, Zolinál 
pedig nem volt. Reggelig valahogy csak kibírják – gondol-
ta –, s csendben visszament a fiúhoz, aki már kereste, hogy 
merre jár…

Elmondta neki, hogy a gondnok egy cédulát hagyott, 
és kekszet, teát, gyertyát, itt kihúzzák reggelig és majd reg-
gel értesítik az osztályfőnököt, hogy nem vesztek el, most 

már nem tudnak semmit sem tenni.
Zoli egyetértett, megpróbálták a fekhelyüket elkészíte-

ni és nyugovóra térni.
Mikor elcsendesedett minden, különös hangokat hal-

lottak…
A szél ijesztően fújt, süvített, de ezek a hangok nem kí-

vülről jöttek…
Lélegzet visszafojtva várakoztak, füleltek, próbálták ki-

találni, hogy mi lehet az és honnan hallják… Néha elcsen-
desült, majd ismét valami mondókafélét hallottak, később 
meg mintha énekelt volna…

- No, ennek utána járunk!- szólt bátran Zoli, és az égő 
gyertyával a kezében elindult a lépcsőn lefelé, ahonnan 
a hangok jöttek…

- Várj meg, ne hagyj itt egyedül – kiáltott Julcsi én is 
megyek veled…

Szorosan egymást követve lépkedtek a lépcsőn az égő 
gyertya lángja árny és fényjátékot hagyott a falon, az ő 
árnyékuk megnyúlt és ezen nevettek…

- Olyan, mint az elvarázsolt kastélyban – mondta Zoli.
- Ja, de azért kicsit félelmetes – válaszolt Julcsi.
Megálltak, síri csend volt, nem tudták merre induljanak, 

majd a szuterén felől ismét hallottak valamit, de most in-
kább egy női éneklésnek tűnt…

A hang irányába mentek, közben nagy robajjal a szél 
feltépte az egyik ablakot, az kivágódott és hódarát hor-
dott be a szél a padlóra…

Felsikoltottak, mert nagyon váratlanul érte őket, vissza-
mentek a lépcsőn felfelé, hogy bereteszeljék az ablakot.

Újra elindultak és láss csodát, egy aranyhajú lány alak-
ja lebegett a lépcső felett…

Döbbenten álltak, mozdulatlanságba merevedve, 
mire Julcsi megszólította:

- Ki vagy Te?
- Ééén? – én Tündér Tünde vagyok, a társaimmal itt 

játszottunk, de én elálmosodtam és lepihentem, mire fel-
ébredtem nem találtam őket… Énekelni kezdtem, hogy 
meghallják a tündér dalt, amivel egymást szoktuk hívni…
És Ti, kik vagytok? – kérdezte csengő hangon nevetve, 
nem tűnt sem izgatottnak, sem aggódónak…

A gyerekek rendre elmesélték a történetüket, mire a jó 
tündér megígérte, hogy minden rendben lesz…

Azzal huss, kilebegett a szuterénból és eltűnt…
A két gyerek álmélkodva nézett utána, Zoli megszólalt:
- Csípjél meg! Ez velünk történik? Nem értem…
Tündér Tünde megkereste a gyerekek szálláshelyét, ott 

az osztályfőnöknőt és elmondta neki, hogy a gyerekek jól 
vannak, s minden rendben van velük, reggel találkozhat-
nak. 

A tanárnő hálásan köszönte meg a tündérnek, aki is-
mét köddé vált…

Lassan, kevés alvással reggel lett, elgyötörten itták 
meg a jéghideg teát, ettek pár szem kekszet is és várták a 
gondnokot, hogy értük jöjjön…

András meg is érkezett, bőséges reggelit hozva.
Kérdezte, hogy telt az éjszakájuk.
Ők elmesélték a tündérrel való találkozásukat, a rémisz-

tő hangokat, a vihar játékát az ablakkal, csak úgy dűlt be-
lőlük a szó.

A gondnok álmélkodva hallgatta, s kérte, hogy mutas-
sák meg, hol találkoztak vele. Ők elindultak a lépcsőn, de 
mire odaértek nyoma sem volt egyetlen tündérnek sem.

- Itt nem volt senki – válaszolt csendben András.
- De itt volt, mindketten láttuk, sőt beszéltünk is vele…
- Az lehetetlen, hacsak nem álmodtátok az egészet… 

Az embert a képzelete, fantáziája sokszor megcsalja…
Másnap két tanár jött a gyerekekért, megnyugtatták 

a többieket is, el sem tudták képzelni, honnan tudhattak 
róluk, hogy a Sári Villában éjszakáztak, mikor a gondnok 
mosolyogva nézett rájuk…

- Most már mindent értek – mondta Zoli.- Az András ér-
tesítette őket, mikor hazament, hát persze, ez a huszon-
egyedik század…

Így ért véget a Sári Villában a gyerekek rejtélyes, izgal-
mas kalandja…

Benke Mária
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Ízes Ízek

November
Zöldségpörkölt

Kolozsvári szalonnából kiolvasztjuk a zsírt, amin hagymát pirítunk. Kockára 
vágott sárgarépát, fehérrépát, karalábét, zellert és apróra vágott gombát adunk 
hozzá. Saját levükben födő alatt pároljuk. Ha már megpuhultak, a tálalás előtt 
felvert tojást öntünk hozzá és addig hagyjuk a tűzön, amíg a tojás lágyan meg 
nem köt. Főtt burgonyával 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

Ez az 

Ön 

hirdetésének 

a helye!



VÁROSUNK2015. november 17

Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá-
járultak!

BELA JÓZSEF gyomaendrődi lakos, 
életének 96-dik évében, 2015. október 
1-jén, visszaadta lelkét teremtőjének. Gyá-
szolják a családtagjai, a rokonok és ismerő-
sök. Isten őrködjön pihenése felett.

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk megköszönni mindazoknak 

a részvételét, akik 2015. szeptember 15-én 
végső búcsút vettek és velünk együtt elkí-
sérték utolsó útjára Kovács Lászlót.

A gyászoló család

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

(Juhász Gyula)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

Fényképalbum

A képen balról jobbra, első sor: Kun Margit, Gyarmati Györgyné 
tanárnő, Herda Magdolna, Papp Rózsika, Ronyecz Pálné osztályfőnök, 
Puskás Alice, Gyebnár Ilona

Középső sor: Hunya Zsuzsanna, Majoros Katalin, Weidmann Mária, 

Jenei Judit, Iványi László, Nagy Ferenc
Harmadik sor: Juhász Lajos, Szűcs Tibor, Gyökös Gabriella, Farkas 

Zoltán, Vincze Erzsébet, Katona Erzsébet, Bácsi Ildikó, Hunya Anikó, 
Szurovecz Béla

Temetőkert…
Halottaink sírhantjára,
virágot viszünk ki máma’
Imát mondunk a lelkükért,
békéjüket leljék e ként…
Elmélázom a sír felett,
emlékek rohannak meg.
Az életük előttem lepereg,
Őket az Isten áldja meg.
Gondolkodom, elmélkedem,
emlékeimben arcvonásaikat keresem…
Milyen volt, amíg itt voltak?
Csend van, mindenütt holtak…
Békességgel a lelkemben,
nyugalommal a szívemben
rendezgetem virágimat
elmondom az imáimat.
Meggyújtom a gyertyát értük.
Imáinkban Istent kértük,
elmentek, békében nyugosznak,
a mennyek országában találkoznak.
Szülők, házaspárok, gyermekek
a fényben egymásra leljenek!
Felettünk is múlik az Élet,
hálát adunk érte a Mindenségnek…
Egyszer földi utunk véget ér,
az utánunk jövők imája elkísér…

Vecsés, 2014. október 31.
Benke Mária

Október 3-án 
negyvenéves érettségi 
találkozóra gyűltek 
össze az 1975-ben 
érettségizett egykori 
4. a osztály tanulói.

A volt tanter-
münkben elfoglaltuk 
a helyünket, és „osz-
tályfőnöki órával” 
kezdtük a találkozót. 
Megemlékeztünk el-
hunyt tanárainkról, 
osztálytársainkról. 
Ezután mindenki 
beszámolt az elmúlt 
évek történéseiről, 
majd a Körös étte-
remben vacsorával 
fejeződött be a jól 
sikerült találkozó. 
Egykor 36-an érett-
ségiztünk, és húszan 
jöttünk el a találko-
zóra.

Iványi László 

Negyvenéves érettségi találkozó
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Őszi hét

Október 2. hetében az alsó tagozaton őszi hetet tartot-
tunk. Ezt megelőzően a gyerekek gyűjtőmunkát végeztek. 
Őszi terméseket, gyümölcsöket, faleveleket gyűjtöttek. Az 
első napon gesztenyével dobtak célba a tanulók. Hatalmas 
lelkesedéssel próbáltak a kosárba célozni. Kedden kerékpá-
ros ügyességi versenyt rendeztünk. Izgalmas akadálypályán 
kellett végighaladni a vállalkozó szellemű kisdiákoknak. A 
következő napon diót törtünk, csütörtökön pedig különféle 
magvakból őszi tájképet készítettünk. A legszebb munkákból 
kiállítást rendeztünk az iskola aulájában. A hét lezárásaként 
gyümölcssalátát készítettünk őszi gyümölcsökből. Élmények-
ben gazdag hetet tudhattunk magunk mögött, ahol minden-
ki remekül érezte magát. 

Oroszlán a könyvtárban

A Határ Győző 
Városi Könyvtár Őszi 
Könyvtári Napok ren-
dezvénysorozatának 
programjain vettünk 
részt tanulóinkkal ok-
tóber második heté-
ben. A záró esemény 
a Könyves Vasárnap 
címet kapta, ahol isko-
lánk negyedikes diák-
jai Michelle Knudsen 
Oroszlán a könyvtár-
ban című meséjét ad-
ták elő dramatikus for-
mában. 

Mészárosné Kiss 
Katalin

osztályfőnök

Hulladékgazdálkodási hét

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium általános iskolájában 2015. október 12-16-ig hulla-
dékgazdálkodási hetet tartottunk. A hét folyamán előzetesen 
gyűjtött hulladékokból, újságokból, műanyag kupakokból 
készítettünk az alsó tagozatos diákokkal különböző játéko-
kat, tárgyakat, képeket. A szelektív hulladékgyűjtésről egy 
kisfi lmet tekintettünk meg az iskola aulájában, amellyel kap-
csolatban feladatokat oldottak meg a gyerekek. Október 16-
án az alsós és felsős diákok hulladékgyűjtésen vettek részt. Az 
iskola parkolójában kettő hatalmas konténerbe újságpapírt 
és kartonpapírt gyűjtöttek a gyerekek a szülők aktív közre-
működésével. A befolyt összeget az osztályok között osztjuk 
szét.

Ezúton is köszönjük a kedves szülők támogatását!

Kerekiné Kovács Klára
tanító

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium hírei

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium álta-
lános iskolai telephelyén rendhagyó történelemóra keretében emlékeztünk 

meg az 1849. október 6-ai eseményekről. 

2015. 09. 30-án tartottuk meg a “Szülők Akadémiája” első előadását “Az 
internet veszélyei”címmel. Az előadó Melis Marcell tanár úr volt. Köszönjük 

a kedves szülőknek az érdeklődést és a részvételt!
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Iskolabál... avagy boszorkányszombat

Igazán sikeres rekordot állítottak fel azok, akik úgy döntöt-
tek elfogadják a meghívást, és részt vesznek a gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskola szombat esti vacsoráján. A rekord 
nemcsak a létszámban mutatkozott meg, a hangulatot segí-
tette a jó zene, valamint a táncos lábú vendégsereg. Együtt 
táncoltak gyerekek, szülők és pedagógusok. Sokaknak ked-
vezett a szerencse, értékes tombolatárgyakkal térhettek haza.

Az iskola vezetősége köszönetét fejezi ki a Szülői Munka-
közösség tagjainak, akik munkájukkal, tombolatárgyak ado-
mányozásával segítették a vacsora megrendezését. 

Köszönjük szülőknek és pedagógusoknak és minden ked-
ves vendégünknek, hogy jelenlétével megtisztelt bennünket 
és hozzájárult a bál sikerességéhez.

A bevételt a Hősök úti iskola játszótéri eszközeinek fejlesz-
tésére kívánjuk fordítani.

Méhecskeavató

Ebben az évben is megünnepeltük az alsós osztályok fel-
kerülését a Fő úti iskolába. Az elsős fecskékből 5. osztályra mé-
hecskék lettek, akik különböző tréfás feladatok megoldásával 
bizonyították alkalmasságukat a felsős névre. Sorversenyek, 
totó kitöltése és a fogadalom elmondása után nyolcadikos ta-
nulóink egy jelvényt tűztek fel a méhecskéknek a próba telje-
sítéséért. A nagyok és kicsik mindnyájan jól érezték magukat 
ebben a vidám órában.

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Kisfecskéink avatása

Hagyományainkhoz híven egy szép őszi péntek délután eb-
ben a tanévben is felavattuk az első osztályosainkat, a kisfecské-
inket. A fecskeavatót összekapcsoltuk a gyümölcsnappal, amely 
most az alma jegyében telt. Minden osztály lelkesen készült erre 
a délutánra, de főleg a negyedikesek és az elsősök. Az elsősök 
játékos, dalos bemutatkozását énekes, táncos vigadalom követ-
te. A hangulat fokozásában a negyedikeseknek, Adrika néninek 
és Gyula bácsinak jutott a főszerep. A hozzánk ismét ellátogató 
óvodások is nagyon jól érezték magukat. Természetesen az aján-
dékozás sem maradhatott el. Az elsősök fecskés nyakláncot, az 
ovisok alma síkbábot kaptak. A felfokozott hangulatú délutánt 
mindenki a saját osztályában gyümölcs- és süteményevéssel 
zárta.

Nemzeti ünnepünk: október 23.

 A Szabadság téren került megrendezésre a 2015. október 
23-i városi megemlékezés. Toldi Balázs polgármester köszöntő 
szavai után Dankó Béla országgyűlési képviselő mondott ünnepi 
beszédet, majd a Kis Bálint Általános Iskola irodalmi színpada és 
felsős énekkara adott ünnepi műsort. A színvonalas megemléke-
zés koszorúzással zárult.



VÁROSUNK 2015.  november20

VÁROSUNK, Gyomaendrőd * Megjelenik havonta * Kiadja az Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapítvány 5502 Gyomaendrőd, Fő út 1. 
Tel., Fax: (66) 283-940 * Felelős: Szabó Zoltánné * Főszerkesztő: Hegedűs Bence * Szerkesztőség címe: 5555 Hunya, Kossuth u. 1. Tel.  (06 30) 4798-311 

varosunk@gmail.com * Alapítók: †Vaszkó András,  †Császár Ferenc, Iványi László * Szerkesztők:  Cs. Szabó István, 
Czank Gábor, Gellai József, Fülöp Zoltán, Hunya Jolán, Polányi Éva, Seidl Ambrus, Soczó Géza, Dr. Szonda István, Dr. Varju László, Várfi  András * 

Műszaki szerkesztő: Iványi László * Lapzárta minden hónap 20. napján * Megjelenik minden hónap első hétvégéjén, Interneten a hónap 15. napján *
* MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM: Nytsz.: B/PHF/1495/BÉ/1995. * HU ISSN 1586-3689  * készült: (70) 566-39-88 *

http://www.varosunkujsag.hu * E-mail:  varosunk@gmail.com   szerkesztoseg@varosunkujsag.hu   

Kedves vásárlóim!
Őszi ajánlataim:

• Kandallók, szeneskályhák, kályhacsövek
• Zománcozott üstök, üstházak, szeneskan-

nák-begyújtó kockák
• Őszi virághagymák: tulipán, crocus, stb.
• Műanyag hordók - savanyító edények - 

üveg ballonok
• Műtrágyák, virágtápok, virágföldek
• Ásók, lapátok, kéziszerszámok, talicskák
• Munkaruhák, védőcipők, gumicsizmák, 

védőkesztyűk
• Szegek, csavarok, kerítésdrótok
• Festékáruk, hígítók, ecsetek, festőhengerek
• Zsákos csemperagasztók, glettelők, 

vakolóanyagok
• Kutya, macskaeledelek, kiegészítők
• Szőnyegek, összekötők, fürdőszobasző-

nyegek, viaszosvásznak
• Alu létrák, ruhaszárítók, vasalóállványok, stb.

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 

Ünnepi megemlékezés városunkban október 23-án

Ladányi Gábor, Vitéz Váry József és Gschwindt Mihály Dankó Béla ünnepi szónok

Toldi Balázs köszöntője Ünneplő gyermekek


