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Kedves Olvasók!
Októberi 23. az 1956. október 23-án kitört 

forradalom és szabadságharc emléknapja. Er-
ről a jeles eseményről minden évben megem-
lékezünk különböző írások formájában. Az idei 
évben a helyi hősökre helyezzük a hangsúlyt, 
hisz az országos események kölcsönhatásban 
álltak városokban és községekben lezajlott tör-
ténésekkel. Ebből az indíttatásból felkerestem 
Vaszkó Irén nyugalmazott tanárnőt, az endrődi 
események egyetlen ma is élő, aktív tagját, és 
megkértem, hogy mesélje el az eseményeket 
úgy, ahogy ő látta. Alább közlöm a vele készült 
interjút.

A forradalom híre lassan ért ide. Az embe-
rek dolgoztak, a rádiókat kevesen hallgatták. 
Egy-két ember megtudta, vagy esetleg jött 
valami vonattal - nem volt nagy vonatközle-
kedés -, és akkor úgy szájról szájra ment. Én 
a pályán voltam a gyerekekkel, és azt se tud-
tam, hogy a forradalom kitört. Egyszer csak 
Fülöp Imre egy cédulát küldött: „Vaszkó! Kitört 
a forradalom!” De én ezt nem hittem el. „Kö-
szönöm kisfi am, mondd meg Imre bácsinak 
hogy nagyon örült Irénke néni!”

Hát én tartottam tovább, fél kettőig volt 
az órám. És akkor a cuccot vittük befele, és lát-
tam, hogy erre is szaladnak, arra ott katonák 
jönnek.  Néztem - igaza lehet Fülöp Imrének. 
Egyenesen a tornaterembe mentünk, vittük 
a felszerelést. Fülöp ott volt és azt mondja: 
„Vaszkó, mit szólsz hozzá, hát ez borzalom! Mi 
lesz most?” Hát mondom: „Ha kitört a forrada-
lom és a jobboldal törte ki, akkor Imre, nekünk 
jó lesz! De ha nem, akkor mind a ketten repü-
lünk Imre!”„Gondolod?” Azt mondja, Márton 
Gábor itt van - ott volt egy kis cukrászda -, 
okosabb, mint mi ketten, elszaladok érte. El-
szaladt érte. Közben kinézek, és ott jön az or-
vos már a rendelőből és odaint - Kolbusznak 
hívták: „Irénke! Hallotta, hogy kitört a forra-
dalom?” Mondom, „ez komoly?” „Komoly, be-
mondta a rádió. Persze, hát mink is csak szó-
ban hallottuk, mert mi is rendeltünk, a másik 
dolgozott stb.” És azt mondja, ez nagyon jó, 
mert a mi oldalunk van fent. Hát akkor nagyon 
megörültem, és akkor mondom a gyerekek-
nek: „Maradjunk itt a kerítésnél, és köszöntsük 
a forradalmat egy szép dallal.” Melyikkel? Ha a 
föld Isten kalapja, úgy hazám, hazám bokréta 
rajta. „Körbe lépés, dalra in-dulj!” Akkor oszt a 
kerítésnél mindenki megállt, legalább húszan 
álltak Annyira megtapsoltak bennünket! És 
akkor ezt elénekeltük: „Gyerekek, nem tudjuk 

mi lesz, aki tud imádkozni, imádkozzon a ma-
gyar győzelemért. És akkor továbbment min-
denki.” Úgy gondoltam, az embereknek közzé 
kell tenni, és súgta is Kolbusz, hogy: „Minden-
fele énekeltesse, mert lassan tudja meg a falu.” 
A gyerekek is olyan vidámak lettek. „Isten vele, 
Irénke néni! Kitört a forradalom, Irénke néni!” - 
így mentek ki a kapun.

Én magam gondolkoztam, hogy menjek 
be. A Nagylány iskola alsó udvarán volt egy 
épület, abban volt a tanári. Nem tudtam, hogy 
menjek be. Hát mégis megindulok. Fülöppel 
találkozok, Márton Gáborral is, ők már ösz-
sze-vissza mentek szólni. Azt mondják: „Hova 
mész?”„Mennék a Nagylány iskolába, de 
nem tudom, hogy Borbéllyal hogy találkoz-
zak, meg a baloldali Dobó Katicával.” Hát azt 
mondják, gyerünk hárman. „Jól van, ti majd 
megvédetek.” „Megvédünk Vaszkó, megvé-
dünk!” Hát bementünk, és ott már a tantes-
tületből sokan voltak, olyan tanácstalanul a 
tanáriban: Hogy mondják meg Borbélynak 
azt, hogy akkor mondjon le arra az időre. És 
azt mondom: „Ez a ti dolgotok! A mi dolgunk 
– Fülöp, mi a dolgunk?” „Megkeresni a magyar 
zászlót!” (Ekkorára már két katona bejött az 
udvarra: A magyar zászlót kitenni! Mondták 
Fülöpnek, hogy lyukasak a zászlók mindenütt, 
ahol már jöttek.) Erre én mondom: „Vágjuk ki a 
címert! Hát csak nem tesszük ki a kommunis-
ta címert!” Azt mondja: 

Az 1956-os forradalom Endrődön
Idősek Világnapja - Dankó Béla or-
szággyűlési képviselő köszöntője 3.

Folytatás az 5. oldalon

Mi lesz veled, Európa?14.
Jutalom - a gyomaendrődi ministrán-
sok kirándulása18.

Megyegyűlés Szarvason3.
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Általános iskola

Elsős lettem

Szeretem ezt az egyházi 
iskolát, mert az anyukám ott 
dolgozik. Minden rendez-
vényen ott voltam. A barát-
nőim mind a másik iskolába 
mentek, de én azért is ezt 
választottam. És most már 
vannak új barátaim.  Katika 
nénit meg Anikó nénit na-
gyon szeretem. Ők a tanító 
nénijeim. Imádom őket. 
Összesen huszonnégyen va-
gyunk az osztályban, kicsi-
vel több lány, mint fi ú. Sokat 
szoktunk játszani, de a leg-
többet bent kell lenni órán. 
Szünetben mindig nyuszi-
sat játszunk: tüzet rakunk, 
káposztát főzünk mindig. 
Mindent használunk, ami a 
játszótéren van, a mókuske-
rék a kedvencem. Az ango-
lórát, a matematikaórát és 
a testnevelésórát szeretem 
a legjobban. Járok táncra, 

meg úszni, délután megcsináljuk a házi feladatot, és nagyon fáradt 
vagyok, mikor hazamegyek.

Kabai Léna mondatait sorba szedte: Maráz Alíz

Veni Sancte 2015

Tanévnyitó szentmisére gyülekeztek a Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai augusztus utolsó 
forró délutánján. A Szent Imre Katolikus Templom megtelt kicsikkel 
és nagyokkal, tanáraikkal és templomba járó hívekkel. A házigazda, 
Czank Gábor atya mellett jelen volt Papp Tibor református lelkész úr 
is. Az intézmény vezetője, Tóth Ferenc igazgató elmondta, hogy ez a 
második év, melyet az általános iskola és a gimnázium közösen kezd, 
azonos értékek mentén, a korábbiakhoz hasonlóan a minőségi okta-
tást-nevelést tűzve ki célul, s nem utolsó sorban a hitélet erősítését. 
Az általános iskola idén ünnepli huszadik születésnapját. Program-
jaiban megújulva színes délutáni foglalkozások, szakkörök várják az 
érdeklődő fi atalokat, így téve még vonzóbbá az iskolában eltöltött 
időt. A szentmise keretei között elhangzott kis elsőseink kedves sza-
valata, mely a hamar eltelt nyárról és az iskolakezdésről szólt. 

Sport és egészségnap

2015. szeptember 22-én délután általános iskolánkban Sport és 
Egészségnapot tartottunk. Ennek keretében az alsósok játékos vál-
tóversenyeken vettek részt korcsoportonkénti felosztásban. Két kor-
csoport: I. 1-2. osztály; II. 3-4. osztály. A felsős fi úk fociztak a Grosics 
Akadémia edzőinek irányításával. A lányok kiütőztek.  

Ezen a napon előadást hallgathattak meg diákjaink (ugyan-
ilyen korcsoportonkénti felosztásban) az egészség fontosságáról, az 
egészség és táplálkozás kapcsolatáról, az egészséges életmódról. 

A délutánt a Szeged-Csanádi Egyházmegye az Egyházak közne-
velési feladatainak fejlesztése című TÁMOP 3.1.17-15 számú nyertes 
pályázata tette lehetővé. 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium hírei

Gimnáziumi egység
Becsöngettek…

Iskolánk ünnepélyes tanévnyitó Veni Sancte szentmiséjére 
2015. augusztus 31-én 16.30-kor került sor az endrődi Szent Imre 
Katolikus Templomban. A 2015/16-os tanévet negyvenegy kilen-
cedikes tanuló kezdte meg, köztük kilenc diák intézményünk ál-
talános iskolájából érkezett. „Fecskéinket” a felsőbb évesek öröm-
mel fogadták.

Ettől a tanévtől kezdve vált kötelezővé a tizenegyedik évfolya-
mos tanulók számára azon tantárgyak kiválasztása, melyeket heti 
négy órában tanulnak majd azért, hogy sikeres közép illetve emelt 
szintű érettségi vizsgát tegyenek. A gimnáziumunk lehetőséget 
biztosított arra, hogy a tantárgyak széles skálájából választhassa-
nak diákjaink orientációjuk szerint. Ez a képzési rendszer támo-
gatja a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatását is, és 
alapot biztosít arra, hogy a versenyeken jól szerepeljenek.

Hagyományosan idén is sokan indulnak különböző tantárgyi 
versenyeken, me-
lyek közül kiemel-
kedik az Országos 
Középiskolai Ta-
nulmányi Verseny, 
melyre többen 
jelentkeztek bi-
ológiából, törté-
nelemből, idegen 
nyelvből.

A 2015/16-
os tanévben már 
minden évfolya-
mon kötelező a 
heti öt testnevelési 
óra. Szerencsések 
vagyunk abból 
a szempontból, 
hogy a technikai 
feltételek adottak 
a magas óraszám 
ellenére. Emel-
lett támogatunk 
mindenkit, akik 
szervezett keretek 
között intenzíven 
sportolnak. Az ő 
számukra engedé-
lyezett, hogy heti 
két órát egyesüle-
tükben töltsenek el.

Minden tanulónk számára eredményes tanévet kívánunk.

A 9. évfolyam

Hunya Réka 11. osztályos tanuló
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hogy mi történt a Képviselő-testület 
szeptember végén délidőben kezdődő ülésén

 - Módosításra került a költségvetési rendelet. A gazdálkodás 
változatlanul stabil. Mind a bevételi, illetve a kiadási oldalon 
186 millióval nőtt a költségvetési főösszeg.

 - Több hónapja tart az adórendelet felülvizsgálata. Nagyon lé-
nyeges változtatásokat, gondolok, itt a jelentős lakossági ter-
hek csökkentésére nem tartalmaz az előterjesztés.

 - Sor került az SZMSZ módosítására. Jelentősen nőtt a polgár-
mester hatásköre. Nagyobb összegek felett önállóan dönthet.

 - Elfogadta a KT. a kft -k fenntartásában működő óvodák, böl-
csődék beszámolóját.

 - Már korábban kezdeményezés történt az egészségügy terüle-
tén a várólista csökkentésére. Felvetődött, hogy ismét legyen 
labor az egészségügyi intézményben. A vizsgálódások ered-
ménye, hogy erre nincs meg a lehetőség.

 - Továbbra is marad a Bursa Hungarica. Ez a megyei önkor-
mányzat és az állam által támogatott ösztöndíj program le-
hetőséget biztosít a szociálisan rászorult diákok segítésére 
tanulmányaik elvégzéséhez.

 - Új Közművelődési koncepció születik. Az előterjesztés hang-
súlyozza, hogy a két településrész hagyományait és sajátossá-
gait fi gyelembe véve készült el a koncepció. Külön lesz gyo-
mai és külön endrődi kulturális intézmény. A Gyomán lévő 
nevét Kállai Ferencről kapja, míg Endrődön Szent Antalról 
lesz elnevezve, lehet például Szent Antal Népház. (Szent An-
tal a szegények védőszentje) A könyvtár a volt bútorbolt he-
lyére kerülhet, amint sikerül a minisztériummal a tulajdonvi-
szonyokat rendezni.

 - Értékesítésre kerül a volt Besenyszegi óvoda épülete. Nyílt ár-
verésen, a kikiáltási ár 9 millió250 ezer forint.

 - Nagyszabású rendezvény keretében kerül sor Kállai Ferenc 
szobrának felavatására. A Gyomai Szülőföld Baráti Kör kez-
deményezte a szobor állítást. A rendelkezésre álló összeg még 
nem elég, ezért az egyesület még másfél millió forintot kért az 
önkormányzattól, melyre igent mondtak a képviselők.

 - Az Endrődiek Baráti Köre újra, frissítve ki kívánja adni a Ki 
Kicsoda? című városunk jeles személyiségeit bemutató köny-
vét. Ezt támogatják a képviselők, de a részletekről később 
döntenek.

 - Közterület elnevezésről született döntés. A jelenleg Határ 
Győző mellszobra (Oláh Mátyás szobrászművész alkotása) 
körüli teret ezen túl Határ Győző térként nevezzük.

 - Zárt ülésen döntöttek a képviselők a Díszpolgári és Gyoma-
endrődért díszplakett odaítéléséről.

Várfi  András

Megyegyűlés Szarvason
Ismét kihelyezett ülést tartott a Békés Megyei Önkormányzat Kép-

viselő-testülete. A közgyűlésnek ezúttal Szarvas városa adott otthont.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének első félévi teljesítésé-

ről szóló tájékoztató fontos napirendnek bizonyult. A tájékoztatóból ki-
derül, hogy mind az Önkormányzat, mind a Hivatal költségvetése június 
30-ig a tervezettekhez képest jobban teljesült, a bevételek az időará-
nyosnál magasabban, 67,23%-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz 
viszonyítva.

Döntött a testület arról is, hogy az önkormányzat csatlakozik a Bursa 
Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2016. évi for-
dulójához. Fontosnak tartják a képviselők, hogy a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fi atalok felsőoktatási tanulmányait támogassa a 
megyei önkormányzat.

A közgyűlés megalkotta a kitüntető díjak alapításáról és adományo-
zásuk rendjéről szóló rendeletét. Ebben, bár némileg módosítva szere-
pel a korábban már adományozott „Békés Megyéért”, „Elnöki elismerés” 
és „Nemzetiségi díj” kitüntető díjak, de alapítottak egy új elismerést, a 
„Polgárokért” kitüntető díjat. Ezt olyan polgármester vagy volt polgár-
mester kaphatja meg, aki megyénkben legalább egy önkormányzati 
cikluson keresztül végzett közéleti tevékenységet, mely során kiemel-
kedő szerepet töltött be a megye fejlődésének előmozdításában, ha-
gyományainak megőrzésében, és Békés megyét érintő példamutató 
munkásságot tanúsított.

Együttműködési megállapodást kötöttek a terület- és vidékfejlesz-
tési források hatékonyságának növelése érdekében a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságával és a Békés megyében 
működő vidékfejlesztési akciócsoportokkal.

Tájékoztatót tartott munkájáról a Békés Megyei Polgárőrök Szövet-
sége, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatósága.

A közgyűlés végén, zárt ülés keretében döntöttek a képviselők a 
„Békés Megyéért” kitüntető díjak odaítéléséről. Az elismerést az érin-
tettek az októberi ünnepi közgyűlésen vehetik át. A testület következő 
munkaülését novemberben tartja.

Cikk: Sztahovics Zsuzsa, fotók: Zentai Péter

Tisztelt Szépkorúak!

Éppen húsz esztendeje, hogy az ENSZ 
az Idősek Világnapjává nyilvánította ok-
tóber elsejét. Ez a nap azóta Önökre, és a 
világon élő mintegy 600 millió embertár-
sunkra, idősekre, szépkorúakra irányítja a 
fi gyelmet. 

Tudnunk kell azonban, hogy világnap-
pá korántsem csupán érzelmi, morális 
döntés nyomán alakulhat egy-egy jelen-
ség, noha az idősek iránti tisztelet valójá-
ban szinte valamennyi kultúra része. 

Fontos hát, hogy az idősekről szól-
va mindezen gondolatok mellett is teret 
nyerjen a tisztelet és a megkülönbözte-
tett szeretet. Szükség van a példaként 
felmutatható hosszú, dolgos életutakra, 
szükség a bölcsességre és igen, szükség 
van arra a stabil morális és érzelmi erőfor-
rásra, ahová mindig jó visszatérni, hívjuk 
azt szülői, nagyszülői háznak vagy atyai, 
anyai jótanácsnak. 

A mostani időszak, október eleje, talán 
az erre legméltóbb alkalom: a pihenésre 
készülődő természet őszi színkavalkádja, 

a nap nagyon is szívet melengető ereje, a 
gyümölccsel, gabonával teli kamrák képe 
mind-mind híven tükrözik érzéseinket. 

Őszinte szívből kívánom valamennyi-
üknek, hogy életüket, mindennapjaikat 
ezek az örömök aranyozzák még nagyon-
nagyon sok éven át, jó erőben, egészség-
ben!

Tisztelettel:
Dankó Béla

országgyűlési képviselő

Köszöntő Idősek Világnapja alkalmából
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról
A tejágazat megmentéséhez az eddigieknél több 

kell
Erdős Norbert sajtóközleménye

A tejágazati uniós mentőcsomag bevetése nem ele-
gendő a termelői árak zuhanásának a megállítására – 
jelentette ki Erdős Norbert fi deszes európai parlamenti 
képviselő tegnap Brüsszelben. Az egyedül bevethető két 
hatékony eszköz most a sovány tejpor, a vaj és a sertés-
hús intervenciós árának – legalább ideiglenesen történő 
– megemelése, továbbá az exporttámogatások ideigle-
nes aktiválása lenne.

„A tejágazat Magyarországon is komoly válságát éli 
át. A nyerstej felvásárlási ára történelmi mélységekbe zu-
hant, jelenleg 24 eurócent per liter körül áll, amely nem 
fedezi az előállítási költségeket, amelyek 35 eurócent per 
liter körül vannak” – ismertette Erdős Norbert. Romá-
niában még rosszabb a helyzet, ott 10 eurócent körül állt 
meg a felvásárlási ár zuhanása. 

Az eddigiekhez képest komoly előrelépés, hogy az 
Európai Bizottság végre egy jelentősebb, 420 millió eu-
rós uniós mentőcsomagot állított össze a tejtermelők és 
sertéstartók megsegítésére. Ez rövid távon jelentősen 
enyhíti a gazdák veszteségeit. „Fel kell hívnom a fi gyel-
met azonban, hogy ez csak a tűz enyhítésére elég, az elol-
tására nem. Nem látni ugyanis, mikor ér véget a terme-
lői árak zuhanása. Most két bevethető hatékony eszköz 
áll rendelkezésre: a sovány tejpor, a vaj és a sertéshús 
intervenciós árának – legalább ideiglenesen történő – 
megemelése, továbbá az exporttámogatások ideiglenes 
aktiválása” – tette hozzá a néppárti képviselő.

Erdős Norbert elismerte, megérti az agrárbiztos fé-
lelmét, hogy a tejágazatban az intervenciós árak rend-
szeres emelése rossz üzenet lenne a tejet már most is 
túltermelő gazdáknak, akik a piac lehetőségei ellenére 
tovább fokoznák a termelésüket. A baj azonban annyira 
nagy, hogy itt már csak a fenti eszközök bevetésével le-
het érdemben segíteni. „A nyerstej árának a mesterséges 
megemelését középtávon kompenzálná a világpiaci, kü-
lönösen a közel- és távol-keleti kereslet lassú növekedé-
se. Az abszolút biztonsági megközelítés helyett tehát ezt 
a bátrabb lépést kellene megtenni” – emelte ki a fi deszes 
európai parlamenti képviselő.

Brüsszel, 2015. szeptember 17.
További információ: 
Erdős Norbert irodája: +32-2-283-7716
http://fi desz-eu.hu/
http://erdos.fi desz-eu.hu/

Kiadó ház

Gyomán kertes ház garázzsal, alsó épülettel hosszú távra 
kiadó. Érdeklődni: 30/278-1446

Kisréti Gyógyszálló - Alapítványi információk

1999-ben 19 magánszemély és a gyomaendrődi önkor-
mányzat 255.000 Ft alapítói vagyonnal hozta létre a Kisréti 
Gyógyszállóért Alapítványt. A cél az volt, hogy előmozdítsa a 
lakosság magas színvonalú egészségügyi ellátását és a Kisrét 
zugban épülhessen zöldmezős beruházásként gyógyszálló. Egy 
ilyen gyógy-üdülő és konferenciaközpont felépítése milliárdok-
ba kerül. Költségvetési források és befektetői csoportok szüksé-
gesek hozzá. 

A kuratórium feladata a lehetőség megteremtése volt. Meg is 
szerezte a célra alkalmas földterületet, különböző csatornákon 
kiajánlotta a befektetési lehetőséget és jelentősen gyarapította 
az alapítvány vagyonát. A pénzügyi beszámolók megtalálhatók 
az Országos Bírósági Hivatal honlapján. A 2014. évi beszámoló 
szerint a pénzvagyon 11.247.000 Ft. Az alapítvány tulajdonában 
van még 9,1 hektár földterület. 

A kuratórium azon dolgozik, hogy a vagyont készen tartsa 
egy bármikori, az alapító okirat szerinti felhasználásra.

A jövőben együttműködés keretében be kíván kapcsolódni a 
lakosság egészségügyi állapotát javító, egészségmegőrző és szű-
rőprogramokba, az egészséges életmódra nevelés támogatásába 
is. 

Gellai József

II. Hegedűs családi találkozó, 
Hunya - Gyomaendrőd, 2015. 09. 12.



VÁROSUNK2015. október 5

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

1900. március 29-én született Endrődön Gubucz József és 
Katona Terézia gyermekeként. Fiatalon Budapestre került, ahol 
kitanulta a női kalaposmesterséget (a kalaposokat Endrődön 
masamótnak hívták). Itt ismerkedett meg Németh József ózdi 
származású műasztalossal, akivel 1932. augusztus 31-én há-
zasságot kötöttek Endrődön. Házasságukból egy fiú született, 
Tamás.

Budapesten kalaposüzletet nyitott, ahol saját maga készí-
tette a női kalapokat. Igen értelmes asszony és ügyes mester 
volt. Először megnézte az arcot, és ahhoz készítette a kalapot. 
Vásárlói körébe előkelő nők tartoztak. Mindig előre elküldték 
a cselédet, hogy ekkor és ekkor ilyen és olyan grófnő jön ka-
lapot rendelni, csinálja úgy, hogy ne legyen ott más. Akkor 
adott egy időpontot, amikor eljöhetett a vendég. Ő végig-
nézte egy pillanat alatt a ruháját, öltözékét és az arcát. Ekkor 
elővett egy könyvet és rámutatott egy kalapra: - Ezt a kalapot 
ajánlom!  

Németh Józsefné Gubucz Irén
- a masamót -

Ha a vendég akart magának kalapot választani, és olyat 
választott, ami nem illett neki, akkor bátran, de finoman meg-
mondta: - Méltóságos asszony, én ezt magának nem ajánlom, 
nem jó a maga arcához ez a kalap! 

És hallgattak rá, mert széles körben elismerték tehetségét, 
üzlete híres volt. Néhány év múlva a második világháborús 
budapesti bombázások miatt azonban jobbnak látták, ha haza-
költöznek Endrődre, a szülői házba.

1944. október 6-án bevonult Endrődre a szovjet hadsereg. 
A plébániáról Csernus Mihály apátplébános és két káplán el-
menekült. Csak a harmadik káplán, Dászkál István maradt itt, 
de ő is napokig a pincében a hordók mögött bujkált. Gubucz 
Irén meghallotta ezt, és elment, hogy megnyugtassa a káp-
lánt. Mikor odaért, lekiabált a pincébe: - Plébános úr! Én va-
gyok itt, Gubucz Irén, a masamót! 

Mély, férfias és határozott hangjára a káplán előmászott a 
hordók mögül, Gubucz Irén pedig így folytatta: - Plébános úr 
ne féljen, amikor kell, én eljövök, és még főzök is magának, ha 
kell, és hozok ennivalót. 

Innentől kezdve a szovjet hadsereg endrődi jelenléte 
végéig Gubucz Irén rendszeresen járt a plébániára, és ahol 
csak tudott, segítette Dászkál káplán munkáját. Egy jellem-
ző eset: Csernus apátplébános elmenetele előtt meghagyta 
Dászkálnak, hogy a kommunistákra nézve terhelő iratokat 
égesse el. Az iratok már tüzeléshez voltak készítve, amikor 
belépett Gubucz Irén és azt mondta: - Semmit nem égetni, itt 
minden irat kell, és minden irat szent! Tegyétek vissza!

A háború után a család Endrődön maradt és a mai Endrődi 
utcai házuknál kalapos üzletet nyitott. Az anyagot Budapestről 
hozatta, a kalapokat itt készítette. Az egész környékről jár-
tak hozzá ügyfelek, de idővel egyre kevesebb nő csináltatott 
kalapot, így felhagyott mesterségével. Megözvegyülése után 
Miskolc környékén élő fiához költözött, ott halt meg és ott is 
van eltemetve.

Gubucz Irén a maga idején egy név volt a faluban. Nem 
volt szégyenlős és senkitől sem félt, okos és határozott visel-
kedése tiszteletet váltott ki az emberekből. Ma is ilyen hétköz-
napi hősökre van szükségünk!

Hegedűs Bence

„Eredj Vaszkó, hozz egy ollót!” - bementem a 
tanáriba, volt egy ilyen nagy olló egy helyen. 
A többiek még mindig dermedten. „Mit csi-
náltok?” Nagy örömmel elmondtam, ez lett a 
vesztem:„Kivágjuk ezt a kommunista címert!” 
Azt mondják: „Kivel vágod ki?” - volt olyan, aki 
olyan gúnnyal kérdezte. Mondom Fülöp Imre 
elvtárssal meg Márton Gábor úrral. Azok tar-
tották a zászlót, én meg szépen kinyírtam. Nem 
tudtuk fogni jól, Dr. Földvári Kálmán épp ment 
ki vécére, és mondtuk neki: „Kálmán, gyere ide, 
fogd meg te is!” Így ő is megfogta a zászlót. Azt 
mondja Márton Gábor: „Add nekem ezt ide, 
majd valakinek, kommunistának beteszem a 
postaládájába.” Majd fölvitték a zászlót ketten, 
kitették, és lyukas volt a zászló. A többiek még 
bent tanácskoztak a tanáriban, hogy „Mi a fenét 
csináljunk? Hova menjünk?”A gyerekek meg ott 
voltak elhagyva. Látták a többi tanárok, hogy 
mi ott tevékenykedünk az udvaron, erre kijöt-
tek, hogy: „Nézzétek, Vaszkóék vágják kifele a 
zászlót!” És akkor nagyon örültek, de azért félve 
örültek, mert olyan hihetetlen volt. Ez már két 
óra és három óra között volt.

A községházára pedig innen a Paskomról 
Tímár József - mi úgy hívtuk, Anyám Jóskája - 
szervezte a népet, hogy megyünk és megverjük 
a kommunistákat a községházán. Ezt én nem 
láttam, Vaszkó Mihály bácsi mondta el. Mihály 
bácsihoz beszólt valaki, hogy kitört a forra-
dalom, és vagy húsz paraszt megy megverni 
a községháziakat. „Jöjjön, oszt csendesítse le 
őket!” Azt mondja Mihály bácsi: „Én elmegyek 
a községházához, mert ha verekedés lesz, an-

nak halál lesz a vége.” Meghallották a többiek, 
szomszédok: „Gyülekezzünk a malomnál!”

Aznap beadás is volt. Balogh Vincéék nem 
tudták beadni a 60 tojást. Elmentek Kevibe to-
jást venni, ott volt ismerősük. A hátukon cipel-
ték, hogy be tudják adni. Mikor visszafele felér-
tek a hídra, elvették tőlük a tojást, meg amit be 
kellett adni. Mikor hazaértek, rájuk jött a sírás. 
Erre bejött hozzájuk valaki: „Ne sírjatok, hát ki-
tört a forradalom!” Anyám Jóskája az emberek-
kel, ez meglátta, ez is beállt hozzájuk. 

A húsz paraszt akkorra már negyven pa-
raszt lett, mert beszóltak mindenkinek. Odaér-
tek: „Na, gyertek ki, mertek-e kijönni?” Addigra 
Mihály bácsi is odaért, kinyittatta az ablakokat, 
kihívta a hivatalnokokat és azt mondja: „Néz-
zétek! Ezek az emberek jogosan meg akarnak 
verni benneteket. De én azt mondom, Vaszkó 
Mihály a nevem, aki annyit szenvedtem, hogy 
egy ütés itt el nem indul.” Ekkor odafordult a 
parasztokhoz: „Mint gondoltok, hogy mi lesz 
abból, abból vér lesz! És nem tudjátok, hogy ki 
lesz meghalva, mert valamelyiknek pisztoly is 
van a zsebében! Emberek, várjuk meg a végét, 
és majd kiegyeztek!” Olyan szép beszédet mon-
dott Mihály bácsi, hogy mindenki megértette. 
Azt mondta a hivatalnoknak, hogy csukjanak és 
menjenek haza. Anyám Jóskájának meg: „Jóska, 
te meg csendesítsd le a parasztokat!” Akkor már 
a parasztok közül kiabáltak, hogy„Éljen Vaszkó 
Mihály bácsi!” Akkor odajött a párttitkár, Koloh 
Imre és odaadta Mihály bácsinak a kulcsokat.

Aztán Vaszkó Mihály bácsiék szervezked-
tek, hogy mégis mi legyen? Ők összejöttek Di-

enes Izráéknál: „Izra, hát mégis mit csináljunk? 
Kell egy felügyelő! Te erdélyi ember vagy, ka-
tonaember voltál, légy szíves vállald el nem-
zetőrség vezetését!”„Jól van, elvállalom! Írjuk 
fel, hogy kit osztunk be segédnek.” Elvállalták, 
hogy lesz négy segédje, kapnak fegyvert, de 
nem használják. Akkor választottak egyet, aki 
a boltok nyitását és csukását ellenőrzi. Mind-
járt elvállalta két parasztember, hogy ellenőrzik 
nem bántják-e a kommunistákat. Szóval ilyen 
posztok voltak. Tény, hogy másnap rend volt a 
faluban, Izra bácsi járta.

Mikor meghallottuk, hogy megbukott a for-
radalom Pesten, akkor Mihály bácsi Kolohnak 
visszavitte a kulcsokat, meg Magyar Pista ta-
nácselnöknek: „Én eddig vigyáztam a falura, 
egy pofon nem hangzott el, senki nem bántot-
ta a kommunistákat. De ne hazudjatok majd, 
hogy a kommunistákat bántották! Itt a kulcso-
tok!”

Mi meg hát azt mondtuk, hogy menjünk a 
templomba, és adjunk hálát a Jóistennek, hogy 
senki sem halt meg. El is mentünk a templom-
ba, de láttuk, hogy a plébános nagyon szomorú 
- nem tudtuk, hogy a kommunisták már más-
nap átveszik a hatalmat. Azt mondta, hogy ne 
énekeljünk Te Deumot, hanem énekeljünk Má-
riához énekeket. Énekeltünk, imádkozunk és 
hazamentünk...

A megtorlás eseményeiről a novemberi 
számban írunk!

Vaszkó Irén emlékeit lejegyezte: 
Hegedűs Bence

Az 1956-os forradalom Endrődön   (folytatás a címlapról)
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OKTÓBERI MISEREND
Endrőd

Vasárnap reggel 9 órakor, hétköznap (csütörtök kivételével) reg-
gel fél 8-kor. Szombatonként vasárnap előesti mise este 5 óra-
kor. Október folyamán rózsafüzér ájtatosság hétköznaponként 
este 5 órakor, szombaton és vasárnap a misék előtt fél órával. A 
hónap első és harmadik hétfőjén este 5 órakor szentségimádás.

Gyoma
Vasárnap és szerda délután 4 órakor, a misék előtt fél órával ró-
zsafüzér ájtatosság. A hónap negyedik hétfőjén délután 4 órakor 

szentségimádás.

Hunya

Vasárnap délelőtt 11 órakor, hétköznaponként a meghirdetett 
napokon délután 4 órakor, a misék előtt fél órával rózsafüzér 
ájtatosság. A hónap második hétfőjén délután 4 órakor szent-

ségimádás.

Búcsújárás Szentkútra és Radnára
A közelmúltban, Kisboldogasszony napján Mátraverebély-

Szentkútra zarándokoltak az endrődi, gyomai és hunyai hívek, 
október 8-án pedig Mária-Radnára készülünk búcsújárásra. Az 
istenhívők vallásgyakorlatának egyik elengedhetetlen tartozéka a 
zarándoklat, a szent helyek fölkeresése, az ez által való megtisztu-
lás reményében. Szándékosan nem mondok kereszténységet akkor, 
amikor a zarándoklatot említem, mert az összes nagy világvallás-
nak megvannak a maga szent helyei, ahová a hívők időnként el-
zarándokolnak. Gondoljunk csak a tibeti kolostorokra, a mekkai 
Kába-kőre, Dávid sírjára vagy a siratófalra Jeruzsálemben. Egyik 
sem keresztény szent hely, mégis zarándokok millióinak célpontja.

De most kicsit szűkítsük a kört a kereszténység köré. Szent II. 
János Pál pápa nem véletlenül nevezi a zsidóságot a keresztény-
ség idősebb nővérének, hisz a keresztény liturgia, szent ruházatok, 
kultikus helyek berendezése mind sokban hasonló a zsidóságban 
megtalálhatóakhoz. Mindezek felett a közös ószövetség is eltöröl-
hetetlen jegyeket tart fenn a két világvallás között.

Ezért a kereszténység nagy zarándokhelyei közül elsőként Je-
ruzsálem áll előttünk, amely három nagy világvallás szent városa. 
A középkorban egy kódexmásoló orosz szerzetes írja le e szava-
kat: „Jeruzsálem a világ legszentebb városa. A második Jeruzsálem 
Róma, a harmadik Jeruzsálem Moszkva, és negyedik Jeruzsálem 
nem lesz soha többé!” Az orosz szerzetes Jeruzsálemet a katoliciz-
mus szíve, Róma, és az orosz ortodoxia fellegvára, Moszkva fölé 
emelve jelzi, hogy itt minden vallás követője otthon van.

Ezt érzik meg a keresztények kezdettől fogva, s szinte azonnal 
válik keresztény zarándoklatok célpontjává a Szent Város, Jeruzsá-
lem. 

A Szentföld távolsága miatt a zarándoklatok célpontjává a ke-
reszténység szíve, Róma válik. A szentföldi ereklyék jó része itt van, 
így a Rómába zarándokló keresztény nem csak a mártírok vérével 
megszentelt várost láthatja, hanem egy kicsit a Szentföldre is elza-
rándokol. (pl. Szent Lépcső, Krisztus kínoszlopa, apostolok holt-
testei).

Mindezek mellett a katakombák, a Colosseum, az apostolok 
templomai (Szt. Pál, Szt. Péter, Szt. János bazilikák) meglátogatása 
is rengeteg lelki élménnyel gazdagította az ide zarándoklókat.

Azonban a búcsújárások Róma felé irányulásával szinte 
egyidőben az egyéb európai kegyhelyek is életre kelnek: ilyen a 
spanyolországi Santiago de Compostella, a Szent Jakab apostol sír-
ja fölé épített monumentális bazilika, mely a középkor egyik köz-

kedvelt penitencia-útja is lett.
Ugyanekkor egymás után születnek az európai Mária-kegyhe-

lyek: Altötting, Einsiedeln, Mariazell.
Ezek ekkor még Szűz Mária csodatevő képei vagy szobrai körül 

alakul ki búcsújárás, de az 1830-as párizsi Mária jelenés, s különö-
sen az 1858-as Lourdesi jelenés után már szinte kizárólag jelené-
sek, magán kinyilatkoztatások helyén alakul ki zarándokhely.

A mi vidékünkön 1688 egy fontos évszám, a hely pedig Mária-
Radna. Egy öreg bosnyák, Wrichnochossa György a tulajdoná-
ban lévő, egyszerű keménypapírra nyomtatott Mária-képet, mely 
a Kármelhegyi Boldogasszonyt ábrázolja, a radnai szőlőhegyen 
lévő egyszerű fakápolnának ajándékozza. Amikor ezt a törökök 
felgyújtják és minden porig ég, de az egyszerű papírképet sértetle-
nül megtalálják a hamu és parázs között, a környék népe ide indít 
zarándoklatot.

Máriaradna különös pártfogója Rudnai Sándor erdélyi püspök, 
későbbi esztergomi hercegprímás, aki hatalmas összegeket áldoz 
magánvagyonából a kegyhely kiépítésére, ékesítésére. A radnai 
Szűzanya iránti tiszteletből az érseki palliumot is csak a radnai 
templomban hajlandó átvenni, és kívánsága, hogy halála után szí-
vét itt temessék el. Ez meg is történik, és az spiritusszal teli üveg-
edényben nyugvó szív a Szt. Anna oltár melletti fali fülkébe került 
elhelyezésre.

Miért van szükség egyáltalán zarándoklásra? Hiszen minden 
településnek megvan a maga temploma, imaháza, kultuszhelye. 
Miért kell kimozdulni a megszokott szférából, és fáradságos utat 
megtenni, hogy azt az imát, amit az otthoni kultikus helyen is el-
mondhat az ember, azt fáradtan, porosan, elcsigázottan, egy távoli 
helyen, Szentkúton vagy Radnán mondja el?

Mert az ember érzi bűnei, gyarlóságai súlyát, és érzi, hogy eze-
kért vezekelnie kell. Érzem, nem elegendő csupán betérdelnem a 
gyóntatószékbe és ott a bűnbevallásom után megkapni a feloldo-
zást, hanem fi zikailag is szenvednem kell a fáradságos zarándokút 
vállalásával, hogy az Isten bocsánatára méltó legyek. 

Vagy: olyan nagy kérésem van az Istentől, hogy úgy érzem, ké-
résem teljesítéséért valamit fi zetnem kell az Istennek, azzal, hogy 
egy hosszú, fáradságos utat teszek meg valamely szent helyre, hogy 
ott kérjem Istentől a kegyelmet, amit meg akarok nyerni.

Vagy: olyan nagy dologban nyertem meghallgatást az Istentől, 
hogy érzem, nem elegendő az otthoni templomban elrebegni a há-
laimát, hanem a zarándoklat fáradságait vállalva valamely búcsú-
járóhelyen mondok köszönetet Istennek. A temesvári 
egyházmegye mártír főpapja, Boros Béla érsek úr juthat  

A lélektisztulás útjain

OKTÓBERI ÜNNEPEK
  1. szerda:  A Gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Kis Szent 

Teréz szűz és egyháztanító
  2. péntek   Szent Őrzőangyalok
  4. vasárnap:  Évközi 27. vasárnap
  7. szerda:  Rózsafüzér Királynője
  8. csütörtök:  Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyaror-

szág Főpátrónája
11. vasárnap:  Évközi 28. vasárnap
15. csütörtök:  A Gyermek Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 

szűz és egyháztanító
17. szombat:  Antiochiai Szent Ignác püspök, vértanú
18. vasárnap:  Évközi 29. vasárnap
22. csütörtök:  Szent II. János Pál pápa
23. péntek:  Kapisztrán Szent János áldozópap
25. vasárnap:  Évközi 30. vasárnap
28. szerda:  Szent Simon és Szent Júdás (Tádé) apostolok
31. szombat:  Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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Pogány családból született. Meg-
térése után Pál apostol kísérője 
volt, akinek igehirdetése után írta 
meg evangéliumát. Az egyház éle-
tének kezdeteit Pál apostol első 
római tartózkodásáig, egy másik 
könyvben, az apostolok cselekede-
teiben beszéli el.

Alexandriai Kelemen szerint, 
Lukács Rómában Pál titkára. A 
Kol. 4, 14-ből tudjuk, hogy orvos 
volt, Euszebiosz és Tertullianus 
szerint, a szíriai Antiochiából szár-
mazott, nem volt házas. Nazianzi 
Szent Gergely szerint, Pál halála 
után Akhaimában, Egyiptomban, 
Thébában, Patraszban működött. A 
hagyomány szerint 63-ban hunyt el.

Szent Lukács, aki mint orvos kü-
lönös részvéttel nézte a beteg em-
bert, mint evangélista észrevette, 
hogy a Megváltó maga is orvos, sőt, 
ő „az Orvos”, aki a beteg emberi-
ségnek meghozta a gyógyulást. Úgy 
mutatja be evangéliumában az Em-
berfiát, mint a betegek gyógyítóját, 
a bűnöket megbocsátó Irgalmat, 
aki árasztja az emberek között Is-
ten jótéteményeit és hirdeti az ir-
galmasság evangéliumát.

A Legenda Aurea szerint, maga 
a Lukács evangélium is gyógyít, 
mégpedig háromféleképpen: sebe-
ket gyógyít az által, hogy a megtört 
szívűeknek hirdeti a megváltást; 
erősít azáltal, hogy elmondja az 
örömhírt; végül megőriz az újabb 
romlástól azáltal, hogy közli az is-
teni törvényeket és evangéliumi ta-
nácsokat.

A hagyomány szerint, a Szűz-
anya sok mindent megőrzött a szí-
vében és emlékezetében éppen 
azért, hogy később a szent evan-
gélistáknak elmondhassa. Lukács 
felkereste őt, és mint az „Újszö-
vetség frigyszekrényének” sok kér-
dést tett fel az Üdvözítőről, és kér-
déseire sorban választ kapott. Így 
írhatta meg az evangélium elején 
olyan részletesen Jézus gyermek-
történetét, benne Mária imádsá-
gával, a Magnificattal és Zakariás 
himnuszával a Benedictusszal. A 
Maria Maggiore-bazilikában őrzött 
Mária képről, amelyet a hagyomány 
szerint Szent Lukács festményének 

tart, különös történetet mond el:
Nagy Szent Gergely idejében, a 

hatodik század végén pestis pusz-
tított Rómában. Amikor a járvány 
nem akart szűnni, a pápa körme-
netben hordozta körbe e képet a 
csapással sújtott városban és a vész 
megszűnt. 

Márton pápa, aki vitában állt 
Róma városának polgári vezetőivel, 
egy alkalommal a kép előtt misézett 
és áldoztatott. Nem sejthette, hogy 
az áldozók között van valaki, aki a 
ruhája alatt tőrt szorongat, azzal a 
szándékkal, hogy amikor hozzá lép 
megöli a pápát. Abban a pillanatban 
azonban, amikor a pápa nyújtotta 
neki az Úr Testét, hirtelen megele-
venedett a Mária-kép és ránézett a 
merénylőre, aki ettől a pillantástól 
megvakult és a pápa megmenekült.

Szent Lukács az orvosok, festők, 
jegyzők, szobrászok védőszentje. 
Maradványai a konstantinápolyi 
Apostol templomban voltak. Ezen 
kívül őriznek még ereklyét Padová-
ban, Rómában, a Vatikánban (kopo-
nya ereklye), Barcelonában, Párizs-
ban is.

Általában könyvvel, orvosi esz-
közökkel ábrázolják, ahol öltözete 
fiatal evangélistaként az apostolok 
viseletében, hosszú öves tunikával, 
palliummal.

(Szentek élete)

„Legyetek hát irgalmasak, mint 
Atyátok is irgalmas.”  (Lukács 6,36)

SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA
ünnepe: október 18.

eszünkbe, aki 16 év börtönfogság 
után első szentmiséjét Mária-
Radnán mutatja be. De az ilyen 
imameghallgatások bizonyítékai 
a kegyhelyeken látható ezüst fo-
gadalmi tárgyak vagy a hálasza-
vakat rögzítő márványtáblácskák 
százai.

A lélektisztulás reményével 
vettünk rész a szentkúti búcsún, 
és ebben a hitben indulunk el a 
radnai búcsújárásunkra, imád-
kozva önmagunkért, bűneink bo-
csánatáért, szeretteinkért, betege-
inkért, halottainkért, és az itthon 
maradókért. Isten hallgassa meg 
imádságainkat és vegye kedvesen 
búcsújárásunkat!

Czank Gábor plébános
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GYOMAENDRŐDI KRÓNIKA - Civil sarok - 

Mészáros Tibor színművész, rendező
A gyomaendrődi kötődésű művészt, aki 

jelenleg a debreceni Csokonai Színház tagja, 
augusztusban Kaszás Attila-díjjal tüntették ki. 
A díjat olyan színészek kapják, akik nemcsak 
kiemelkedő mesterségbeli tudással rendel-
keznek és színvonalas művészi munkát vé-
geznek, hanem a társulatukat közösségépítő 
magatartással is támogatják.

A díjra idén 34 jelölés érkezett az ország 
különböző színházaiból, melyből közönség-
szavazás eredményeként Mészáros Tibor talál-
tatott a legnemesebbnek.

Mészáros Tibor színpadra vitte Tar Sándor 
írásai nyomán az Istent falra festeni című drá-
mát, bemutatkozott a felújított Prokofj ev-ope-
ra, A tüzes angyal Mephistójaként, s remekelt 
A Mester és Margarita, valamint A chioggiai 
csetepaté című darabokban is többek között.

Miközben gratulálunk a művésznek, (s 
édesanyjának, Mészáros Vendelnének) közzé-
tesszük azt az interjút, melyet Kolonics Réka 
készített még a díj elnyerése előtt.

A debreceni Csokonai Színház művésze 
válaszolt.

A Kaszás Attila-díj célja a magyar színmű-
vészek szakmai és emberi elismerése. A há-
romfordulós szavazás első két részében a szak-
ma, a harmadikban pedig a közönség választ: 
a három jelölt közül a nézők szavazatai döntik 
el, kit illet az elismerés. A három fi nalista egyi-
ke Mészáros Tibor, akivel arról is beszélget-
tünk, milyen érzés lenne épp Debrecenben, a 
díjátadó idei helyszínén nyerni.

Hogyan értesült arról, hogy a Kaszás At-
tila-díj három jelöltje között szerepel?

Mielőtt publicitást nyert volna a három 
jelölt neve, én már két körön túlestem: a Ka-
szás Attila-díj jelöltjeire először a 34 magyar, 
határon inneni és határon túli színház nevez 
egy-egy olyan embert saját társulatának tagjai 
közül, aki munkája alapján érdemes lehet erre. 
Legelső körben tehát erről értesültem: hogy a 
debreceni Csokonai Nemzeti Színházban a kol-
légáim úgy döntöttek, hogy engem választa-
nak. Természetesen már ez a jelölés is nagyon 
megtisztelő volt. Ezt követően a nomináltak 
titkos szavazással választották ki egymás közül 
a három továbbjutót. Hatalmas elismerést je-
lentett a 34 jelölt között szerepelni, nagyjából 
háromnegyedüket ráadásul személyesen is is-
mertem. A szavazatok összesítése után pedig 
kiderült a végeredmény… A jelöltség egészen 
eddig szakmai sikerként aposztrofálható, mert 
azt jelenti, hogy a szakma, a kollégák az egész 
országban úgy gondolják, hogy mi hárman 
érdemesek vagyunk arra, hogy egymással az 
elismerésért megmérettessünk. Ezt követően 
pedig a döntés a közönség kezében van.

Valóban jelentős elismerése ez egész 
eddigi munkásságának: jól viseli egyéb-
ként a negatív kritikát is?

A negatív kritika is lehet építő a maga ösz-
szes közhelyével együtt: persze nem az a faj-
ta, amely csak nemtetszést, vagy valamiféle 
negatív érzelmet fejez ki. Olyan azonban volt 
már, hogy egy-egy előadás után a nézők meg-
szólítottak, hogy „ne haragudjon, művész úr, 
de mit kellene nekem ebből az előadásból ha-
zavinnem?” Egy jó negatív kritika nem elsősor-
ban kritizálni akar, hanem inkább párbeszédet 
kezdeményezni. Egy beszélgetésen keresz-
tül sokszor nekünk, színészeknek is nagyon 
hasznos kérdések merülhetnek fel: több szem 
többet lát alapon előfordulhat, hogy valaki ér-
demben tud hozzászólni egy előadáshoz, egy 
egész produkcióhoz is. Lehet, hogy én magam 

is tudok ezekből a véleményekből profi tálni a 
jövőben.

Egyébként maximalista típus? Van 
olyan szerep, amit utólag máshogy játszott 
volna?

Természetesen az ember az évek eltelté-
vel tanul, előrébb kerül a szakmájában, így 
utólag valóban okosabb, és tudna olyat mon-
dani, amin így, visszanézve változtatott volna. 
De valóban maximalista is vagyok: mindig a 
dolgok egésze érdekel. Az egész színdarab, 
nemcsak a saját jeleneteim. Próbálok minden-
ből az aktuális állapotomhoz, fejlettségi szin-
temhez képest a legtöbbet kihozni – nemcsak 
a magam munkájából, hanem az egész elő-
adásból, segítve a többieket, és elvárva, hogy 
a többiek engem is ugyanúgy támogassanak. 
Azt hiszem, bármiről is van szó, javítani min-
dig lehet. A színház ezért is nagyszerű műfaj: 
mert a premier után mindig van még alkalom 
arra, hogy estéről estére a közönség elé kiállva 
akár tovább is építsük, csiszolgassuk az adott 
előadást.

Vannak esetleg szerepek, karakterek, 
amelyek megformálására büszke?

Azokra vagyok a legbüszkébb, amelyek 
esetében valóban elmondhatom, hogy meg-
dolgoztam az adott darab sikerességéért. El-
sősorban az a legfontosabb, hogy önmagam 
számára felállítsak egy megfelelő mércét: 
ha azt sikerül meghaladni, akkor utólag azt 
mondhatom, hogy érdemes volt dolgozni, 
abba a próbafolyamatba a maximumot tettem 
bele. A lényeges, hogy a magam számára biz-
tosan azt tudjam mondani, hogy én mindent 
megtettem. Azt hiszem, valami akkor lesz él-
vezhető és továbbadható, ha én abba maxi-
málisan mindent beleadtam.

Sokáig Budapesten élt és dolgozott, 
azonban lassan már nyolc éve Debrecent 
nevezi otthonának: magára talált az ottani 
színházi életben?

Most már igent merek mondani erre a kér-
désre, ez a jelöltség is egyfajta visszaigazolás. 
Nagyon családias, de folyton változó, frissülő, 
megfi atalodni vágyó maga a társulat is. Min-
denkiben él az igény arra, hogy semmiképp 
se merüljünk bele abba, amit vidékinek szo-
kás nevezni. Bár természetesen van lehető-
ségem Budapesten is játszani, és nagyon szí-
vesen teszek eleget ezeknek a felkéréseknek 
is, sohasem kellett azt éreznem, hogy vidéki 
színész lennék, távol akár a fővárostól, akár a 
lehetőségektől. A debreceni Csokonai Színház 
előadásai, így az ideiek is, folyamatosan külön-
böző fesztiválokon, nyári programokon vesz-
nek részt, külföldi meghívásoknak is eleget 
teszünk. Ha az ember ezzel is túl tud mutatni 

önmagán, ha van egy közeg, ahol alkothat, de 
arra kíváncsiak máshol is, az mindig visszaiga-
zolást is jelent, hogy talán jó úton jár.

És hálás közönség mindehhez a debre-
ceni?

Hálás és nyitott: sok mindenre kíváncsi és 
érdeklődő. Ahogy már utaltam is rá, nagyon 
fontos itt a kommunikáció, nem érzik választó-
falnak a színpadot, előadások után az embert 
szívesen megkeresik. Ha tetszett nekik, akkor 
is, ha nem, akkor is. Kérdeznek, elmondják 
a véleményüket. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy közöttünk a Csokonai Színház közönsé-
gével kialakulhatott ez a fajta párbeszéd, ami 
nem áll meg annál, hogy mi elkészítünk egy 
produkciót, ők pedig estéről estére megnézik. 
Az adott darabnak mindig van valamiféle utó-
élete, utózöngéje.

A színház 150. jubileumi évadát ünne-
peli jövőre: miben lehet látni Önt a követ-
kező évadban?

A jubileumi évad keretén belül rengeteg 
különleges program várja majd a közönséget, 
ezek csúcsmomentuma A magyar Faust című 
darab lesz Árkosi Árpád rendezésében, amely 
az ünnepi évad díszelőadása lesz. Ebben szín-
padra lépek én is, ez lesz október elején az első 
nagyszínpadi bemutatónk. Ezenkívül az Istent 
a falra festeni című előadást követően, melyet 
én írtam és rendeztem, ismét lehetőséget kap-
tam arra, hogy a társulattal egy izgalmas mun-
kába fogjak: a Made in Hungária című zenés 
darabot fogom rendezni. De lehetőségem van 
abban a darabban is szerepelni, amelyben a 
pályája során azért minden színész szeretne: 
Szikszai Rémusz fogja nálunk a nagy klasz-
szikust, a Rómeó és Júliát színpadra vinni. 
Rémusz is egy olyan rendező, akit szívesen lá-
tunk és várunk, mert személyiségével új színt 
hoz a színház életébe, új lendületet fog adni a 
társulatnak is.

A Kaszás Attila-díj átadójának idei 
helyszíne szintén Debrecen lesz: így, gon-
dolom, nagy élmény lesz részt venni az ün-
nepségen.

Az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen 
olyan ez, mint a magyar sportolóknak hazai 
közönség előtt játszani. Jóllehet már maga a 
jelöltség is felér egy győzelemmel, csodálatos 
lenne, ha megtapasztalhatnám, milyen érzés 
lehet ez előtt a közönség előtt nyerni. Büszke-
séggel töltene el, ha ezt a díjat „itthon” hozhat-
nám el, és így lenne alkalmam megköszönni 
azt a rengeteg segítséget, amit „itt kaptam.”

Szerző: Kolonics Réka
Fotó:dehir.hu

Lejegyezte: Dr. Varju László
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Folytatódott a bajnokság 
őszi szezonja a Gyomaendrődi 
FC labdarúgói számára. A má-
sodosztályban immár hat hét 
telt el, lassan kezdenek körvo-
nalazódni az erőviszonyok. Az 
eddigiek láttán a tabella első 
felében van a helye a csapatnak, 
annak ellenére, hogy az igazi 
nagyágyúk még ezután jön-
nek. Az eddigi szereplés jónak 
mondható, azonban a helyzet-
kihasználáson annak ellenére 
van javítani való, hogy akadnak 
nagy gólarányú győzelmek is. 
Ebben is kimagaslik az Újkígyós 
elleni derbi, ahol Kovács Tamás 
három perc alatt lőtt három 

gólja – klasszikus mesterhármas – talán soha nem lesz utolérhe-
tő senki számára a bajnoki szezonban. Nagyszerű teljesítmény 
volt!!!

A lejátszott mérkőzések eredményei:     
2015. 08. 29.     Gyomaendrődi FC – Békéscsabai MÁV SE     2 : 1
                          G.: Gábor V., Molnár T.
Augusztusi nagy forróságban fogadtuk a MÁV csapatát, aki-

vel még néhány éve az első osztályban játszottunk éles mérkőzé-
seket. Az első percektől nagy iramot diktálva szinte futószalagon 
jöttek a hazai helyzetek. A gól is megszületett egy mintaszerű 
támadás következtében Gábor Viktor révén a 11. percben. Még 
vagy öt percig tartott a hazai roham, amikor felébredtek a ven-
dégek és kezdték kiegyenlíteni a játékot a félidő hátralévő részé-
ben. A második játékrészben is inkább a MÁV csapata dominált, 
de helyzetekig nem igazán jutottak. A mérkőzés vége ismét 
izgalmassá vált. A 86. percben egy végigvitt hazai kontratáma-
dásból Molnár Tibor volt eredményes. Már a hosszabbításban 
jártunk, amikor egy előreívelt labdát elnéztek védőink, a hazai 
kapus Kurilla messzire kijőve kapujából beleütött, amiért jogo-
san villant a piros. A megítélt szabadrúgást a vendégek játékosa 
a hosszúba tekerte, a kezdésre már nem is volt idő. Negyed óra 
jó játék is elegendő volt a győzelemhez, de sajnos a meccsek óta 
tartó gyatra helyzetkihasználás most is kísérte a hazai csapatot.

2015. 09. 05.     Okány KSK – Gyomaendrődi FC     4 : 1
                          G.: Gábor V.
Három hazai mérkőzést követően ebben a bajnokságban 

először látogattak vidékre a gyomaendrődi labdarúgók. Az eddi-
gi magabiztos játéknak azonban nyomát sem lehetett felfedezni 
a mérkőzésen. Az első félidőben még sokáig tartani tudták a ha-
zai rohamokat, de az utolsó percben egy szöglet utáni fejessel 
mégis vezetést szereztek az okányiak. A második játékrész elejét 
is jobban kezdték a hazaiak, az első negyedórában újabb két gólt 
szereztek az enervált vendégekkel szemben, így gyorsan el is 
dőlt a mérkőzés. Bár a 65. percben sikerült szépíteni Gábor Viktor 
révén, felállni innen már nem tudtak a vendégek, a hazaiak pedig 
a szépítő gól után nem sokkal egy távoli lövéssel végleg letudták 
a mérkőzést. Az Okány pontrúgásokból szerzett találataira a ven-
dégek nem tudtak válaszolni, csak végig rohantak az eredmény 
után. A sárréti együttes a gyengébb rajtot követően magára ta-
lált és magabiztosan fektette két vállra a gyomaendrődieket, a 
szezon első győzelmét ünnepelve ezzel.

2015. 09. 12.    Gyomaendrődi FC – Battonyai TK     5 : 1
                         G.: Molnár T.(2), Timár K., Sebők M.(2)
Az egykor szebb napokat megélt együttesek találkoztak a 

másodosztályban, pedig nem is oly rég még magasabb osztály-
ban vívtak egymással ádáz küzdelmeket. A vendégek tizenegy 

Mérkőzések hétfől hétre 
a labdarúgóknál

játékossal, csere nélkül érkeztek a mérkőzésre. A hazaiak már a 
kezdetektől irányítottak, de ki is hagyták a szokásos meccs eleji 
helyzeteket. A 25. percben megtört a jég, szöglet utáni kipatta-
nót Molnár lőtte közelről a kapuba. A gól nem szegte kedvét a 
vendégcsapatnak, és viszonylag gyorsan sikerült egyenlíteniük. 
Az első félidőben már nem volt több találat, nem úgy, mint a 
másodikban. A Battonya nyíltsisakos játékot játszott, benne volt, 
hogy lőnek, de az is hogy kapnak gólokat. Szerencsére ebből jól 
jöttek ki a hazaiak, és a 63. percben megszerezték újra a vezetést 
Tímár Krisztián jóvoltából. A gól felszabadulttá tette a játékoso-
kat, így az utolsó fél órában már nyugodtan játszottak, és jöttek 
a szép gólok is. A 71. percben Molnár, a 73. percben Sebők volt 
eredményes. A 80. percben lőtték az ötödik, és egyben utolsó 
góljukat Sebők jóvoltából. Egy órán át kiegyenlített mérkőzés 
volt, de utána a csere nélkül kiálló vendégek kapituláltak, és már 
csak a gólkülönbség volt kérdéses a végén.

2015. 09. 19.     Újkígyós FC – Gyomaendrődi FC     0 : 6
                          G.: Kovács T.(3), Molnár T., Kiszely M., Gábor V.
A szeptemberre nem éppen jellemző kánikula fogadta a 

csapatokat Újkígyóson. A hazaiak eddig mindössze egy pontot 
gyűjtöttek a bajnokságban, mindennek ellenére igen motivált 
csapat jött ki a pályára és a mérkőzés első felében többször is 
veszélyeztetni tudták az akkor még igen álmosan és elképzelés 
nélkül játszó vendégek kapuját. A negyvenedik percben azon-
ban Csapó Peti gondolt egy merészet és elkezdett tudásának 
megfelelően futballozni. Méltó társa lett Kovács Tamás és kette-
jük összjátékából Kovács három perc alatt – 40. perc, 41. perc, 
42. perc – három gólt lőtt, klasszikus mesterhármast ért el, ezzel 
a mérkőzést szinte már eldöntötte. A szünetben hármat cserélt 
a vendégek edzője, pályára lépett a fegyelmezési szándékkal 
kispadra ültetett Molnár Tibor is. A félidő második percében egy 
szépen felépített támadást mindjárt góllal is fejezett be. Molnár 
ezt követően negyedóránként megrázta megát, kétszer is ki-
hagyhatatlan helyzetbe hozta társait, a 60. percben Kiszely Márk, 
majd a 76. percben Gábor Viktor volt eredményes. A nagyon 
sok üresjárattal tarkított mérkőzésen néhány kimagasló telje-
sítményt nyújtó vendégjátékosnak köszönhetően magabiztos, 
nagyarányú, megérdemelt vendég győzelem született.     

Folytatódott a labdarúgó Magyar Kupa 2016–17. évi megyei 
selejtezőjének sorozata, ahol a második körben, 2015.09.09-én 
a Békéscsabai MÁV SE csapatát fogadta a Gyomaendrődi FC. A 
bajnokság után a kupában is sikerült két vállra fektetni a MÁV 
csapatát, Sebők Martin egy és Nagy Sándor két góljával. Újabb 
fordulón jutott túl a Gyomaendrődi FC csapata.

Fülöp Zoltán

Jeles esemény, mi
Összehozott minket,
Ünnepelni jöttünk
Egyesületünket.

Alapítás óta
Negyed század telt el,
Tele sok szép, nemes,
Dicsérendő tervvel.

Esélyegyenlőség
Mindenki számára,
Rokkantnak, betegnek
Ne legyen hátránya!

Hány ember munkája,
Míg e tervből tett lett,
Szerezve sokaknak
Borúból jobb kedvet.

Visszaadva reményt,
Már-már elveszettet:
Épp úgy élhetnek ők
Értékes életet.

Sok szép kirándulás,
Vidám együttlétek,
Tudásgyarapítás
Jelzi e sok évet.

Köszönet azoknak,
Kiket itt ma illet,
Akár jelen vannak,
Vagy fentről néznek minket...

Kívánom, legyen ki
Célért tovább fárad,
Hogy az Egyesület
Éljen meg félszázat!

Gyomaendrőd, 2015. július 25.
Bukva Csilla

A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi 
Egyesületének 25. évfordulójára



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Tisztelt Olvasó!

Történelmünk időszakai közül az 1950-es évek máig tisz-
tázatlan történései, mind a mai napig rányomják bélyegét a 
meghurcolt családok életére. Elveszített családtagok, nyo-
morba süllyesztett életek, a kivetettség érzése jellemzik a 
tragikus sorsú családokat. A második világháború után ki-
alakult elnyomó diktatúra nem kímélte az endrődi lakosokat 
sem. Besúgók figyelték az emberek lépését, a tenni akaró-
kat, pedig elvitte a „fekete autó”. A rendszer ellenségének ki-
kiáltott politizáló parasztság teljesen elveszítette egziszten-
ciáját, és sok esetben az élethez való jogukat tiporták el. Az 
endrődi Vaszkó család ebben az időszakban a meghurcol-
tatások középpontjába került. Vaszkó Mihály, Vaszkó Pál és 
Vaszkó Lajos is az ÁVH fogságába került, és több-kevesebb 
börtönbüntetéssel sújtották őket. 

Vaszkó Tamás Túléltem a terrort című könyvében édes-
apja és saját maga meghurcolását tárja az olvasók elé. Az 
alábbi részlet az endrődi vonatkozású eseményekről tájé-
koztat:

„Édesapám négy bátyja közül 1951-ben még hárman él-
tek, valamennyien a Békés megyei Endrődön, ahol gazdál-
kodtak, kommunista szóhasználatban kuláknak minősültek. 
Vaszkó Mihály volt a legfiatalabb közülük, ő már a máso-
dik világháborút megelőzően is politizált, kapcsolatba került 
Bajcsy-Zsilinszky Endrével. 1944-1945-ben, amikor Buda-
pest ostroma még javában folyt, a Kisgazdapárt tiszántúli 
küldötteként tagja lett a debreceni Ideiglenes Nemzetgyű-
lésnek. Az 1945-ös, majd az 1947-es választásokon ország-
gyűlési képviselő volt, a párt egyik vezéregyénisége lett. Az 
úgynevezett Nagy Ferenc-féle szárnyhoz tartozott a párton 
belül. Kiváló szónok lévén, gyakran felszólalt a parlament-
ben, és többször személyeskedő vitába keveredett a koalí-
ciós kormányban tárcát birtokló kommunista miniszterekkel, 
így Rajk Lászlóval, sőt Rákosi Mátyással is. 

Amikor a kommunisták ügyes szalámizási politikával, az 
ÁVH bevetésével teljesen „kilúgozták” a parlamentből az el-
lenzéket, megkezdődött a parasztság teljes felszámolása, 
a kolhozosítás. Mihály nagybátyámat a falujából elhurcol-
ták, és rövidesen munkaszolgálatosként Dunakeszin tolta 
a talicskát egy építkezésen. Szerencsére pár hónap múltán 
túlhaladta az ötvenöt éves hadkötelezettségi korhatárt, így 
a renegát Dobi István egykori kisgazda párttárs, majd állam-
elnök segítségével kiszabadult a munkatáborból. Haláláig fi-
zikai munkából élt. Gyermekei, unokái szinte valamennyien 
elmenekültek szülőfalujukból, földet, házat hátrahagyva. 

Legtöbbet az 1945-ben már a hetvenes éveiben járó 
Vaszkó Pál nevű nagybátyám szenvedett, mivel ő igen 
vagyonos ember, a falu egyik legtöbb földet birtokló - kb. 
150 hold - nagygazdája volt. Az erőszakos téeszesítésnek 
ellenállt, így haláláig állandóan beidézte, megbüntette be-
szolgáltatási kötelezettség elmulasztása, adótartozás, föld 
parlagon hagyása címeken a hatalom. Végül a háza előtt is 
megállt az a bizonyos fekete autó, és ő hónapokra eltűnt a 

faluból. A családja az egykor 100 kg súlyú, magas termetű 
embert 40-50 kilóra lefogyottan látta viszont, járni is alig tu-
dott, egy szót sem beszélt a nyilvánvalóan átélt szörnyűsé-
gekről. Az ő családja is elmenekült a faluból. Mindez az 1950 
és 1951 közötti években történt. Szabadulása után igen rö-
vid időn belül meghalt. 

Édesapám ilyen családi háttérrel, megsejtve az elkövet-
kezendőket, 1953. június 5-én, ötvenöt éves korában, ott-
hagyta a honvédségi szolgálatot, megvált a Központi Hon-
véd Kórház Gyógyszertárának vezetésétől, és alezredesi 
rendfokozattal nyugállományba vonult. Remélte, hogy ezzel 
elkerülheti a magyar királyi hadseregből a Néphadseregbe 
átvett katonaorvosok sorsát, a minden előzetes nélküli el-
csapást és letartóztatást…

Naiv elképzelés volt, ő lett a harmadik, akit a Vaszkó test-
vérek közül, 1954. április 8-án a balatonszentgyörgyi vasút-
állomásról az ÁVH szabályszerűen elrabolt és beszállított a 
Gyorskocsi utcai börtönbe…”

Börtönimádság

Mindenható Urunk,
Ki sújtasz és felemelsz embert és népeket,
Hallgasd meg könyörgéseinket.

Te, kivel a börtön sírfalain belül
őrizetlenül és zavartalanul beszélhetünk.
Hajolj le hozzánk, szenvedőkhöz és enyhítsd gyötrelmeinket.

Csordultig a keserű pohár,
Mit bűneinkért inni adtál.
Uram, vedd el tőlünk a keserű poharat és 
végtelen jóságoddal bocsásd meg vétkeinket.
Mert gyarló emberek vagyunk.

Adj kegyelmet, hogy erősek legyünk a bűnhődésre,
ha bűnösnek találsz és erősek az áldozatra.
Ha bűntelenek vagyunk.
Szűnjék meg Uram a gyűlölet és 
váljék valóra a Te igazságod igéje, a szeretet.

Teremtőnk, Urunk fordítsd a Te jóságos tekintetedet,
Méltatlanul szenvedő hozzátartozóink felé.
Könnyítsd meg sorsát szerető szülőknek,
Testvérnek, hű hitvesnek, arának és 
ártatlanul nélkülöző gyermekeinknek.

A Te szereteted fénye melegítse
árván maradt otthonainkat és 
adj, Uram mindnyájunknak mielőbbi
Szabadulást. Ámen.

Vaszkó Lajos és vele együtt sok-sok bebörtönzött napon-
ta ezt imádkozta a vérkorszakban.
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

Egy gyomai gazdaember feljegyzései I.

Reggeli imádság
Mindenható Isten, egyedül tenéked köszönöm, hogy az 

elmult éjjel meg nem holtam, hanem e mái napra fel virrad-
tam, tartsd meg kérlek ezen a napon is, életemet és egész-
ségemet, tartsd meg és áldd meg az én kedves szüleimet, 
hogy azok nékem eledelt és ruházatot adhassanak, Én pedig 
azokat sem hazugságaimmal, sem szófogadatlanságimmal 
meg ne szomoritsam, hanem előttök, mint kivált te előtted, 
mennyei Atyám előtt, jó magam viselésével, egész életem-
ben kedves lehessek. Ámen.

Estvéli imádság
Tenéked köszönöm édes jól tévő Istenem, és Atyám, 

hogy a mái napon életemet és egészségemet megtartot-
tad. Ha nem jutnak is mind eszembe az én hazugságim, 
szófogadatlanságim, és egyéb sok büneim, amelyeket ma 
cselekedtem, ne bocsáss ezekért én reám ez éjszakában 
betegséget, kárvallást, adj mindnyájónknak csendes nyu-
godalmat, hogy békességben virradhassunk fel a holnapi 
napra. Ámen.

Étel előtti imádság
Mennyei Atyám, aki eledelt adsz minden állatoknak, ne 

nézd, kérünk a mi büneinket, hanem áldd meg ezeket az 
eledeleket, melyeket a Te jó voltodból nékünk is rendeltél, 
hogy ezek által testünk tápláltassék, mind testünk, pedig 
mind lelkünk a jó cselekedetekre alkalmatos lehessen. A mi 
Urunk Jézus Krisztus által Ámen.

Étel utáni imádság
A Te Atyai irgalmasságodnak köszönhetjük óh! mi jóltévő 

Istennük és Atyánk, hogy minékünk most is eledelt rendel-
tél, és megelégitettél, táplálj kérünk ezután is, sorsunkhoz 
képest, és cselekedjed, hogy a bévett eledeleknek erejek 
által egésségesek lehessünk, és Tégedet amig élünk, mind 
beszédink, mind jó cselekedetink, által dicsérhessünk a mi 
Urunk Jézus Krisztusért. Ámen.

Templomba bémenetelkor mondandó ima
Imhol Uram! kész az én szivem a te tiszteletedre, eljöt-

tem a gyülekezetnek házában, hogy a szentekkel és a szent 
angyalokkal tégedet imádjalak, én Istenem légy segitséggel 
nékem bünösnek. Ámen.

Templomból kijövetelkori ima
Elmégyek Uram a Te házadból, de Te bocsáss el en-

gem békességgel, parancsoljad a te szent angyalaidnak én 
felőllem és semmi veszély engem nem illet. Ámen.

Királyért való imádság
Mennyei Atyám! esedezem néked, a mi felséges kirá-

lyunkért, áldd meg Uram őt! a Te felkentedet, hosszu élettel, 
boldog országlással, segitsd meg őt, hogy lehessen sok ide-
ig mindnyájunknak édes Atyja. Áldd meg Úr Isten az egész 
Császári, Királyi Felséges Házat, Áldd meg minden felsőbb 
hatalmasságokat, előljárókat, birákat, oltalmazd hazánkat, 
nemzetünket, virágoztassad ennek békességét, most és 
minden időben. Ámen.

Névnapi köszöntő

Örülj sietséggel s vesd el bánatidat,
Fére tégyed mostan minden fájdalmidat,
Sőt inkább vedd elő zengő czimbalmidat,

Zengesd, pengesd s véle mulattasd magadat.
Mert neved napjára Isten felvirrasztott,
Virágzó éltedtől téged meg nem fosztott,
Noha sok ügy s bajban gyakorta fárasztott,
De meg is ujitott ha néha fárasztott,
Valamennyi csillag vagyon a szép égen,
Annyi eső cseppek vagynak a fellegben,
Mennyi áldásokat mondanak már régen,
Annyi áldásokkal szeressen az Isten.
Egészséged vagyon amely nagy drága kincs,
Mennél a világon szebb ajándék egy sincs,
Mert pénznek, ruhának becsülete ott nincs,
Hol nehéz nyavalya bekötöz mint bilincs,
E csekély versekben tudod azt kivánom,
Hogy több neved napját érj bizony nem bánom,
Én aztat Te Néked szivemből kivánom,
Melyért az Úr Istent mindenkoron áldom.
irta Gál László Gyomán 1876-ban

Némely különös közjóknak feljegyzése
A szülésnek környül álló dolgairól és ezután következen-

dők tanács adásairól
1szőr Ha kebele vagyis emlői kezdenek megkelni és fáj-

ni, a fehér májva gyökeret fa olajba főzd össze, és azzal 
kössed; ha pedig ki akar fakadni, a bodza virágot fa olajba 
meg főzvén kösd be vele.-

2szor Ha emlőid bimbói meg kelnek, fehér viaszt 
olvasszöszvefa olajjal, azzal kennyed.-

3szor Méhe miatt ha fulladoz, keserü lapuval kössék be 
talpait; ha pedig mind egyre, Kingyertyával óra alját füstöl-
jék.-

4szer Viselős lévén, hogy nádrája vagy méhe erősödjön 
és terhe le ne szakadjon, hideg vizzel ágyékát hüvösitve és 
este lefektekor egy ital vizet igyék.-

5ször A szülésnek ideje közelitvén, gyakorolja a járást; és 
aprón tört fahajjal higan sült tyuk tojást minden nap éhomra 
egyék, vagy ha módja van, fa haj vizet igyék.-

6szor Ha igen fogja a szülésnek fájdalmai, fehér liliom 
vagy fa haj vizet igyék, azonban szijon órába valami prüsz-
költetőt.-

7szer Ha az indiai keserü babból, Szent Ignátz babjá-
nak is nevezik, találsz a patikában végy belőle és reszely és 
azt vizbe meg iszod, mind a szülés mind a mása hamarébb 
megindul.-

8szor Hogy a szülés után ereje nagyobb légyen, kevés 
sáfrányos boros levet kanálonként egyék.

9szer Ha a has rágás nagyon érdekli, egy néhány veres 
hagymát főzz meg, árpa lisztet vagy töretlen magot tévén 
közibe, fl astrom módra közsd be köldöke táját.-

10szer Ha a vérnek fojása által erőtlenedik a beteg, két 
kezén gyürüs ujjait selyem czérnával kössék meg erőssen, 
ha a vizelet szüntelen erőlteti, főz meg vizbe a fehér ........ 
azzal kösd be ágyékát, 3 hét elteltivel zabból főtt fördő hasz-
nos.-

11szer Ha teje nincsen, a petrezselyem levelet főzd meg 
borba, abból igyék, külső képen pedig azzal kötheti emlőit.-

12szer Ha teje meg aluszik vagy meg reked, a fodor 
méntát törd meg, azzal kössed, a tejnek bősége miatt ha 
fájdalom következik, tyuktojjás hajjal törd össze az örmény 
gyökér levelit, ruhára kenvén és kösd be vele.-

13szor Ha dagadás tüzessedik, vagyis kebeled meg ke-
ményedik, fa olajjal keverd össze a tyuk tojás fehérjét, tévén 
hozzá aprón morzsolt kenyér belet, ruhára kenvén kösd rá.-

 Közreadja: Cs. Szabó István
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A tárgy fölött

Mert fény van minden tárgy fölött.
A fák ragyognak, mint a sark-körök.
S jönnek sorban, derengő végtelen,
fény-sapkában 92 elem,
mind homlokán hordozva mását –
hiszem a test feltámadását.

Nemes Nagy Ágnes

Imádság a szépség szeretetéért
J
ézus, ki több szépséget láttál és fedeztél fel a 
mezei fűben, mint „Salamon minden pompá-
jában” (Mt 6,29), add ezt a szépségre szomjas 
lelket és szépséget felfedező szemet,

hogy az eget – mint Te –
Isten trónjának lássam,
hogy a földet – mint Te –
lába zsámolyának tartsam
s az emberi történelmet – mint Te
az istengyilkos Jeruzsálemet is –
a nagy Király városának tudjam (Mt 5,35).

Add Uram, lelked mély rezdülésű
hangolhatóságát,
melyen át az élet
legbanálisabb eseményei,
a piacon lármázó gyermekektől kezdve
a lakomát készítő atyáig,
az általad hozott új élet
tükröződéseivé váljanak.

Add szavaidnak és tetteidnek
egész egyéniségednek
azt a páratlan összhangját,
ami lenyűgözte fényével
az elfogatásodra küldött
– magasabb élményekre közismerten
nem fogékony – templomőrőket is (Jn 7,46).

Taníts meg arra, hogy formát keressünk
igazságaidnak
és cselekedeteinkkel,
egész életünkkel
a szépség formájában tegyünk
tanúságot Rólad a világban.

Belon Gellért

„Milyen szép az Isten!”

Tegnap
Erdőt, hegyet, tengert, folyót,
kék cinkét, csecsemőt, ha láttam,
Lelkem csak azt mondogatta:
milyen szép az Isten!

Zelk Zoltán

A szépség maga az Isten
Búcsú

Elmegy lassan a berek, az erdő,
El a nádas, a tél, a nyár,
A hegy, a völgy, a nappal és az éjjel.
A szemem-látta egész határ.
Elmegy? talán mégsem egészen,
Meglátom talán az örök vízen,
Hiszen a szépség maga az Isten.
S lelkemben ott lesz: hiszem, hiszem.

Fekete István

Csillagbetűkben írva látlak
Isten

Uram, olyan egyforma minden szolgád
És oly egyforma minden templomod,
S olyan mindegy, hogy a toronycsúcsokra
Keresztet tűznek e vagy csillagot.

Uram, én békén hagylak az imámmal,
De Te se kívánj a szívemtől semmit,

Vagyok kopott kőtábla, jaj sok zápor
Mosta le rólam a Te törvényeid.

Uram, teremtők vagyunk mind a ketten,
Amely igaz, hogy a lelkem Te adtad,
Olyan igaz, hogy én formállak Téged
És nincs Uram, én rajtam más hatalmad.

Mégis Uram, míg ringsz egy fűszál selymén,
Amíg sötét lesz mélyén egy örvénynek,
Amíg csillagbetűkben írva látlak:
Uram, lesz még találkozásom Véled.

Reményik Sándor

Szépséged szórva
Iniciálé

Szépséged egyre szórva oszd,
szó és számítás nélkül.
Hallgatsz. De szólal ő: vagyok.
Ezernyi színben jön, ragyog
s elér mindenkit végül.

Rilke
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Tímár család találkozója
Szeptember 12-én bensőséges családi ünnepre gyűltek ösz-

sze Hunyán Tímár Péter Pál és Tímár Franciska leszármazottai. A 
rokonság sok tagja jött össze az ország minden szegletéből, hogy 
találkozzanak egymással és erősítsék a családi kötelékeket. A talál-
kozó főszervezője az egyik unoka, ifj . Tímár Imre volt, aki lelkesen 
végezte a találkozó előkészületeit.

A program délben szentmisével kezdődött, melyet Főtisztelen-
dő Czank Gábor plébános tartott. Ezt követően a család kivonult a 
plébánia elé, ahol a nemrég újraállított 250 éves Vas Krisztus elé egy 
emléktáblát állítattak. A tábla szövege: „Tímár család Vas Krisztusa, 
Készült 1765-ben, Őseik emlékére és az újraállítók iránti köszönet 
jeleként állították e táblát Tímár Péter Pál leszármazottai. Hunya, 
2015.” Az avatóbeszédet Kutyík Mátyásné Tímár Gabriella mondta, 
aki szintén unoka. Ezt követően Gábor atya megszentelte az emlék-
táblát, így teljessé vált a kép. A szentelés után a család és a meghívott 
vendégek közös ebédet fogyasztottak el a Búzavirág vendéglőben.

Itt szeretném még egyszer megköszönni a keresztállításban és 
a táblaállításban részt vett személyek lelkes munkáját, különösen 
is Pintér Bálintné Tímár Jolánnak és ifj . Tímár Imrének. Ezzel egy 
olyan emlékhely jött létre, mely mind a Tímár család, mind Hunya 
község számára nagy jelentőségű. Szent Ágoston soraival zárom 
gondolataimat: „Forog a világ, de áll a kereszt.”

Hegedűs Bence
Fotó: Tímár Lívia

Lássam a látható szépséget

Uram,
olvasom és újra olvasom
János apostol által írott üzeneted:
„aki ugyanis nem szereti testvérét,
akitlát,
Istent, akit nem lát,
hogyan szerethetné?”

Vajon, aki nem látja,
nem gyönyörködik abban a szépségben,
mely körülöleli,
nem leli örömét az állandó kiállításként eléje tárt
természeti szépségben
– hajnal pirkadatában, esőcseppek gyémántcsillogásában,
naplemente vérbíborában, holdtölte ezüst árnyalataiban,
gyermekmosolyban, vénember derűs szemfényében –
az vajon érzékeli a Te szépségedet?

Kiáltva könyörgök Uram,
szeressem, amit látok,
és lássam a látható szépséget,
hogy láthassam,
érzékeljem
a Te „láthatatlan” valóságodat,
mely maga a Szép.

Mácz István

A szépség: szeretet

A szépség: szeretet; az Úristen szelíd
orcája is csupán vele fényeskedik.
Nincs szebb, Isten után, mint a szerelmes lélek;
pihenni (nem csoda:) amaz emebbe tér meg.

Hogyan kerüld a bűnt? Eredj, ha tudni vágyod,
megmondják menten a némán nyíló virágok.

Angelus Silesius



VÁROSUNK 2015.  október14

Benke Mária verseiMi lesz veled, Európa?
A 2011-ben indult „arab tavasz” eseményeinek következté-

ben az arab világban máig tartó fegyveres konfl iktusok sorozata 
robbant ki. Többek között ennek köszönhető a magát Iszlám Ál-
lamnak nevező terrorszervezet térnyerése, amely mára jelentős 
területeket ellenőriz Szíriában, Irakban és Líbiában.  A terroristák 
nyomában járó brutalitás és kegyetlenkedés világszerte elbor-
zasztja az embereket.

Az évek óta tartó harcok miatt sosem látott menekültáradat 
indult Európa felé, számuk pedig egyre növekszik. Mint az Eu-
rópai Unió külső határára, Magyarországra is óriási nyomás ne-
hezedik. Szeptember végére elértük azt a pontot, hogy a szerb-
magyar határon kerítés áll, a menekültekre vonatkozó törvények 
szigorodtak.

Európa nem tud mit kezdeni a migránsokkal. Az európai köz-
véleményben érvek és ellenérvek röpködnek afelől, hogy be-
fogadjuk, avagy ne fogadjuk be őket. Nehezíti az állásfoglalást, 
hogy közülük sokan valóban menekültek, de többségük megél-
hetési bevándorló. Egy, az életét menekíteni akaró üldözött nem 
használ GPS-t, és nem márkás ruhákban, karórában érkezik. A 
rászoruló embert segíteni kell és meg kell adni számára a szük-
séges támogatást, de ki a rászoruló? Valamit tenni kell, de az il-
letékesek tétlenkednek. A menekültválság következtében egyre 
növekvő kulturális feszültség van kialakulóban, mely feszültség 
következményeit előre nem lehet megjósolni.

Érdemes elgondolkodni Henri Boulad jezsuita szerzetes sza-
vain: 

Jóformán csak az iszlám nem képes az integrációra. „Ki is mond-
ják: nem akarunk integrálódni, hanem mi fogunk titeket integrálni”, 
és ennek a tervnek a megvalósításához az első lépés a bevándor-
lás, a második a gyermekszülés... néhány éven belül a demográfi ai 
egyensúly megbillen. A harmadik lépés véleménye szerint a megté-
rés, mert miközben a Nyugat elvesztette vallása gyökerét és morális 
tartását, az iszlám – főleg a fi atalok szemében – igazodási ponttá 
vált.”

A szerzetes hangoztatta: Európa, a Nyugat már nem szabad sem 
politikailag, sem erkölcsileg. Szerinte Európának vissza kell nyernie 
erkölcsiségét és hitét, amelyet a második világháború után elvesz-
tett. Henri Boulad azt mondta: „A nyitottság, a tolerancia, az emberi 
jogok nevében eladjuk a házainkat, eladjuk az országunkat, elad-
juk a kultúránkat és eladjuk az identitásunkat. Sokan fi gyelmeztetik 
Európát, de nem akarja meghallani, és amikor majd megérti, késő 
lesz” – vélekedett. Megjegyezte: „Európa fővárosában”, Brüsszelben 
a leggyakoribb név, amelyet a gyerekeknek adnak, a Mohamed, 
és a város lakóinak 40 százaléka muzulmán.”(Forrás: http://www.
hirado.hu/2015/05/29/br-henri-boulad-a-nyugat-elvesztette-
moralis-tartasat/)

Kertész Imre Nobel-díjas író pedig ezt írta:„Arról volna szó, aho-
gyan a muzulmánok elárasztják, s majd birtokukba veszik, ma-
gyarán elpusztítják Európát; ahogyan Európa mindezt kezeli, az 
öngyilkos liberalizmussal és az ostoba demokráciával; demokráciát 
és szavazási jogot a csimpánzoknak.  Mindig ez a vége: a civilizá-
ció eléri azt a túltenyésztett állapotot, amikor többé már nemcsak 
hogy képtelen rá, de már nem is akarja megvédeni magát; amikor, 
látszólag értelmetlen módon, a saját ellenségeit imádja. Ráadásul 
mindez nem mondható el nyilvánosan. Miért nem? A kérdés nem 
nyugtalanítana, ha időközben nem vált volna belőlem »közéleti 
ember.”

(Forrás: http://mandiner.hu/cikk/20150907_kertesz_imre_
europa_ongyilkos_liberalizmusarol)

Nem kívánunk senkit megriasztani, de itt nagy a baj. És egyre 
gyakrabban hangzik fel a kérdés: Mi lesz veled, Európa?

Hegedűs Bence

Idősek Világnapjára…

Őszi szélből, fagyos télből
a kor vászon takaróját varrja.
Rég múlt idők, derűs nyarak
emlékét fedi, s betakarja…
Évek múlnak lankadatlan,
nem fog rajtunk se’ idő, se’ kor.
Később talán, már halovány
az élmény, mit belepett a por.
Futnak száguldva az évek,
szeretünk, feledünk, temetünk…
Egyszer ifj ak tán’ hasznát veszik
mit az életünkben értük tettünk,
s ezen eltűnődhetünk…
Az évek elszálltak felettünk,
korosodtunk, megöregedtünk.
Előbb-utóbb mindenki e sorsra jut,
a kegyetlen idő éltünk múlásának
rendre állít sok-sok tanút…
Bár amíg süt ránk a drága nap
tapasztalatainkat bölcsen átadhatjuk
az utánunk jövő fi ataloknak…

Vecsés, 2014. október 1.

Ősz van már…

Görgeti a szél a falevelet,
Mit a fügefa ma levetett.
Tegnap még szépen pompázott,
mára már a szélben „tornázott”.

A diófa is csendben bólogat,
lerázza magáról a diókat.
Hullatja leveleit vadul,
a szél tombol, majd csitul…

Nézelődöm kinn a kertben,
eltűnődöm a nagy csendben.
Az örökzöldek bólogatnak,
együtt érzően hívogatnak.

Itt az ősz, színeivel csalogat,
hűvös lett, azért a szél cirógat…
a meztelen fák fáznak, megfagynak, 
hullott leveleikkel betakargatnak…

Vecsés, 2010. október 24.

Ősz van.

Elrévedek ez őszi tájra,
visszagondolok a meleg nyárra,
Nézem, ahogy hulló falevelek
a szélben forognak, peregnek…

Tétova varjú száll egy ágra,
éjfekete szárnya kitárva,
csőrében diót szorongat,
köröz, a másik vijjogva riogat…

Visszavonhatatlanul jön a tél,
a sok költöző madár útra kél.
Szállnak a magasban messzire,
melegebb éghajlatra, télire…

Hideg a szél, zúgva süvít,
beleborzongok, ahogy visít.
Gyönyörködöm a felhőben,
sétálgatok az erdőben…

A lombkoronák lehulltak,
a zöld színek elmúltak…
Az erdő akkor is szép,
mint egy festmény, olyan e kép…

Vecsés, 2012. október 4.
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Vizek…
Őszelő volt, a nyári szárazság után elkezdődtek az eső-

zések. 
Minden reggel korán nagy sétát teszek a patak part-

ján, jólesik a jó levegő és a csend, sétálni, gondolkodni az 
élet dolgain…

Eső után nagyon párás, de tiszta volt a levegő, így hát 
lassan bandukoltam…

Az utcákon nagy tócsákban állt a víz, kiértem a kis-
patak partjára, ott láttam egy vízelvezető kis mélyedést, 
majd többet is, amivel az esővizet a patakba terelték az 
ott lakók…

Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy halkan beszél-
get valaki. 

A nagy hajnali csendben fülelni kezdtem és a követke-
ző párbeszédet hallottam:

- De jó, hogy bejutottunk a patakba, tőlünk felduzzad 
a kispatak vize, és sebes folyása még inkább gyorsabb 
lesz…

- Köszönöm Nektek – szólalt meg a patak –, már na-
gyon régen áhítoztam eső után, és jó, hogy az emberek 
felismerték, hogy a sok eső okozta vízhozamot beletereljék 
a medrembe…

- Igen, mi is örülünk, hogy testvérekként folydogálunk 
együtt tovább…

A patak folytatta:
- Ti ismeritek a nagy tavakat, folyókat, tengereket?
- Nem, nem ismerjük – mondták a kis vízerecskék kórus-

ban…
- Elmesélem Nektek – kezdte bölcs hangon a patak. 

Az úgy van, hogy a vizek csordogálnak, folynak, bennük 
élőlények, vízi növények keletkeznek és az esőzések miatt 
felduzzadnak. Csodálatos hely az az embereknek, akik az 
élelmezésükhöz halásznak, horgásznak bennük.

Itt elhallgatott, merengett, majd sóváran mesélt to-
vább, hogy Ő mennyire szeretne nagy folyó, vagy tenger 
lenni. Legalább egyszer megnézni közelebbről, hogy mi-
lyen is lehet az – mondta ábrándozva.

A kis vizek, amik még csak most egyesültek a patakkal 
csodálkozva hallgatták bölcs gondolatait, s azon elmél-
kedtek, hogy hogyan volna lehetséges a pataknak a kí-
vánságát teljesíteni…

Majd hirtelen megkérdezték:
- Honnan tudsz Te ilyen sokat azokról a nagy folyókról, 

tengerekről?
- Hát tudjátok – mondta a kispatak – a kócsagok, gó-

lyák szoktak róluk sokat mesélni, mikor visszajönnek…
Egyszer csak hirtelen leszállt a vízre egy gólya, majd 

egy másik és arról beszéltek, hogy lassan el kell indulniuk 
délre, melegebb éghajlatra, mert nálunk hamarosan jön 
a zord hideg tél.

- Ők a költöző madarak - mondta magyarázólag a pa-
tak a kis erecskéknek.

- Tudjátok minden ősszel csapatokba verődve elköltöz-
nek délre, és mikor tavaszodik, visszajönnek, ilyenek a fecs-
kék, gólyák, vadlibák és még sorolhatnám…

Tátott szájjal hallgatták a kis vízerecskék, akik már egy-
gyé váltak szinte a patak vizével.

Hallgatták a madarak csacsogását, és a patak is köz-
beszólt:

- Ej, ha egyszer veletek mehetnék, de jó is lenne, meg-
látnám azokat a csodákat, amikről mesélni szoktatok…

- Miért is ne? – kérdezte az egyik gólya. Találjuk ki, ho-
gyan vihetnénk magunkkal Téged is.

- Hogyan, hogyan? - azt hiszem sehogyan… egy patak 
nem tud a medréből kiszállni, mint Ti, kiknek szárnyai van-

nak, egy patak csak akkor tűnik el, ha kiszárad, de erre 
még gondolni sem merek…

- Tudjátok mit? – kérdezte az egyik fecske. Mi lenne, ha 
egy tömlőbe vennénk a vizedből, azt a csőrünkben felvált-
va vinnénk egészen messze délre, ahová tartunk, majd ott 
megmutatnánk mindent neki, és tavasszal visszahoznánk, 
hogy elmesélje Neked, amit látott tapasztalt…

- Lehetséges volna? – kérdezte izgatottan a kispatak.
Leszállt egy pelikán és a csőre alatt lévő nagy leber-

nyegszerű tartályára mutatott:
- Mit szólnál hozzá kispatak, ha én vinnék a vizedből a 

nagy útra, és megmutatnék neki mindent, hogy ha vissza-
hozom, elmesélje Neked, milyenek a nagy vizek?

Azzal megtöltötte a csőre alatti tartályát, és nagyokat 
kortyolt, a patak vize máris lecsúszott a gigáján…

A többi költöző madár nagy kacagásban tört ki, szinte 
egyszerre mondták:

- Iszik, mint a gödény, rá igazán nem lehet bízni a patak 
vizét, mert nem, hogy világot nem látna, hanem azonnal 
meginná… ez nem jó megoldás – mondták kórusban.

- Persze, minden megoldható, csak akarat kérdése – 
válaszolta komolyan és magabiztosan a gólya.

- Egy tömlő, amiben az én vizem van, utazna sok-sok 
száz, vagy akár ezer kilométert a ti csőrötökben és vissza-
hoznátok, majd beleengednétek ismét a vizembe, ő ke-
veredne az itt maradott vízrészecskéimmel és mesélne… 
Hű, de jó volna – lelkendezett a kispatak, majd halkan 
megkérdezte:

- És megtennétek ezt nekem? – nagy áldozatvállalás 
volna tőletek, hiszen nehéz, fáradságos a repülés olyan 
messzire, és akkor még engem is cipelnétek?

- A barátság mindenre képessé teszi a barátokat, akkor 
mi miért ne segítenénk valóra váltani az álmodat, hiszen 
barátok vagyunk, vagy nem?

- Megtesszük, volt a határozott válasz, megtanácskoz-
ták a részleteket és a tömlőt jól bezárták, próbarepülése-
ket is végeztek, köröztek a patak felett, hogy megtalálják 
a legjobb megoldást.

Egyszer csak hirtelen hűvösre fordult az idő, és a tanács-
kozásnak vége lett, a madarak elindultak délre. Felváltva 
vitték csőrükben a kispatak vizét, hogy világot lásson, s ha 
majd itthon kitavaszodik, visszahozzák, hogy mesélhessen 
a pataknak a sok élményről, amit átélt az utazás közben.

Kitavaszodott, rügyeztek a fák, bokrok, virágzott a rét, 
a kispatak boldogan csörgedezett a medrében, és már 
nagyon várta a madarakat. Amikor megpillantotta a 
fecskéket, vadlibákat, gólyákat, szép nagy köröket írtak 
le a levegőben. Ott köröztek a patak felett, elsőként őt 
akarták üdvözölni. A patak nagyon izgatott lett, alig várta, 
hogy hírt kapjon a tömlőben elvitt kis részecskéjéről, hogy 
sikerült-e a nagy kalandja, mit fog mesélni az utazásról…

Egy gólya leszállt a patak partjára és csőrében ott volt 
a tömlő.

- Üdvözöllek kispatak barátom, hát megjártuk a nagy-
világot, visszahoztam a tömlőben a vizedet, ő aztán any-
nyit fog neked mesélni, hogy csak győzzed hallgatni. Cso-
dálatos kalandokban volt részünk, apránként megtudod, 
milyen lenne, ha itt hagynád a medredet és egyesülnél 
valamelyik nagy folyóval… No, isten áldjon, én megyek, 
mert vár a családom, te is örvendezzél a tömlőben lévő 
vizecskédnek, beszélgessetek kedvetekre…

Azzal letette a tömlőt, csőrével kibontotta és beleön-
tötte a kispatakba a világot látott vizét.

Kispatak mindent tudni szeretett volna, hosszas napo-
kig tartó élménybeszámoló következett, míg végül úgy 
értékelte, hogy jobb neki itt folydogálni önálló kispatak-
ként, mert sok nehézségről és sérelemről is beszámolt az ő 
vízrészecskéje.

Nagyot sóhajtott és azt mondta:
- Mindenki éljen ott, ahová született, ez a legjobb, amit 

tehetünk, s boldog vagyok, hogy ennyi barátom van, 
igyatok kedveseim kedvetekre a vizemből…- mondta, 
elégedett és boldog volt…

Vecsés, 2015. szeptember 10.
Benke Mária
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Ízes Ízek

Október
Zellerkrémleves

A megtisztított, feldarabolt zellert erőlevesben puhára pároljuk. A lébe vajat és 
sót teszünk. A megfőtt zellert péppé törjük (kézzel vagy géppel) és visszatesszük 
a lébe. Lisztes tejföllel behabarjuk, izés szerint cukorral édesítjük. Pirított zsem-
lekockával 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!
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá-
járultak!

GOMBKÖTŐ BÉLA gyomaendrődi 
lakos, 61 éves korában, szeptember 8-án 
hazatért a mennyei Atyához. Gyászolják a 
családtagok, rokonok és ismerősök. Pihe-
nése legyen csendes, emléke áldott!

KOVÁCS LÁSZLÓ SÁNDOR 
gyomaendrődi lakos, 64 éves korában, 
szeptember 9-én távozott szerettei köréből. 
Gyászolják a családtagok, rokonok és is-

merősök. Isten őrködjön 
pihenése felett.

PAPP SÁNDOR 
gyomaendrődi lakos, 92 
éves korában, szeptem-
ber 17-én távozott az 
örök hazába. Gyászolják 
a családtagok, rokonok 

és ismerősök. Fogadja be lelkét az örök 
boldogság. 

TAKÁCS JÓZSEF gyomaendrődi la-
kos, 93 éves korában, augusztus 26-án tá-
vozott az örökké valóságba. Gyászolják a 

családtagok, rokonok és ismerősök. Isten 
adjon neki örök nyugodalmat.

TÍMÁR ESZTER volt hunyai lakos, aki 
a gyomaendrődi Mirhóháti otthonban élt, 
82 éves korában, szeptember 2-án hazatért 
a Mennyei Atyához. Gyászolják a családta-
gok, rokonok és ismerősök. Isten őrködjön 
pihenése felett.

VÉHA VINCE gyomaendrődi lakos, 
98 éves korában, augusztus 28-án hazatért 
a Mennyei Atyához. Gyászolják a család-
tagok, rokonok és ismerősök. Pihenése le-
gyen csendes, emléke áldott.

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

(Juhász Gyula)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

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

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

Fényképalbum
A harangok elvitele Endrődön, 1917. május 12-én. A kép köze-

pén papi ornátusban Zelinka János endrődi esperesplébános, jobbján 
Gyenes György kondorostanyai (hunyai) lelkész, körülöttük a három 
káplán. A kép jobb szélen a kalapos hölgyek mögött Újházy Miklós 
híres endrődi főkántor áll. A képen lévő tengernyi nép között a rekvi-
ráló katonák is ott állnak. Ez az eredeti, teljes nagyságú kép, melyet 
még soha sehol sem közöltek.
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Budapesten kirándultunk
2015. szeptember 15-én Budapestre kirándult a Gyomaendrődi 

Kis Bálint Általános Iskolából három hetedik osztályból 50 gyer-
mek. A Bűvösvölgy Médiaértés és Oktató Központba mentünk. 
Reggel 6 órakor indultunk el, mindenki örömmel szállt ki a buszból, 
amikor megpillantottuk a médiacentrum szép és modern épületét. 
Elkezdődtek a kiscsoportos foglalkozások. Minden csoport kapott 
egy animátort, akik a munkát segítették, beavattak minket a média 
rejtelmeibe. Először a rádiózást próbálhattuk ki. Elkészíthettük sa-
ját rádióműsorunkat, készítettünk műsortükröt és szereposztást is. 
Voltak műsorvezetők, híradósok, sztárvendégek, reklámosok, sőt 
rádió hangja és játékos is. Egy 10 perces szünet után elkezdődött a 
2. foglalkozás: Greenbox háttérrel dolgoztunk, ahol híradót készí-
tettünk. Azzal szembesültünk, hogy amit a képernyőn látunk, az 
nem úgy van a valóságban. Szerkeszthettünk Híradót és Időjárás je-
lentést is. Ezután ebédszünet következett, majd elindultunk a 3. stú-
dióba, ahol autós fi lmet forgattunk. A helyszínre egy kis Polski volt 
betéve, és mögötte egy hatalmas TV volt. Választhattunk a sztorik 
közül, és eljátszhattuk a történetet a saját magunk által kitalált szö-
veggel illusztrálva. Nagyon jól sikerültek a fi lmek. A 4. helyszínen 
nyomoztunk. Kaptunk okos telefonokat, és rajta SMS-eket, E-mail-
eket és fotókat. Át kellett nézni az egész telefont, és a kérdésekre 
válaszolni. Az eredmény megdöbbentő volt. Amikor összeolvasták 
a csapatok a megoldásokat, mindent megtudtunk a képzeletbeli 
személyről. Ezután mutattak egy olyan videót, amiben egy ember 
mágusnak nevezte magát, és az utcáról járókelőket hívott be a sát-
rába. Csak a nevüket kérdezte, és megmondott róluk mindent. A 

Jutalom
Mi, a gyomai Jézus Szíve Szíve Katolikus Templom és az 

endrődi Szt. Imre Katolikus Templom ministránsai felnőttekkel 
együtt kirándultunk Budapestre.

Ezzel a kirándulással köszönték meg a hívek, hogy „szolgá-
lunk” az oltárnál, jelenlétünkkel szebbé tesszük a szentmiséket, 
segítünk Gábor atyának.

Augusztus 27-én reggel vonattal érkeztünk a fővárosba. 
Első utunk a Budavári NagyboldogasszonyTemplomba / Mátyás 
Templom/ vezetett. 

Megcsodáltuk a gyönyörűen restaurált templombelsőt, 
imádkoztunk. 

Megnéztük a felső szinteken lévő egyházi múzeumot. A bát-
rabbak a toronyt vették célba. A Halászbástya oszlopai között 
fővárosunk nevezetességeit fedeztük fel.

Következő utunk a Bazilika, ahol éppen gyászszertartás volt, 
lábujjhegyen jártunk körbe. Külön szentélyben van Szt. István 
királyunk épen maradt jobb keze, amelyet ezüstből és csiszolt 
üvegből készült ereklyetartóban helyeztek el. Intelmeire emlé-
kezve, hálánk jeléül imádkoztunk érte, valamint családunkért, 
országunkért, magunkért.

A kismetróval kijutottunk a Hősök terére, azaz a Millenniumi 
Emlékműhöz /a Honfoglalás 1000. évfordulójára építette a hálás 
utókor a kismetróval együtt/. Gábriel arkangyal magasra épített, 

kimagasló alakja „fogadott” bennünket, talapzatán Árpád feje-
delemmel és a honfoglaló hét vezérrel. Háta mögött két oszlop-
csarnok, 14 magyar király, államférfi  szobrával.

Innen átsétáltunk az Állatkertbe és a Holnemvolt Parkba. Sok 
állatot megnéztünk, egy nap is kevés lett volna az egész bejá-
rásához. A Holnemvolt Parkban a műemlék játékokat láthattuk.

Este érkeztünk haza elfáradva, de tele élményekkel. Köszön-
jük szervezőinknek, kísérőinknek ezt az utat. Remélem, rászolgá-
lunk, hogy a jövőben is együtt elutazhassunk!

A ministránsok nevében: Mészáros Gábor

végén leleplezték, hogy a sátor egy elkülönített részében” hackerek” 
kerestek ki az adott személyről az interneten keresztül minden ada-
tot, és súgták a mágusnak. Az emberek és mi is megdöbbentünk, 
hogy mennyire lehet bennünket manipulálni, és mennyire hiszéke-
nyek vagyunk a 21. században. Az 5. helyszín a sajtó volt, ahol egy 
program segítségével megszerkesztettük saját újságunkat. 

Izgalmas, különleges élményekkel lettünk gazdagabbak. Kö-
szönjük a Kis Bálint Általános Iskola tanárainak a szervezést, igaz-
gató néninek pedig, hogy elengedett bennünket a nem mindennapi 
tanulmányi kirándulásra.

Fülöp Enikő, Nagy Noémi, Tóth Zoltán
7. osztály
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Minősített referencia intézmény lettünk!
2011-ben egy TÁMOP pályázaton nyertünk 6 millió forintot 

arra, hogy felkészüljünk a minősítésre. Bár nem volt kötelező, 
mi vállaltuk a megmérettetést, amelynek során egy minősítő bi-
zottság átvilágította az intézményt, megvizsgálta, hogy megfele-
lünk-e a pályázati kiírásban megadott feltételeknek. A napokban 
kaptuk az értesítést, hogy a vizsgán sikeresen átmentünk, minő-
sített referencia intézmény lettünk.

„A referencia intézmény egyedi, más intézmények számára 
is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekköz-
pontú, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásai-
ban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A 
referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített 
bázisai lesznek.”( Pályázati kiírás.)

Megkezdtük a tanévet
Iskolánkban augusztus 31-én volt a tanévnyitó ünnepség, 

ahol Farkas Zoltánné igazgatónő elmondta, hogy az iskolában 
rendben megtörténtek a nyári felújítási, karbantartási munkák, 
az iskola készen áll a tanév indítására. Az idén 3 telephelyen, 17 
tanulócsoportban, összesen 390 gyermek tanul, 42 pedagógus 
irányításával. 

Az első héten 3 napig ráhangolódtunk a tanulásra a TAN-
TAN projekt segítségével, amelynek legfőbb célja a tanulási ké-
pességek fejlesztése.

Pénteken, az ŐSZI TÚRÁN a kicsik kirándultak, a nagyok 
akadályversenyre indultak, ahol felfedezték a csodaszép termé-
szetet, ami körülvesz bennünket. Jó lenne, ha a tanév többi nap-
ján is lenne lehetőségünk hasonló programokon részt venni.

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Szakmai tanácskozás volt iskolánkban
A TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 sz. Mentor(h)áló 2.0 

Program keretein belül megrendezésre került szakmai nap témá-
ja a kiemelt fi gyelmet igénylő tanulók ellátása volt. A rendezvény 
előadói a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes oktatásában 
nyújtottak segítséget az érdeklődő pedagógusoknak.

Őszi túrán jártunk
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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 

Életképek az Endrődi Tájházból

Abadszalóki iskolás csoport látogatása Selyem úti óvodások a tájházban

Előadás a keresztény nevelésről Idősek a tájházban


