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A tartalomból:

Halászlé az endrődi ligetben 18.

Negyedik helyet szerzett Gyomaend-
rőd büszkesége, Tótka Sándor kajakos 
társával K2 200m-en a riói olimpián!

Nem sima út vezetett az olimpiára a 
Tótka-Molnár kettősnek. A két sportoló 
váratlan fordulatok után jutott ki a 2016-
os olimpiára. A K2 200m-en világbajnok 
páros alig két héttel az olimpiai selejte-
ző futamok előtt tudta meg, hogy mégis 
utazhatnak, így képviselve hazánkat az 
olimpián.

Tótka Sándor Világ- és Európa-baj-
nok, ifj úsági olimpiai bajnok magyar ka-

jakozó. Bár Mezőtúron született 1994. jú-
lius 27-én, „tősgyökeres” gyomaendrődi. 
A Gyomaendrődi Körös Kajak SE neve-
lése, színeikben ért el ifj úsági olimpiai 
bajnoki címet Szingapúrban, 2010-ben. 
Azóta már számos európai és világver-
senyen bizonyította tehetségét. 2014-ben 
igazolt át az UTE-hez. A sport eredmé-
nyeinek köszönhetően volt már: Az év 
magyar utánpótlás sportolója 2012-ben, 
az Év magyar egyetemi sportolója 2015-
ben, Az év magyar kajakozója 2015-ben.

Folytatás a 3. oldalon!

Gratulálunk Tótka Sándor 
és Molnár Péter olimpikonoknak!

A levendula 13.

A XX. Volkswagen Bogár – 
és Busz Találkozó 9.

AZ ELMARADT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK  
AZ ŐSZ FOLYAMÁN VÁRHATÓAK - 3. O.

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 
Endrődön III. - 14. o.

F E L H A R S A N T  A  K E Z D Ő  S Í P S Z Ó  -  1 5 .  O .
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Általános iskola

Napközis tábor

Augusztus 2. hetében napközis táborban vettek 
részt gyermekeink. Nagy öröm számunkra, hogy leen-
dő elsőseink is részt vettek a tartalmas programokon, 
így lehetőségük nyílt az egymással való ismerkedésre, 

barátkozásra. A hét folyamán vízitúráztunk, a Bárka Lá-
togatóközpont és az Endrődi Tájház vendégei voltunk, 
strandoltunk a Liget Fürdőben és Szarvasra kirándultunk.

Mészárosné Kiss Katalin
tanító

Hírek a Szent Gellért Iskolából 
Gimnáziumi egység

Nyári életképek - Valuska Lajos és a 9. B osztály
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Önkormányzati h í r e k Megyei h í r a d ó

Augusztus utolsó napján, szerda délelőtt ülésezett városunkban 
a képviselő-testület. 

Megvitatásra és elfogadásra került Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzata és intézményei, valamint a gazdasági társaságok beszá-
molói a 2016. első félévi gazdálkodásának alakulásáról. A vizsgált 
időszakban megállapítható, hogy úgy az önkormányzat, mint az in-
tézményeinél (Határ Győző Városi Könyvtár, Kállai Ferenc Kultu-
rális Központ, Szent Antal Népház, Városi Egészségügyi Intézmény, 
Térségi Szociális Gondozási Központ,) a kiadások és bevételek tel-
jesülése az időarányos előirányzattal közel azonosan alakultak. Év 
végéig még azonban néhány tényező befolyásolhatja a költségve-
tést: pl. a második félév adóbevételének teljesülése, a folyamatban 
lévő és egyéb önkormányzati pályázatok, beruházások, felújítások 
megvalósulása, intézményeink fi nanszírozásának alakulása, a be 
nem tervezett többlet kötelezettségvállalás alakulása, előre nem 
tervezhető váratlan események, illetve nem utolsó sorban gazdasá-
gi társaságaink gazdálkodásának alakulása. Mindezek miatt meg-
állapítható, hogy mind az intézmények, mind az önkormányzat ré-
széről fegyelmezett gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy 
sem likviditási, sem fi nanszírozási problémák ne jelentkezzenek. 

A Liget Fürdő Nonprofi t Kft  beszámolója alapján, (1-6 hónap) 
mérleg szerinti eredménye -3.190 e. Ft, amely az előző év azonos 
időszakához képest 372 e Ft-tal alacsonyabb, az értékesítés árbe-
vételében pedig 9.16 %-os növekedést mutat a 2015. év hasonló 
időszakához képest. A fürdő a várostól az idei évben állagmegóvás-
ra, illetve az eddig elmaradt üzembiztos működtetés érdekét szol-
gáló munkálatokra kapott 3 millió Ft-ot felhasználta. „Részben ez 
eredményezte az igénybe vett szolgáltatások közel 4 millió forintos 
növekedését.”- olvashattuk az igazgató beszámolójából. A Fürdő 
felügyelőbizottsága azonban nem tartotta elegendőnek az árbevé-
telt, ezért felkérte az intézményvezetőt arra, hogy vizsgálja meg 
miként lehetne még a gyógyászati rész árbevételét növelni, majd 
felhatalmazta a szükséges lépések megtételére. Egyúttal javaslattal 
élt a képviselő-testület felé is, miszerint a versenyképesség és a ven-
dégforgalom megtartása érdekében áldozzon a fürdő fejlesztésére. 
(Csúszdapark, esetleg Spraypark létesítése)

2016. május 1-től a Gyomaszolg Ipari Park Kft . élére megvá-
lasztott ügyvezető, Dinya József is elkészítette a társaság gazdálko-
dásának (1-6) havi mérlegét, melynek eredménye -9.320 E Ft. A 
társaság eredménytartaléka a 2015. évi veszteség miatt -38.943 eFt. 
A beszámoló készítésének időpontjában a lekötött tartalék 126.150 
eFt., míg a saját tőke 217.517 eFt. A Kft . rövid lejáratú kötelezettség-
vállalása 10.071 eFt., a kintlévőség 23.658.eFt. Ez utóbbi behajtása 
érdekében az intézkedések megtörténtek, a követelések esetében a 
hátralékos cégeknél végrehajtást kezdeményezett a társaság.

A Zöldpark Nonprofi t Kft . tevékenységi köre március 1 napjától 
bővült, mivel a Gyomaszolg Ipari Parktól feladatot vett át. A fel-
adatátvétel miatt építőipari tevékenységet folytat vállalkozási ala-
pon. A mérleg szerinti eredménye -2.671. eFt. A tervezett kiadások 
időarányosan teljesültek. 

Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofi t Kft . 
mérleg szerinti eredménye -33.328 E Ft az éves tervezett 2 eFt-al 
szemben. Ennek oka, hogy a hulladékról szóló törvény jelentős vál-
tozáson ment át április óta. Az állam által létrehozott koordináló 
szervezet (NHKV Zrt.) jogosult a díjak beszedésére. Mivel a rend-
szer átállítása nem történt meg teljes mértékben, a Gyomaközszolg 
Nonprofi t Kft . nem részesülhetett szolgáltatási díjban. Megállapít-
ható, hogy a vizsgált időszak veszteségének jelentős részét a szolgál-
tatási díj elmaradása okozta. Az önkormányzat kereste a megoldást, 
így augusztus 1. napjával szerződést kötött a FBH-NP Nonprofi t 
Kft .-vel. A közösen megállapított teljesítési számadat reményeink 
szerint előnyhöz juttathatja a Gyomaközszolg Kommunális Non-
profi t Kft .-t 

Az elmaradt lakossági számlák az ősz folyamán várhatóak. 
Lehóczkiné Timár Irén

alpolgármester

A megyei Közgyűlés soron következő ülésnapja szeptember 
8-án lesz városunkban, Gyomaendrődön.

Molnár Péter (1986) Világ- és Európa-bajnok kajakozó a Bu-
dapesti Honvéd sportolója. A válogatottban kerültek össze, és 
hogy milyen szerencsés találkozás volt, ezt bizonyítja a közösen 
megszerzett világbajnoki cím és az olimpiai részvétel.

Amíg Molnár Péterért Szobon szorítottak a helyiek, addig 
Gyomaendrődön a Körös Kajak Se közös szurkolásra hívta a he-
lyieket. A Körös Látogatóközpont udvarán kialakított szurkolói 
klub zsúfolásig megtelt, s mindenki lélegzetét visszatartva, eset-
leg körmét rágva várta azt az alig több, mint 30 másodpercet, 
ami alatt végigment a 200 m-es páros futam. Kitűnő versenyzés-
sel érték el a 4. helyezést.

Tótka Sándor nyilatkozatában azt mondta, hogy örülnek a 
negyedik helynek, minden jó, ha a vége jó, ez itt megvolt. Min-
den erejükkel azon voltak, hogy jól szerepeljenek, ez sikerült.

Remek teljesítményükhöz Gyomaendrőd tisztelettel gratulál! 
Büszkék vagyunk Tótka Sándorra! 

gyomaendrod.hu
Fotó: MTI - Kovács Tamás

Gratulálunk Tótka Sándor és Molnár Péter 
olimpikonoknak!

(folytatás a címlapról)
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Hírek a Szent Antal Népházból

Augusztus 19-én Bárka-nap volt a Templom-zugban találha-
tó Bárka Halászati Látogatóközpontban. 10 órától népi ügyessé-
gi játékok és kézműves foglalkozások várták a gyermekeket. A 
kiállító térben Kiss Sándor halászati szakember tárlatvezetéseket 
tartott a hagyományos halászat eszközeit bemutatva. A Fény-
sugár Bábegyüttes humoros előadásával szórakoztatta a népes 
közönséget. A látogatóközpont látványkonyháján Tímár Attila 
mesterszakács készítette az ínyencfalatokat. Kőrösi halászlét és 
sült halat kóstolhattak a rendezvény résztvevői. A Bárka udva-
rán lévő tóban modellhajó bemutatót tartott a gyomaendrődi 
Székely Mihály Modellező Klub. Az ebédhez a muzsikát Szécsi 
Zsolt szolgáltatta. A nyílt napon több mint száz vendég látoga-
tott ki a festői környezetben fekvő kiállítóhelyre.

Az Endrődi Tájház megújult csizmadia műhelye egyre több 
látogatói elismerést kapott ebben a szezonban. A tájház néprajzi 
kiállításait augusztusban főleg családok és baráti társaságok lá-
togatták. A kézműves foglalkozások pedig a táborosok körében 
voltak népszerűek. Különösen az újonnan beindult foglalkozá-
sok: a szappankészítés és a nemezkészítés. 

A Szent Antal kenyérsütő házban minden pénteken tovább-
ra is várják az érdeklődőket. A kemencés sütés bemutatón az 
endrődi kelt tészták készítését ismerhetik meg a látogatók. A 
programra előzetes bejelentkezés szükséges a 06-20-2380046-
os telefonszámon. 

Német anyanyelvi tábort szervezett a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat városunkban. A táborban játékos nyelvtanu-
lás, mellett honismereti és természetismereti foglalkozások is 
várták a gyerekeket. Egy napot az Endrődi Tájházban töltöt-
tek, ahol kézműves programok, vetélkedők színesítették a nap 
programját. Kemencés sütőfoglalkozáson, a kelt tészta készíté-
sébe kóstolhattak bele a résztvevők. A Szent Antal Népházban 
megtekintették a Kállai Emlékkiállítást, a Népi vallásosság című 
állandó kiállítást valamint a Holló László Művésztelep idei al-
kotásait. 

Meghívó

Az egykori hunyai Község-sori iskola tanítói és tanu-
lói emlékére állított emlékmű ünnepélyes felavatására és 
megszentelésére.

Időpontja: 2016. szeptember 17-én de. 11 óra

Helyszín: a Község sor, az iskola helye.

Az ünnepségen megemlékezünk az egykor itt tanítók-
ról és tanulókról, majd elhelyezzük az emlékezés virágait 
az emlékműnél.

Szeretettel várunk minden kedves egykori diákot, azok 
leszármazottjait, helybelieket és elszármazottakat, és bár-
kit, aki érdeklődik a rendezvény iránt.

Szeretettel: a szervezők

Felhívás
2016. szeptember 24-én, szombaton de. 10 órakor 

Endrődön a Szent Imre Katolikus Templomban lesz a 7 
iskola (Décspáskumi, Ugari, Polyákhalmi, 4 öregszőlői 
- Tímár-csáki, Szent Imre) hagyományos miséje!

Tisztelettel: Pésó Béláné ny. t.
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CIVIL SAROK - Dr. Köhler Mihály életútja

„A Kárpát-medence olyan csodálatos terület, 
ahol nem lenne szabad éhezni.” 

Dr. Köhler Mihály gyomai születésű 
mezőgazdász, nyugalmazott kutatómér-
nök, c. egyetemi docens, környezetvédelmi 
és mezőgazdasági szakértő-szaktanácsadó, 
őstermelő és Arany Géniusz díjas feltaláló. 
A jeles szakembert 85. születésnapja alkal-
mából „Ökológiai gazdálkodás és régiófej-
lesztés címmel” tudományos tanácskozással 
köszöntötték augusztus 18-án a Debreceni 
Egyetemen. A tudós életútját a konferencián  
Prof. Dr. Nábrádi András, a DE Gazdaság-
tudományi Kar Gazdálkodástudományi In-
tézetének vezetője ismertette.

Dr. Köhler Mihály elemi és a polgári 
iskolai tanulmányait szülőfalujában, Gyo-
mán, a mezőgazdasági középiskolát pedig 
Szarvason végezte.  1949-ben, jeles ered-
ményű osztályvizsgája után jelentkezett a 
budapesti Agrártudományi Egyetemre, de 
ott német származása miatt elutasították. 
Már azon év júniusának végén a gyomai 
gépállomáson dolgozott gyakornoki mun-
kakörben. Mivel akkor a mezőgazdász tan-
folyamon volt, ő szervezte és irányította a 
gépi aratási és a cséplési munkákat Gyoma 
és Endrőd területén. A nyári munkák befe-
jeztével a nagyrábéi gépállomásra helyezték 
mezőgazdászi munkakörbe.

1951-ben ismét jelentkezett és felvették 
a budapesti Agrártudományi Egyetem Ag-
ronómiai Karára. Nappali hallgatóként el-
végezte az első évfolyamot, majd letöltötte a 
nyári katonai gyakorlatot a Tapolca melletti 
ódörögi tüzéralakulat táborában. Leszere-
lése után olyan értesülést kapott, hogy az 
egyetem tanulmányi osztálya a Gyomáról 
kapott véleményezés alapján javasolja az 
egyetemről a kizárását. Ennek megelőzése 
végett tanulmányi halasztást kért, amit egy 
évre megkapott.

1956-ban a nagyrábéi gépállomáson 
alakult forradalmi bizottság titkárává vá-
lasztották. Emiatt 1957-ben leváltották 
igazgatóhelyettesi beosztásából, de szakmai 
munkakörét megtartva tovább dolgozott.

Egyetemi tanulmányait levelező hall-
gatóként folytatta és 1958-ban megkapta a 
mezőgazdasági mérnöki diplomát.

1961 októberében állami kihelyezéssel 

Hajdúszoboszlóra került át, a Köztársa-
ság Mg. Tsz-be főagronómusnak, ahol egy 
mérleghiányos szövetkezet gazdálkodását 
kellett rendbe hoznia. 1967. január 1-jével 
Hajdúszováton összevontak négy terme-
lőszövetkezetet, főagronómusnak pedig őt 
kérték fel. Ott a szolnoki Tiszavidék Mg. 
Fejlesztési Iroda javaslatára egy öntöző 
modellgazdaság fejlesztésének a tervezését 
és kivitelezését irányította.

1968-ban védte meg  A növénytermesz-
tés fejlesztésének lehetőségei a Berettyó vi-
dékén című értekezését és egyetemi doktori 
címet szerzett  Gödöllőn.

Dr. Köhler Mihály Hajdúszovátról a 
fejlesztés beüzemelése után 1972 szept-
emberében a Debreceni Agrártudományi 
Egyetemre (DATE) került, ahol tervezői, 
kutatói és szaktanácsadási területeken dol-
gozott 1990 végéig, nyugdíjazásáig. Közben 
1979-ben a mezőgazdasági vállalatgazdasá-
gi szakmérnök diplomát is megszerezte a 
DATE-n.

Két országos jelentőségű szabadalma és 
hét újítása van, ezek megvalósítását több 
helyen segítette a mezőgazdasági üzemek-
ben és kommunális területeken.

1972-óta előadóként vesz részt konfe-
renciákon és kiállításokon. Több oklevél és 
díj tulajdonosa. 2003-ban a budapesti Gé-
niusz Európa Találmányi Kiállításon Arany 
Géniusz feltaláló díjban részesült azért a 
találmányáért, amivel kommunális szenny-
víz iszapokból és a híg trágyák szilárd fázi-
sából ásványi adalékanyag felhasználásával 
minden növény alá alkalmazható tápanyag 
keveréket állítanak elő. Az öko (bio) gaz-
dálkodást már több mint két évtizede elkö-
telezetten népszerűsíti.

A konferencián elhangzott visszaem-
lékezésében dr. Köhler Mihály kiemelte, 
hogy nem fogadható el az a magatartás, 
amely nem becsüli a földet, nem szereti 
a természetes környezetet, a kérges kezű 
embereket, a fi zikai munkát. Kortársaival 
együtt mindig lázadtak az ellen, ha valaki 
a gyakorlat ismerete nélkül próbált irányí-
tani. Az volt a szerencséjük, hogy mindig 
akadt olyan vezető, aki a jó elképzelésekre 
igent mondott és hagyta a helyes gyakor-
latok elterjesztését. „Mi minden receptet 
kipróbáltunk, a kutatási és gyakorlati ered-
ményektől roskadoznak a polcok, de a ter-
melés számos területén van szükség irány- 
vagy lépésváltásra. A Kárpát-medence 
olyan csodálatos terület, ahol nem lenne 
szabad éhezni. Ahol mégis ez történik, ott 
az ismeretek hiánya, a tanulni nem akarás, 
esetenként a rossz szabályozók gátolják az 
előrehaladást” - hangsúlyozta Dr. Köhler 
Mihály.

A szülőhely nevében Várfi  András me-
gyegyűlési alelnök köszöntötte az ünnepel-
tet a következő gondolatokkal:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Professzo-
rok, kutatók gazdálkodók és az emlékülé-
sen résztvevők!

Engedjék meg, hogy gyomaendrődiként, 
Békés megyeiként köszöntsem a hosz-
szú életpályát teljesítő Dr. Köhler Mihályt. 
Boldog születésnapot és még több ilyen 

tanácskozáson való együttes részvételt kí-
vánok! Nemrégen olvastam Cselőtei Lász-
ló akadémikus könyvét A mezőgazdaság 
vonzásában. A Köhler életművet, ha nem is 
teljesen ismerem, de adhatnánk egy hason-
ló címet A mezőgazdaság szolgálatában. A 
paraszt-polgári ősök hagyományait folytat-
ta Miska bátyám, aki Gyomáról indult, fel-
menői református magyarok és evangélikus 
németek voltak. Élete során soha nem fe-
lejtette Gyomát, a szülőföld mindig fontos 
volt számára. Ez a jubileumi tanácskozás az 
ökológiai gazdálkodásról szól. Sokan főleg 
a laikusok a biogazdálkodás kifejezést hasz-
nálják, holott ez sokkal több, mert a gyűjtö-
getéssel és vadászattal felhagyó és földmű-
velésre áttért ember évezredeken keresztül 
ökogazdálkodást folytatott. Ez a szemlé-
let jellemzi Köhler Mihály munkásságát. 
Személyes élményem a gyomai Győzelem 
Mgtsz-ben 1981-ben történt talajjavítási 
bemutató és tanácskozás. Meszes altalajte-
rítés egy igen szikes gyenge termőképes-
ségű talajon. Nincs új  a nap alatt mond-
hatnánk. Ezt a módszert Tessedik Sámuel 
honosította meg vidékünkön, igaz a mód-
szert már Ő is külföldi tanulmány útjáról 
hozta. Az ellenben új és nagyra becsülendő, 
ha valaki felismeri a már létező tézist és azt 
tudja modernizálni rendszerbe foglalni és 
a kor adottságainak megfelelően alkalmaz-
ni. Az ökogazdákodás a természettel való 
harmóniára való törekvést is jelenti. Ennek 
egyik fontos láncszeme a talaj, melyet Köh-
ler Mihály mindig fontosnak tartott. Ezzel 
a fogyó forrással helyesen kell gazdálkodni, 
óvni, javítani és tisztelni kell a talajt. Gaz-
dálkodó ember egy jó szántás során egy 
marékkal felvesz, beleszagol és ez az érzés 
többet ér valamennyi virágillatnál.

Mint korábban említettem a szülőföld 
mindig fontos volt számára. Szakmai segít-
séget nyújtott a Viharsarok Halászati Szö-
vetkezet halfeldolgozójánál, segítette, mind 
anyagilag, mind szellemiekben Rácz Lajos 
Parasztsors a XX. században című kiadvá-
nyának megjelenését. Egy hatalmas követ 
adományozott a Kommunizmus gyomai 
áldozatainak emlékművéhez. Az 1981-es 
bemutató és tanácskozás is a szülőföldhöz 
való szeretetét jellemzi.

Egy ilyen életútnak üzenetet is kell hor-
doznia és természetesen ez az életműből 
kiolvasható. A talajjavításról kevés szó esik 
manapság. Fontos lenne pedig, hogy a Kö-
rösök vidékén ismét állami támogatással 
történjenek talajjavítások. Most sok eső 
volt a mezőgazdaságban, ugyanakkor az 
okszerű öntözés támogatása és megvalósí-
tása hosszú távon igen fontos lenne. Köhler 
Mihályt ez a kérdés is foglalkoztatja.

Még egyszer az ünnepeltnek jó egészsé-
get kívánok, a szervezőknek pedig köszö-
nöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.

Debrecen, 2016. 08. 18.      
Várfi  András 

A konferenciáról szóló ismertetés for-
rása: https://szie.hu/dr-kohler-mihalyt-
koszontottek-debrecenben
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Miséző papra támadtak Indonéziában
Szentmisét tartó papra támadt egy öngyilkos merénylő egy 

katolikus templomban augusztus 28-án, az indonéziai Észak-
Szumátra tartomány székhelyén, Medanban. A támadót sikerült 
megállítani. 

Az előzetesen a misén részt vevő támadón egy pokolgépet 
rejtő hátitáska volt, amely lángra lobbant, de a robbanószerke-
zet nem lépett működésbe. Ezért elővett egy kést, azzal támadt 
Albert Pandiangan plébánosra. A merénylet végrehajtásában 
azonban két hívő megakadályozta.

A Szent József templomban történt merényletben a pap, a 
két közbeavatkozó hívő és a támadó is megsérült.

Bár Indonézia a világ legnagyobb muzulmán népességgel bíró 
országa, a többség az iszlám mérsékelt formáját gyakorolja. 
Szakértők szerint azonban egyre inkább kézzelfogható az Isz-
lám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet terjeszkedése Délkelet-
Ázsiában, így Indonéziában is. A térség ugyanis ideális ahhoz, 
hogy a Szíriában és Irakban nagy területeket ellenőrző szervezet 
gyökeret eresszen: több kisebb iszlamista lázadócsoport tevé-
kenykedik a délkelet-ázsiai országokban, a Közel-Keletről – fel-
tehetően feladattal – hazatérő harcosok pedig kapcsolatokat és 
tapasztalatot visznek magukkal. Értesülések szerint a közelmúl-
tig főként helyi harcokat vívó iszlamista csoportok az IÁ hatásá-
ra megkezdték a határokon átnyúló együttműködést.

Magyar Kurír

„In Cruce salus! - Keresztben az üdvösség!”
A szent kereszt tisztelete

A római katolikus Egyház naptárában szeptember 14-én ta-
láljuk Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét. A szent hagyo-
mány szerint Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona császár-
né találta meg Jézus Krisztus keresztjét a Jeruzsálem környéki 
ásatások során, és ezen a napon, szeptember 14-én ünnepélye-
sen elhelyezték a tiszteletére építtetett Szent Kereszt bazilikában.

A szent kereszt megtalálásának legendája a következőképpen 
maradt fent: Jeruzsálem mellett, a Golgotán végeztetett Szent 
Ilona császárné ásatásokat, és egyszer csak három egyforma 
keresztre bukkantak a földben: Jézusét és a két latorét, akiket 
Jézussal együtt feszítettek meg. Azonban nem tudhatták, hogy 
melyik volt Jézus keresztje. Ekkor valakinek eszébe jutott, hogy 
egy súlyos beteg, haldokló (más forrás szerint már halott) asz-
szonyon kéne próbát tenni vele. Megérintették előbb két kereszt 
maradványaival az asszonyt, -de nem történt semmi. Amikor 
azonban a harmadik kereszttel érintették meg, életerő szállt az 
asszonyba., és egészségesen kelt fel ágyából. Innen tudták meg, 
hogy ez utóbbi volt Jézus keresztfája. Eddig az ősi legenda.

A szent kereszt ereklyéit három részre osztották: A legna-
gyobb darabja Rómában, a Santa Croce de Gerusalemme ba-
zilikában, másik része Jeruzsálemben, míg a harmadik része az 
Athosz-hegyre, az ortodoxia fellegvárába került.

Ezekről a helyekről aztán a világ számtalan templomába 
került ereklye a Szent Keresztből apró szilánkokat leválasztva, 
-így az endrődi Szent Imre templom is őriz egy kereszt-erek-
lyét a Szent Kereszt oltárban. Nagyböjtben ezt kihelyeztük a 
misézőoltárra, ás a keresztúti ájtatosságok végén a hívek hódol-
hattak előtte.

Sokakban feltevődhet a kérdés: igaz-e a kereszt megtalálá-
sának legendája? Valódiak-e a templomokban őrzött Szent ke-
reszt-ereklyék? Én azt gondolom, ez a hit dolga, és ki-ki eldönt-
heti, hogy elhiszi-e. Nem dogma, nem hittétel, -tehát a döntés a 
miénk. De a Szent Kereszt tiszteletében nem is ez a lényeg. Én 
azt érzem fontosnak, hogy elsősorban a szívünkben tiszteljük a 
szent keresztet, az üdvösség fáját, amelyen szenvedett értünk az 
Isten szent Fia.

A keresztnek két szára van: egy függőleges és egy vízszintes. 
A függőleges, fölfelé mutató ága az Istenre emlékeztet minket: 
milyen az Isten-kapcsolatunk? Milyen az imaéletünk? Mennyire 
éljük mindennapjainkat az Isten jelenlétében? A kereszt vízszin-
tes, szertemutató ága pedig az embertestvérein, felebarátaink 
felé irányítja fi gyelmünket. Milyen a kapcsolatunk az emberek-
kel, a szűkebb és tágabb környezetünkkel? Hogy próbáljuk meg-
élni a felebaráti szeretet törvényét?

Amikor látjuk otthon, a szobánk falán a feszületet, amikor 
egy útszéli kereszt mellett elhaladva keresztet vetünk, amikor 
megcsókoljuk a rózsafűzérünkön függő keresztet, amikor a vá-
ros bármely pontjáról vagy kint, a földjeinken dolgozva meg-
pillantjuk a templom tornyán égbe mutató keresztet, - akkor ez 
juthat eszünkbe. Hálát adni az Istennek a megváltás nagy aján-
dékáért, melynek eszköze volt a szent kereszt; és mindig magunk 
előtt tartani az Isten- és emberszeretet gyönyörű törvényét, mely 
Jézus Krisztus tanításának alapköve.

Idén, szeptember 14-én az endrődi és gyomai hívekkel az 
Arad megye Tornyára zarándokolunk, a Szent Kereszt felma-

„Ima-sarok”
Imádság munka előtt

Atyám! Buzdíts, erősíts, támogass munkám végzésében, 
hogy a munka, melyet Nevedben megkezdek, a Te dicsőségedre, 
nekem és embertársaimnak pedig megelégedésére és örömére 
váljék.

Ámen

Imádság munka után

Atyám! Kezemmel és eszemmel dolgoztam, elfáradtam. 
Adj testemnek pihenést, lelkemnek, szívemnek derűt, hogy to-
vábbi tetteimbe örömet, lelket vihessek, önmagamnak és má-
soknak hasznára válhassak.

Ámen

gasztalása tiszteletére szentelt templom búcsúünnepére. Ezen za-
rándoklat, búcsújárás során azon kéréseink mellett, amit a lelkünk-
ben magunkkal viszünk, legyen ott az a kérés is, hogy Isten nap nap 
után erősítse bennünk a jó elhatározást a szeretetparancs szerint 
élni. De ezen kívül is, az ősi fohászt gyakran imádkozva: „Ave Crux, 
spes unica! Üdvözlégy, Kereszt, egyetlen reményünk!”, - imádkozva 
kérjük a Mindenható Istent, hogy a kereszthordozó Krisztus sze-
retetének legalább egy töredékét segítsen elsajátítani, hogy majd, 
amikor a sírhalmunkra tűzik le a keresztfát, a lelkünk örökké ör-
vendezhessen az Isten véget nem érő szeretetében!

„In Cruce salus! Keresztben az üdvösség!”
Czank Gábor plébános
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Református k r ó n i k a Evangélikus h í r e k

Taníts minket! 
„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez 

jussunk!” Zsolt 90,12

Tanév kezdetén vagyunk! S ilyenkor a családok lázas készü-
lődéssel indítják útjukra a kis nebulókat. Nekem ilyenkor mindig 
fontossá válik, hogy szép-szép, hogy a gyerekeknél egy újabb tanév 
elkezdődött, de vajon Isten iskolájában mi hányadikosok vagyunk? 
Hányszor kellett osztályt ismételnünk? 

Mózes arra kéri az Urat: „Taníts minket!” Taníts, mert mi egyéb-
ként buták maradunk. S taníts azért is, mert nagyon gyorsan telik 
az időnk. S ez a zsoltár nevezetes azért, mert az időről tanít.

Van benne háromféle idő. Istennek a nagy ideje. Így olvashatjuk: 
„Ezer esztendő annyi előtted, mint egy őrjárásnyi idő éjjel”. Aztán 
tanít az embernek a kis idejéről: „A mi esztendeink napjai hetven 
esztendő, legfeljebb ha nyolcvan esztendő.” Végül tanít egy harma-
dik időről, a kegyelmi, megtérésre adott időről. „Taníts minket úgy 
számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” 

Ezen a helyen a zsoltáros tanít először Istennek a nagy idejéről. 
Istennek van ideje. Őneki nagy ideje van. Istennek egy szempillan-
tás az, ami nekünk nagyon hosszúnak tűnik. Ne felejtsük: Istennek 
van ideje. Ne vetítsük ki Ő rá emberi türelmetlenséget. Istennek 
van ideje elrendezni a dolgokat. Ő nem fut ki az időből. Ő felette 
áll az időnek.

Az embernek ezzel szemben kis ideje van. Azt mondja a zsoltá-
ros: A mi életünknek ideje hetven esztendő, legfeljebb ha nyolcvan 
esztendő. S olyan iszonyatos látni, amikor valaki kimegy a temetőbe 
és látja, vannak gyermekek is eltemetve. Ó te nagy, és okos, és bölcs, 
és önmagadról sokat képzelő ember! Akarsz-e tanulni? Belátod-e, 
hogy valóban nyomorult vagy. Isten iskolájában az első évfolyam 
legelején ezzel kezdik a tanítást. Nyomorult vagy, már csak azért is, 
mert nincs időd. Ami időt kaptál az sem a tied. Ajándékba kapsz az 
Úrtól éveket, évtizedeket, de azzal el kell számolni. Ami a miénk, 
amit mi teszünk hozzá a nap huszonnégy órájához, azzal azt teszek, 
amit akarok. De amit Istentől kapok időt, azzal nekem számolnom 
kell. Az embernek ideje rövid és nyomorúságos, mely arra való idő, 
hogy Istenhez közelítsünk. 

Ezért mondja Isten, mindezt nézd meg bölcsen. Adok neked 
megtérésre időt, amely a harmadik idő. A megtérésre adott idő a 
legértékesebb idő. Csak néhány másodperc. Minden ember életé-
ben - azt mondja a Biblia - Isten egyszer vagy kétszer szól, azután 
hallgat. Isten belép a te életedbe egy Ígével, egy ígehirdetéssel, vagy 
egy bizonyságtétellel érinti meg a szíved. Azt mondja: Gyere? Kö-
vess engem! - Aztán talán belép még egyszer, és többször nem szól 
hozzád. Szól az Isten egyszer vagy kétszer, azután hallgat. 

Az emberélet legnagyobb kérdése, hogy megragadod-e a meg-
térésre szánt időt. Hadd hívjalak Testvérem, ragadd meg itt és most. 
A nagy igazságok mindig nagyon egyszerűek. A halálraítélt embe-
rért, akinek rövid élete van, eljött Jézus. Átvette bűneink terhét és 
meghalt értünk a Golgotán. S Ő feltámadott, bizonyította, hogy Úr 
a halálon. Fogadd el őt Uradnak. 

Ez a legfontosabb lecke. Ezt kell megtanulni! 
A földi világban új tanév kezdődött! Istennél folytatódik az amit 

elkezdett a mi életünkben. Ha valakit most hív ebbe az iskolába 
először, akkor induljon bátran és örömmel! Ha valaki már régóta 
jár, az vizsgálja meg a „tantárgyait”! Melyikből hányast kapott? S 
pótolja a pótolnivalókat! Mert most még lehet pótolni. Ne felejtsd 
Testvér: Az időd nagyon rövid.

Papp Tibor lelkész

Áldás leszel
„Áldás leszel! – Ez volt a mottója a Mátrában júliusban meg-

rendezésre kerülő idei Evangélikus Országos Ifj úsági Találkozó-
nak, melyet röviden csak Szélrózsának hívunk. A mottó keve-
sebb mint parancs, de több mint biztatás, egy igazi ígéret” Azt 
fejezi ki, hogy áldássá válhatunk a körülöttünk lévő emberek 
számára”. A találkozó azzal a céllal jött létre, hogy a résztvevők 
olyan lelki, spirituális inspirációkat kapjanak, ami formálja az 
életüket és ahol hasonló kérdésekkel küzdő emberek találkoz-
hatnak egymással családias légkörben. 

Több, mint ötven munkaág közel háromszáz önkéntese dol-
gozott a találkozó megvalósításán. A lelki alkalmak fontos szere-
pet kaptak, helyt kapott a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
sátra is, valamint az Oroszrulett programjai, ahol drogprevenciós 
programok voltak. Jelen volt a Kül- és Belmisszió, Odú néven 
teológiai sátrat is felállítottak, valamint a teremtésvédelem fon-
tosságával az Ökosátorban ismerkedhettek meg a jelenlévők. A 
reformáció ötszázadik évfordulójára készülve a Gyülekezeti és 
Misszió Osztály által létrehozott Luther 499 sátorban szerveztek 
a látogatóknak programokat. Beszélgetésekben és előadások-
ban is gazdag volt a programkínálat. Vendég volt többek között 
Bolek Zoltán, a Magyar Iszlám Közösség elnöke, Süveges Gergő 
műsorvezető és Darvas István rabbi is. 

„Az egészen kis gyermekektől a serdülő korosztályon át a 
fi atal felnőttekig és a családosokig mindenki megtalálhatta a 
maga programját” Könnyű és komolyzenei programok, színhá-
zi előadások, pódiumbeszélgetések és esti nagy koncertek is 
várták az érdeklődőket. A zenei kínálatban az idei sztárvendég 
Palya Bea énekes, a Kaukázus, és Szabó Balázs Bandája. Az egy-
házi könnyűzene ismert zenekarai is felléptek, így a Szélrózsán 
volt többek között Izsóp, Lift!, Közel, Promise és a Szélrózsa Band 
koncert is.

De mi is az áldás, mely a találkozó mottójában is szerepelt? 
Mit mondunk, amikor például így köszönünk el egymástól: Isten 
áldjon meg! Mit kívánunk neki?

A Biblia tanítása szerint az áldás minden testi és lelki jónak 
a foglalata, amit Isten az embernek adhat, benne van minden 
testi és lelki ajándék. Mivel az áldás forrása Isten, ezért nem mi 
adjuk az áldást, mi csak hirdetjük, hogy Isten áldást akar adni. Mi 
csak kívánhatjuk egymásnak, hogy Isten áldja meg, és kérhetjük 
az áldást a magunk számára, de az áldást mindig Isten adja. Mi 
csak hirdetjük ezt a nagy lehetőséget, hogy Isten annak ellené-
re, hogy ilyenek vagyunk, amilyenek, kész nekünk ajándékozni 
minden testi és lelki jót, amire szükségünk van. Ezt hirdette ez 
a találkozó is és ezt hirdetjük mi is Isten áldását továbbítva és 
terjesztve az emberek felé. 

Fülöp Mónika lelkész
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felől!
Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-kő...
Isten áldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő!

Tímár Máté

Portrék Endrődről II.

Kalmár Bálint
Takarékpénztári igazgató

1864-ben született Endrő-
dön. Iskolai tanulmányait Buda-
pesten és Szarvason végezte. 
Azután a pénzintézeti tisztvi-
selői pályára lépett és 1923 óta 
igazgatója az Endrőd-Gyomai 
Takarékpénztárnak.

A községi képviselőtestület 
tagja, valamint a római katoli-
kus iskolaszéknek és a község 
számos társadalmi és kulturális 
egyesületének is.

Kovács Ferenc
ipartestületi elnök

1886-ban született Endrő-
dön. Ott végezte iskoláit is. 
Mint tekintélyes iparos hosszú 
időn át választmányi tagja volt 
az Ipartestületnek, melynek 
1928-ban elnökévé választot-
ták. 

A világháborút az olasz és 
szerb harctereken küzdötte vé-
gig. 

Kitüntetései: Bronz vitézségi 
érem és Károly-csapatkereszt. 
Tagja a község képviselőtes-
tületének, az Iparos Daloskör 
elnöke, az Első Hengermalom 
igazgatósági tagja.

Kovács Libor
középbirtokos. 
a Katolikus Kör elnöke

1875-ben született End-

rődön. Középiskoláit Lőcsén és Nagyváradon végezte. A 
Katolikus Kör gondnoka, majd pénztárnoka volt, 1924-ben 
pedig elnöke lett. A világháborút a szerb, montenegrói, 
olasz és orosz harctéren töltötte. 

Kitüntetései: Kisezüst vitézségi érem és Károly csapat-
kereszt. A kommunizmus alatt a halálraítéltek listáján sze-
repelt és menekülni volt kénytelen. 

Tagja a község képviselőtestületének, az endrődi 
egységespárt elnöke, a római katolikus egyháztanács tagja.

Koczkás Sándor
a katolikus polgári iskola 
igazgatója

1897-ben született Aradon. 
Középiskoláit Aradon és Kalo-
csán, a pedagógiumot Buda-
pesten végezte. 

Mint tanár 1924-ig Oroshá-
zán működött, azóta igazgatója 
az endrődi római katolikus pol-
gári fiúiskolának. 

A községi képviselőtestü-
let volt tagja, az iskolán kívüli 
népoktatási bizottság vezető 

alelnöke, a róm. katolikus egyházközség képviselőtestületi 
tagja, a testnevelési bizottság tagja, tanonciskolai igazga-
tó, a Stefánia Anya- és Csecsemővédő Egyesület választ-
mányi tagja, a cserkészcsapat alapítója és vezetője, a Vö-
röskereszt helyi fiókjának és [a katolikus népszövetségnek 
választmányi tagja, az endrőd-gyomai takarékpénztár felü-
gyelőbizottságának tagja.

Moldvay Lajos
számügyi 
közigazgatási jegyző

1863-ban született Hódme-
zővásárhelyen. Középiskoláit 
Hódmezővásárhelyen végezte, 
azután jegyzői vizsgát tett és 
pályafutását Gyomán kezdte 
mint községi írnok, 1895 óta 
pedig Endrőd község közigaz-
gatási és számügyi jegyzője.

Az Endrődre kivonuló romá-
nok a községháza kirablása köz-
ben súlyosan inzultálták. 

A kaszinó volt jegyzője, iparhatósági biztos, a katolikus 
polgári társulatnak 33 év óta jegyzője. Az iparos segélyező 
bizottság elnöke és az iparostanonciskola felügyelőbizott-
ságának tagja.

Forrás: Békésmegyei fejek, 1929. 
Szerk. Gergely Gábor Arnold
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A XX. Volkswagen Bogár – és Busz Találkozó 

Augusztus első hétvégé-
jén, Gyomaendrődön, a Li-
get fürdőben - immáron hu-
szadik alkalommal – került 
megrendezésre a Volkswa-
gen Bogár Találkozó. Kardos 
Ferenc hihetetlen energiá-
val, lelkesedéssel szervezte 
hónapok óta a jubileumi 
találkozót, amely magán-
szervezés. A húsz év kitartó 
munkájának köszönhető, 
hogy ez a találkozó lendü-
letes, egyre felfelé ívelő, 
mindig tartogat meglepetés 
programokat. Az összejöve-
tel nagy népszerűségnek ör-
vend Magyarországon belül 

és határainkon kívül is.pl: egy érdekesség, különösen a fi atalabb 
korosztály számára: a debreceni csapattal jön minden évben a ta-
lálkozóra Th eVR Pisti.

(Magyarország legnézettebb és leggyorsabban növekvő techno-
lógiai YouTube csatornájának egyik vezetője.) Az idei év különösen 
sok „bogaras” szimpatizánst vonzott: háromszáz bogárhátú autó 
érkezett a városba, hogy a négy napos rendezvény részese legyen. 
A hétvége legizgalmasabb eseménye, a bogarak felvonulása volt! 
Kardos Ferenc megköszöni Gyomaendrőd lakosságának, hogy a 
vízibombákat nélkülözték, így valóban konfl iktusmentesen gurul-
tak a felvonuló bogarak Gyomaendrőd utcáin az érdeklődő nézők 
előtt. A jubileumi találkozót Dankó Béla országgyűlési képviselő és 
Toldi Balázs Gyomaendrőd polgármestere nyitotta meg! A prog-
ramokból kis ízelítő: Monoton Rock Team, Gesarol és Demjén Fe-
renc koncertje, szalonnasütés, Kangoo és Színfolt Mazsorett bemu-
tató, szombaton pedig ingyen ebéddel, gulyáslevessel kedveskedtek 
a résztvevőknek.

Kardos Ferenc köszöni azoknak a támogatóknak a nagylelkű 
segítségét, akik a húsz év alatt végig mellette álltak, és anyagi segít-
ségükkel hozzájárultak, hogy a rendezvény sikeres legyen! Külön 
köszönetét fejezi ki: Gyomaendrőd város Polgármesteri Hivatalá-
nak, Ladóné Víg Ibolyának és Németh Dezsőnek! 

Jövőre a szerencsés 21. találkozó elébe nézünk, és ahogy Kardos 
Ferencet ismerjük, biztos tartogat különleges érdekességet a lakos-
ság legnagyobb megelégedésére!

H. J.

Az Én
Minden egyéb eltörpül e páratlan értékkel szemben. Az egész 

világ nagy kerület, e kerületnek középpontja vagyok én. Az én sze-
meimben lesz ez a világ színes; füleimben lesz dalos, énekes, zajos; 
idegszálaimban fejti ki összes harmóniáit szépséggé s élvezetté. Ezt 
mind én teszem, – én! Kérdezhetitek talán: a koldus is, a rabszolga 
is központ? az is fölényes méltóság? Ez a kérdés ugyan nem zavar. 
A rabszolga csupán nyomorult történeti kategória, a koldus nyo-
morult gazdasági fejlődésnek foltja, de egyaránt magukban rejte-
getik az öntudat mélységeit.

Ez az „én” áll a végtelenség tornácaiban, s fölfogja Sirius s a 
távoli csillagok sugarait. Ez az öntudat él s áll a földön, mely annak 
az admirálhajónak, a napnak egyik imbolygó bolygója, gályája s 
vele tör előre a mérhetetlenségbe, de a végtelenségnek tornácából 
ki nem lép. Ez az „én”, aki 30–40–50–60 évvel ezelőtt nem létezett, 
mégis megfuthatja az örökkévalóságnak visszafelé törő útjait, s ahol 
a praehistória megszakad s a felfedező tapogatódzás megkezdődik, 
ahol a tudásnak vége van, és a mítosz szederindái közt kell halad-
nunk, és ahol ennek fáklyája is kialszik, felüti a geológia megkö-
vült lapjait, és halad mérhetetlen századokon, ezredeken vissza az 
örökkévalóságba. Ha szárnyaim kifeszítem, örökkévalóságot fogok 
be; ha szemeim megnyitom, végtelen perspektívák nyílnak meg 
előttem. Emberek, felséges, csodálatos teremtések, tudománynak 
tűzhelyei, művészetnek inspirált alkotói, ti emberek, ti fölényes, 
csodálatos teremtmények, bennetek nyílik a szellemi, a lelki világ.

(Prohászka Ottokár: Konferenciabeszéd, 1907)

Igazgyöngyök
Nézd ezt a fát. Látod a sok falevelet rajta? Mindegyik-

nek, még a legkisebbiknek is van mélyen lent a földben egy kis 
hajszálgyökerecskéje, mely élettel látja el. Ősszel lehull a levél, igaz. 
Minden ősszel lehull. De annak a kis hajszálgyökerecskének a jó-
voltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál 
pusztul el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza többé, s idő 
múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet, érted? Aki 
pedig elmegy, nem viheti magával a gyökereket. S akinek nincs 
gyökere, az elvész. Sok magyar veszett el így, nagyon sok. Gondolj 
a gyökérre.

(Wass Albert)

Jobban tudom szeretni e hazát, mint gyülölni ellenségeinket.
(Deák Ferenc)

Ki bízik Istenében, szereti hazáját, vagyon egy csepp magyar 
vér benne, kiáltson fel az égben az Istenhez.

(Zrínyi Miklós)

Legjobbjaink rég elhulltanak.
Holnaputánra magunktól elfogyunk.
Megállj csak, mit motyogsz, öreg bolond?
A sírban, hol nemzet süllyed el,
Új kedvvel új ifj úság tolong,
És bölcsőnek díszíti fel.

(Csengey Dénes)

Ez a föld túl kicsi és túl nagy ahhoz, hogy az összekötő szálak 
elszakadhatnának, s ha mégis elszakadnának, akkor az emberi mi-
volt teng-leng a semmiben, és semmivé válik maga is.

(Fekete István)

Vannak, akik az életüket áldozzák a hazánkért, az a minimum, 
hogy feláldozzuk az időnket és tehetségünket, ami olyan, amilyen.

(Richard Hooker)



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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„A’ tanya földeken találtatnak há-
zak, istállok, fél serek, a’ szarvas mar-
hák’, ‚s lovak számára; bekeritett aklok 
birgék’1, juhok’ teleltetésére; szénás 
kertek, kutak ‚s a’ t... Az Alföldi ta-
nyákon, kivált a’ mellyek messzebb 
esnek a’ helységektől, a’ cselédek er-
kölcseikben egészen megromlanak, 
elvadúlnak. - E’ mellett az illyetén ta-
nya házak, gyakran úton-állók barlang-
jainak tapasztaltattak lenni. - Nem jobb 
volna e’ tehát az Alföld feles pusztákat 
több okokra nézve megnépesiteni?! 
Ebből a’ birtokosokra is nagyobb ha-
szon háramlana.

A’ gléba2 minéműségére résszerint 
fekete homokkal vegyes, résszerint 
fekete agyagos, résszerint pedig 
használható székkel, ‚s iszappal ke-
vert. - Általjában gazdagon termő, úgy 
hogy alkalmas időben egy szem 14. 
15-öt, a’ tavaszi pedig 20-at is meg 
ád. - A’ trágyázás ugyan szokásban 
vagyon, azomban a’ parlagon hagyá-
sa a’ földnek, vagy kukoricza alá való 
hasznaltatása egy legjobb neme az 
itteni föld javításának. - A’ szántás 
a’ közönséges magyar ekével törté-
nik, ‚s nem ritkaság látni feles számu 
gazdákat, kik 2. 3. 4.  sőt 5. ekékkel is 
szántanak egyszerre. Ennél fogva nem 
csuda, ha az itteni lakos illy szerencsés 
helyheztetésben, illy boldog földön, az 
égnem ennyi bőséges adománnyai 
mellett sorsával megelégedve, távól 
minden szív szomoritó szükségtől, 
szerencsés napokat tölthet. Még az 
1816-ik eszt. közönséges szükség al-
kalmatosságával sem érzett ezen nép 
inséget. - Akkor is volt kenyere, húsa, 
hala, bora, pályinkája. Sőt az iparko-
dó akkor a’ legtetemesebb hasznokat 
hajtotta magának, mellyeknek mái nap 
is érzi édes gyümöltseit. - Azomban 
Endrődön az emberi szeretet is mun-
kálkodott. A’ nyomorúltak ‚s szegé-
nyek’ felsegitésére kettős fundatió áll, 
a’ Vidáé, és volt adófizető Kalmár Mi-
hályé. - Mind a’ kettő szép summából 
van öszve szerkeztetve. - Az árvák 
dolga legjobb móddal van elintézve. 
Az idei nép felszámlálás’ alkalma-
tosságával úgy találtatott, hogy ezen 
helységben öszvességgel vagynak 
5331 lelkek. Ezek közül 5192 Rom. 
Katholikus 121 nem egy. Görög, 12 
Evang. 6 Ref. - A’ lakosoknak tsak kis-
ded része űzi a’ kézi mesterségeket, 
úgymint: 17 tsizmadia, 9 szűcs, 10 ko-
vács, 6 kerékgyártó, 6 szabó, 1 aszta-
los, 2 kötélgyártó, 2 szijgyártó, 2 varga, 
1 szűr-szabó; öszvesen 56, mindnyá-

1  birgék=birkák
2  gléba=rög, göröngy

jan priv.3 czéhbeliek. A’ többi része 
a’ lakosoknak földmiveléssel, barom, 
és juh tenyésztéssel foglalatoskodik. 
- Gabona terméseit a’ Gyulai, Váradi, 
Pesti piaczokon szokta elárulni. Ugyan 
ezeken kelnek el sajtjai, ‚s vaja, gyap-
ját helyben adja el a’ zsidónak. Marháit 
a’ Békési, Gyulai, Túri vásárokra hajtja 
eladni.

A’ Birónak választása, a’ tanácsnak 
megujitása Szent Imre Herczeg’, mint 
a’ helység választott Patrónusa nap-
ján szokott megesni. Minthogy pedig 
ezen örvendetes nap a’ templom’ nap-
ja is egyszers’mind különös pompával 
szenteltetik meg. - Ezen napon t.i. a’ 
délelőtti órák az Istennek dicsőitésére 
fordittatnak; eztuán következnek a’ vig 
ebédeléek, mulatozások, táncz ‚s a’ 
többi. (Ez köönségesen bevett szokás 
Békésben. - Egyébiránt megjegyzésre 
méltó még az, hogy ezen Vármegyé-
ben nem jár rendre a falusi biróság. 
- Illyen nagy, ‚s tehetős helységekben 
egészen más figura a’ falusi biró, mint 
jártamban keltemben hazámnak sok 
Vármegyéiben tapasztaltam. - Notárius 
több helyeken kettő is van, derék férfi-
ak, hites Ügyvédlők. - A’ Tanács rende-
sen organizált mindenütt, józan itéletű, 
emberséges emberek. - Derék helység 
házakat lehet szemlélni mindenütt.)

Endrődnek tulajdon lelki Pászto-
ra’ felvigyázása alatt van 2 jól elren-
delt iskolája, mellyben a’ nevendék 
fiú, ‚s leány gyermekek külön épület-
ben az iskolai esztendőnek lefolyta 
alatt szorgalmatosan tanitatnak mind 
azon tudományokra, mellyek nélkül 
az egyes polgár sem lehet el, ha csak 
egészen kimiveletlen állapotban nem 
akar maradni. Az idei felvetés szerint 
a’ fiúk’ iskolájában egy kitanúlt tisztes 
öreg tanitónak vezérlése alatt szám-
láltattak 300 a’ leányokéban tulajdon, 
hasonlóképen kitanúlt oktatójuk alatt 
200. A’ nép általjában szóllva fel van 
ruházva szép religious4 érzésekkel, 
és erkölcsös. Vallását szereti, annak 
szertartásait tiszteli, nagy becsben 
tartja. - Elöljárói iránt különös enge-
delmességgel viseltetik. Az aljas nép 
ugyan kitsapongó, káromkodó, ‚s a’ 
lopásra hajlik, szilaj (mert a’ tanyákon 
elvdadúl), de a’ nagyobb rész tsinosúlt, 
emberséges nyájas, engedelmes ven-
dég-szerető. (Általjában a vendég-sze-
retés Békés Vármegyében tulajdon 
honjában van. - Akár melly Úri háznál 
ugyan örömmel fogadják a’ soha nem 
látott útazót is. - De különösen a’ hely-
ségnek házai mint egy ingyen való 

3  priv.=privát, magán
4  religious=vallásos

Vendégfogadók. - Minden rendű, ran-
gú útas ezekben magának szállást, jól 
tartást, lovainak szénát, abrakot kap, ‚s 
pedig örülnek az Elöljárók, hogy ingyen 
szolgálhattak. - A’ helységek házainál 
van gazdag életes kamara, pincze; 
dispensator, a’ helység gazdája; a’ biró 
csak parancsol.) Gyakran vendéges-
kedik, pedig rendes és gazdag ebé-
deknél, és vacsoráknál; a’ mi különö-
sen a’ keresztelés, név nap, templom 
napja, halotti tór, de kiváltképen a’ la-
kodalmak alkalmatosságával szembe 
tünő. (A lakodalmak bátor 4-5 napig is 
eltartanak evés, ivás, táncz, dévajko-
dás között; azomban ezektől a’ kicsa-
pás, zürzavart okozó rendetlenségek 
távúl vannak. - Szent kötelessége a’ 
Násznagyoknak a’ rendere, az erkölcs-
re felvigyázni.)

Az Endrődi ferfijú magos, tömött 
test alkotású, piros posgás, kellemetes 
arczvonásokkal; vidám, bátor tekintetű. 
- A’ fehér nem alatsony, silány, szinre 
sápadt, épen nem kellemetes képvo-
násokkal, ájtatos, Istenfélő, tisztaságot 
szerető, a’ ház körűl határoztatnak fog-
lalatosságai.-

A’ férfijak magyar szíjas nadrágot, 
tsizmát hordanak, bő ujjú gyolcs inget 
viselnek, mellyet szép gombos melyre 
valóval szorítanak a’ testhez; erről függ 
nyakba akasztva a’ setét, vagy világos 
kék gombos rékli5; fejeket magyar kis 
kerek kalap, vagy csákó fedezi; nyak-
ra valójuk fekete selyem, vagy fátyol, 
arany fonállal hímzett szélekkel, az Asz-
szonyok setét kék posztóból, vagy más 
matériából6 készült rékliben, tisztes-
séges rokolyákban7, piros vagy fekete 
kordovány8 steklis9 csizmában járnak, 
fejeket a’ Debreczeni magyar fejkötő 
fedezi.- A’ Leányzók tsinosan tisztán 
öltözködnek minden piperézés nélkül, 
szemérmetesek. Az Istennek dicsősé-
gére, ‚s szeretett M. Hazánknak köz 
hasznára éljenek az Endrődiek.

Forrás: Ágoston János: Endrődnek 
leírása, Tudományos gyűjtemény 8. 
évf. 11. sz. 49-56.o., 1824

5  rékli=blúz
6  matéria=anyag
7  rokolya=bőven ráncolt, 
fodros aljú szoknya
8  kordovány= lábbeli 
készítésére használt kecske-vagy 
juhbőr
9  stekli=a csizma sarka alá 
varrt fa vagy bőr póckok

Endrődnek leírása 1824. II. rész
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

Dr. Kató József „Krónikás Könyve”, mint korának tükre III. rész

Tehát Nádudvari Mihály újság-szerkesztő, kiadó, nyom-
dász... Ő volt az, aki Kató Józsefet fenntartások nélkül 
megértette, s egyúttal szerény haszonvevője volt emelett. 
Ketten, közösen tartották vállukon Gyoma és Endrőd (nem 
tévedés! - mert már akkor is volt a két község között külön-
böző szintű szimbiózis) mintegy Atlaszként, a gyomai zsur-
nalisztika széljárta rostájának lyukas glóbuszát. Ebben az 
infl ációs időben - amely vágtázó infl áció volt - a lapárat szin-
te hetenkint kellett cserélni, s kiszedni az impresszumban. 
Az amúgy is kevés írás iránt érdeklődő lakosság fejcsóvá-
lása közepette. Mégis volt konkurencia, a „Gyoma-Endrőd-
Kondoros”-sal szemben ott volt a „Gyomai Újság”, a már 
ismerős „Wagner Márton és fi ai” cég tulajdonában. Szorgal-
masan megjelent ez utóbbi hetenkint. „Isten tudja honnan 
szponzorálták”... de megélt soványan, várta a képviselő vá-
lasztást. Azt a jelöltet támogatta, amelyik jelölt nem a Nád-
udvari Mihály lapját bérelte ki a kampány idején. Endrőd - 
minden tréfát félretéve - mindig is riválisa volt Gyomának, 
mint Kecskemétnek Nagykörös. S ez a rivalizálás nemcsak 
a „Napkeleti” kocsmában volt állandó téma. Nem kis dologra 
vállalkozott főtisztelendő apátplébános Csernus Mihály aki 
a „vai publica Túr-Várad”, már a római korban, s utána végig 
az újkorig használt ősi közút nyomvonalát sikeresen elte-
reltette Endrődre, s a „Dombszögnél”, a hídon át vette az új 
irányt Mezőtúr felé. A gyomaiak bambán bámultak.

S erre jött még a póhalmi uradalom parcellázása. Szo-
ciális tartalma mellett szintén egy ilyen gesztus volt ez az 
apátúr részéről - a vadászati jog kikötésével együtt (szen-
vedélyes vadász volt), mert zömmel endrődi zsellér állapotú 
emberek, Rácz Lajos, Kanadás Tímár József, Vaszkó Mi-
hály, Uhrin Péter, a gyomai Kun József és mások megmutat-
ták, hogy a zsellérsorból kinőtt gazdák igenis válhatnak igazi 
szövetkezeti gazdává. Kiket nem „központból” irányítanak, 
hanem a maguk józan esze után menve haszonnal tudtak 
gazdálkodni, ott, ahol a bérlők által kizsigerelt „uradalom” 
már csődöt mondott. „Aztán ezt az igazi magyar típusú pa-
rasztszövetkezetet úgy tépte szét Sztalin Jóska kábult ban-
dája, mint kisgyerek a pókhálót.”

A dohányosokat is megénekelte költőnk, Kató József, az 
ún. „Nagy-Trafi k” az Almásy családé volt. Már az I. világ-
háború előtti „boldog békeidőkben” is járási dohányelosztó 
volt. Almásyné már mint özvegyasszony kapta a jogot férje 
múltbéli érdemeiért, majd utána leánya, akinek jogosultsá-
gát még erősítette, hogy férjhez ment a Gyomára vetődött 
vitéz Nónay hadirokkant századoshoz. Halász Lipót egy bu-
kott kereskedő és vállalkozó, amolyan „slemil” (jiddis szó: 
ügyetlen, bukott ember), aki csodálatos közgazdasági tá-
jékozottságról akarta meggyőzni azt, aki megismerte, vagy 
éppe el vol zsibbadva. Üzleti körökben egyszerűen „slemil” 
volt, viszont nagy bánatára volt egy dzsentriimitáns fi a, aki 
ráadásul még szélhálmos is volt. A bankokról; volt a Drimm-

féle házban a hajdani Hitelszövetkezet, helyiek szerint a 
„piculás bank”. Merthogy alacsony kamaért kis összegeket 
adtak ki a gazdáknak. A másik bank a Wodiáner kastély sar-
kán (későbbi OTP fi ók) ült ama bizonyos Nyisztor-Nemerey 
Bank. A tulajdonos annak ellenére csodálatos módon volt 
- lett „vitéz”, hogy harmadmagával teljes monarchiabeli tisz-
ti díszben kiállt a Kherndl-féle ház (uradalmi tisztilak volt, 
később Hangya Szövetkezet üzlete) sarkára, s fogadták a 
bevonuló román királyi katonaságot. Előbb egy előőrs jött, s 
úgy meglepődtek a díszes csoporton, hogy egyszerűen to-
vábbmentek, közben domnule Nyisztorral néhány szót tud-
tak váltani. Aztán jött egy rozoga nyitott gépkocsi - a szövet-
séges francia hadsereg leselejtezett darabja lehetett, talán 
Renault - ebben ült egy törzstsizt-féle amúgy kipirosítózva, 
púderezve, kölnizve, romano-franciásan, na annál lejelent-
keztek. Később az egész truppot Brassóba internálták. On-
nan szabadultak 1920 után.

Vatai asztalos sem úszta meg a „megéneklést”, tudniillik 
ő még a háború előtt elhatározta, hogy gépesített üzemében 
olcsó bútorokat gyárt. Ám a Kossuth utcai Kiss asztalos is 
ugyanerre állt rá, szintén gépesítve. Olcsó segédekkel pe-
helykönnyű fenyőfa bútorokat ütöttek össze, még sok gyo-
mai házban megtalálható ezen polgári bútorok maradványai. 
Jól mutattak ezen asztalkákon, szekrénykéken a kaucsuk 
babák, s jóízűt viccelődött az anyagon költőnk, hogy tudni-
illik a szú a bükköt, tölgyet vagy fenyőt részesíti előnyben.

Répás Pál korbeli megválasztott lelkész a református 
egyházban működött mint szú a fában, hogy aki az egyházat 
szolgálja, az vele szemben mindenképpen függő viszonyba 
kerüljön, s pártfogását kiérdemelje. Harsányi Pál míg itt volt, 
hagyta működni, mert ő már sejtette, hogy hamarosan Gyu-
lára kerül a Békés-Bánáti Református Egyházmegye espe-
reseként, s majd mint a kormányzó jelöltje főrendi házi tag 
leend. Így aztán lelkésztársa kemény gyeptiprásba fogott az 
egymást váltó lekészek között (szegény Tiba András ennek 
áldozata lett, hitvallása ellenére végzett magával).

Az orvosokról költőnk több verset is írt, ilyet is, olyat is. 
Költőnk „kilátástalannak” ítélte meg Pikó Béla hejőpapi ura-
dalmi gazdatiszt és Iványi István barátságát, mindketten 
kiváló mezőgazdasági szakemberek voltak. Iványi István 
(Nagy Klein) azokhoz az Alföldön nem ritka zsidókhoz tarto-
zott, akik szenvedélyesen és nagyon jól gazdálkodtak. Mal-
mot és sertéshízlaldát tartott fenn. Testvére, Aladár a csalá-
di munkamegosztásban gabonakereskedéssel foglalkozott. 
Neki a közvetlen munkában az árfolyam hullámzás, a tőzs-
de értékesebb volt. Aladár, mint asszimiláns a római kato-
likus vallásra tért, s feleségül vette a híres gyomai Lajossy 
községi kertész meseszép leányát.

Közreadja Dr. Cs. Szabó Albert kézirata alapján: Cs. 
Szabó István
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Rovatvezető: Polányi Éva

Mácz István: Miért?

Tűnődések az élet értelméről

Eszmélésünk idején, nyári es-
ték csillagégboltja alatt, zölden 
lélegző fák társaságában mélyről 
bukkannak fel a kérdések: Miért 
élek? Mi végre vagyok a világon? 
Mi célja életemnek? Ki vagyok?  
Honnan jövök, merre tartok? Mi-
ért e néhány évtizednyi földi lét?

Valamennyiőnket foglal-
koztató, utunkat kísérő kérdések 
ezek, melyek búvópatakként elő-
előtörnek, s amelyekre az idők 
során végiggondolt vagy félbeha-
gyott válaszokat adunk.  

A Gyomán született katolikus írónk, Mácz István legutóbbi 
könyvének a Miért? címet adta. Élete, hivatása Isten közelében telt, 
s most is Rá figyelve, Benne élve teszi közzé tűnődéseit az élet értel-
méről. Mi olvasók, útitársául szegődünk, s járjuk be vele gondolati 
tájait, leszünk részesei e közös utazásnak, az író hangos töprengésé-
nek.

S hogy kikkel találkozunk? Dosztojevszkijjel, Puszta Sándorral, 
Petőfivel, Rónay Györggyel, Reményikkel, Claudellel, Rilkével, 
Einsteinnel, Heisenberggel, Hamvas Bélával… Tudósokkal, művé-
szekkel, gondolkodókkal. Szavaik útjelzők lesznek a kijelölt úton, 
hogy a szerző (Mácz István) segítségükkel rámutasson a nehezen 
megfogalmazhatóra, s elvezessen ahhoz, Aki öröktől fogva Van. 

Aki élete értelmét keresi
„Istent keresi.
Ha élete értelmét megtalálta, 
Istent találta meg.
Ha nem látja az élet értelmét,
Akkor Istene sincsen.”

Rámutasson arra, hogy ajándék az életünk: „Felismerni, elfogad-
ni, élni, hogy AJÁNDÉK vagyok, egyetlen és semmivel fel nem 
cserélhető a mindenségben…” Hogy úton vagyunk: „… életem ér-
telme a vándorlás maga, az út, melyen Veled vándorlok Hozzád, 
Uram.” Hogy emberek lehetünk: „Istenhez hasonló egyetlenségem 
szentháromsága: teremtett, megváltott, megszentelt ember vagyok!” 
Hogy az Ő jelenlétében élhetünk: „… valami megnevezhetetlen 
Jelenlét érint, ölel, körülvesz, betölt minket.” Hogy létünk a nagy 
Egész része: „Minden egész egy nagyobb egésznek a része, míg vé-
gül Isten lesz mindenben minden…” Hogy talentumaink vannak: 
„Életünk értelme, hogy testi és lelki talentumainkat kibontakoztat-
juk, növeljük, másoknak általuk hasznára vagyunk.” Hogy a Szent-
írás életünk alapja: „Jézus élete a maga történeti valóságában üzenet: 
nem hiába születtünk, nem hiába élünk, nem hiába halunk meg.” 

Rámutasson, hogy Jézus Krisztus válasza az egyetlen és igaz vá-
lasz legégetőbb kérdésünkre:

„Mester, mi az emberi élet célja? Mit tegyünk, hogy értelme 
legyen életünknek?”[…]

”Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, 
teljes elmédből és minden erődből!... Szeresd felebarátodat, mint 
önmagadat.”(Mk 12, 30-31) Másutt: „… ahogy én szerettelek tite-
ket, úgy szeressétek ti is egymást.”(Jn 13, 34)

Töprengése végén ezt írja, „sakkjáték az életem”. De ezekben 
a sakkjátszmákban nem embertársaival, hanem Istennel sakkozik. 
Ingmar Bergman talán leghíresebb filmje idéződhet fel bennünk. A 
hetedik pecsét c. film főhőse egy keresztes lovag, aki tíz év után tér 
haza, a nagy pestisjárvány idején. Útja során megjelenik a Halál. 
Sakkozni kezdenek. Ha mattot kap, a Halál érte jön és elviszi. A 
lovag időt próbál nyerni, elterelni a Halál figyelmét, megmenteni 
egy családot és hazajutni. A film végére ugyan hazaér, a család is 
megmenekül, de nemsokára a vár kapuján kopogtatnak. Minden 
szereplőre árnyék vetül, nagy csend lesz. A Jelenések könyvéből 
hallunk részletet, mely apokaliptikus vízióban vetíti elénk a világ 
pusztulását. Egy távoli képben már csak a haláltáncot járó főhőst és 
barátait láthatjuk. 

Mácz István Istennel folytatott sakkjátszmája a Reményre mu-
tat. Ebben a játékban nincs győztes és legyőzött, nincs áldozat, nincs 
ellenség. A sakktábla mellett ott ül a Teremtő és vonásait hordozó 
képmása, a Teremtett. Isten feltétel nélküli szeretettel tekint ránk, a 
„szeretettekre”, akik az életnek nevezett játékot játsszuk, s teszi telje-
sen értelmetlenné a Miért élünk? kérdését. 

A hitben járó ember Reménye és Vigasza ez:
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 

hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a 
világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.”(Jn 3, 16-17)

Sakkjáték az életünk

„Sakkot játszunk szüntelen. Mi és az Isten. Lépünk, azután 
csönd, Ő következik. Lép. Végre! Lépünk. Eltért utunkról. Újra lé-
pünk. Hallgat… Miért nem siet? (Mellette óra nem ketyeg.)

Sakk!- mondja. Újra próbálkozunk. Nem adjuk föl. Már senki 
sincs körülöttünk. – Sakk! – hangzik hangtalan. – Nem! – csat-
tan belsőnk. Futnánk, de nincs hová. A tábláról lelépni nem lehet. 
Nincs több lépés. Érezzük: matt. Ezt már nem mondja. Győzött. S 
ekkor felismerjük, hogy Ő nem ellenség. Úgy győz, hogy vesztesek 
ne legyünk. Társunk volt, míg „szemben” ült velünk. Ellenünk ját-
szott értünk. 

Istennel sakkozom én is. Társnak tekint, szabadnak teremtett. 
Játszunk. Ő meg én. Figyelem… Szeme sem rebben, mikor feketére 
lépek. Bábuim közben egyre fogynak. Fogy az erőm, fogy az életem. 
Nem győzni akar. Szeretni! Játszom tovább. Míg Ő az ellenfelem, 
csak győzhetek…

Lépek. Lép… Sakkjáték az életem.
…
Az emberi élet vesszővel ér véget, - nem pont a halál után, nem 

felkiáltójel. Inkább kérdőjel. Olyan kérdés az élet maga (életem, éle-
ted, életünk), amelyre egy örökkévalóság sem lesz elég, hogy a vá-
laszt megadja. A halál a „mi volt életünk értelme” kérdés kérdőjele!

Imádó reménnyel írom, erre a kérdésre maga az Isten „köteles” 
szeretetében válaszolni, és válaszol is, hiszen egy örökkévalóság áll 
rendelkezésére.”

Helyreigazítás:
Augusztusi számunkban az Irodalmi oldal cikkének címe téve-

sen jelent meg. A helyes cím: Simon András: Szeretetközelben.
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A levendula
kép a címoldalon

A levendula örökzöld félcserje, fény-és melegigényes növény, 
napsütötte, sziklás-köves hegyoldalakban is jól megél. A medi-
terrán országokban, a mai Irán és Tasmania területén őshonos, 
de napjainkban már értékes illóolaja miatt számos országban 
termesztik. Hazánkban Pannonhalmán és Tihanyban vannak le-
vendulamezők. A Tihanyban telepített levendula világhírűvé vált, 
mert illóolaja jobb minőségű, mint a Franciaországban termesztett 
növényeké.   

   Harmincnál több levendulafaj ismert, ezek közül napjaink 
medicinája a valódi vagy keskenylevelű levendulát (Lavandula 
angustifolia) alkalmazza legszélesebb körben, de a tradicionális 
gyógyászatban más fajok is széles körben elterjedtek.

   A levendula már az ókori római és görög gyógyászatban is 
ismert volt, elsősorban fertőtlenítő és illatosító hatása miatt. Egyip-
tomban balzsamozásra használták. 

A levendula nevének eredetére vonatkozóan többféle elképze-
lés is van. Az egyik a növény nevét a latin „lavo”, „lavare” mosni 
szóból származtatja, a másik elképzelés szerint a latin „lividua”, 
„lividus”, azaz lila szóból ered a név. 

A középkorban - a 13-14. században - Angliában a levendulát 
pestisjárványok idején csuklóra kötve viselték. Gyakran felhintet-
ték vele a padlót, hogy a növény illata felszabaduljon. Ez a szokás 
Portugália és Spanyolország területén napjainkban is él. A közép-
korban antiszeptikus hatásán kívül ismerték rovarűző, idegrend-
szert erősítő hatását, de fogfájás és zúzódások ellenszereként is 
alkalmazták.

A füvesemberek fáradtság, légúti fertőzések és fogfájás kezelé-
sénél hasznosították a növényt.  A II. világháborúban sebfertőtle-
nítő-szerként volt elterjedt. 

  A levendula illóolaja kedvező hatású torokfájás, megfázás 
esetén, de asztmás betegek nem inhalálhatják. Masszázs során 
stresszoldó, izomfájdalom-és izomgörcs oldó hatása ismert. Kisebb 
horzsolások, sebek, rovarcsípések, zúzódások gyógyítására alkal-
mazható.

Az illóolaj csökkenti az ideges feszültséget, az álmatlanságot, a 
mélabút,  mérsékli a hirtelen hangulatingadozásokat, oldja az ide-
ges eredetű és a migrénes fejfájást.

Külsőleg antimikróbás, gyulladáscsökkentő hatása révén pik-
kelysömör és ekzema kezelésében alkalmazható. Javítja a bőr 
anyagcseréjét, szabályozza a faggyúmirigyek működését. Kedvező 
hatású korpás, zsíros fejbőr esetén is, támogatja a haj regeneráló-
dását. A levendula illóolaja hatékony bőrápoló szer, segíti a bőr 
tisztán és rugalmasan tartását, regenerálódását, kijavítja a kis bőr-
hibákat, hatására leszáradnak a mitesszerek.

4-5 csepp gyógyszerkönyvi tisztaságú illóolajat kockacukorra 
cseppentve fogyaszthatunk, így javul az epeelválasztás, csökken az 
ideges eredetű gyomorfájdalom és a puff adás. 

Fél hektárnyi levendulából, mintegy 6-9 kg levendulaolajat le-
het előállítani vízgőzös lepárlással, de a virágokból nyert olaj jobb 
minőségű.

  A levendula teája nyugtató és szélhajtó hatású, készítésekor 1 
mokkáskanál levendulavirágot leforrázunk 2,5 dl vízzel és 5 percig 
állni hagyjuk, majd szükség esetén mézzel ízesítjük. 

Levendulafürdő készítésekor 10 dkg virágot 2 liter vízzel lefor-
rázunk, majd az így kapott forrázatot öntjük a fürdővízhez.

  A Balaton északi partján lévő Tihany jelképévé vált a levendu-
la, a félszigeten mintegy 10 hektárnyi területen vannak levendula-
ültetvények. Hazánkban minden évben megrendezésre kerül a Ti-
hanyi Levendula Fesztivál a júniusi hetekben levendulavirágzáskor.

Forrás: tihanyilevendulapalanta.hu
              tihanyilevendula.extra.hu

              Csupor Dezső, Szendrei Kálmán: Gyógynövénytár, 
              Útmutató a korszerű gyógynövény-alkalmazáshoz

dr. Macsári Judit

Egészségről-betegségről K i t e - k i n t ő

A TEMPLOMOS LOVAGREND NYÁRI EGYETEME KASSÁN

A Templarius Alapítvány 
konferenciájában arra vál-
lalkozott, hogy erősítse a 
keresztény gyökereinket, 
értékeinket és szóljon az 
ezeket fenyegető, nem is 
annyira modern és új kele-
tű veszélyekről is. Ezt a célt 
szolgálták az előadások 
és a szertartások is. A nyá-
ri egyetem támogatását a 
NEA szakkollégiuma bizto-
sította.

Európában a különböző 
nemzeteknek közösen kell 
fellépniük, hiszen a problémák is közösek és emiatt együttesen 
kell olyan keresztény és örök megoldásokat találni, melyek arra 
hivatottak, hogy válaszként szolgáljanak az utánunk következő 
nemzedékeknek is.

Az Irgalmasság Éve kapcsán pedig egy kassai szociális ott-
hont is meglátogattunk, ahol a magyar anyanyelvű idősek szá-
mára változatos és élményekkel, élettörténetekkel teli délutánt 
tudtunk adni.

A konferenciának neves előadói voltak. Rómából, Frank-
furtból, Rimstingből, Galántáról, Gödöllőről, Kazahsztánból Po-
zsonyból, Piliscsabáról, Szolnokról, Nagyváradról, Csehország-
ból és Lengyelországból is érkeztek előadók/érdeklődők. És 
természetesen itt voltak lovagjaink is: Gyomaendrődről, Orfűről, 
Gádorosról, Borsodnádasdról, Szekszárdról és Budapestről.

A konferencia kerekasztal megbeszélésén elhangzottak 
alapján az alábbi közösen támogatott helyzetértékelés fogal-
mazható meg.

Az európai kultúra és jogrend alapja abban áll, hogy az ,,eu-
rópaiság” az embert és a szabad választás lehetőségét állítja kö-
zéppontba.

Ez a történelem folyamán hol erősödött, hol gyengült, de az 
európaiságot, mint közös kommunikációt és cselekvést az egy-
ház, a zarándok utak és az egyetemek tevékenysége és hatása 
adta.

Az identitás és a hit megőrzése régen egyfajta öröklött va-
lóságból, ma már komplex, illetve egyéni tevékenységből áll. 
Jövőt akkor tudunk építeni, ha a saját és a közösségi identitást 
nem homokra építjük, hanem szilárd alapokra helyezzük egyé-
ni és közösségi létünk meghatározó viszonyrendszerét. Ebben a 
kapcsolatban a kialakuló párhuzamos társadalmak, szubkultú-
rák főként a részekre tekintenek és azt gondolják, meghatároz-
hatják az egészet.

Fontos kérdésünk az, hogy miként és hogyan kapcsolódhat 
ehhez a célhoz egy Európában élő katolikus? Szubkultúrát kell-e 
alkotnunk vagy az általunk gondolt szabad megoldások még a 
fő áramhoz tartoznak? Mennyire individualizálódott már a kon-
tinens? Hogyan tudja a katolikus egyház megszólítani a hívek 
közösségét? Hogyan egyeztethető össze a társadalompolitikai 
felelősség és az identitás érzelmi világa?

A közösség erősítése fontos misszió Európáért. A Templarius 
Alapítvány kiáll a szabad pasztorációs munkáért, a felelős és kre-
atív közösségekért, a véleményformáló gondolkodásért.

Számunkra fontos, hogy a katolikus hit maradjon ,,híd” Eu-
rópában. Egy híd, ami közel hozza egymáshoz a közösségeket, 
népeket, egy híd, amely a történelem organikus kapcsolata a 
jelennel és a jövővel.

Ennek érdekében rendeztük a kassai nyári egyetemet is 
és ennek az érdekében cselekszünk a jövőben is. 2017-ben a 
Templárius Alapítvány 20 éves lesz. Folytatjuk a párbeszéd és a 
programalkotás évét, „Lélekkel Európáért” .

Ungvölgyi János
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Összeállította: Timár Mihály
1956-os Endrődi Nemzetőrség tagja (32. sorszám)
Jelenleg:
Budapest IV-XIII ker
POFOSZ-Nemzetőrség tagja

A Forradalmi Tanács felállításával egyidőben /október 28-tól/ 
megindult a nemzetőrség szervezése. Elsősorban a parasztságból 
jelentkeztek sokan, akiket a legtöbb törvénysértés ért. Ebben köz-
rejátszott az is, Dienes Izra előzőleg külterületi tanító volt, ezen 
kívül tejcsarnokot szervezett az Öregkertben és így ráhallgattak a 
parasztemberek. A megye települései közül Endrődön volt a leg-
nagyobb létszámú a szerveződő nemzetőrség 130 fővel. Ennek a 
névsorát már előzőleg közöltem a „Városunk” című újságban. Név-
legesen azért lett ilyen nagy létszám, mert nagy volt az ellenőrzés 
a szerveződő szövetkezetesítéssel szemben. A nemzetőrség közül 
kevesen tevékenykedtek aktívan. Jómagam – mint a faluban lakó 
– szinte mindig szolgálatban voltam. Ha valaki nem ért időben, ak-
kor üzentek értem és én léptem be helyette.

A község nemzetőrsége a település új vezetésének irányítása 
alatt olyan rendet tartottak, amit később Endrőd restaurálódott 
kommunista vezetése is elismert. Ez elsősorban a Nemzetőrség pa-
rancsnokának, Dienes Izrának tudható be. Magam is tanúja voltam, 
amikor behozták az egyik ÁVO-s hadnagyot kihallgatásra. Belépve 
az irodába, egyből indult a községháza fogdaajtója felé. A parancs-
nok visszahívta, kezet fogott vele és aztán kezdte a kihallgatását. 
Kérdezte hol szolgált, mit csinált, népellenes tevékenységet vég-
zett-e. Mindent tagadott, azt mondta, hogy fegyvere sincs. A pa-
rancsnok arra kérte, hogy ne hagyja el a község területét. Később 
a karhatalmistákkal együtt végezte a behurcolt egyének verését és 
vallatását.

A nemzetőrségek elsődleges feladata a rend és nyugalom biz-
tosítása volt. Nagyrészt járőröztünk, és igazoltattuk a községünkbe 
érkezett idegeneket. A megyében 200 fő ellen indult bírósági eljá-
rás, háromszáz főt tartottak biztonsági őrizetben. Rendőrségi fel-
ügyelet alá helyeztek 50-60 személyt, /köztük engem is/. 24 nemzet-
őrt ítéltek börtönbüntetésre, 16 főt internáltak. Parancsnokuknak 
ugyan megköszönték, hogy nem engedett senkit se bántani. Ennek 
ellenére később bezárták, megverték és elítélték. Tanári állásából 
felfüggesztették. Később mind a ketten - egyidőben - dolgoztunk a 
Talajjavító Vállalatnál.

November 4-e után a karhatalmisták bejöttek a Nemzetőrség 
irodájába, ahol a színleg átállt - nemzetőrré lett rendőr - kitörő 
örömmel fogadta őket: „végre megjöttek a mi fi aink” Ezzel átvet-
ték a hatalmat. Továbbiakban a nálunk lévő fegyvereket elszedték, 
minket akkor nem bántottak.

A november 4-i szovjet támadás után a Forradalmi Tanács már 
november 8-án feloszlatta magát. Ebben közrejátszott az is, balol-
dali érzelmű kommunista párti lakosok - mögöttük érezve a szovjet 

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc történései Endrődön III.
fegyveres hadsereget - tüntettek a Forradalmi Tanács ellen. A járá-
si rendőrkapitányság is aktivizálódott és elrendelte a Nemzetőrség 
feloszlatását. 

A forradalom hívei nem nyugodtak bele a rövid idő alatt kivívott 
változások megszüntetésébe és november 16-ra tüntetést hirdettek 
a forradalom mellett. Ezt a kommunista párttal szimpatizálók meg-
hiúsították. Támaszkodtak a - mindjobban aktivizálódó - fegyveres 
tiszti különítményre, amely Mezőtúrról jött át Endrődre rendet csi-
nálni. A forradalom hívei nem nyugodtak bele - főleg a parasztság 
- a gyors változásba és november 21-én tüntetést szervezett és kö-
vetelte a Forradalmi Tanács visszaállítását. A visszaállított Endrődi 
Tanács november 24-én gyűlést szervezett, amelyen részt vettek a 
község régi - padlássöprő, TSz szervező - vezetői, a Forradalmi Ta-
nács tagjai, parasztok, iparosok, az értelmiségiek képviselői. A fel-
adat lett volna az új forradalmi Tanács megválasztása. Mivel itt ta-
lálkozott - szemtől szemben - a község régi vezetőivel, elmondhatta 
panaszát a régi községi vezetőknek. Jellemző volt az egyik felszólaló 
panasza, hogy a közellátási vétség miatt a községházáról bilincsbe 
verve vitték át a „szürke házba.”, ott vallatták, megverték és bíró-
ság elé állították, majd bebörtönözték. Ezután különösen elindult 
a „panasz áradat”. A Forradalmi Tanács megválasztásából semmi 
nem lett. Visszaállott a községbe a forradalom előtti vezetőség.

Még egy alkalommal összejött Endrőd lakossága egy nagygyű-
lésre a Kultúrház épületében. Ekkor már országosan is tüntetések 
voltak. Akkor volt Budapesten az úgynevezett „női tüntetés” ami-
kor több ezer nő tüntetett a bebörtönzések és lövöldözések miatt. 
Az endrődi nagygyűlés után szerveztek néma tüntetést december 
12-én. A karhatalmistákká alakult rendőri szervek Gyomán letar-
tóztatta a Forradalmi Bizottság tagjai egy részét. Többek között két 
endrődi származású egyént - Szabó Ernő kollégiumi vezetőt és Ti-
már Vincét. Bevitték a rendőrségre és ott megverték őket. A néma 
tüntetés az Ő érdekükben történt, amikor a lakosság a „szürkeház” 
elé vonult és követelte a szabadon bocsájtásukat. Értesítették a kar-
hatalmistákat és a tiszti különítmény gépkocsival, riasztó lövéseket 
leadva megérkezett és szétzavarta a tüntetőket. Ezzel megkezdődött 
a megtorlás azok ellen, akik a község rendjét fenntartották.

Endrődön első tevékenysége a helyben alakult karhatalmi ala-
kulatnak az volt, hogy visszafoglalta a pártházat és kitűzte a vörös 
zászlót. Ezzel egy időben a templomtoronyba is kirakták a sarló-
kalapácsos vörös zászlót. Nagy nehézségébe került az akkori plé-
bánosnak bevetetni azt onnan. A közeli Mezőtúr laktanyájában 
karhatalmi-tiszti- különítmény alakult. Ennek több endrődi szár-
mazású tagja is volt, akik különösen odafi gyeltek az ottani forra-
dalmi tevékenységre. Létrehozták a pufajkás karhatalmi egységet. 
Berendezkedtek a volt csendőr laktanyába és megkezdték a „meg-
torló” intézkedéseket. Az 1956. november 15-i szám részletesen 
ismertette az akkori vezető: Kádár János nyilatkozatát. Elismerte, 
hogy az „újonnan alakult társadalmi szervezetek: munkások, nem-
zeti bizottságok, nemzetőrségek, a dolgozók kezdeményezésére 
alakultak. Senkit nem érhet bántódás azért, mert részt vettek az 
elmúlt hetek népmozgalmi eseményében”. Az 1956/17 számú Kor-
mányhatározat ezeket a szervezeteket megszüntette, rendelkezett 
a Munkásőrség létrehozásáról. A már megalakult pufajkás karha-
talmi egységek összeolvadtak ezekkel a szervezetekkel. Gyomán és 
Endrődön nem történtek olyan események: rongálások, verések, 
csonkítások, emberölések, amely miatt megtorlásokat kellett volna 
alkalmazni, ezért pontosabb erre az időszakra azt a kifejezést hasz-
nálni, hogy a ”Kádár-kormány nem a megtorlásra, hanem a nemze-
ti érzés, az önrendelkezési jog kiirtására küldte ezekbe a községekbe 
a pufajkás karhatalmat”.

Folytatjuk!
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Felharsant a kezdő sípszó

Az augusztus a nyár, a nyaralás, a pihenés hónapja, de a me-
gyei labdarúgó csapatok számára már az új idény kezdetét je-
lenti ez a hónap. Az első osztályban rég nem látott létszámmal 
kezdődött a bajnokság, hiszen mindössze tizenhárom csapat 
részvételével zajlanak majd a küzdelmek. A másodosztály létszá-
ma teljessé vált, de ott is volt még visszalépő az utolsó pillanat-
ban is. Az Elek labdarúgó egyesülete gondolta július legvégén, 
hogy mégsem indít felnőtt csapatot a bajnokságban. A megyei 
labdarúgó szövetség azonnal lépett és felajánlotta a megürese-
dett helyet a feltöltésre jogosult Atletico Békéscsaba egyesület-
nek. Ők két napi gondolkodás után igent mondtak a felkérésre, 
így vált teljessé a megyei másodosztály mezőnye. 

Az amatőr labdarúgó csapatok számára a nyári felkészülés 
kicsit viszontagságos, hiszen többen nyaralnak, a fi atalok diák-
munkával igyekeznek némi zsebpénzt szerezni a későbbiekre. 
Nem volt ez másképp a Gyomaendrődi FC labdarúgóival sem, de 
azért a negatív körülmények ellenére az itthon lévők igyekeztek 
bekapcsolódni a munkába és minél több edzésen és edzőmér-
kőzésen részt venni, hogy a bajnoki rajtra összeálljon a csapat és 
sikeres szezont tudjanak majd maguk mögött.  

       
A lejátszott mérkőzések eredményei:   

2016. 08. 13.    Békéscsabai MÁV SE - Gyomaendrődi FC    3 : 3
                            G.: Furka Zs., Békési N., Kovács Z. 
A mérkőzés eleji adok-kapokból a vendégek jól jöttek ki és 

már a kilencedik percben vezetéshez jutottak. A hazaiak nem 
törtek meg a bekapott góltól, még nagyobb elánnal támadtak 
aminek eredményeként a 18. és 34. percben szerzett góllal meg-
fordították az eredményt. A félidőben így már a hazaiak vezettek. 
A második félidő elején, az 52. percben jött az újabb MÁV gól, 
ekkor úgy nézett ki eldőlt a mérkőzés. A vendég Gyomaendrőd 
azonban ebbe a ténybe nem akart belenyugodni és egyre több 
veszélyes támadást vezetett. Ennek meg is lett az eredménye, 
hiszen a 67. és 79. percben szerzett gólokkal egálra hozták a 
mérkőzést. A hazaiak nehezen viselték, hogy már egy számukra 
megnyert mérkőzést engedtek ki a kezükből, így aztán parázs 
hangulatú végjátékkal zárult a mérkőzés. A Gyomaendrőd jól 
kezdte és jól fejezte be a mérkőzést, megérdemelten hozott el 
pontot a MÁV otthonából.  

2016. 08. 21.     Gyomaendrődi FC - Bucsa SE    5 : 0
                            G.: Mile D., Timár K., Békési N.(2), Putnoki T.
A mérkőzés elején a vendégek mindjárt mezőnyfölénybe 

kerültek, többet birtokolták a labdát, de a hazai tizenhatos kör-
nyékére érve már tanácstalanná váltak nem tudták fölényüket 
érvényesíteni. Az első valamire való hazai támadást csak szabály-
talanság árán tudták megállítani a vendég védők és a szabadrú-
gásból megpattanó labdát Mile értékesítette. Ezt követően még 
fokozták az iramot a vendégek, de gólt nem sikerült elérniük. A 
hazaiak azonban újabb kontra támadást vezettek a 35. percben, 
amelyből Timár Krisztián növelte az előnyt. A második félidőben 
a bucsai csapat a két gólos hátrányt szerette volna csökkenteni, 
ezért teljesen feladta a védekezést csak a támadásokkal törő-
dött. Az egész mérkőzésen jól kontrázó hazaiak Timár Krisztián 
vezetésével egyre veszélyesebb támadásokat vezettek. A félidő 
közepétől pedig öröm focit mutattak be, három gólt is szereztek 
a 67. a 77. és a 86. percben. A vége kiütés lett, teljesen megérde-
melt hazai győzelem született.

Fülöp Zoltán

Az én papom: Czank Gábor
A Magyar Kurír katolikus 

hírportál „Az én papom” cím-
mel kampányt indított, melyre 
szeretettel várja olvasói írásait. 
Czank Gábor gyomaendrődi 
plébánost Ungvölgyi Péter sze-
gedi szeminarista mutatta be.

Az én papom: főtisz-
telendő Czank Gábor 
gyomaendrődi plébános. Gá-
bor atya 1980-ban született 
Aradon, és Pécskán nevelke-
dett. Nemcsak lelkiatyám, ha-
nem példaképem és jó bará-
tom is. Ő nem egy hétköznapi 
pap. Mivel a Bánság területén 
született, hozta magával az ot-
tani vallásos lelkületet. Ez nagyon jó hatással volt és van a város és 
jómagam lelki épülésére is.

Gábor atya 2012 nyarán érkezett a gyomaendrődi Szent Im-
re-egyházközségbe. Sok mindent megismerhettem általa egyházi 
és liturgikus téren egyaránt. Évek óta éreztem és érzem Isten hívó 
szavát a papságra, és amióta mellette szolgálok az oltárnál, ez csak 
megerősített abban, hogy döntésemet véglegesítsem, és ősztől be-
lépjek a szemináriumba. Több zarándoklatot is szervez az egyház-
községnek, így olyan helyekre is eljutottunk, ahol eddig még nem 
sokan jártak, például az elcsatolt bánáti területen lévő templomok-
ba. Különféle ájtatosságokat, kilencedeket, énekeket ismertetett 
meg az egyházközséggel, így még szorosabbra fűzte a kapcsolatot a 
hívekkel, és ez által közelebb hozott minket Istenhez.

Kérjük életére és munkájára Isten áldását, s bízunk abban, hogy 
sokáig fogja szolgálni Istent a mi egyházközségünkben!

Kalkuttai Teréz anya „8 parancsolata”
1. Amit évek hosszú során felépítettél, egy másodperc 

alatt romba dőlhet. Ne törődj vele! Te csak építs.

2. Ha valakinek segítesz, az emberek haragudni fognak 
rád. Ne törődj vele! Te csak segíts annak, akinek szük-
sége van rá!

3. Minden tőled telhetőt tégy meg a világért! Ezért rúgást 
kapsz cserébe. Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled 
telik!

4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik. Ne tö-
rődj vele! Te csak tedd a jót!

5. A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás támad-
hatóvá tesz. Ne törődj vele! Te csak légy becsületes, 
tisztességes és őszinte!

6. Az ember ésszerűtlenül gondolkodik, helytelenül cse-
lekszik és önző. Ne törődj vele! Te csak szeresd feleba-
rátodat!

7. Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik majd, hogy hátsó 
szándék vezet. Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!

8. Ha céljaid vezérelnek, hamis barátaid és igaz ellensége-
id lesznek. Ne törődj vele! Te csak kövesd céljaidat!
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Ízes Ízek
Szeptember

Szilvaleves

Megmosott, kimagozott érett szilvát apróra vagdalunk és fahéjjal, sóval, cu-
korral kevés vízben puhára párolunk. Tejfölbe lisztet teszünk, jól elkeverjük, felhí-
gítjuk és a szilvához adjuk, ha kell tovább hígítjuk, cukorral, citromlével ízesítjük. 
Egyet forralunk rajta, és kész a leves. Lehet melegen, de lehet hidegen is tálalni.

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

Minden ami fotó
- esküvőfotózás
- rendezvényfotózás
- portré fotók
- baba-mama fotózás
- tabló készítés
- fotóelőhívás
- nagyméretű plakátok készítése
- promóciós és saját képes ajándéktárgyak
- vászonfotók
- reprodukciós felvételek készítése.

Cím:
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 45.

Telefon:
+36 (70) 2212520, Email: info@aszfoto.hu

Weboldal: http://www.aszfoto.hu
a képbe zárt pillanat...
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Az endrődi katolikus temetők takarí-
tását, karbantartását támogathatják ado-
mányok felajánlásával:

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

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

Balog Károly gyomaendrődi lakos 
2016. augusztus 16-án, 84 éves korában 
megtért Teremtőjéhez. Gyászolják a csa-
ládtagjai, rokonai, ismerősei. Fogadja be 
lelkét az örök boldogság!

Bradák István György  gyomaend-

rődi lakos 2016. augusztus 18-án, 73 éves 
korában távozott szerettei köréből. Gyá-
szolják a családtagok, rokonok és ismerő-
sök. Isten őrködjön pihenése felett!

Cserenyecz István gyomaendrődi la-
kos 2016. augusztus 6-án, 77 éves korában 
a mennyei hazába költözött. Gyászolják 
családtagjai, rokonai, ismerősei. Áldás és 
béke lengjen nyugvó porai felett!

Csík Józsefné Andrási Julianna 
gyomaendrődi lakos 2016. augusztus 7-én, 
72 éves korában távozott szerettei köréből. 
Gyászolják a családtagok, rokonok és isme-
rősök. Isten adjon neki örök nyugodalmat!

Dinya György gyomaendrődi lakos 
2016. július 30-án, 95 éves korában meg-
tért Teremtőjéhez. Gyászolják a családta-
gok, rokonok és ismerősök. Áldás és béke 
lengjen nyugvó porai felett!

Hornok Benedek gyomaendrődi la-
kos 2016. augusztus 11-én, 87 éves korá-
ban távozott az Örök hazába. Gyászolják 
a családtagok, rokonok és ismerősök. Isten 
őrködjön pihenése felett!

Hornok józsefné tímár margit 97 
éves korában augusztus 28-án az Örök Ha-
zába költözött. Gyászolják: fi a, unokái és 
családtagjai.

Karcsics Roland Attila svédországi 
lakos 2016. augusztus 3-án, 39 éves korá-
ban hazatért a Mennyei Atyához. Temetése 
Endrődön volt. Gyászolják a családtagok, 
rokonok és ismerősök. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott!

Kozák József gyomaendrődi lakos 
2016. augusztus 17-én, 42 éves korában 
távozott az örökkévalóságba. Gyászolják a 
családtagok, rokonok és ismerősök. Isten 
adjon neki örök nyugodalmat!

Pelyva Gergelyné Giricz Gizella 
gyomaendrődi lakos 2016. július 31-én, 83 
éves korában visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. Gyászolják a családtagok, rokonok és 
ismerősök. Isten adjon neki örök nyugo-
dalmat!

Véha István Antal gyomaendrődi la-
kos 2016. augusztus 8-án, 74 éves korában 
megtért Teremtőjéhez. Gyászolják a csa-
ládtagjai, rokonai, ismerősei. Fogadja be 
lelkét az örök boldogság!

Zrakné Lukács Erzsébet volt 
gyomaendrődi lakos, aki Szarvason élt, 
2016. július 31-én, 81 éves korában távo-
zott szerettei köréből. Gyászolják a család-
tagok, rokonok és ismerősök. Isten őrköd-
jön pihenése felett!

„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

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

Fényképalbum Emlékezés

Hegedűs Máténé szül. Farkas Anna
1914. 02. 07. - 1991. 09. 16.

Édesanyánk emlékére

Már 25 éve, hogy szíve nem dobog,
Már 25 éve csak arra gondolunk
Miért is döntött ily fájón az ég,
Hisz annyira kellett volna még.

Kellett volna még a jó anya,
Gyermekeinknek drága nagymama,
Az életben egy békés kis sziget,
Kiönteni egy gonddal telt szívet.

És kellett volna sokkal több idő,
Meghálálni mindazt, amit ő
Értünk tett és áldozott,
S hogy életünkbe annyi fényt hozott.

Csak az vigasztal éjszakákon át,
Hogy elmesélhetjük a jó nagymamát,
S ha szenvednünk kell néha kínokat,
Ő láthatatlan kézzel simogat.

Köszönjük hát drága jó anyánk,
Hogy életében gondja volt reánk,
S mert meghálálni sajnos nincs remény,
Emlékét míg élünk, őrizzük ezért.

Köszönet mindenért, amit értünk tett!

Lányai: Margit, Magdolna, Gizella

Nagyapám, Hornok József 
(1894-1978), aki a Szarvasvégi te-
metőnél, a volt Petőfi  utcában (ma 
Décsi utca) lakott, és megjárta az 
orosz, valamint az olasz frontot.

Unokája: Roszik János
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Halászlé az endrődi ligetben
Ha augusztus, akkor Gyomaendrődön Halászlé-

főző verseny van az évek óta közkedvelt endrődi li-
getben. Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület tagjait 
számottevően nem befolyásolta, hogy előrehozott 
időpontban augusztus 13-án került megrendezésre az 
endrődi városrész nyári egyik legfontosabb eseménye. 
A kevesebb, de lelkes csapatokat a lehető legmegfele-
lőbb időjárási viszonyok várták, hogy kialakíthassák 
főzőhelyeiket. Lelkes rendezői gárdánk már az elő-
készítés során érzékelhette, hogy oda kell fi gyelni az 
alapanyagok és főzési alkalmatosságot illetően, mert a 
végén 64 személy várta a halászlé kiosztását. 

Lassan két nagy bográcsra lesz szükségünk, hogy 
mindenki megkaphassa ezt a fi nom étket. A rendez-
vény megnyitójában is elhangzott, hogy a halfogyasz-
tás mennyire egészséges, kár, hogy már az élő-hal ára 
is szinte megfi zethetetlen. A közösségünk és a ven-
dégeink az utolsó kanálig elfogyasztották az ebédet. 
Ezek szerint akár aranyérmesek is lehettünk volna, ha 
a közösség díjazná az elkészült étket. Természetesen 
voltak észrevételek (kicsit sótlan, kicsit erős, talán a 
tavalyi jobb volt…), de hát ennyi szájíznek nem iga-
zán lehet megfelelni. 

A szakavatott zsűri az egyéb tényezőket is fi gyelembe véve (ren-
dezett környezet, vendéglátási és főzési körülmények, létszám stb.) 
különdíjban részesítette egyesületünket.

Egyik vendégünk, aki évtizedekkel ezelőtt sok fi atalkori szabad-
idejét töltötte a Kőrös parton eljött nosztalgiázni és nagy elérzé-
kenyültséggel méltatta barátságos közösségünket és a hangulatos 
rendezvényt.

Visszajelzések alapján rögzíthetjük, hogy szükség van az ilyen 
rendezvényekre és egyesületünk helyes utat választott, amikor azt 
a célt fogalmaztuk, hogy az elszármazottakat hazahívni ilyen prog-
ramokra lehetséges, ezért a lehetőségeinkhez mérten minden főző-
versenyen részt szeretnénk venni. Reméljük mindig újabb és újabb 
első „résztvevő” hírünket viszi a „nagyvilágba”.

Timár Imre
EBK elnök

XII. Babételek Főzőversenye
A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi 

Egyesülete augusztus 6-án rendezte meg a XII. Babételek Főzőver-
senyét. Az alábbiakban közöljük munkatársunk, Bukva Csilla ezen 
alkalomra írott versét.

Kedves felkérésnek
Ím eleget téve,
Írtam meg versemet,
Mely témája: Béke.

E szó kezdetektől
Ott él az emberben,
A szívébe rejtve,
Vágyakozón, mélyen.

E szó, mint féltett kincs,
Értékes drágakő,
Ha érzi: veszélyben,
Értéke egyre nő.

Az én nemzedékem
Eddig nem érezte,
Természetesnek tűnt:
Nem kell féltenie.

Biztonságban élhet,
Járhat a világban,
Örömét lelheti
Családban, munkában.

Övé a természet
Ezer kis csodája,
Csak szív, s szem kell hozzá,
Mely képes, s meglátja.

Bárcsak így maradna!
Kincsét el ne lopják.
Béke ne vágy legyen,
Hanem szép valóság.

Vidám percek
Két hippi ácsorog az utcasarkon. Észrevesznek egy plébánost, 

aki nehéz táskát cipel, pedig a másik keze fel van kötve, és sántít is.
- Segítsünk? - kérdezi egyikük.
- Köszönöm, fi aim, ne fáradjatok.
- Mi történt?
- A fürdőkádból kiszállva megcsúsztam, és eltört a kezem, kifi -

camodott a bokám...
A két hippi összenéz. Az egyik súgva kérdezi:
- Te, mi az a fürdőkád?
- Nem tudom öregem, nem vagyok katolikus...

* * *
Mondja, üres ez a Noé bárkája? - kérdezi a taxisofőrtől egy pök-

hendi fi atalember.
- Hogyne! - készségeskedik az. - Parancsoljon beszállni. Éppen 

van hely egy majom számára.
* * *

A skót elmegy a plébániahivatalba, és bejelenti újszülött gyer-
mekét. Amikor eleget tettek a formaságoknak, az apuka megkérde-
zi, hogy mit fi zet.

- Semmit, ez a szolgálat ingyenes - válaszolja a lelkész.
- Akkor bejelentem a másik kisfi amat is, ugyanis ikreink szü-

lettek.
* * *

- Haragtartó? Vagy könnyen megbocsát felebarátjának? - kérdi 
gyónójától a plébános.

- Még hogy én haragtartó?! Hiszen szíves-örömest megbocsá-
tottam annak a férfi nak is, aki a múlt héten megszöktette az én bo-
szorkány-feleségem!....

(Forrás: Katolikus Kalendárium, 1994)
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Erzsébet-tábor

Iskolánk 40 tanulója, 4 nevelővel vágott neki augusztus 7-én reggel 
a nagy kalandnak, a zánkai táborozásnak. A szállás elfoglalását követő-
en még aznap megismerkedtek a Balaton vizével. Sajnos a következő 
napok időjárása csak néhány alkalommal tette lehetővé a fürdőzést. Ez 
azonban nem jelentette azt, hogy a gyerekek unatkoztak volna. Változa-
tos programok színesítették az idő miatt szürke napokat: focibajnokság, 
akadályverseny, íjász bemutató mellett Ki mit tud, karaoke, disco tette 
hangulatossá az estéket. Az eső sem akadályozta meg, hogy jól érez-
zék magukat a tanulók, hiszen kézműves foglalkozáson, 1 perc és nyersz 
vetélkedő mellett a barátságról, szerelemről szóló előadáson vehettek 
részt. A szobák közötti tisztasági versenyt Jónás Mariann, Cserenyecz 
Niki, Samu Hédi, Demeter Kármen szobája nyerte.  Nagyon gyorsan el-
repültek a táborozás napjai. Reméljük, hogy jövőre is lesz lehetősége a 
rózsahegyis diákoknak, hogy eljussanak a magyar tenger partjára.

Informatikai fejlesztések a Rózsahegyi iskolában

A TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 azonosítószámon meghirdetett Intéz-
ményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban című ki-
emelt projekt keretében az intézmény teljes számítógép parkját újakra 
cseréljük, valamint más IKT eszközöket is beüzemelünk. A nyár folyamán 
újabb szaktantermekbe kerülnek számítógépek. Szeptembertől min-
den alsó tagozatos osztálynak lesz interaktív táblája, amelyen nemcsak 
oktatóprogramokat használhatnak, hanem zenét hallgathatnak, fi lmet 
nézhetnek a tanulók. A TIOP projektnek köszönhetően mindenhol új 
asztali gépek és monitorok várják a gyerekeket. A felső tagozatosok a 
szaktantermekben dolgozhatnak interaktív táblával. A szülői közösség 
támogatásából pedig kiegészítettük a meglévő eszközöket Hifi  beren-
dezésekkel, és egyéb, korszerű eszközökkel. Az IKT eszközök alkalmazá-
sa nem helyettesíti a tanulást, de jó motiváló eszköz, változatos, érdekes, 
a gyerekek szívesen használják. Ma már a korszerű oktatás elengedhe-
tetlen eszköze. Nem mellesleg ebben a témában néhány diák könnye-
dén lekörözi a tanárát, ami mindkét felet ösztönözheti a fejlődésre.

Vízitorna a Balatonban

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Olvasni tanulunk

A Színfolt Mazsorett Csoport 
a nagyváradi Virágkarneválon

A Színfolt Mazsorett Csoport legnagyobb táncosai augusz-
tus 21-én, Nagyváradon a XI. alkalommal megrendezésre ke-
rülő nagyszabású Virágkarneválon vettek részt, Magyarország-
ról egyedüli együttesként kaptak meghívást erre a nagyszerű 
rendezvényre. Nagyvárad fő utcáin haladtak a virágkompozí-
ciók táncoló mazsorettek kíséretében, az utcákon pedig végig 
rengeteg érdeklődő követte a 4 km-es menetet! A felvonulók 
a Szent László térre érkeztek meg, itt közelebbről is megcso-
dálhatta a népes közönség a virágkocsikat, a színpadon pedig 
kezdetét vette a mazsorettek, néptáncosok, modern táncosok 
bemutatója. A Színfolt magyar induló zenére táncolt, ezzel kö-
szöntötte Nagyvárad közönségét.

Kenyérszentelés Hunyán 2016. augusztus 20.
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Kedves vásárlóim!
Nyárvégi ajánlataim:

• Kandallók, szenes kályhák, füstcsövek
• Üstházak, zománcozott üstök, bográcsok
• Műanyag hordók, vödrök, kannák
• Szúnyoghálók, szúnyogriasztók
• Munkavédelmi bakancsok, cipők
• Munkaruhák, védőkesztyűk, sisakok
• Esőruhák, gumicsizmák
• Szegek, csavarok, lakatok, zárak
• Festékek, hígítók, ecsetek, hengerek
• Virágföldek, virágcserepek, virágtápok
• Fóliák, zsákok, kéziszerszámok
• Őszi virághagymák, rózsatövek, stb.

Várom kedves 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 

Bárka nap, 2016. augusztus 19.


